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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก ความเสี่ยง มูลคาทรัพยสุทธิ 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) และปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการ

ดําเนินงานของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือน

มิถุนายน 2552 และเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคาร

พาณิชยขนาดใหญ 5 แหง โดยใชขอมูลทุติยภูมิรายเดือน รวม 36 เดือน ทําการวิเคราะหทางสถิติโดยใช

คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหเชิงถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห

ความแตกตางกรณีกลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกัน 

 ผลการศึกษาวิจัยพบวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มีทั้งสิ้น 23 กองทุน มีระดับความ

เสี่ยงเฉลี่ย 3.13 มูลคาสินทรัพยสุทธิเฉลี่ย 2,900.79 ลานบาท ดัชนีตลาดหลักทรัพยเฉลี่ย 683.78 จุด 

ขนาดของกองทุนมูลคาเฉลี่ย 2,510 ลานบาท อันดับความนาเชื่อถือเฉลี่ยระดับ A- หรือระดับความ

นาเชื่อถือสูงสุดและมีความเสี่ยงต่ํา อายุของกองทุนเฉลี่ย 32 เดือน อัตราดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ยรอยละ 

3.44 อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ 2.89 และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มีผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยรอยละ 57 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

มากที่สุดคือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย รองลงมาคือ  ความเสี่ยง ผูบริหารอสังหาริมทรัพย อันดับความ

นาเชื่อถือ และอัตราเงินเฟอทั่วไป ตามลําดับ โดยที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน และมูลคา

สินทรัพยสุทธิ มีอิทธิพลเพียงเล็กนอย 

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) มากที่สุดคือ ผูบริหารอสังหาริมทรัพย รองลงมาคือ อันดับความนาเชื่อถือ และอายุของกองทุน 

โดยที่ขนาดของกองทุน มูลคาสินทรัพยสุทธิ และดัชนีตลาดหลักทรัพย มีอิทธิพลเพียงเล็กนอย สวน

อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราเงินเฟอทั่วไป ไมมีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 
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 The study aims to study factors such as risk, NAV, SET Index, size of fund, credit 

rating, age of fund, policy interest rate, headline inflation, and property manager that 

influence rate of return on investment in property funds (type 1 fund) and factors influencing 

level of risk in the performance of an investment in property funds (type 1 fund), during July 

2006 to June 2009, and be compared with the rate of return of 12-month fixed deposit 

average of 5 largest banks. Using monthly secondary data analysis included 36 months to 

analyze using frequency, percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis, 

and difference of dependent sample analysis. 

 The research results revealed that there are 23 property funds with average 

standard deviation 3.13, 2,900.79 million baht NAV, 2,510 million baht sized, having credit 

ratings average level of A-, 32 months aged of fund. The average SET index is 683.78 points, 

the average policy interest rate is 3.44%, and the average inflation rate is 2.89%, and 57% of 

the fund have property manager. 

 Factors influencing the rate of return on investment in the property fund are policy 

interest rate followed by risk, property manager, credit ratings, and headline inflation rate 

respectively. SET index, Size of fund and NAV also have influence but not much. 

 Factors influencing the level of risk in the performance of the property fund are 

property manager, credit ratings and age of fund. Sizes of fund, NAV, and SET index also 

have influence but not much.  

 Rate of return of investment in property funds (type 1 fund) is significantly lower than 

the 12-month fixed deposit rate average of 5 largest commercial bank. 

 

 

 

 

 



 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่งจากอาจารยที่ปรึกษาการ

ทําสารนิพนธ ดร.รักษพงศ วงศาโรจน ที่กรุณาใหคําแนะนํา ชวยเหลือ ตลอดจนแกไขขอบกพรอง ของ

สารนิพนธต้ังแตเร่ิมจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ ผูศึกษาวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหความชวยเหลือ และ

ถายทอดประสบการณที่ดี ขอบคุณเพื่อนสาขาการจัดการ (ภาคพิเศษ) ที่ใหกําลังใจและชวยเหลือใน  

ทุกดาน ตลอดจนผูเกี่ยวของทุกทานที่ใหคําปรึกษาแนะนําใหสารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
 

 สุดทายนี้ คุณประโยชนและความดีอันพึงไดจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาวิจัยขอมอบเปน

เครื่องบูชาพระคุณบิดามารดา ญาติ และบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอน ชี้แนะแนวทางที่ดี

และมีคุณคาตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา 
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เกิดขึ้นจากผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 หรือที่รูจักในชื่อ 

“วิกฤตตมยํากุง” โดยในขณะนั้นธุรกิจดานอสังหาริมทรัพยไดรับผลกระทบเปนอยางมาก รัฐบาลจึง

ดําเนินการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยข้ึน เพื่อบริหารจัดการอสังหาริมทรัพยที่เปนหลักประกันของ

การใหสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีปญหา จนกระทั่งป 2545 ไดมีการปรับหลักเกณฑ ระเบียบวิธี

ปฏิบัติใหมใหเหมาะสม และไดเร่ิมจําหนายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอีกครั้งในป 2546 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust หรือ REIT หรือ Property Fund) 

เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเงินของนักลงทุนหลายๆ ราย นําไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีรายได

ประจําในรูปคาเชา เชน อาคาร สํานักงาน เซอรวิสอพารทเมนท โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เปนตน 

โดยรายไดที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะถูกสงตอไปยังผูลงทุนในรูปเงินปนผล (Dividend) ผู

ลงทุนจะไดรับผลประโยชนในรูปของเงินปนผล จากรายไดที่เกิดจากการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย

นั้น รวมทั้งอาจจะไดรับกําไรสวนตางราคา (Capital Gain) ที่อาจเกิดขึ้นจากการขายหนวยลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 แบงออกเปน 5 ประเภทดังนี้ 

 1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย PP (Property Fund for Institution Investor) คือ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยสําหรับผูลงทุนสถาบัน ที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อจําหนาย

หนวยลงทุนแก ผูลงทุนสถาบัน  และนําเงินที่ ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชา

อสังหาริมทรัพยและหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

 2.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือ กอง 1 (Property Fund: type 1 fund) คือ กองทุนรวมที่

บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน ไปซือ้หรือเชา

อสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยมุงเนนเพื่อใหไดรับผลตอบแทน

สม่ําเสมอในรูปคาเชา โดยมิไดซื้ออสังหาริมทรัพยมาเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาและขายตอ เหมือน

ผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

 3.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือ กอง 2 (Property 

Fund for Resolving Financial Institution Problems: type 2 fund) คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่

บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้น เพื่อจําหนายหนวยลงทุนแกผูลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงิน
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ที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน ไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยหรือลงทุนในสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการ

ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน และจัดหาผลประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิเรียกรองดังกลาว ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบัน

การเงิน 

 4.  กองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือ กอง 3 (Mutual Fund for 

Resolving Financial Institution Problems: type 3 fund) คือ กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้น เพื่อ

จําหนายหนวยลงทุนแกผูลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดรับจากการจําหนาย

หนวยลงทุน ไปลงทุนในทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินไมวา

จะมีหรือไมมีหลักประกันก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน 

 5.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง หรือ กอง 4 (Property and Loan Fund: 

type 4 fund) คือ กองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้น เพื่อจําหนาย

หนวยลงทุนแกผูลงทุนทุกสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวย

ลงทุนไปซื้อ หรือเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือลงทุนใน

สิทธิเรียกรองหรือในทรัพยสินอื่น ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน 

 ปจจุบันมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ยังดําเนินการอยู คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย    

(กอง 1), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 2) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 4) ทั้งนี ้กองทนุรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อจําหนายหนวยลงทุนใหกับผูสนใจลงทุน

ทั่วไป แตกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย กองอื่นๆ จัดตั้งขึ้นเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน โดยจะ

จําหนายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนที่เปนสถาบันเทานั้น 

 การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) เปนทางเลือกหนึ่งของผูลงทุน ที่จะกระจาย

การลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง และใหไดผลตอบแทนที่นาพอใจ แตเนื่องจากการลงทุนประเภทนี้ยัง

เปนที่รูจักกันไมแพรหลาย และขอมูลประกอบการตัดสินใจยังอยูในวงจํากัด แตแนวโนมการลงทุน

ประเภทกําลังจะเปนที่นิยมกันมากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาถึงปจจัยความเสี่ยงและปจจัยอื่นที่

เกี่ยวของ ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) และการเปรียบเทียบกับ

อัตราผลตอบแทนเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง กับอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวจะเปนขอมูลที่สําคัญ

สําหรับผูสนใจจะลงทุนในการนําไปใชประกอบในการตัดสินใจลงทุน หรือเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับ

ความตองการ อีกทั้งผูบริหารกองทุนรวมยังเปนสามารถใชประกอบการวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการบริหารกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 
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ความมุงหมายในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก ความเสี่ยง มูลคาทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของ

กองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก มูลคาทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน 

อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยที่มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 3. เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

กับอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 

 

ความสําคัญของการศึกษา 
 1. ทําใหผูสนใจลงทุนทราบถึงปจจัยตางๆ ไดแก ความเสี่ยง มูลคาทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาด

หลักทรัพย ขนาดของกองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงิน

เฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 2. ทําใหผูสนใจลงทุนทราบถึงผลการเทียบอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) กับอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย

ขนาดใหญ 5 แหง เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 

1) หรือออมดวยการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งเปนทางเลือกในการจัดการกับเงินออม อีกทั้งยังใช

ประกอบการประเมินผลการบริหารงานของผูจัดการกองทุน 

 3. ผูจัดการกองทุนนําผลการศึกษาไปใชวางแผน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอมูล 

 ศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก ความเสี่ยง (σ), มูลคาทรัพยสุทธิ (NAV), ดัชนีตลาดหลักทรัพย 

(SET Index), ขนาดของกองทุน (Size), อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating), อายุของกองทุน (Age), 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate), อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย (Property Manager) ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
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(กอง 1) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยังดําเนินการอยูในชวงเดือนกรกฎาคม 

2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 โดยทําการศึกษาขอมูลเปนรายเดือน นํามาเปรียบเทียบกับอัตรา

ผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ไดแก ธนาคาร

กรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดย

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ที่ทําการศึกษามีจํานวน 23 กอง ดังนี้ 
 

ชื่อกองทุน ชื่อยอ บลจ. 
วันจด

ทะเบียน 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยยูโอบี อะพารเมนท หนึ่ง UOBAPF ยูโอบี (ไทย) จํากัด 16/09/2546 

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก BKKCP วรรณ จํากัด 24/10/2546 

3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร MIPF วรรณ จํากัด 25/01/2548 

4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน TFUND บัวหลวง จํากัด 18/04/2548 

5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 TIF1 ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

09/06/2548 

6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 05/07/2548 

7. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทลโกรท CPNRF ทหารไทย จํากัด 11/08/2548 

8. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบานแสนสิริ SIRIPF ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

09/09/2548 

9. อสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ TU-PF ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

11/10/2549 

10. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย SPF นครหลวงไทย จํากัด 22/11/2549 

11. อสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค FUTUREPF ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

23/11/2549 

12. กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย จีซี JCP พรีมาเวสท จํากัด 04/12/2549 

13. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส QHPF ไทยพาณิชย จํากัด 07/12/2549 

14. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโกลด GOLDPF กสิกรไทย จํากัด 04/05/2550 

15. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล MJLF ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

26/06/2550 

16. กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เออรบานา URBNPF นครหลวงไทย จํากัด 12/10/2550 

17. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค PFFUND วรรณ จํากัด 26/02/2551 

18. กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตรี้ ออสพิทอลลิต้ี QHOP ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) 

จํากัด 

14/03/2551 

19. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด MNRF เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 12/05/2551 

20. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลักซชัวร่ี LUXF ทหารไทย จํากัด 20/05/2551 

21. กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทใน

เครือเซ็นทารา 

CENTRARA กสิกรไทย จํากัด 25/09/2551 

22. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี 2 MNIT2 เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 23/12/2551 

23. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ MONTRI บีที จํากัด 30/06/2552 
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 แหลงขอมูล 
 ในการศึกษาเรื่อง  ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) คร้ังนี้ ผูศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากแหลง

ตางๆ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการกองทุน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา รวมถึง

เว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ขอมูล ความถี่ แหลงขอมูล 
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) รายเดือน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) รายวัน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. ขนาดของกองทุน (Size) – สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

4. อันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating) รายป สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

5. อายุของกองทุน (Age) – สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

6. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) รายเดือน ธนาคารแหงประเทศไทย 

7. อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) รายเดือน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 

8. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) – สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน  

เฉลี่ยของธนาคารขนาดใหญ 5 แหงะ 

รายวัน ธนาคารแหงประเทศไทย 

 
 ตัวแปรที่ใชการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

  1.1 ความเสี่ยง (σ) 

  1.2 มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 

  1.3 ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) 

  1.4 ขนาดของกองทุน (Size) 

  1.5 อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) 

  1.6 อายุของกองทุน (Age) 

  1.7 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) 

  1.8 อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) 

  1.9 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) 
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 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

  2.1 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

  2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง โครงการลงทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นและบริหารโครงการ 

โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม จํากัด (บลจ.) ดําเนินการรวบรวมเงินจากผูออมหรือผูลงทุน

ตางๆ โดยการออกหนวยลงทุนและนําออกจําหนาย เพื่อนําเงินไปลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน หรือ

สินทรัพยอ่ืน ตามนโยบายการลงทุนและเงื่อนไขตางๆ ที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนของแตละกองทุน โดยไม

ขัดตอระเบียบขอบังคับของกฎหมาย 

 2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบ Free Hold หมายถึง กองทุนรวมที่ระดมเงินจากผู

ลงทุน เพื่อนําไปซื้ออสังหาริมทรัพยมาเปนเจาของ เชน อาคาร สํานักงาน เซอรวิสอพารทเมนท โรงแรม 

และโรงงานอุตสาหกรรม มาบริหาร เพื่อใหมีรายไดสําหรับนํามาจายเปนเงินปนผลใหแกผูถือหนวย

ลงทุนในกองทุนรวมนั้น จึงถือไดวาผูถือหนวยในกองทุนรวมประเภทนี้มีสถานะเหมือนเปนเจาของ

อสังหาริมทรัพยนั้นจริงๆ และหากมีการเลิกหรือปดกองทุนผูถือหนวยลงทุนก็มีโอกาสที่จะไดรับเงิน

ลงทุนคืนจากหนวยลงทุนที่ถืออยู ณ วันเลิกกองทุนรวมดวย 

 3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบ Lease Hold หมายถึง กองทุนรวมที่ไมไดมีการซื้อ

อสังหาริมทรัพยมาเปนกรรมสิทธิ์ แตจะซื้อสิทธิการเชามาบริการ โดยอาจมีทั้งการเชาพื้นที่ในอาคาร 

หรืออาคารบนที่ดินซึ่งเชามาอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในพื้นที่หรือที่ดินที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู 

จึงไมไดตกเปนของกองทุนรวมแตอยางใด และเมื่อครบกําหนดสัญญาการเชา กองทุนรวมตองสงมอบ

พื้นที่ที่ เชาหรือที่ ดินหรืออาคารนั้นตั้งอยู คืนใหเจาของไป อีกทั้งไมมีสิทธิที่จะหาประโยชนจาก

อสังหาริมทรัพยนั้นอีกตอไป 

 4. ความเสี่ยง (σ) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคอันจะทําใหเราไมบรรลุ

วัตถุประสงค หรือสูญเสียบางอยาง หรือไมไดรับอัตราผลตอบแทนที่คาดเอาไว 

 5. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) หมายถึง มูลคาของเงินลงทุนของกองทุนรวม บวก(ลบ) ดวย

ผลตอบแทนสะสมที่ไดจากการลงทุน 

 6. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) หมายถึง การคํานวณระดับราคาหลกัทรพัยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเฉลี่ย ณ วัน หรือเวลาใดเวลาหนึ่งเทียบกับวันฐาน 

 7. ขนาดของกองทุน (Size) หมายถึง จํานวนเงินทุนของกองทุนที่จดทะเบียนและนํา

ออกจําหนายแกนักลงทุน 
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 8. อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) หมายถึง การจัดอันดับคุณภาพและความเสี่ยง

ของตราสารประเภทหนี้ โดยพิจารณาระดับความสามารถของบริษัทผูออกตราสารที่จะชําระคืนเงินตน

และชําระดอกเบี้ยไดตามเวลาและเงื่อนไขที่กําหนดไว ของกองทุนแตละกอง ในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 9. อายุของกองทุน (Age) หมายถึง ระยะเวลาดําเนินการของกองทุน 

 10. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืน

พันธบัตร 1 วันทําการ ของธนาคารแหงประเทศไทย 

 11. อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนรีาคา

ผูบริโภค ที่ใชวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาขายปลีกสินคาและบริการโดยเฉลี่ยที่ผูบริโภคทั่วไปจายเพื่อ

ซื้อสินคาและบริการจํานวนหนึ่ง ณ เวลาหนึ่งๆ เทียบกับปฐาน โดยการสํารวจราคาสินคาและบริการทั่ว

ประเทศจํานวน 326 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน การตรวจ

รักษาและบริการสวนบุคคล ยานพาหนะ การขนสงการสื่อสาร การบันเทิง การอาน การศึกษา ฯลฯ เพื่อ

นํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไป 

 12. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) หมายถึง ตัวแทนหรือผูที่ไดรับการ

แตงตั้งจากกองทุนเพื่อใหดูแลรักษา บริหารจัดการ ใหอสังหาริมทรัพยอยูในสภาพที่ดี 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 
 ในการศึกษาเรื่อง  ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) ไดมีการกําหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพื่อเปนเครื่องมือในการ

ดําเนินการศึกษาและเปนแนวทางในการคนหาคําตอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
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        ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables) (Dependent Variable) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมมุติฐานในการศึกษา 
 1. ความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน อันดับความ

นาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มี

อิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 2. มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุ

ของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตอระดับ

ความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 3. อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มีคาสูงกวาอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 

 

 ความเสีย่ง (σ) 

 มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ(NAV) 

 ดัชนีตลาดหลกัทรัพย (SET Index) 

 ขนาดของกองทุน (Size) 

 อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) 

 อายุของกองทนุ (Age) 

 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest 

Rate) 

 อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property 

Manager) 

 

อัตราผลตอบแทนของ 

การลงทุนในกองทนุรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาํ 

12 เดือนเฉลี่ยของธนาคาร

พาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาเรื่อง ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) คร้ังนี้ ผูศึกษาไดคนควาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 

 1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง 

 2. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน 

 3. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลการดําเนินงาน 

 4. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน 

 5. ปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 

 6. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง ความไมแนนอนของผลตอบแทนที่พึงจะไดรับจากการ

ลงทุนนั้น ซึ่งเบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดวาจะไดรับ ดังนั้น ยิ่งถามีระดับความไมแนนอนที่

จะไดรับผลตอบแทนจริงตามจํานวนที่คาดไวมีมาก ความเสี่ยงก็จะสูง (Harry M. Markowitz. 1964: 

425-442) โดยความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ 

 1. ความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) เปนความเสี่ยงที่ผูลงทุนจะไดรับจากปจจัย

ตางๆ ที่สงผลกระทบตอหลักทรัพยโดยสวนรวมพรอมๆ กัน เชน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง นโยบายการเงินการคลังในประเทศ เปนตน ทําใหผลตอบแทนของหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไป

ในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของกลุมหลักทรัพยในตลาดโดยรวม ซึ่งความเสี่ยงที่เปนระบบใน

แตละหลักทรัพยนั้น จะมีขนาดและระดับที่ไมเทากัน ผูลงทุนไมสามารถขจัดความเสี่ยงสวนนี้ใหหมดไป

ได แมจะกระจายการลงทุนแลวก็ตาม ความเสี่ยงที่เปนระบบนี้ เรียกวา Under Diversifiable Risk หรือ

ความเสี่ยงที่มิอาจขจัดไดจากการกระจายการลงทุน 

 2. ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) เปนความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย 

โดยไมเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับธุรกิจอ่ืน ความเสี่ยงประเภทนี้สามารถหลีกเลี่ยงได เนื่องจากเปนความเสี่ยง

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผูออกหลักทรัพยนั้น เชน การบริหารงาน การผลิต การวางแผน เปนตน 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลตอกําไรและขาดทุนโดยตรงที่จะไดรับ เปนความเสี่ยงที่แตกตางกัน
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ของแตละกิจการ ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบนี้ เรียกวา Diversifiable Risk หรือความเสี่ยงที่สามารถขจัด

ไดจากการกระจายการลงทุน 

 ดังนั้น ความเสี่ยงประเภทนี้ ผูลงทุนสามารถขจัดหรือทําใหความเสี่ยงลักษณะนี้ลดลงหรือ

หมดไปจากการลงทุนได โดยไมเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีลักษณะความเสี่ยงประเภทนี้สูง แตกระจาย

การลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ ทําใหความเสี่ยงที่ไมเปนระบบของแตละหลักทรัพยในกลุม

หลักทรัพยชดเชยกัน จนทําใหความเสี่ยงรวมของกลุมหลักทรัพยตํ่าลง หรือไมมีความเสี่ยงลักษณะนี้ 

คงเหลือเฉพาะความเสี่ยงที่ไมอาจขจัดได โดยการกระจายการลงทุน (Diversifiable Risk) 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 ผลการกระจายการลงทุนตอสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมหลกัทรัพย 

 

 ที่มา: จิรัตน สังขแกว. (2540).  การลงทุน.  หนา 187. 

 

 ผูลงทุนจะมีความพึงพอใจหรือความยินดีตอความเสี่ยงไมเทากัน (Robert S. Pindyck; & 

Daniel L. Rubinfeld. 2005: 163) ทั้งนี้ สามารถแบงประเภทของผูลงทุนตามอรรถประโยชนที่ไดรับ เมือ่

ตองเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มข้ึน ดังนี้ 

 1. ผูลงทุนที่เปนผูหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Averse) ผูลงทุนประเภทนี้ในทุกระดับความ

เสี่ยงที่เพิ่มข้ึน จะถูกชดเชยดวยอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มข้ึน กลาวคือ ถาไดรับผลตอบแทนมากขึ้นโดยที่

ความเสี่ยงเทาเดิม นักลงทุกประเภทนี้จะไดรับความพึงพอใจสูงขึ้น ซึ่งสามารถแสดงเสนอรรถประโยชน 

ดังภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2  เสนอรรถประโยชนของ Risk Averse 
 

 ที่มา: Robert S. Pindyck; & Daniel L. Rubinfeld. (2007). Microeconomic. 
 

 2. ผูลงทุนที่เปนผูเพิกเฉยตอความเสี่ยง (Risk Neutral) ผูลงทุนประเภทนี้จะไดรับความพอใจ

สูงขึ้นก็ตอเมื่อไดรับอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นเทานั้น เสนอรรถประโยชนที่เปนเสนขนานกับแนวนอนแสดง

วา  ณ ทุกระดับความเสี่ยงจะใหความพอใจเทากัน หรือความเสี่ยงไมมีผลตอความพอใจ ดัง

ภาพประกอบ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3  เสนอรรถประโยชนของ Risk Netral 
 

 ที่มา: Robert S. Pindyck; & Daniel L. Rubinfeld. (2007). Microeconomic. 
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 4. ผูลงทุนที่ชื่นชอบความเสี่ยง (Risk Loving) ผูลงทุนประเภทนี้จะไดรับความพอใจสูงขึ้นเมื่อ

ความเสี่ยงเพิ่มข้ึน ซึ่งสามารถแสดงเสนอรรถประโยชน ดังภาพประกอบ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4  เสนอรรถประโยชนของ Risk Netral 
 

 ที่มา: Robert S. Pindyck; & Daniel L. Rubinfeld. (2007). Microeconomic. 

 
 การวัดความเสี่ยงจากการลงทุน 
 วิธีวัดความเสี่ยงที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ไดแก การหาคาความแปรปรวนของอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย หรือการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน หลักทรัพยที่มี

คาความแปรปรวนหรือสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูง เปนหลักทรัพยที่มีการกระจายของคาอัตรา

ผลตอบแทนออกจากอัตราผลตอบแทนที่คาดเอาไวมาก และมีความไมแนนอนมากที่จะไดรับอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดไว หลักทรัพยนั้นจึงเปนหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูง และกลับกันหลักทรัพยที่มีความ

เสี่ยงต่ํา จะมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนต่ํา โดยมีวิธีวัดสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ (จิรัตน สังขแกว. 2540: 183) 

  

     
n

RR
n

t
ii

i

∑
=

−
= 1

2)(
σ  

  

  โดย   iσ  =  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      iR  =  อัตราผลตอบแทนในปที่ i 

      iR  =  คาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทน 

      n  =  จํานวนปที่ใชในการคํานวณอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 

Expected Return

Standard Deviation

U’
U
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 คาเบตา 
 สําหรับความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) หากเราสามารถหาความสัมพันธระหวาง

การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของ

ตลาดได เราก็สามารถทราบดัชนีหรือระดับโดยเปรียบเทียบความเสี่ยงที่เปนระบบของหลักทรัพยได 

โดยทั่วไปเราใชสมการ Characteristic Line หรือ Market Model เพื่อหาความสัมพันธดังกลาว และ

เรียกดัชนีชี้ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยเปรียบเทียบกับอัตรา

การเปลี่ยนแปลงของตลาดวา คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta Coefficient) เรียกสั้นๆ วา คาเบตา (β) 

 และมีสมการแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย กับอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด ตามแนวความคิด Single Index Model หรือ Market Model ดังนี้ 

   

    itmtiiit RR εβα ++=  
   

 เมื่อ  itR  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i ระหวางชวงระยะเวลา t 

    mtR  คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดระหวางชวงระยะเวลา t 

    iα  คือ คาคงที่ (Alpha) หรือคาอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i เมื่อตลาดไม

มีการเปลี่ยนแปลง 

    iβ  คือ คาความชันของเสนถดถอย 

    itε  คือ คาสวนผิดพลาด หรือคา itR  ที่อธิบายไมไดดวย mtR  

  

 จากสมการขางตน อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย i สวนที่มาจากอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด (Market Component) คือ mtii Rβα +  อัตราผลตอบแทนที่มาจากปจจัยที่เหลือ (Nonmarket 

Component) คือ itε  

 โดยสรุปความเสี่ยงจากการลงทุนมีทั้งความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) และความ

เสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) ซึ่งความเสี่ยงที่ไมเปนระบบนั้น ผูลงทุนสามารถทําใหลดลง

หรือหมดไปไดจากการลงทุน โดยการกระจายการลงทุน (Diversifiable Risk) สําหรับการวัดความเสี่ยง

จากการลงทุนที่นิยมใชกันคือ การหาคาความแปรปรวนหรือคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตรา

ผลตอบแทน ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยไดนําทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยการ

คํานวณหาคาความแปรปรวนและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ จิรัตน สังขแกว (2540) มาใช เพราะ

สามารถคํานวณหาคาดังกลาวไดจากชุดขอมูลในอดีต เพื่อนํามาพยากรณโอกาสความเปนไปไดตางๆ 

ในอนาคต 
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2.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน 
 ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลประโยชนที่ ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนใน

หลักทรัพยนั้นๆ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบ 2 สวน ดังนี้ (จิรัตน สังขแกว. 2540: 155) 

 1. Yield คือ กระแสเงินสดหรือรายไดที่ผูลงทุนไดรับระหวางชวงระยะเวลาลงทุน อาจอยูในรูป

ของเงินสด ปนผล หรือดอกเบี้ย ที่ผูออกตราสารหรือหลักทรัพยจายใหแกผูถือ 

 2. Capital Gain (Loss) คือ กําไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพยไดในราคาที่สูงขึ้น (หรือ

ตํ่าลง) กวาราคาซื้อ หรือเรียกวาเปน การเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Change) ของหลักทรัพยนั่นเอง 

ในกรณีผูลงทุนอยูในภาวะซื้อเพื่อรอขาย (Long Position) ผลตอบแทนสวนนี้ไดแก คาความแตกตาง

ระหวางราคาที่จะขายหรือราคาขายหลักทรัพยกับราคาซื้อ ในกรณีที่ผูลงทุนอยูในภาวะยืมหุนมาขาย 

(Short Position) ผลตอบแทนสวนนี้ไดแก ราคาขายกับราคาที่จะซื้อหรือราคาซื้อเพื่อลางสถานะชอรต 

 ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่ง คือ ผลรวมของผลตอบแทน

จากกระแสเงินสดระหวางงวดกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยนั้น 

 

 Total Return = Yield + Price Change 

 

 โดย Yield   อาจมีคาเปน 0 หรือ + 

   Price Change อาจมีคาเปน 0 หรือ + หรือ – 

 

 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมักแสดงอยูในรูปรอยละ โดยเปรียบเทียบระหวางเงินลงทุน

ตนงวดกับเงินลงทุนปลายงวด และมักคิดผลตอบแทนตอระยะเวลา 1 ป (หรือตองวดเวลา) ซึ่งแสดง

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในหนึ่งงวดจากการลงทุนในหลักทรัพยนั้นๆ ผูลงทุนจะไดใช

ในเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ตองเผชิญ หรือเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ได ดังนี้ 

 

กระแสเงินสดรับ + (มูลคาปลายงวด – มูลคาตนงวด) 
อัตราผลตอบแทน = 

มูลคาตนงวด 

กระแสเงินสดรับ + การเปลีย่นแปลงของมูลคา 
หรือ อัตราผลตอบแทน = 

มูลคาตนงวด 

  

 โดยกระแสเงินสดรับ หมายถึง เงินปนผลหรือดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงของมูลคา 

หมายถึง ผลตางของมูลคาปลายงวดกับมูลคาตนงวด 
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 อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 
 การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม สามารถคํานวณได 2 แบบ คือ การ

คํานวณหาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิ หรือใชราคาหนวยลงทุน 

 การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม โดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวย มีสูตร

ในการคํานวณดังนี้ (จิรัตน สังขแกว. 2540: 704) 
 

   1

1 100)(

−

− ×+−
=

t

ttt
pt NAV

DNAVNAVR
 

 

 โดย ptR   = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

   tNAV  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

   1−tNAV  = มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลา t–1 

   tD   = เงินปนผลจายตอหนวยลงทุนในชวงเวลา t 

  

 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสามารถคํานวณไดดังนี้ 

   
n

R
R

n

t
pt

p

∑
== 1  

  

 โดย pR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

   ptR  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

   n  = งวดเวลาทั้งหมดที่ทําการศึกษา 

 

 การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม โดยใชราคาหนวยลงทุน มีสูตรในการ

คํานวณดังนี้ (จิรัตน สังขแกว. 2540: 704) 

   

   
1

11 100)(

−

− ×+−
=

t

tt
p P

DPPR  

 

 โดย pR  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

   tP  = ราคาปดของหนวยลงทุน ณ เวลา t 

   1−tP  = ราคาปดของหนวยลงทุน ณ เวลา t-1 

   1D  = เงินปนผลจายตอหนวยลงทุนในชวงเวลา t 
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 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสามารถคํานวณไดดังนี้ 

   
n

R
R

n

t
pt

p

∑
== 1  

  

 โดย pR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

   ptR  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลา t 

   n  = งวดเวลาทั้งหมดที่ทําการศึกษา 

 
 อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 
 อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) คือ อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังวา

จะไดรับจากการลงทุน ทั้งนี้ การที่ผูลงทุนไมสามารถลวงรูเหตุการณลวงหนาไดวา อัตราผลตอบแทน

จากการลงทุนที่จะไดรับเปนจํานวนเทาไร และมีความไมแนนอนเพียงใด หากแตข้ึนอยูกับความเปนไป

ไดของการเกิดเหตุการณ (Probability) ดังนั้น คาของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนจึงมี

ลักษณะเปนตัวแปรสุม (Random Variable) ซึ่งไมสามารถบอกเปนตัวเลขที่แนนอนได แตบอกไดเพียง

คาของโอกาสที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้ 

  

   
∑
=

=
n

i
iii RPRE

1

)(
 

 

 โดย )( iRE  = อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน 

   iP   = Probability ของผลตอบแทน iR  

   iR   = ผลตอบแทนที่ประมาณวาจะเกิดขึ้นในระดับตางๆ 

   n   = ระยะเวลาที่ผลตอบแทนนั้นเกิดขึ้น 

 
 คาความแปรปรวนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 จากสูตรขางตน หากลบ E(R) ออกจากคาอัตราผลตอบแทนแตละระดับ เพื่อหาวาอัตรา

ผลตอบแทนแตละระดับเบี่ยงเบนจากอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังไวเทาใด โดยความเบี่ยงเบนจาก

อัตราผลตอบแทนที่คาดไวเทากับ )(RERi −  ยกกําลังสองแตละคาเบี่ยงเบน แลวคูณดวยโอกาสที่จะ

เกิดผลตอบแทนแตละระดับ ผลบวกของผลคูณดังกลาวเรียกวา คาแปรปรวน (Variance) 

   [ ]∑
=

−=
n

i
ii RERP

1

22 )(σ  
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 ถอดรูทที่สองของคาแปรปรวน ผลที่ไดคือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

   [ ]∑
=

−=
n

i
ii RERP

1

2)(σ  

 

 จากวิธีการคํานวณขางตน  ถาการกระจายของอัตราผลตอบแทนเปนแบบ  Normal 

Distribution แลว ยิ่งคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ยิ่งมาก แสดงวาโอกาสที่ผลตอบแทนจะไมไดรับ

ตามที่คาดไวยิ่งสูง ดังนั้น จึงอาจใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือคาความแปรปรวนเปนมาตรวัดความ

เสี่ยง  

 
 ความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง 
 หากการลงทุนใดมีความเสี่ยงสูง ผูลงทุนยอมตองการอัตราผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความ

เสี่ยง ดังนั้น อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจึงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ดังภาพประกอบ 

2.5 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทางการเงิน

ประเภทตางๆ โดยแกนนอนแสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารแตละประเภท แกนตั้ง

แสดงระดับอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดวาจะไดรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ความสมัพนัธระหวางอัตราผลตอบแทนและความเสีย่ง 

 

 ที่มา: จิรัตน สังขแกว. (2540). การลงทุน.  หนา 10. 
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 จุด Rf เปนจุดแสดงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง เชน ต๋ัวเงินคลัง 

ใหผลตอบแทนระดับหนึ่งโดยมีความเสี่ยง (ที่จะไมไดรับเงินตนและดอกเบี้ยคืน) เทากับศูนย จุดอื่นๆ 

ถัดไป แสดงอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยหรือตราสารตางๆ โดยจะเห็นวาหุนสามัญ

ซึ่งเปนตราสารแสดงความเปนเจาของกิจการ และมีสิทธิเรียกรองตอบริษัทเปนรายสุดทาย จึงมีความ

เสี่ยงสูงกวาตราสารหนี้ของกิจการเดียวกัน แตหุนสามัญก็มีระดับความเสี่ยงต่ํากวาตราสารอนุพันธ อัน

ไดแก วอรแรนท ตราสารสิทธิหรือออปชั่น และสัญญาซื้อขายลวงหนา/อนาคต เนื่องจากตราสารเหลานี้

รับผลลัพธความผันผวนของราคาจากหลักทรัพยที่รองรับหรือหลักทรัพยแม สงผลใหความผันผวนของ

ราคาและอัตราผลตอบแทนของตราสารอนุพันธยิ่งทวีมากขึ้น ทั้งนี้ ตราสารประเภทสัญญาซื้อขาย

ลวงหนา/อนาคต เปนตราสารที่มีลักษณะเปนสัญญาทั้งของผูซื้อและผูขาย มิใชเปนตราสารสิทธิของผู

ซื้อดังเชนตราสารประเภทออปชั่น 

 เมื่อนําขอมูลผลตอบแทนของหลักทรัพยชนิดใดชนิดหนึ่ง กับขอมูลอัตราผลตอบแทนของ

ตลาดมาเขียนกราฟเสนตรง ซึ่งลากขึ้นเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนทั้งสองนี้ 

เรียกวา Characteristic Line ดังภาพประกอบ 2.6 

 

α
β

 
 

ภาพประกอบ 6  Expost Characteristic Line 

 

 ที่มา: จิรัตน สังขแกว. (2540).  การลงทุน.  หนา 188. 
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 คาความชันของ Characteristic Line หรือคาเบตา แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพย เมื่ออัตราผลตอบแทนของกตลาดเปลี่ยนไป 1 หนวย ความชันของ 

Characteristic Line จึงเปนดัชนีชี้ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากตลาดหรือความเสี่ยงที่เปนระบบนั่นเอง 

โดยคาเบตาของตลาดจะเทากับ 1.0 

 1. หากหลักทรัพยมีคาเบตานอยกวา 1.0 แสดงวา หลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนนอยกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด 

 2. หากหลักทรัพยมีคาเบตามากกวา 1.0 แสดงวา หลักทรัพยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของตลาด 

 สวนเครื่องหมาย +/– แสดงถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลกัทรพัยวา

เปนไปในทิศทางเดียวกัน (+) หรือเปนไปในทิศทางตรงกันขาม (–) กับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาด 

 
 อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 
 การคํานวณผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปราศจากความเสี่ยง ในตางประเทศนิยมใชดัชนี

พันธบัตร (Bond Index) หรืออัตราดอกเบี้ยตั๋วคงคลัง (T-Bill Index) แตในประเทศไทยดัชนีพันธบัตรไม

คอยมีการเคลื่อนไหว เนื่องจากภาครัฐไมมีการออกพันธบัตรอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในประเทศไทยจึงนิยม

ใชอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับสถาบันการเงินเปนตัวแทน เมื่อกลาวถึงผลตอบแทนของหลักทรัพย

ปราศจากความเสี่ยง 

 โดยสรุปผลตอบแทนจากการลงทุนเกิดจากผลตอบแทนจากกระแสเงินสดระหวางงวดกับการ

เปลี่ยนแปลงของราคาของหลักทรัพยนั้น ซึ่งสามารถคํานวณไดโดยใชมูลคาสินทรัพยสุทธ ิ(NAV) หรือใช

ราคาหนวยลงทุน นํามาเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง และวัดคาความแปรปรวนและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน หากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานยิ่งมาก ก็แสดงวาโอกาสที่ผลตอบแทนจะไมไดรับ

ตามที่คาดไวยิ่งสูง ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยไดนําทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน 

โ ดยกา รคํ า น วณหาผลตอบแทนของกองทุ น ร วมจากมู ลค า สิ นท รั พย สุ ท ธิ  (NAV) ของ  

จิรัตน สังขแกว (2540) มาใช เพื่อหาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

มูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนึ่งชวงเวลา ซึ่งจะใชในการประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหรือ

ผูบริหารกองทุน 
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลการดําเนินงาน 
 เนื่องจากกองทุนรวมมีบทบาทดานการกระจายการลงทุน และเปนกลุมหลักทรัพยที่มีนัก

บริหารมืออาชีพเปนผูดูแลการลงทุน ดังนั้น กองทุนรวมที่เหมาะสมจึงควรมีลักษณะดังนี้ (จิรัตน  

สังขแกว. 2540: 702-703) 

 1. เปนกองทุนรวมทีใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาคาเฉลี่ย ณ ความเสี่ยงระดับหนึ่ง การวัดผล

การดําเนินงานของกองทุนรวมโดยพิจารณาเฉพาะอัตราผลตอบแทนอาจไมถูกตองนัก เนื่องจาก

ผลตอบแทนที่สูงกวากองทุนอื่นอาจเนื่องมาจากกองทุนนั้นจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยง

สูงและ/หรือจัดสรรเงินลงทุนแบบกระจุกตัวในบางหลักทรัพย ในทางกลับกันกองทุนรวมบางกองทุนมี

อัตราผลตอบแทนที่ตํ่า แตอาจมีความเสี่ยงที่ตํ่าดวย หากความพึงพอใจของผูลงทุนอยูภายใตกรอบ

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง และผูลงทุนเปนผูหลีกหนีความเสี่ยง การเปรียบเทียบอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนจึงคํานึงถึงความเสี่ยงควบคูไปกับอัตราผลตอบแทนดวย ดังนั้น อัตรา

ผลตอบแทนที่นํามาเปรียบเทียบกัน จึงควรเปนอัตราผลตอบแทนที่ปรับดวยคาความเสี่ยง (Risk – 

Adjusted Return) 

 2. เปนกองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนอยางเหมาะสม ในดานการกระจายการลงทุนนั้น 

กองทุนรวมที่พึงประสงคควรมีนโยบายการลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยงอยางสมบูรณ จนความ

เสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) ของกองทุนหมดไป ผูถือหนวยลงทุนจะเผชิญเฉพาะความ

เสี่ยที่เปนระบบ (Systematic Risk) เทานั้น 

 นอกจากนั้นกองทุนรวมที่พึงประสงค ควรเปนกองทุนรวมที่มีผูจัดการที่มีความสามารถในการ

วิเคราะหและพยากรณทิศทางของตลาดหลักทรัพย และปรับเปลี่ยนกลุมหลักทรัพยไปตามสภาพตลาด 

อันเปนการตัดสินใจทางดานชวงจังหวะในการลงทุน (Market Timing) เชน ในกรณีกองทุนรวมที่มี

วัตถุประสงคที่จะลงทุนในหุนสามัญเปนหลัก จะปรับเปลี่ยนใหมีการลงทุนในหลักทรัพยที่มีคาเบตาสูง

ในสภาพตลาดเจริญรุงเรือง และลงทุนในหลักทรัพยที่มีคาเบตาต่ํา รวมทั้งตราสารในตลาดเงินมากขึ้น

ในสภาวะตลาดซบเซา สวนในกรณีกองทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนในหุนกูเปนหลัก ก็จะ

ปรับเปลี่ยน Duration ของหลักทรัพย ไปตามการพยากรณการเปลี่ยนแปลงในระดับอัตราดอกเบี้ย หาก

คาดวาอัตราดอกเบี้ยจะลง ก็จะปรับเปล่ียนให Duration ใหยาวขึ้น และกลับกันหากคาดวาอัตรา

ดอกเบี้ยจะสูงขึ้น 

 
 การวัดผลการดําเนินงานของกองทุน 
 ภายใตขอสมมติฐานทีวา ผูลงทุนเปนผูไมชอบความเสี่ยงหรือหลีกหนีความเสี่ยง ผูบริหารกลุม

หลักทรัพยใดๆ รวมทั้งกองทุนรวมใดๆ สามารถใชทฤษฎีกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพภายใตกรอบ

แนวคิดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง หรือที่เรียกกันวา Theory of Mean-Variance Efficient 
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Portfolio Management บริหารกลุมหลักทรัพยหรือกองทุนรวมนั้นๆ ได โดยขั้นตอนแรกเปนการเลือก

หลักทรัพยเพื่อสรางกลุมหลักทรัพยที่มีประสิทธิภาพ (efficient Portfolio) ที่สุด ซึ่งในที่นี้หมายถึงกลุม

หลักทรัพยที่มีอัตราผลตอบแทนสูงที่สุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง หรือกลุมหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา

ที่สุด ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง ข้ันตอนตอไปจึงจัดแบงเงินลงทุนในระหวางกลุมหลักทรัพยที่มี

ประสิทธิภาพนี้กับหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง (Risk-Free Asset) ตามลักษณะความกลัวความ

เสี่ยงของเจาของเงินลงทุน ดังนั้น ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมใดๆ จึงควรคํานึงทั้งผลตอบแทน

และความเสี่ยง 

 หากการตัดสินใจลงทุนอยูภายใตตัวแปร 2 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง การ

วัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมจึงควรใชอัตราผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยง (Risk-Adjusted 

Return) เปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน แนวทางการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมโดยใชมิติของ

อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเปนมาตรวัดนี้มีอยู 4 แนวคิด คือ 

 1. มาตรวัดตามตัวแบบ Jensen 

 2. มาตรวัดตามตัวแบบ Treynor 

 3. มาตรวัดตามตัวแบบ Sharpe 

 4. มาตรวัดตามตัวแบบ Treynor-Black หรือ Appraisal Ratio 

 

 และใชสัญลักษณเพื่อแทนตัวแปรตางๆ ดังนี้ 

 pR  คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

 mR  คือ อัตราผลตอบแทนของตลาด 

 fR  คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

 pβ  คือ คาเบตาของกองทุนรวม 

 pσ  คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

 mσ  คือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของตลาด 

 
 มาตราวัดตามตัวแบบ Jensen 
 เปนมาตรวัดที่อาศัยแนวคิดการวัดผลการดําเนินการของกองทุนที่เกิดขึ้นแลว เปรียบเทียบกับ

เกณฑผลดําเนินการที่ควรจะเปน ซึ่งคํานวณโดยใชแนวคิด Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

หรือสมการ Security Market Line (SML) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทนที่

เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนที่ควรจะเปน หรือคาอัลฟา (Alpha) ของกองทุน (αp) หรือตัววัด 

Jensen (Michael C. Jensen. 1968: 389-416) มีข้ันตอนการประเมิน ดังนี้ 



 22 

 1. หาคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม และคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของ

ตลาด ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

 2. คํานวณเกณฑผลดําเนินการที่ควรจะเปน โดยใชสมการ SML ดังนี้ 

   pfmfp RRRRE β)()( −+=  

 3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทนที่ เกิดขึ้นจริงเฉลี่ย กับอัตรา

ผลตอบแทนที่ควรจะเปน คาความแตกตางนี้เรียกวา คาอัลฟาของกองทุน (αp) 

   [ ]pfmfpp RRRR βα )( −+−=  

  ถาคา αp มีคาเปน + แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม สูงกวาอัตราผลตอบแทน

ที่ตองการ ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง 

  ถาคา αp มีคาเปน – แสดงวา อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ตํ่ากวาอัตราผลตอบแทน

ที่ตองการ ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง 

  เขียนสมการไดดังนี้ 

   pfmpfp RRRR βα )( −+=−  

  ซึ่งเปนสมการ Characteristic Line ในรูปของสวนชดเชยความเสี่ยง (Risk Premium) หรือ

อัตราผลตอบแทนสวนเกิน (Excess Return) นั่นเอง หาก plot อัตราผลตอบแทนสวนเกินของกองทุน

รวมหนึ่งกับอัตราผลตอบแทนสวนเกินของตลาด แลวลากเสนตรงซึ่งแสดงความสัมพันธดังกลาว จะได 

Ex Post Characteristic Line ดังภาพประกอบ 2.7 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7  Ex Post Characteristic Line ในรูปสวนชดเชยความเสี่ยง 
 

 ที่มา: จิรัตน สังขแกว. (2540).   การลงทุน.  หนา 707. 

fp RR −

fm RR −
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 มาตราวัดตามตัวแบบ Treynor 
 เปนการประเมินผลประกอบการของกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนที่ปรับดวยคาความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) กับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับดวยคา

ความเสี่ยงแลว โดยความเสี่ยงที่ใชตามแนวคิดนี้ไดแก คาเบตา (Jack L. Treynor. 1965: 63) 

  

 มาตรวัดของ Treynor 
m

fp RR
β
−

=  

 เกณฑตามมาตรวัดของ Treynor 
m

fm RR
β
−

=  

        fm RR −=  
  

 แนวทางการประเมินดังกลาว เปนแนวทางที่ใชสมการ Security Market Line (SML) ในการ

ประเมินนั่นเอง กลาวคือ 

 ถาคาตามมาตรวัดของ Treynor มากกวา fm RR −=  แสดงวา กลุมหลักทรัพยของกองทุน

รวมอยูเหนือ SML แสดงวามีผลการดําเนินงานดีกวาตลาด 

 ในทางกลับกัน ถาคาตามมาตรวัดของ Treynor นอยกวา fm RR −=  แสดงวา กลุม

หลักทรัพยของกองทุนรวมอยูใต SML แสดงวามีผลการดําเนินงานดอยกวาตลาด 

 
 มาตราวัดตามตัวแบบ Sharpe 
 เปนการประเมินผลประกอบการของกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของ

กองทุนที่ปรับดวยคาความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return) กับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับดวยคา

ความเสี่ยงแลว โดยความเสี่ยงที่ใชตามแนวคิดนี้ไดแก สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน 

อาจเรียกมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe วา Reward-to-Variability Ratio แนวทางคํานวณ ดังนี้ 

(William F. Sharpe. 1966: 119) 

 1. คํานวณคามาตรวัดของ Sharpe (Sharpe’s measure) 

  มาตรวัดของ Sharpe 
p

fp RR
σ
−

=  

 2. เปรียบเทียบกับเกณฑอางอิงที่ต้ังไว คือ อัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับดวยคาความ

เสี่ยงแลว 

  เกณฑตามมาตรวัดของ Sharpe 
m

fm RR
σ
−

=  
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 แนวทางการประเมินดังกลาว เปนแนวทางที่ใชสมการ Capital Market Line (CML) ในการ

ประเมิน กลาวคือ 

 ถาคา 
p

fp RR
σ
−  มากกวา 

m

fm RR
σ
−  แสดงวา กลุมหลักทรัพยกองทุนรวม อยูเหนือ CML 

แสดงถึงการดําเนินงานดีกวาตลาด 

 ถาคา 
p

fp RR
σ
−  มากกวา 

m

fm RR
σ
−  แสดงวา กลุมหลักทรัพยกองทุนรวม อยูใต CML แสดง

ถึงการดําเนินงานดอยกวาตลาด 

 
 มาตราวัดตามตัวแบบ Treynor-Black หรือ Appraisal Ratio 

 Appraisal Ratio (AR) เปนอัตราสวนระหวางคาอัลฟาของกลุมหลักทรัพย (αp) กับความ

เสี่ยงสวนที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) ของกลุมหลักทรัพย ซึ่งวัดจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของคา Error Term ของกลุมหลักทรัพย (Jack L. Treynor; & Fisher Black. 1987: 233) 

   
p

p

e
AR

σ
α

=  

 อัตราสวนนี้แสดงถึงอัตราผลตอบแทนสวนเกินปกติ (Abnormal Return) ตอหนึ่งหนวยของ

ความเสี่ยงที่ในทางทฤษฎีสามารถขจัดออกไปไดโดยการกระจายการลงทุน โดย Treynor และ Black ได

พัฒนาตัวแบบที่ผูบริหารกลุมหลักทรัพยใชสําหรับการวิเคราะหกลุมหลักทรัพย ภายใตกรอบแนวคดิทีว่า

ในทางปฏิบัตินั้น นักวิเคราะหหลักทรัพยไมสามารถวิเคราะหหลักทรัพยในเชิงลึกไดทุกหลักทรัพย ดังนั้น 

ในการสรางกลุมหลักทรัพยที่จะลงทุนและบริหารการลงทุน นักวิเคราะหจะวิเคราะหเพียงไมกี่หลักทรัพย

เทานั้น เพื่อคนหาหลักทรัพยที่มีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน (Overpriced) หรือตํ่ากวาที่ควรจะเปน 

(Underpriced) โดยหลักทรัพยที่เหลือที่มิไดวิเคราะหนั้น ถือวามีราคาที่เหมาะสมแลว (Fair Priced) 

ดังนั้น กลุมหลักทรัพยที่ผูบริหารกลุมหลักทรัพยหรือกองทุนรวมสรางขึ้นมา จึงมิใชกลุมหลักทรัพยที่มี

การกระจายการลงทุนเปนอยางดี จึงยังคงมีความเสี่ยงสวนที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk) หรือ

ความเสี่ยงเฉพาะตัว (Systematic Risk) เหลืออยู อันเปนตนทุนของการไดมาซึ่งอัตราผลตอบแทน

สวนเกินปกติหรือคาอัลฟา 

 โดยสรุปการวัดผลการดําเนินงานของกองทุน เพื่อเปนขอมูลใหกับผูลงทุนซึ่งจะสนใจตัวแปร 2 

ตัว คือ ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาวิจัยใชแนวทางการวัดผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวม ไดแก มาตรวัดตามตัวแบบ Jensen เพื่อหาคาอัลฟา มาตรวัดตามตัวแบบ 

Treynor เพื่อหาคาเบตา เปนคาความเสี่ยงที่นํามาปรับคาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม และมาตร

วัดตามตัวแบบ Sharpe ซึ่งใชคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนคาความเสี่ยงที่นํามาปรับคาอัตรา
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ผลตอบแทน โดยมาตรวัดแตละตัวจะใชในสถานการณที่แตกตางกัน เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ของกองทุนรวม 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน 
 การลงทุน หมายถึง การกันเงินไวจํานวนหนึ่ง ในชวงเวลาหนึ่ง เพื่อกอใหเกิดกระแสเงินสดรับ

ในอนาคต ซึ่งจะชดเชยใหแกผูกันเงิน โดยกระแสเงินสดรับนี้ควรคุมกับอัตราเงินเฟอ และคุมกับความไม

แนนอนที่จะเกิดแกกระแสเงินสดรับในอนาคต (Frank K. Reilly. 1992: 6) 

 การกันเงิน หมายถึง การที่เจาของหรือผูมีเงินไดชลการใชเงินจํานวนนั้นในงวดปจจุบัน โดย

หวังวาในชวงเวลาหนึ่งเงินจํานวนนั้นจะงอกเงยขึ้น อันหมายถึงการออมนั่นเอง การนําเงินจํานวนนี้ไป

ซื้อทรัพยสินทางการเงิน เชน การฝากประจํากับธนาคารพาณิชย การซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซือ้หุนสามญั ก็

เปนการการลงทุนประเภทหนึ่ง เรียกวา “การลงทุนในทรัพยสินทางการเงิน หรือ การลงทุนใน

หลักทรัพย” (จิรัตน สังขแกว. 2540: 7) 

 การที่ผูบริโภคซื้อบานและที่ดินก็เปนรูปแบบหนึ่งของการลงทุน เนื่องจากราคาบานและที่ดิน

อาจสูงขึ้นตลอดเวลา เปนผลใหทรัพยสินที่ผูลงทุนจายเงินซื้อไปแตแรกนั้นมีคาสูงขึ้น กอใหเกิดกําไรหาก

มีการขายบานหรือที่ดินนั้น และหลายคนคงลงทุนซื้อที่ดินเพื่อปกปองความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอ ทั้งนี้ 

เนื่องจากโดยทั่วไปแลว การลงทุนในตราสารทางการเงินแทบทุกชนิดไมอาจตอตานภาวะเงินเฟอได 

นอกจากอสังหาริมทรัพยแลว ผูบริโภคบางคนอาจจายเงินซื้อสินคาคงทนถาวร เชน เครื่องใชไฟฟา 

เครื่องตกแตงบาน โบราณวัตถุ ภาพเขียน โดยอาจนับไดวาเปนรูปแบบหนึ่งของการลงทุน เรียกวา “การ

ลงทุนของผูบริโภค” ซึ่งถือวาเปนการลงทุนอยางเทียม เพราะมิไดมุงหวังวา ซื้อมาแลวจะตองขายออกไป 

หากตอผลตอบแทนจากการลงทุนเชนนี้อยูในรูปของความพอใจจากการใชทรัพยสิน สวนกําไรจากการ

ขายในกรณีที่ราคาทรัพยสินเหลานี้ดีข้ึนนั้นเปนจุดมุงหมายรอง 

 มองในแงของผูประกอบการธุรกิจ การที่เขาดําเนินการซื้อเครื่องจักร สรางโรงงาน ซื้อวัตถุดิบ 

จางคนงาน เหลานี้ก็เปนการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่ง เรียกวา “การลงทุนทางธุรกิจ” หรือ “การลงทุนทาง

เศรษฐศาสตร” ผลตอบแทนจากการลงทุนทางธุรกิจ ก็คือ กําไรจากการประกอบการ 

 จะเห็นไดวา รูปแบบของการลงทุนตามความหมายอยางกวาง อาจจัดเปน 3 รูปแบบ คือ 

 1. การลงทุนในตราสารทางการเงิน (Financial หรือ Security Investment) 

 2. การลงทุนของผูบริโภค (Consumer Investment) 

 3. การลงทุนทางธุรกิจ (Business หรือ Economic Investment) 
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 จุดมุงหมายในการลงทุน 
 จุดมุงหมายหลักของผูลงทุน คือ เพื่อใหไดรับอัตราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง 

หรือเพื่อลดความเสี่ยงใหตํ่าที่สุด ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง ทั้งนี้ถือกันวา ผูลงทุนเปนผูที่ไมชอบ

ความเสี่ยง (Risk-Adverse) ถาหากการลงทุนใดมีความเสี่ยงสูง ผูลงทุนยอมตองการผลตอบแทนสูง 

เพื่อชดเชยความเสี่ยง หากการลงทุนใดมีความเสี่ยงนอยแมอัตราผลตอบแทนไมมากนัก ผูลงทุนก็จะ

ยอมรับได อาจแยกแยะเปนรายละเอียดของวัตถุประสงคการลงทุน ดังนี้ 

 1. เงินตนหรือเงินลงทุนจะตองปลอดภัยไมสูญหาย 

 2. เงินตนหรือเงินลงทุนควรมีคาเพิ่มข้ึน ไมลดลงเนื่องจากภาวะเงินเฟอ 

 3. ตราสารที่ลงทุนนั้นควรซื้อขายงาย หรือเปนที่ตองการของตลาด (มี Marketability) 

 4. สามารถเปลี่ยนตราสารที่ลงทุนเปนเงินสดไดในเวลาที่รวดเร็ว โดยไมขาดทุน (มี Liquidity) 

 5. รายไดควรสม่ําเสมอ 

 6. มีผลประโยชนทางดานภาษีอันเนื่องจากการลงทุน 

 7. ควรมีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง 

 

 วัตถุประสงคการลงทุนจะเปนไปในรูปใดข้ึนอยูกับวาผูใดเปนผูลงทุน หรือเปนสถาบันใด        

ผูลงทุนที่มีอายุ สถานะภาพสมรส นิสัย แตกตางกันยอมมีวัตถุประสงคในการลงทุนตางกัน อยางไร       

ก็ตาม ส่ิงสําคัญในการตัดสินใจลงทุนก็คือ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และระยะเวลาการลงทุน 

 1. ผลตอบแทน ผูลงทุนไดลงทุนในทรัพยสินทางการเงิน หรือการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ดวย

หวังวามูลคาของเงินลงทุนจะสูงขึ้นและ/หรือไดรับกระแสเงินสดรับระหวางงวดการลงทุน โดย

ผลตอบแทนรวมทั้งสองรูปแบบนี้ควรคุมกับอัตราเงินเฟอและความเสี่ยงจากการลงทุน ในการวิเคราะห

การลงทุนจะถือวา ผูลงทุนไมอ่ิมในผลตอบแทน (Nonsatiation) กลาวคือ ณ ระดับความเสี่ยงที่เกากัน 

ยิ่งอัตราผลตอบแทนสูงผูลงทุนจะยิ่งพอใจ นอกจากนั้น ผูวิ เคราะหควรแยกแยะระหวางอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดไว กับอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริง ผูลงทุนจะลงทุนเพื่อหวังไดรับผลตอบแทนซึ่งจะ

เกิดขึ้นในอนาคต แตเมื่อเวลานั้นมาถึงผูลงทุนอาจไดรับผลตอบแทนจริงตรงตามที่คาดไว หรือนอยกวา 

หรือมากกวาที่คาดไวก็ได นั่นคือ ผูลงทุนตองตระหนักถึง ความเสี่ยง ซึ่งจะตองเกี่ยวของกับการลงทุน

เสมอ 

 2. ความเสี่ยง เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับจริง จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจไม

เปนไปตามที่ผูลงทุนคาดหวังไวก็ได การลงทุนที่อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริง ไมตรงตามอัตรา

ผลตอบแทนที่คาดหวังไว เรียกวา การลงทุนนั้นมีความเสี่ยง สาเหตุที่ทําใหเกิดความเสี่ยงจากการลงทุน

มีหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุจากสภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรม และสาเหตุ

จากปจจัยภายในกิจการ 



 27 

 3. ระยะเวลาการลงทุน ชวงระยะเวลาการลงทุนสั้น-ยาว เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งซึ่งเปน

ตัวกําหนดการเลือกชนิดของตราสารที่จะลงทุน และมีสวนกําหนดระดับความเสี่ยงและอัตรา

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนจะไดรับ 

 โดยสรุปในการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนจะตองพิจารณาทั้งปจจัยความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน 

และระยะเวลาลงทุน โดยวิธีการวิเคราะหอาจใชแนวคิดการวิเคราะหปจจัยมูลฐานหรือการวิเคราะหทาง

เทคนิค ภายใตระดับความมีประสิทธิภาพของตลาดนั้นๆ โดยผูลงทุนควรถือหลักการกระจายการลงทุน

เพื่อลดความเสี่ยงดวย 

 

ปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน 
 เมื่อผูลงทุนยอมสละความพอใจที่พึงไดจากการใชประโยชนหรือการบริโภคเงินออมปจจุบัน 

เพื่อรับความพอใจที่พึงไดจากการใชประโยชนจากเงินออมของตนในอนาคต อันเปนผลไดจากการลงทุน

ดวยเงินออมปจจุบัน หรืออาจเรียกวา อัตราผลตอบแทนที่ตองการ (Required Rate of Return) ผูลงทุน

ตางบุคคลกันอาจจะกําหนดอัตราผลตอบแทนที่ตองการแตกตางกัน ตามแตดุลยพินิจของผูลงทุน และ

ระดับของอัตราผลตอบแทนที่ตองการอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของเหตุแวดลอมและกาลเวลา

ได ทั้งนี้ หลักทรัพยที่มีคุณภาพแตกตางกัน ระดับของอัตราผลตอบแทนที่ตองการของผูลงทุนก็จะ

แตกตางกันเชนกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2529: 445-466) อยางไรก็ดี สําหรับอัตรา

ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการ โดยทั่วไปมักจะถูกกําหนดจากปจจัยองคประกอบพื้นฐาน 3 ประการ คือ 

 1. อัตราผลตอบแทนจริง หรืออัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยงโดยสมบูรณ (Real Risk-

Free Rate) หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการลงทุน ภายใตภาวะที่มีความแนนอน

ในผลตอบแทนโดยปราศจากความเสี่ยงอยางสิ้นเชิง 

 2. ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยงที่ปรับอัตราเงินเฟอแลว (Nominal 

Risk-Free Rate) หมายถึง อัตราผลตอบแทนที่กําหนดในตลาด (Market Rate) สําหรับการลงทุนที่

ปราศจากความเสี่ยง หรือมีระดับความเสี่ยงต่ํามาก ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยงซึ่งปรับ

คาเงินเฟอแลว มักจะปรับตัวตลอดเวลาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ข้ึนอยูกับภาวะแวดลอมทาง

เศรษฐกิจในขณะนั้น แมวาอัตราผลตอบแทนจริงที่ไมมีความเสี่ยงโดยสมบูรณในความคิดของผูลงทุน

นั้นจะคงที่ตลอดไปก็ตาม ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนที่ไมมี

ความเสี่ยงซึ่งปรับอัตราเงินเฟอ คือ ความคลองตัวหรือสภาวะความตึงตัวในตลาดเงินทุน และอัตราเงิน

เฟอที่คาดหมาย 

 3. อัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการลงทุน (Risk Premium) เปนอัตรา

ผลตอบแทนที่ ผูลงทุนเรียกรองเพื่อชดเชยสถานภาพความเสี่ยงที่ตองรับภาระ ซึ่งเพิ่มข้ึนจาก

ผลตอบแทนที่พึงไดภายใตสภาวะที่ปราศจากความเสี่ยงอันเนื่องจากการลงทุน 
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 ความไมแนนอนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเปนผลมาจากสาเหตุตางๆ หลายกรณี 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1. ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของผูออกตราสาร (Credit Risk) หรือความเสี่ยงจากการที่ผู

ออกตราสารไมชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ย 

 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของภาวะตลาด ทําใหราคาของตราสารมีมูลคาเปลี่ยนแปลงไป 

 3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของตัวตราสาร (Liquidity Risk) หรือความเสี่ยงจาก

การที่ไมสามารถขายตราสารไดทันทีในราคาที่เปนธรรมและเหมาะสม 

 4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผลตอบแทนที่ไดรับตํ่ากวาอัตราเงินเฟอ (Inflation Risk) เปน

ความเสี่ยงที่เกิดจากคาของเงินลดลง ทําใหอํานาจในการซื้อลดลง 

 โดยสรุปปจจัยตางๆ ที่ไดกลาวไวขางตน จะเปนองคประกอบพื้นฐานสําหรับผูลงทุน ที่จะ

ศึกษาและนํามาเปรียบเทียบระหวางอัตราผลตอบแทนที่ตองการกับความเสี่ยงที่ยอมรับได เพื่อ

พิจารณาการลงทุนที่มีความเหมาะสมกับตัวผูลงทุน 

 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 กองทุนรวม เปนกองทุนที่ระดมเงินจากผูลงทุนหลายๆ ราย โดยบริษัทจัดการลงทุนออกหนวย

ลงทุนจําหนายแกผูลงทุน แลวนําเงินที่ไดไปลงทุนในหลักทรัพยตางๆ ตามที่กําหนด โดยผูลงทุนจะไดรับ

ผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่เรียกวา “สวนแบงกําไร” (หรือเงินปนผล) และกําไร/ขาดทุนจากการขาย

หนวยลงทุน สวนบริษัทจัดการลงทุนจะไดรับผลตอบแทนในรูปคาธรรมเนียมจากการจัดการ การลงทุน

โดยซื้อหนวยลงทุนจึงเปนการลงทุนผานผูลงทุนมืออาชีพ กองทุนรวมแตละกองทุนก็คือกลุมหลักทรัพย 

(Portfolio) ที่บริหารโดยผูบริหารการลงทุนมืออาชีพ ผูลงทุนในหนวยลงทุนยอมคาดหวังวา ผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมควรจะดีกวา ผลการดําเนินงานของการลงทุนทั่วๆ ไป วิธีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน (Performance Evaluation) ที่เหมาะสมของกองทุนรวม จะชวยใหเจาของเงินทุนทราบถึง

ผลงานของผูจัดการกองทุนรวมนั้นๆ อันจะเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อหนวยลงทุนตอไป 
 

 ประเภทของกองทุนรวม 
 การจําแนกประเภทของกองทุนรวมตามลักษณะการจําหนายและไถถอนหนวยลงทุนของ

กองทุนรวมที่บริษัทจัดการลงทุนกอต้ังขึ้น สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. กองทุนที่มีกําหนดระยะเวลาของการไถถอนที่แนนอน โดยการกําหนดอายุของกองทุน

ต้ังแตแรกออกกองทุน จําหนายหนวยลงทุนในจํานวนที่แนนอน ไมมีการออกหนวยลงทุนของกองนี้เพิ่ม 
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และไมมีการไถถอนหนวยลงทุนกอนถึงเวลาครบอายุของกองทุนนั้น แตผูลงทุนสามารถขายหนวยลงทุน

กอนกําหนดไดในตลาดรอง เรียกกองทุนประเภทนี้วา “กองทุนแบบไมรับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือ 

“กองทุนปด” (Closed-end Fund) 

 2. กองทุนที่ไมมีกําหนดอายุการไถถอน จําหนายหนวยลงทุนเพิ่มเร่ือยๆ และรับซื้อคืนจาก     

ผูถือหนวยลงทุนตลอดเวลากอนสิ้นสุดอายุกองทุน โดยผูลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนใหแกบริษัท

จัดการลงทุน หรือตัวแทนของบริษัทจัดการกองทุน หรือบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับการแตงตั้ง โดยกองทุน

เปดจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนรายวัน ซึ่งเปนราคามาตรฐานในการกําหนดราคาซื้อ

ขายของหนวยลงทุนในแตละวัน กองทุนประเภทนี้เรียกวา “กองทุนแบบรับซื้อคืนหนวยลงทุน” หรือ 

“กองทุนเปด” (Open-end Fund) 

 

ตารางเปรียบเทียบลักษณะของกองทุนปดและกองทุนเปด 

 

ลักษณะ กองทุนปด กองทุนเปด 

1. การไถถอน เฉพาะเมื่อครบกําหนด แตผูถือ

หนวยลงทนุสามารถนําหนวยลงทุน

ไปขายไดในตลาดรอง 

ทําวันทําการ 

2. การบริหารกองทนุ วงเงินและระยะเวลาแนนอน 

สามารถกําหนดกลยทุธการลงทุน

ระยะยาวได 

วงเงินและระยะเวลาไมแนนอน 

เนื่องจากผูลงทุนสามารถไถถอนหรือ

ซื้อเพิ่มไดทุกวนั 

3. ราคาซื้อขาย เปนไปตามกลไกตลาด ตามมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวย

ลงทนุ บวกหรือลบคาธรรมเนียม (ถา

มี) 

4. กาํไรสวนเกนิทนุ หากขายหนวยลงทุนไดในราคาสูง

กวาราคาที่ลงทุนหรือเมื่อครบ

กําหนดอายุโครงการไถถอนไดราคา

สูงกวาราคาทีล่งทนุ 

หากขายคืนเมือ่ราคาตามมลูคา

ทรัพยสินสทุธสูิงกวาราคาทีล่งทนุ 

5. เงนิปนผล ข้ึนอยูกับนโยบายการจายเงินปนผล

ของกองทุนรวม 

ข้ึนอยูกับนโยบายการจายเงินปนผล

ของกองทุนรวม 
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 การจัดตั้งกองทุนรวมมีทั้งแบบจัดตั้งในประเทศและระดมเงินทุนในประเทศ เพื่อลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพยไทย หรือแบบที่จัดตั้งในประเทศแตระดมทุน (ขายหนวยลงทุน) ในตางประเทศ เพื่อ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยไทย (On-shored Fund) หรืออาจจัดตั้งและระดมเงินทุนนอกประเทศ เพื่อ

ลงทุนในตลาดหลักทรัพยที่กําหนดไว (Off-shored Fund) กองทุนบางประเภทอาจมีวอรแรนท 

(Warrant) หรือสิทธิในการซื้อหนวยลงทุนที่ออกใหมแนบมาดวย 

 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment Trust หรือ REIT หรือ Property Fund) 

เปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมเงินของนักลงทุนหลายๆ ราย นําไปลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่มีรายได

ประจําในรูปคาเชา เชน อาคาร สํานักงาน เซอรวิสอพารทเมนท โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม เปนตน 

โดยรายไดที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพยดังกลาวจะถูกสงตอไปยังผูลงทุนในรูปเงินปนผล (Dividend) ผู

ลงทุนจะไดรับผลประโยชนในรูปของเงินปนผล จากรายไดที่เกิดจากการดําเนินงานของอสังหาริมทรัพย

นั้น รวมทั้งอาจจะไดรับกําไรสวนตางราคา (Capital Gain) ที่อาจเกิดขึ้นจากการขายหนวยลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย 

 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 แบงออกเปน 5 ประเภทดังนี้ 

 1.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย PP (Property Fund for Institution Investor) คือ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยสําหรับผูลงทุนสถาบัน ที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อจําหนาย

หนวยลงทุนแก ผูลงทุนสถาบัน  และนําเงินที่ ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปซื้อหรือเชา

อสังหาริมทรัพยและหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว 

 2.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย หรือ กอง 1 (Property Fund: type 1 fund) คือ กองทุนรวมที่

บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน ไปซือ้หรือเชา

อสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว โดยมุงเนนเพื่อใหไดรับผลตอบแทน

สม่ําเสมอในรูปคาเชา โดยมิไดซื้ออสังหาริมทรัพยมาเพื่อวัตถุประสงคในการพัฒนาและขายตอ เหมือน

ผูพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย 

 3.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือ กอง 2 (Property 

Fund for Resolving Financial Institution Problems: type 2 fund) คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่

บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้น เพื่อจําหนายหนวยลงทุนแกผูลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงิน

ที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุน ไปซื้อหรือเชาอสังหาริมทรัพยหรือลงทุนในสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการ

ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินที่มีอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน และจัดหาผลประโยชนจาก
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อสังหาริมทรัพยหรือสิทธิเรียกรองดังกลาว ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบัน

การเงิน 

 4.  กองทุนรวมเพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือ กอง 3 (Mutual Fund for 

Resolving Financial Institution Problems: type 3 fund) คือ กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้น เพื่อ

จําหนายหนวยลงทุนแกผูลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดรับจากการจําหนาย

หนวยลงทุน ไปลงทุนในทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินไมวา

จะมีหรือไมมีหลักประกันก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน 

 5.  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง หรือ กอง 4 (Property and Loan Fund: 

type 4 fund) คือ กองทุนรวมประเภทไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดตั้งขึ้น เพื่อจําหนาย

หนวยลงทุนแกผูลงทุนทุกสถาบัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการนําเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวย

ลงทุนไปซื้อ หรือเชาอสังหาริมทรัพยและจัดหาผลประโยชนจากอสังหาริมทรัพยดังกลาว หรือลงทุนใน

สิทธิเรียกรองหรือในทรัพยสินอื่น ทั้งนี้ เพื่อแกไขปญหาในระบบสถาบันการเงิน 

 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ยังดําเนินการอยูมี 3 ประเภท ไดแก 

 1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มี 23 กอง มูลคาทรัพยสินสุทธิประมาณ 70,090 ลาน

บาท แบงเปน 

  1.1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในอาคารสํานักงานและที่พักอาศัย มี 13 กอง 

รายไดมาจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและที่พักอาศัย โดยการลงทุนจะใหความสําคัญกับรายละเอียด

การเชา สัญญาเชา ตลอดจนถึงอัตราการยายเขา-ออกของผูเชา 

  1.2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในศูนยการคาและโรงภาพยนตร มี 3 กอง รายได

มาจากการใหเชาพื้นที่ภายในศูนยการคาและโรงภาพยนตร โดยการลงทุนจะเนนความสําคัญเกี่ยวกับ

รายละเอียดในการเชาพื้นที่ สัญญาเชา ตลอดจนอัตราการยายเขา-ออกของผูเชา 

  1.3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในโรงแรมและสนามบิน มี 5 กอง รายไดมาจาก

การอัตราการเขาพักของนักทองเที่ยว คาธรรมเนียมในการใชบริการสนามบิน รวมทั้งการใหเชาพื้นที่

ภายในโรงแรมและสนามบิน โดยการลงทุนจะใหความสําคัญกับภาวะธุรกิจทองเที่ยวเปนหลัก 

  1.4 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ลงทุนในโรงงาน มี 2 กอง รายไดจากการใหเชาโรงงาน 

โดยการลงทุนจะใหความสําคัญกับรายละเอียดที่ระบุไวในสัญญาเชา การตอเวลาการเชา คาเชาโรงงาน 

ตลอดจนกลุมลูกคาที่เชาโรงงาน 

 2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเพื่อแกไขปญหาระบบสถาบันการเงิน (กอง 2) มี 31 กอง 

มูลคาทรัพยสินสุทธิประมาณ 96,492 ลานบาท 
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 3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง หรือ กอง 4 มี 46 กอง มูลคาทรัพยสินสุทธิ

ประมาณ 108,114 ลานบาท 

 

 ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

 1. เปนกองทุนปด และตองจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2. มีเงินลงทุนของโครงการไมตํ่ากวา 500 ลานบาท 

 3. ตองมีรายไดประจําจากการใหบุคคลอื่นใชอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมไมนอยกวา  

รอยละ 75 ของรายไดทั้งหมดของกองทุนรวม 

 4. ตองจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวารอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สมลักษณ บุญโกมล (2550) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจากการลงทุน

ในกองทุนรวมจําแนกตามนโยบายการลงทุน ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน

รวมนโยบายตางๆ พบวาในชวงที่อัตราดอกเบี้ยลดลงอยางมากในชวงที่ 1 นั้น กองทุนรวมตราสารหนี้

เปนกองทุนที่มีผลตอบแทนสูงที่สุด อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.0014 และมีความเสี่ยงต่ําที่สุดเทากับ 

0.0017 สวนในชวงที่ 2 และชวงที่ 3 กองทุนรวมตราสารหนี้มีอัตราผลตอบแทนสูงที่สุด เทากับ 0.0019 

และ 0.0130 ตามลําดับ ซึ่งเปนชวงที่อัตราดอกเบี้ยคอนขางคงที่และเปนชวงอัตราดอกเบี้ยลดลง ในชวง

ที่ 4 กองทุนรวมผสมเปนกลุมกองทุนรวมที่มีอัตราผลตอบแทนสูงที่สุด เทากับ 0.0014 

 ในดานความเสี่ยงตออัตราผลตอบแทนนั้น เนื่องจากการที่กองทุนรวมตราสารหนี้เปนกองทุน

รวมที่มีความเสี่ยงต่ํามาโดยตลอดจึงทําใหมีคาความเสี่ยงตออัตราผลตอบแทนที่ไดรับตํ่าที่สุดในชวงที่

ทําการศึกษา 

 ในการวัดผลการดําเนินงานดวยมาตรวัดทั้ง 3 ในการใชดัชนีตลาดแบบตางๆ ในชวงที่ 1 นั้น 

กองทุนรวมตราสารหนี้เปนกองทุนรวมที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากเปนชวงที่อัตรา

ดอกเบี้ยลดลงอยางมาก ตอมาในชวงที่ 2 เนื่องจากวาอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นและตลาดหลักทรัพยเร่ิม

มีการปรับตัวที่ดีข้ึน ดังนั้น กองทุนรวมตราสารทุนจึงเปนกองทุนรวมที่มีผลการดําเนินงานดีที่สุด ในชวง

ที่ 3 และชวงที่ 4 นั้น เปนชวงที่อัตราดอกเบี้ยคอนขางคงที่ ดังนั้น การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน

และตราสารหนี้ จึงใหผลการดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน 

 อนงครัตน ธิเสนา (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของการออมในระบบธนาคารพาณิชย

และการลงทุนในกองทุนรวมแบบปด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับปริมาณเงินฝาก

ประจํา 1 ปในระบบธนาคารพาณิชย ไดแก รายไดประชาชาติ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปของ

ธนาคารพาณิชย และอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม สําหรับการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร
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ทั้ง 2 ตัว โดยใชการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวาปริมาณเงินฝากประจํา 1 ปใน

ระบบธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนตัวแทนของการออมในระบบธนาคารพาณิชย และมูลคาหนวยลงทุนที่

ขายไดคร้ังแรกของกองทุนรวมแบบปด ซึ่งเปนตัวแทนของการลงทุนในกองทุนรวมแบบปดมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 

 ศิริลักษณ ธํารงรักษกุล (2550) ไดศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและปจจัยที่

กําหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย (Property Fund) การศึกษาพบวา 

ในป 2549 อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาดทุก

กองทุน แตในป 2550 อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนของ

ตลาดทุกกองทุน ซึ่งใหผลเหมือนกันทั้งการคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิตอหนวยและราคาปดของ

หนวยลงทุน สวนความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย พบวากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสวนใหญ

มีความเสี่ยงต่ํากวาตลาดทั้งในป 2549 และ 2550 และอัตราผลตอบแทนของกองทุนเปนไปในทิศทาง

เดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตลาด 

 ในการศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

พบวา ผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกับสมมติฐานที่ต้ังไวโดย อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP, 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ, อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย, และอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 

(Private Investment Index) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย สวนอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพยแบบประจํา 1 ปเฉลี่ย

, อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบโลก, อัตราเงินเฟอ, อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป และอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแทงในตลาดโลกมีความสัมพันธ

ในทิศทางตรงขามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม เมื่อศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มี

ผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม โดยพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากราคาปดของหนวย

ลงทุน พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลลารสหรัฐ มี

ความสัมพันธไมเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว โดยมีทิศทางตรงขามกับอัตราผลตอบแทนของกองทนุรวม 

เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทมีผลกระทบตอเศรษฐกิจทั้งในแงบวกและแงลบ 

 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้ง 3 ฉบับพบวา กองทุนปดและกองทุนเปดมีผลการดําเนินงาน

ใกลเคียงกันทั้งความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน และกองทุนสวนใหญใหผลตอบแทนต่ํากวาปกติ เมื่อ

พิจารณาความเสี่ยงจากคาเบตาซึ่งเปนคาที่แสดงความตอบสนองของกองทุนตอตลาด และพบวา

ผลตอบแทนของกองทุนสวนใหญจะเปนไปในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย และ

ปจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค แตมีการตอบสนองตอผลตอบแทนนอยกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด

หลักทรัพย และเมื่อศึกษาเขาไปถึงประเภทของกองทุนตางๆ พบวา กองทุนรวมตราสารหนี้เปนกองทุนที่
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ใหอัตราผลตอบแทนมากที่สุดและมีความเสี่ยงต่ําที่สุด รองลงมาเปนกองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน และ

กองทุนรวมตราสารทุนที่ใหผลตอบแทนนอยที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุด และมีความสัมพันธกับ

ตลาดมากที่สุด สวนการวัดผลการดําเนินงานโดยมาตรวัดของ Sharpe, Treynor, Jensen และ Treynor 

Black ใหผลเปนไปในทิศทางเดียวกัน และในชวงที่อัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลง กองทุนรวมตราสาร

หนี้มีผลการดําเนินงานดีที่สุด แตในชวงเวลาที่ตลาดหลักทรัพยมีการปรับตัวสูงขึ้น กองทุนรวมตราสาร

ทุนมีผลการดําเนินงานดีที่สุด สวนในชวงที่อัตราดอกเบี้ยปรับลดลงไปอยูในระดับตํ่ามาก และสงผลให

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสูงขึ้น ประกอบกับเปนชวงที่ตลาดหลักทรัพยขยายตัว กองทุนรวมผสม

แบบยืดหยุนจะมีผลการดําเนินงานดีที่สุด 

 
 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 

 ในการศึกษาเรื่อง  ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) คร้ังนี้ ผูศึกษาไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1. ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ 

ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการกองทุน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา รวมถึงเว็บไซตตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 และหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) เปนขอมูลรายเดือน 

 2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) เปนขอมูลรายเดือน 

 3. ขนาดของกองทุน (Size) 

 4. อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ขอมูลเปนรายป 

 5. อายุของกองทุน (Age) 

 6. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) เปนขอมูลรายเดือน 

 7. อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) เปนขอมูลรายเดือน 

 8. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) 

 9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง เปน

ขอมูลรายเดือน 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายเดือนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
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ตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการกองทุน รวมถึงเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของ 

โดยมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ดังนี้ 

 1. แบบบันทึกตารางขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการ

ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 2. ผูศึกษาไดขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมบริษัท

จัดการกองทุน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา เพื่อใชในการศึกษา 

 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือศึกษา 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด

ขอบเขตของการศึกษา และสรางเครื่องมือในการศึกษาใหครอบคลุมตามความมุงหมาย 

 2. สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 3. รวบรวมขอมูลตัวแปรตางๆ เพื่อนํามาใชในการศึกษา 

 

การเก็บรวมรวมขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายเดือน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 รวมทั้งสิ้น 36 เดือน โดยเก็บ

รวบรวมจากหนวยงานตางๆ ดังนี้ 
 

ขอมูล แหลงขอมลู 
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. ขนาดของกองทุน (Size) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4. อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

5. อายุของกองทุน (Age) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) ธนาคารแหงประเทศไทย 

7. อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 

8. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน 

เฉล่ียของธนาคารขนาดใหญ 5 แหง 

ธนาคารแหงประเทศไทย 
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 นอกจากนี้ ยังอาศัยขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) จาก

แหลงตางๆ ดังนี้ 

 1. วารสารและบทความที่เกี่ยวของ เชน หนังสือการเงินการธนาคาร วารสารจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2. งานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของจากหองสมุดตางๆ ไดแก หองสมุดมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ หองสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหง หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดมารวย 

 3. เว็บไซตตางๆ ไดแก เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตสมาคมบริษัทจัดการกองทุน เว็บไซตธนาคารแหง

ประเทศไทย 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการวิเคราะหขอมูลทั้งในแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และ

เชิงสถิติ (Statistics Method) ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง

เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 เพื่อวิเคราะหสถานการณทั่วไปของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) ไดแก ความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน 

อันดับความนาเชื่อถือ  อายุของกองทุน  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  อัตราเงินเฟอทั่วไป  ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 

แหง 

 2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลอนุกรม

เวลา (Time Series) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 เพื่อวิเคราะหหา

ความสัมพันธของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) รวมทั้งการวิเคราะหความถดถอยเชิง

พหุ (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานของการศึกษา ซึ่งการวิเคราะห

เชิงปริมาณนี้ จะอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป Statistic Package for Social Science: SPSS Version 17 

ในการประมวลผล 

 
 แบบจําลองที่ใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาเรื่อง  ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) คร้ังนี้ ไดสรางแบบจําลองขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอ

การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 
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 แบบจําลองความเสี่ยง 
 1. แบบจําลองความเสี่ยงของกองทุนรวม 

  ความเสี่ยงของกองทุนรวมสามารถวัดไดดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน

ของกองทุนรวม ดังสมการ 

   
n

RR
n

t
ppt

p

∑
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−
= 1
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σ  

  

  โดย pσ  = ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

   ptR  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เดือนที่ t 

   pR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

   n  = จํานวนงวดที่ใชวิเคราะหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 

 

 2. แบบจําลองความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย 

  ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยสามารถวัดไดดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตรา

ผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ดังสมการ 
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mmt

m

∑
=

−
= 1

2)(
σ  

 

  โดย mσ  = ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย 

   mtR  = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เดือนที่ t 

   mR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย 

   n  = จํานวนงวดที่ใชวิเคราะหอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 

 
 แบบจําลองผลตอบแทน 
 1. แบบจําลองผลตอบแทนของกองทุนรวม 

  ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการคํานวณอัตราผลตอบแทนโดยใชมูลคา

ทรัพยสินสุทธิ (NAV) ดังสมการ 

   
1

1 100)(

−

− ×+−
=

pt

ptptpt
pt NAV

DNAVNAV
R  
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  โดย ptR    = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เดือนที่ t  

   ptNAV  = มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ณ เดือนที่ t  

   1−ptNAV  = มูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยของกองทุนรวม ณ เดือนที่ t-1  

   ptD    = ปนผลจายในเวลา t 

  

  และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม ดังสมการ 

   
n

R
R

n

t
pt

p

∑
== 1  

  โดย pR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

   ptR  = อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในงวด t  

   n  = งวดเวลาทั้งหมดที่ทําการศึกษา 

 

 2. แบบจําลองผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 

  การคํานวณอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย สามารถคํานวณไดดังสมการตอไปนี้ 

   

   
1

1 100)(

−

− ×−
=

t

tt
mt SET

SETSETR  

 

  โดย mtR  = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย ณ เดือนที่ t  

   tSET  = ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ เดือนที่ t  

   1−tSET  = ดัชนีตลาดหลักทรัพย ณ เดือนที่ t-1  

  

  และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย ดังสมการ 

   
n

R
R

n

t
mt

m

∑
== 1  

 

  โดย mR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย 

   mtR  = อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพยในงวด t  

   n  = งวดเวลาทั้งหมดที่ทําการศึกษา 
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 3. แบบจําลองผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาใชอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน ของ

ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสกิรไทย ธนาคาร

ไทยพาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

   

   
n
R

R i
i
∑=  

  โดย iR  = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยในงวด m 

   iR  = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนในงวด m 

   n  = จํานวนธนาคารที่ใชในการคํานวณ 

 
 แบบจําลองการแปรผัน 
 1. แบบจําลองคาสัมประสิทธิ์ผันแปร (Coefficient of Variance – CV) 

  เพื่อวัดความเสี่ยงตอผลตอบแทน 1 หนวย โดยหาก CV มีคาต่ํา หมายถึง กองทุนรวมนั้น

จะมีความเสี่ยงต่ํากวากองทุนรวมที่มีคา CV สูงกวาตออัตราผลตอบแทนที่จะไดรับ 1 หนวย ดังสมการ 

   
p

p

R
CV

σ
=  

  โดย CV  = คาสัมประสิทธิ์การผันแปร 

   pσ  = ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

   pR  = อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

 

 2. แบบจําลองคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 

  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทน

ของตลาด ดังสมการ 

   
mp

pmR
σσ

σ
=  

 

  โดย R  = คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

   pmσ  
n

RRRR mmtppt∑ −−
=

))((
  

   pσ  = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม 

   pR  = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย 
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 แบบจําลองการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 
 1. มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen เปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

กลุมหลักทรัพยที่เกิดขึ้นแลวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ควรจะเปน โดยใชแนวคิด Capital Asset 

Pricing Model – CAPM เปรียบเทียบความแตกตางระหวางอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยกับ

อัตราผลตอบแทนที่ควรจะเปนตามทฤษฎี หรือคาอัลฟา (α) ของกลุมหลักทรัพย คํานวณไดจากสูตร 

  

  มาตรวัดของ [ ]pfmfp RRRRJensen βα )()( −+−=  

  

  โดย α =  ผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงกับอัตราผลตอบแทนที่ควรจะเปนจากการ 

      ลงทุนในหนวยลงทุน 

   pR  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

   fR  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง ซึ่งในที่นี้ 

      หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 

      ขนาดใหญ 5 แหง 

   mR  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย 

   pβ  =  คาเบตาของกองทุนรวม 

  

  คํานวณคาเบตาไดจากสูตร ดังนี้ 

     

   2
m

pm
p σ

σ
β =  

  

  โดย pmσ  =  คาความแปรปรวนรวมระหวางอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมและอัตรา 

      ผลตอบแทนของตลาด 

   2
mσ  =  คาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตลาด 

 

 2. มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor เปนการพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงของกองทุนที่มีผลมา

จากความเสี่ยงของตลาด โดยไมสนใจความเสี่ยงเฉพาะตัวที่สามารถกระจายไดของกองทุน คํานวณได

จากสูตร 
  

   มาตรวัดของ
p

fp RRTreynor
β

)( −
=  
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  โดย pR  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

   fR  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

   pβ  =  คาเบตาของกองทุนรวม 

 

 3. มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe เปนดัชนีที่ใชวัดสวนชดเชยความเสี่ยง ซึ่งก็คือ

ผลตอบแทนสวนที่เกินกวาผลตอบแทนที่ไมมีความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงรวมหรือสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร 

  

   มาตรวัดของ
p

fp RRSharpe
σ

)( −
=  

   

  โดย pR  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม 

   fR  =  อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพยปราศจากความเสี่ยง 

   pσ  =  ความเสี่ยงของกองทุนรวม 

 

สถิติที่ใชในการการวิเคราะหขอมูล 
 1. คาเฉลี่ย (Mean: x ) เพื่อหาคาเฉลี่ยของขอมูล ดังสมการ 

  

   
n

x
x

n

i
i∑

== 1  

  

  โดย x   =  คาเฉลี่ย 

   ∑ ix  =  ผลรวมของขอมูล 

   n   =  จํานวนขอมูล 

 

 2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD: σ ) เพื่อวัดการกระจายของกลุมขอมูล 

ดังสมการ 

  

   
n
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i
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=

−
= 1
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  โดย σ   =  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   ix   =  คะแนนหรือจุดกึ่งกลางของขอมูล 

   x   =  คาเฉลี่ย 

   n   =  จํานวนขอมูล 

 

 3. การแจงแจงความถี่ (Frequency Distribution) เพื่อแจกแจงขอมูล ดังสมการ 

 

ชั้นทีม่ีคาสูงสดุ – ขอมูลที่มคีาต่ําสุด 
ความกวางของอันตรภาคชัน้ = 

จํานวนชัน้ 

 
  

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
 ในการศึกษาเรื่อง เร่ือง ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) คร้ังนี้ ไดใชหลักสถิติในการทดสอบสมมติฐานดังที่กลาวไวในบทที่ 1 ดังนี้ 

 1. วิเคราะหความถดถอยเชิงซอนแบบ Stepwise (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) เพื่อคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ (กัลยา 

วานิชยบัญชา. 2549: 354-356) ในสมมติฐานขอ 1 และขอ 2 โดยนําตัวแปรที่มีความสัมพันธสูงสุดเขา

ไปไวในสมการถดถอยแลวคํานวณคาตางๆ ที่ใชในสมการ และนําตัวแปรที่ไมไดเขาสมการหาคา  

t-Test แลวนําคา t-Test ที่มากที่สุดมาพิจารณาคา Sig Tmax ถาคา Sig Tmax มีคานอยกวาหรือ

เทากับ 0.05 นําตัวแปรดังกลาวเขาสูสมการ แลวนําตัวแปรที่เหลือมาคํานวณคา Partial r หาคาตัวแปร

ที่มีคา Partial r สูงสุดเขาในสมการ แตถาคา Sig Tmax มากกวา 0.05 จะหยุดคํานวณและไดสมการ

ถดถอยที่เหมาะสม เมื่อไดตัวแปรอิสระตั้งแตตัวที่ 2 เขาไปในสมการถดถอย Stepwise Multiple 

Regression Analysis จะมีการตรวจสอบตัวแปรทั้งหมดที่อยูในสมการถึงลําดับการเขาของสมการและ

ตรวจสอบตัวแปรใหมที่ เขามาในสมการถดถอย  ทั้งนี้ เพราะการที่ ตัวแปรใหมเขาไปอาจจะมี

ความสัมพันธกับตัวแปรอิสระที่อยูในสมการกอนแลว  ซึ่งในลักษณะนี้จะมีการตัดตัวแปรที่มี

ความสัมพันธนอยที่สุดออก จากนั้นนําตัวแปรที่เหลือมาคํานวณคาที่จําเปน เชนนี้เร่ือยไปจนกระทั่งได

สมการที่เหมาะสมที่สุด ดังสมการ 

   

   exxxY kk +++++= ββββ ...22110  
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  โดย 0β     =  สวนตัดแกน Y เมื่อกําหนดให 0...21 ==== kxxx  

  kβββ ,...,, 21   = เปนสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงสวน (Partial Regression  

         Coefficient) โดยที่คา iβ  เปนคาที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของ 

         ตัวแปรตาม Y  เมื่อตัวแปรอิสระ ix  เปลี่ยนไป 1 หนวย โดยที่ตัวแปร 

         อิสระ x  ตัวอื่นๆ มีคาคงที่ 

  

 สมมติฐานของการวิเคราะหความถดถอยเชิงซอน มีดังนี้ 

 1. ความคลาดเคลื่อน e เปนตัวแปรที่มีการแจกแจงปกติ 

 2. คาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนเปนศูนย นั่นคือ E(e) = 0 

 3. คาแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปนคาคงที่ที่ไมทราบคา 2)( eeV σ=  

 4. ei และ ej เปนอิสระตอกัน; นั่นคือ covariance(ei, ej) = 0 

 

 สถิติทดสอบ t-Test เพื่อทดสอบวาตัวพยากรณแตละตัวสงผลตอการทํานายตัวเกณฑหรือไม 

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 108) ทดสอบโดยการตั้งสมมติฐาน 

  

   0:0 =iH β  

   kiH i ,...,2,1;0:1 =≠β  

   
i

i

S
bt 0−

=  

 

 โดย  t  = คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t เพื่อทราบความนัยสําคัญ 

    ib  = สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณที่ i ตองการทดสอบนัยสําคัญ 

    biS  = ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอย 

  

 โดยผลการทดสอบสมมติฐานอาจเปนไดดังนี้ 

 1. ยอมรับสมมติฐาน 0:0 =iH β  ซึ่งสรุปไดวา ตัวแปรตามไมมีความสัมพันธกับตัวแปร

อิสระในรูปเชิงเสน 

 2. ปฏิเสธสมมติฐาน  0H  หรือยอมรับสมมติฐาน  1H  ซึ่ งสรุปไดวา  ตัวแปรอิสระมี

ความสัมพันธกับตัวแปรตามในรูปเชิงเสน 
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 3. สถิติทดสอบ t-Test เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาแปรปรวนของสองประชากร 

(กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 108) โดยเปรียบเทียบคาแปรปรวนของ 2 ประชากร ในสมมติฐานขอ 3 

แบงออกเปน 2 กรณี คือ 

  3.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม ไมเทากัน 2
2

2
1 SS ≠  
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⎦
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⎡
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   เมื่อ t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

    1x   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2x   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

    2
1S  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1 

    2
2S  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 2 

    1n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 

    df   แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)  

 

  3.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม เทากัน 2
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   เมื่อ t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

    1X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 

    2
1S  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 1 

    2
2S  แทน คาความแปรปรวนของคะแนนกลุมตัวอยางที่ 2 

    1n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

    2n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2 

    df   แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)  

 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) คร้ังนี้ ผูศึกษาวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ ที่เกี่ยวของ 

และเพื่อใหเกิดความเขาใจในการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล โดยกําหนดสัญลักษณ

ตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 R    คือ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 Adjusted R2  คือ คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ปรับปรุงแลว 

 b    คือ คาสัมประสิทธิ์การถดถอยสวนยอยของตัวแปรอิสระแตละตัว 

 β    คือ สัมประสิทธิ์ถดถอย 

 S.D.   คือ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 S.E.   คือ คาความคลาดเคลื่อน 

 t-Test   คือ คาสถิติแจกแจงแบบที 

 F-Test   คือ คาสถิติแจกแจงแบบเอฟ 

 Prob.   คือ คานัยสําคัญจากการคํานวณ (Significance Value) 
 

 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษาวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามความมุงหมายของการศึกษา โดยแบงการ

นําเสนอออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 สวนที่ 1  วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ปจจัยตางๆ ที่มีผลตออัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือน

มิถุนายน 2552 

 สวนที่ 2 วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ปจจัยตางๆ ที่มีผลตออัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือน

มิถุนายน 2552 เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐานการศึกษาวิจัย 

 

 

 

 



 48 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ปจจัยตางๆ ที่มีผลตออัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือน

มิถุนายน 2552 

 ผูศึกษาวิจัยไดกําหนดตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

ประกอบดวย ความเสี่ยง, มูลคาทรัพยสินสุทธิ, ดัชนีตลาดหลักทรัพย, ขนาดของกองทุน, อันดับความ

นาเชื่อถือ, อายุของกองทุน, อัตราดอกเบี้ยนโยบาย, อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่ง

เปนปจจัยที่มีผลตออัตราตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) และใชขอมูลที่

เกิดขึ้นในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตาราง 1  ตารางแสดงความเสี่ยง มูลคาทรัพยสินสุทธ ิขนาดของกองทนุ อายุของกองทนุ และผูบริหาร 

      อสังหาริมทรัพย 

 

กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 

ความเส่ียง 
(Variance) 

มูลคาทรัพยสิน
สุทธิเฉล่ีย 
(ลานบาท) 

ขนาดของ
กองทุน 

ณ มิ.ย. 52 
(ลานบาท) 

อายุของ
กองทุน 
(เดือน) 

ผูบริหาร
อสังหาริมทรัพย 

UOBAPF 1.80 896.85 850 70 มี 

BKKCP 0.88 1,177.20 1,000 69 มี 

MIPF 2.07 2,287.60 1,900 54 มี 

TFUND 9.55 5,660.40 1,750 51 มี 

TIF1 11.44 833.95 505 49 มี 

MNIT 14.21 1,402.03 710 48 ไมมี 

CPNRF 0.92 11,217.22 10,915 47 มี 

SIRIPF 1.30 914.62 865 46 ไมมี 

TU-PF 0.29 1,042.82 1,042 33 มี 

SPF 3.38 11,043.88 9,500 32 ไมมี 

FUTUREPF 1.41 4,931.54 4,733 32 มี 

JCP 1.37 643.92 620 31 มี 

QHPF 1.77 8,491.59 7,970 31 มี 

GOLDPF 3.72 2,306.48 2,060 26 มี 

MJLF 3.39 2,607.55 2,300 25 มี 

URBNPF 1.88 783.13 720 21 ไมมี 

PFFUND 1.87 533.03 520 17 มี 

QHOP 0.92 1,949.30 1,913 16 ไมมี 

MNRF 3.28 1,103.45 1,075 14 ไมมี 

LUXF 1.62 2,021.33 1,965 14 ไมมี 

CTARAF 1.15 3,252.16 3,200 10 ไมมี 

MNIT2 0.64 1,014.99 1,005 7 ไมมี 

MONTRI 0.00 603.05 603 1 ไมมี 

คาเฉล่ีย 2.99 2,900.79 2,510 32 
มี รอยละ 57 

ไมมี รอยละ 43 

 

 ที่มา: ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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 ความเสี่ยง จากการคํานวณคาความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแตละกองในชวง

เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ปรากฏวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดา

ธานี (MNIT) มีคาความเสี่ยงสูงสุดอยูที่ 14.21 รองลงมาคือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรี

ยล 1 (TIF1), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TFUND), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโกลด 

(GOLDPF),กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล (MJLF) มีคาความเสี่ยงอยูที่ 

11.44, 9.55, 3.75 และ 3.72 ตามลําดับ โดยมีอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ 

(TU-PF) มีคาความเสี่ยงนอยที่สุดอยูที่ 0.29 และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 

มนตรี สโตรเรจ (MONTRI) ไมสามารถคํานวณหาคาความเสี่ยงได เนื่องจากเริ่มดําเนินการในปลาย

เดือนมิถุนายน 2552 

 มูลคาทรัพยสินสุทธิ จากการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองในชวงเดือน

กรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ปรากฏวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทลโกรท 

(CPNRF) มีมูลคาทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 11,217.22 ลานบาท รองลงมาคือ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (SPF), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส (QHPF), กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยไทคอน (TFUND), อสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค (FUTUREPF) มีมูลคาทรัพยสินเฉลี่ย

อยูที่ 11,043.88 ลานบาท, 8,491.59 ลานบาท, 5,660.40 ลานบาท, 4,931.54 ลานบาทและ 3,252.16 

ลานบาท ตามลําดับ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค (PFFUND) มีมูลคา

ทรัพยสินสุทธิเฉลี่ยนอยที่สุดอยูที่ 533.03 ลานบาท 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย จากการรวบรวมขอมูลจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวง

เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ปรากฏวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยมีคาสูงสุดในเดือน

ตุลาคม 2550 ที่ระดับ 907.28 จุด มีคาต่ําสุดในเดือนพฤศจิกายน 2551 ที่ระดับ 401.84 จุด และมี

คาเฉลี่ยอยูที่ระดับ 683.78 จุด 

 ขนาดของกองทุน จากการรวบรวมขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย  ในชวงเดือนกรกฎาคม  2549 ถึงเดือนมิถุนายน  2552 ปรากฏวา  กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย CPN รีเทลโกรท (CPNRF) เปนกองทุนที่มีขนาดใหญที่สุดดวยมูลคา 10,915 ลานบาท 

รองลงมาคือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย (SPF), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี 

เฮาส (QHPF), อสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค (FUTUREPF), กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย

โรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา (CTARAF) มีขนาดของกองทุน 9,500 ลานบาท, 7,970 ลานบาท, 

4,733 ลานบาทและ 3,200 ลานบาท ตามลําดับ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 

(TIF1) มีขนาดของกองทุนเล็กที่สุด ดวยมูลคา 505 ลานบาท 

 อันดับความนาเชื่อถือ จากการรวบรวมขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ปรากฏวา ไมมีกองทุนรวม



 51 

อสังหาริมทรัพยใดที่อยูในระดับ AAA และไมมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใดที่อยูในระดับตํ่ากวา BB 

และคาเฉลี่ยของอันดับความนาเชื่อถือของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยอยูในระดับ A- ซึ่งสามารถแจก

แจงความถี่ไดดังนี้  

 

ตาราง 2  แสดงจํานวนกองทนุแยกตามอันดับความนาเชือ่ถือ 

 

อันดับความนาเชื่อถือ จํานวนกองทนุ 

A+ 1 

A- 10 

BBB- 7 

BB 1 

ไมมีขอมูล 4 

 

 ที่มา: สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

ตาราง 3  แสดงอันดับความนาเชื่อถือในประเทศไทย 

 

ฟทซ เรทติ้ง ทริสเรตต้ิง ความหมาย 

AAA(tha) AAA ความนาเชื่อถือสูงที่สุด และมีความเสี่ยงต่ําที่สุด 

AA(tha) AA ความนาเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงต่ํามาก 

A(tha) A ความนาเชื่อถือสูงสุด และมีความเสี่ยงต่ํา 

BBB(tha) BBB ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑพอใช 

BB(tha) BB ความนาเชื่อถือตํ่ากวาระดับปานกลาง 

B(tha) B ความนาเชื่อถืออยูในเกณฑตํ่ามาก 

CCC, CC, C(tha) C มีความเสี่ยงตอการผิดนัดชําระหนี้สูงสุด 

DDD, DD, D(tha) D อยูในภาวะที่ผิดนัดชําระหนี้ 

 
 หมายเหตุ ทั้งบริษัท ฟทซ เรทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด ใช

เครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) ตอทายอันดับความนาเชื่อถือ เพื่อขยายขอบเขตของคุณภาพเครดิตที่

นิยามเอาไวมากกวาเล็กนอย (+) หรือนอยกวาเล็กนอย (-) ตามลําดับ สําหรับบริษัท ฟทซ เรทติ้ง 
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อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําฯ ดัชนีตลาดหลักทรัพย

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนสถาบันจัดอันดับเครดิตนานาชาติ มีคําวา (tha) ตอทายเพื่อแสดงถึงการให

อันดับความนาเชื่อถือตามมาตรวัดภายในประเทศไทย 

 อายุของกองทุน จากการรวบรวมขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ปรากฏวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่มีอายุของกองทุนมากที่สุด

คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยยูโอบี อะพารเมนท หนึ่ง (UOBAPF) มีอายุของกองทุนมากที่สุด ที่ 70 

เดือน รองลงมาคือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอง (BKKCP), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเนียล

แนร (MIPF), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน (TFUND), กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรี

ยล 1 (TIF1) มีอายุของกองทุน 69 เดือน, 54 เดือน, 51 เดือนและ 49 เดือนตามลําดับ และกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ (MONTRI) มีอายุของกองทุนนอยที่สุด ที่ 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8  กราฟแสดงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงนิเฟอทัว่ไป อัตราดอกเบีย้เงนิฝากประจํา 12  

       เดือนเฉลีย่ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง และดัชนีตลาดหลักทรัพย 

 

 ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักดัชนเีศรษฐกิจการคา และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย จากการรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ในชวงเดือน

กรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ปรากฏวา อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีคาสูงสุดในเดือนธันวาคม 

2549 ที่รอยละ 5.00 มีคาต่ําสุดในเดือนเมษายน 2552 ที่รอยละ 1.25 และมีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.44 

 อัตราเงินเฟอทั่วไป จากการรวบรวมขอมูลจากสํานักเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ปรากฏวา อัตราเงินเฟอทั่วไปมีคาสูงสุดในเดือน
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กรกฎาคม 2551 ที่รอยละ 9.20 มีคาต่ําสุดในเดือนมิถุนายน 2552 ที่รอยละ -4.00 และมีคาเฉลี่ยอยูที่

รอยละ 2.89 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย จากการรวบรวมขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ปรากฏวา มีกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย ที่มีผูบริหารอสังหาริมทรัพยจํานวน 13 กอง และไมมีผูบริหารอสังหาริมทรัพย

จํานวน 10 กอง 
 อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 
จากการรวบรวมขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 

2552 ปรากฏวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง มี

คาสูงสุดอยูที่รอยละ 5 ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2549 มีคาต่ําสุดอยูที่รอยละ 0.93 ในเดือน

พฤษภาคม 2552 และมีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.87 

 

 สวนที่ 2 วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือน

มิถุนายน 2552 เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐานการศึกษาวิจัย 

 การวิเคราะหในสวนนี้ใชขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ ที่เกี่ยวของ ในชวงเดือนกรกฎาคม 

2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 ทําการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

และทดสอบความแตกตางของตัวแปรสองกลุมซึ่งไมเปนอิสระจากกัน (Paired Sample t-Test) 

ดําเนินการตามขั้นตอนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Statistic Package for Social Science: SPSS 

Version 17 ในการประมวลผล เพื่อใหเปนไปตามความมุงหมายของการศึกษาวิจัย  

 และดวยขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) ผูศึกษาวิจัยจึง

ดําเนินการจัดแบงโครงสรางของขอมูล ดังนี้ 
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ตาราง 4  ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลแบบอนุกรมเวลา (Time Series) 

 

ตัวแปร n (จํานวนชุดขอมูล) t (ชวงเวลา) 

ความเสี่ยง 23 1 

มูลคาทรัพยสินสุทธิ 23 36 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย 1 36 

ขนาดของกองทุน 23 1 

อันดับความนาเชื่อถือ 23 1 

อายุของกองทุน 23 1 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1 36 

อัตราเงินเฟอทั่วไป 1 36 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 23 1 

อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

23 36 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ย

ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 

5 36 

 

 ทั้งนี้ การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐาน แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 

 สมมติฐานขอที่ 1  ความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน 

อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 
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ตาราง 5 การวิเคราะหการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ปจจัยที่มีอิทธพิลตออัตรา 

      ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 

ตัวแปรอิสระ b S.E. t Prob. 

ความเสี่ยง 0.170 0.002 69.719** 0.000 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 0.000 1.059 18.391** 0.000 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย 0.001 0.000 7.703** 0.000 

ขนาดของกองทุน -0.000 1.106 -18.164** 0.000 

อันดับความนาเชื่อถือ -0.062 0.012 -5.042** 0.000 

อายุของกองทุน -0.009 0.000 -9.727** 0.000 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.269 0.036 7.371** 0.000 

อัตราเงินเฟอทั่วไป -0.049 0.006 -8.543** 0.000 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย -0.076 0.018 -4.148** 0.000 

     

Constant (β) -1.533  F-Test 1874.391** 

R2 0.975  คา Prob. ของ F-Test 0.000 

Adjusted R2 0.974    

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่ปรับแลว (Adjusted R2) มีคา

เทากับ 0.974 หมายความวา ตัวแปรอิสระในสมการขางตนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

ตามไดถึงรอยละ 97.4 ของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตาม และเมื่อดําเนินการทดสอบความมีนัยสําคัญ 

(Overall Significance) ดวยสถิติ F-Test ปรากฏวาไดคา 1874.391 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา

ตัวแปรอิสระขางตนมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากการทดสอบทางสถิติ พบวา  

 ความเสี่ยง มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.170 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา ความเสี่ยงมี

อิทธิพลในทางบวกตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 มูลคาสินทรัพยสุทธิ มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.000195 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา 

มูลคาสินทรัพย สุทธิมี อิทธิพลในทางบวกตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.001 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา 

ดัชนีตลาดหลักทรัพยมี อิทธิพลในทางบวกตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ขนาดของกองทุน มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.000201 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา 

ขนาดของกองทุนมีอิทธิพลในทางลบตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 อันดับความนาเชื่อถือ มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.062 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา 

อันดับความนาเชื่อถือมี อิทธิพลในทางลบตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 อายุของกองทุน มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.009 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา อายขุอง

กองทุนมีอิทธิพลในทางลบตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.268 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา 

อายุของกองทุนมีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 อัตราเงินเฟอทั่วไป มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.049 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา อายุ

ของกองทุนมีอิทธิพลในทางลบตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 

1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.076 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดง

วา ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีอิทธิพลในทางลบตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ผลการศึกษาขางตน สรุปไดวา ความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาด

ของกองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 สมมติฐานขอที่ 2  มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน อันดับความ

นาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มี

อิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 

ตาราง 6 การวิเคราะหการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) ปจจัยที่มีอิทธพิลตอระดับ 

      ความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย (กอง 1) 

 

ตัวแปรอิสระ b S.E. t Prob. 

มูลคาสินทรัพยสุทธิ 0.000 0.000 2.059* 0.049 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย 0.000 0.000 0.997 0.328 

ขนาดของกองทุน -0.001 0.000 -4.108** 0.000 

อันดับความนาเชื่อถือ -2.287 0.544 -4.203** 0.000 

อายุของกองทุน 0.073 0.013 5.773** 0.000 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.021 0.037 0.565 0.577 

อัตราเงินเฟอทั่วไป -0.000 0.008 -0.017 0.987 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย 6.883 2.184 3.151** 0.004 

     

Constant 4.326 F-Test 429.398** 

R2 0.992 คา Prob. ของ F-Test 0.000 

Adjusted R2 0.989    

 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่ปรับแลว (Adjusted R2) มีคา

เทากับ 0.989 หมายความวา ตัวแปรอิสระในสมการขางตนสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร

ตามไดถึงรอยละ 98.9 ของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตาม และเมื่อดําเนินการทดสอบความมีนัยสําคัญ 

(Overall Significance) ดวยสถิติ F-Test ปรากฏวาไดคา 429.398 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา

ตัวแปรอิสระขางตนมีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากการทดสอบทางสถิติ พบวา  

 มูลคาสินทรัพยสุทธิ มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.000 มีคา Prob. เทากับ 0.049 แสดงวา 

มูลคาสินทรัพยสุทธิมีอิทธิพลในทางบวกตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.000161 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดง

วา ดัชนีตลาดหลักทรัพยมีอิทธิพลในทางบวกตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ขนาดของกองทุน มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.001 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา ขนาด

ของกองทุนมีอิทธิพลในทางลบตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 อันดับความนาเชื่อถือ มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -2.287 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา 

อันดับความนาเชื่อถือมีอิทธิพลในทางลบตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 อายุของกองทุน มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.073 มีคา Prob. เทากับ 0.000 แสดงวา อายุของ

กองทุนมีอิทธิพลในทางบวกตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 0.021 มีคา Prob. เทากับ 0.577 แสดงวา 

อายุของกองทุนไมมีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 อัตราเงินเฟอทั่วไป มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ -0.000132 มีคา Prob. เทากับ 0.987 แสดงวา 

อายุของกองทุนไมมีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีคาสัมประสิทธิ์เทากับ 6.883 มีคา Prob. เทากับ 0.004 แสดงวา 

ผูบริหารอสังหาริมทรัพยมีอิทธิในทางบวกพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

 ผลการศึกษาขางตน สรุปไดวา มูลคาสินทรัพยสุทธิ มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ขนาดของ

กองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตอระดับความ

เสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

สวนดัชนีตลาดหลักทรัพย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราเงินเฟอทั่วไป ไมมีอิทธิพลตอระดับความ

เสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 3  อัตราผลตอบแทนของการลงทนุในกองทนุรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มี

คาสูงกวาอัตราผลตอบแทนของเงนิฝากประจํา 12 เดือน เฉลีย่ของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 

 

ตาราง  7  การทดสอบความแตกตางของตัวแปรสองกลุมซึ่งไมเปนอิสระตอกัน (Paired Sample t-Test) 

 

อัตราผลตอบแทนของ Mean 
(รอยละ) 

S.D. t Prob. 

การลงทุนในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย (กอง 1) 0.625 5.491 

เงินฝากประจาํ 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาด

ใหญ 5 แหง 
2.584 1.100 

-8.565 0.999 

 

 ตาราง 7 เปนการทดสอบความแตกตางของตัวแปรสองกลุมซึ่งไมเปนอิสระตอกัน ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นรอยละ 99 โดยมีสมมติฐานทางสถิติ ดังนี้ 

 H0 : อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ตํ่ากวาหรือ

เทากับอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 

 H1 : อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) สูงกวาอัตรา

ผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 

 ทั้งนี้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Prob.) มีคานอย

กวา 0.01 ผลการวิเคราะหความแตกตางของตัวแปรสองกลุมซึ่งไมเปนอิสระตอกัน พบวา คาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ (Prob.) เทากับ 0.999 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ

ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) กลาวคือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) ไมสูงกวาอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

5 แหง  

 ผลการวิเคราะหขอมูลขางตน อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) มีคาเฉลี่ย 0.625 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.491 สวนอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 

เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง มีคาเฉลี่ย 2.584 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.100 นั่น

คือ อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มีคาไมเกินอัตรา

ผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ที่ระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ 0.05 ซึ่งแตกตางจากสมมติฐานของผูศึกษาวิจัย 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) คร้ังนี้ เพื่อใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) ซึ่งสามารถสรุปข้ันตอนและผลการศึกษาวิจัยไดดังนี้ 

 

ความมุงหมายของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก ความเสี่ยง (σ), มูลคาทรัพยสุทธิ (NAV), ดัชนีตลาด

หลักทรัพย (SET Index), ขนาดของกองทุน (Size), อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating), อายุของ

กองทุน (Age), อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate), อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) 

และผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) ที่มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก มูลคาทรัพยสุทธิ (NAV), ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index), 

ขนาดของกองทุน (Size), อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating), อายุของกองทุน (Age), อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate), อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย (Property Manager) ที่มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของการ

ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 3. เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

กับอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 

 

ความสําคัญของการศึกษา 
 1. ทําใหผูสนใจลงทุนทราบถึงปจจัยตางๆ ไดแก ความเสี่ยง (σ), มูลคาทรัพยสุทธิ (NAV), 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index), ขนาดของกองทุน (Size), อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating), 

อายุของกองทุน (Age), อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate), อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline 

Inflation) และผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุน

ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 2. ทําใหผูสนใจลงทุนทราบถึงผลการเทียบอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) กับอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
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ขนาดใหญ 5 แหง เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 

1) หรือออมดวยการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งเปนทางเลือกในการจัดการกับเงินออม อีกทั้งยังใช

ประกอบการประเมินผลการบริหารงานของผูจัดการกองทุน 

 3. ผูจัดการกองทุนนําผลการศึกษาไปใชวางแผน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหาร

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอมูล 

 ศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก ความเสี่ยง (σ), มูลคาทรัพยสุทธิ (NAV), ดัชนีตลาดหลักทรัพย 

(SET Index), ขนาดของกองทุน (Size), อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating), อายุของกองทุน (Age), 

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate), อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย (Property Manager) ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 

1) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และยังดําเนินการอยูในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 

ถึงเดือนมิถุนายน 2552 โดยทําการศึกษาขอมูลเปนรายเดือน นํามาเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทน

ของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง ไดแก ธนาคารกรุงเทพฯ 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) ที่ทําการศึกษามีจํานวน 23 กอง ดังนี้ 
 

ชื่อกองทุน ชื่อยอ บลจ. 
วันจด

ทะเบียน 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยยูโอบี อะพารเมนท หนึ่ง UOBAPF ยูโอบี (ไทย) จํากัด 16/09/2546 

2. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก BKKCP วรรณ จํากัด 24/10/2546 

3. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมิลเลียนแนร MIPF วรรณ จํากัด 25/01/2548 

4. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทคอน TFUND บัวหลวง จํากัด 18/04/2548 

5. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 TIF1 ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 09/06/2548 

6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี MNIT เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 05/07/2548 

7. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทลโกรท CPNRF ทหารไทย จํากดั 11/08/2548 

8. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบานแสนสิริ SIRIPF ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 09/09/2548 

9. อสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนทเชียล คอมเพล็กซ TU-PF ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 11/10/2549 

10. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสนามบินสมุย SPF นครหลวงไทย จํากัด 22/11/2549 

11. อสังหาริมทรัพยฟวเจอรพารค FUTUREPF ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 23/11/2549 

12. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย จีซี JCP พรีมาเวสท จํากดั 04/12/2549 

13. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส QHPF ไทยพาณิชย จํากัด 07/12/2549 

14. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโกลด GOLDPF กสิกรไทย จํากัด 04/05/2550 

15. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเมเจอร ซีนีเพล็กซ ไลฟสไตล MJLF ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 26/06/2550 

16. กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย เออรบานา URBNPF นครหลวงไทย จํากัด 12/10/2550 



 62 
 

ชื่อกองทุน ชื่อยอ บลจ. 
วันจด

ทะเบียน 

17. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยพร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค PFFUND วรรณ จํากัด 26/02/2551 

18. กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิตรี้ ออสพิทอลลิต้ี QHOP ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากัด 14/03/2551 

19. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมัลติเนช่ันแนลเรสซิเดนซฟนด MNRF เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 12/05/2551 

20. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยลักซชัวร่ี LUXF ทหารไทย จํากัด 20/05/2551 

21. กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยโรงแรมและรีสอรทในเครือเซ็นทารา CENTRARA กสิกรไทย จํากัด 25/09/2551 

22. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซี-นิชดาธานี 2 MNIT2 เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 23/12/2551 

23. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ MONTRI บีที จํากัด 30/06/2552 

 
 แหลงขอมูล 
 ในการศึกษาเรื่อง  ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) คร้ังนี้ ผูศึกษาใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยรวบรวมจากแหลง

ตางๆ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการกองทุน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา รวมถึง

เว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ขอมูล ความถี่ แหลงขอมูล 
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) รายเดือน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) รายวัน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. ขนาดของกองทุน (Size) – สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

4. อันดับความนาเช่ือถือ (Credit Rating) รายป สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

5. อายุของกองทุน (Age) – สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

6. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) รายเดือน ธนาคารแหงประเทศไทย 

7. อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) รายเดือน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 

8. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) – สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน  

เฉลี่ยของธนาคารขนาดใหญ 5 แหงะ 

รายวัน ธนาคารแหงประเทศไทย 
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 ตัวแปรที่ใชการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

  1.1 ความเสี่ยง (σ) 

  1.2 มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) 

  1.3 ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) 

  1.4 ขนาดของกองทุน (Size) 

  1.5 อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) 

  1.6 อายุของกองทุน (Age) 

  1.7 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) 

  1.8 อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) 

  1.9 ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Manager) 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

  2.1 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

  2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหง 

 

สมมติฐานในการศึกษา 
 1. ความเสี่ยง, มูลคาสินทรัพยสุทธิ, ดัชนีตลาดหลักทรัพย, ขนาดของกองทุน, อันดับความ

นาเชื่อถือ, อายุของกองทุน, อัตราดอกเบี้ยนโยบาย, อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มี

อิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 2. มูลคาสินทรัพยสุทธิ, ดัชนีตลาดหลักทรัพย, ขนาดของกองทุน, อันดับความนาเชื่อถือ, อายุ

ของกองทุน, อัตราดอกเบี้ยนโยบาย, อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตอ

ระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 3. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มีคาสูงกวาอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารขนาดใหญ 5 แหง 

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายเดือนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการกองทุน รวมถึงเว็บไซตตางๆ ที่เกี่ยวของ 

โดยมีเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ดังนี้ 
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 1. แบบบันทึกตารางขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการ

ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 2. ผูศึกษาไดขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมบริษัท

จัดการกองทุน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา เพื่อใชในการศึกษา 
  
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือศึกษา 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด

ขอบเขตของการศึกษา และสรางเครื่องมือในการศึกษาใหครอบคลุมตามความมุงหมาย 

 2. สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 3. รวบรวมขอมูลตัวแปรตางๆ เพื่อนํามาใชในการศึกษา 

 

การเก็บรวมรวมขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบบอนุกรมเวลา (Time 

Series) รายเดือน ต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 รวมทั้งสิ้น 36 เดือน โดยเก็บ

รวบรวมจากหนวยงานตางๆ ดังนี้ 
 

ขอมูล แหลงขอมลู 
1. มูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

2. ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

3. ขนาดของกองทุน (Size) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

4. อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

5. อายุของกองทุน (Age) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6. อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Interest Rate) ธนาคารแหงประเทศไทย 

7. อัตราเงินเฟอทั่วไป (Headline Inflation) สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 

8. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย (Property 

Manager) 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

9. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน 

เฉล่ียของธนาคารขนาดใหญ 5 แหง 

ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

 นอกจากนี้ ยังอาศัยขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) จาก

แหลงตางๆ ดังนี้ 
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 1. วารสารและบทความที่เกี่ยวของ เชน หนังสือการเงินการธนาคาร วารสารจากตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 2. งานวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของจากหองสมุดตางๆ ไดแก หองสมุดมหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวิโรฒ หองสมุดมหาวิทยาลัยรามคําแหง หองสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หองสมุดมารวย 

 3. เว็บไซตตางๆ ไดแก เว็บไซตสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

เว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตสมาคมบริษัทจัดการกองทุน เว็บไซตธนาคารแหง

ประเทศไทย 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ทําการวิเคราะหขอมูลทั้งในแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Method) และ

เชิงสถิติ (Statistics Method) ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลในชวง

เดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 เพื่อวิเคราะหสถานการณทั่วไปของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) ไดแก ความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน 

อันดับความนาเชื่อถือ  อายุของกองทุน  อัตราดอกเบี้ยนโยบาย  อัตราเงินเฟอทั่วไป  ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 

แหง 

 2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลอนุกรม

เวลา (Time Series) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 เพื่อวิเคราะหหา

ความสัมพันธของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) รวมทั้งการวิเคราะหความถดถอยเชิง

พหุ (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานของการศึกษา ซึ่งการวิเคราะห

เชิงปริมาณนี้ จะอาศัยโปรแกรมสําเร็จรูป Statistic Package for Social Science : SPSS Version 17 

ในการประมวลผล 

 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ปจจัยตางๆ ที่มีผลตออัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือน

มิถุนายน 2552 
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 การศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก ความเสี่ยง มูลคาทรัพยสินสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของ

กองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ในชวงเดือน

กรกฎาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 มีจํานวน 23 กอง โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเอ็มเอฟซีนิช

ดาธานี (MNIT) มีระดับความเสี่ยงสูงสูดที่ 14.21 และอสังหาริมทรัพย ที ยู โดม เรสซิเดนซเชียล (TU-

PF) มีระดับความเสี่ยงต่ําที่สุดที่ 0.29 มีคาเฉลี่ยที่ 3.13 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทลโกรท 

(CPNRF) มีมูลคาสินทรัพยสุทธิเฉลี่ยมากที่ สุด 11,217.22 ลานบาท และกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยพร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค (PFFUND) มีมูลคาสินทรัพยสุทธินอยที่สุด 533.03 ลานบาท มี

คาเฉลี่ยที่ 2,900.79 ลานบาท กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย CPN รีเทลโกรท (CPNRF) มีขนาดของ

กองทุนใหญที่สุด มูลคา 10,915 ลานบาท และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทยอินดัสเตรียล 1 (TIF1) มี

ขนาดของกองทุนเล็กที่ สุด  มูลคา  505 ลานบาท  มีคาเฉลี่ยที่  2,510 ลานบาท  กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยยูโอบี อะพารเมนท หนึ่ง (UOBAPF) มีอายุของกองทุนมากที่สุด ที่ 70 เดือน และ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตรเรจ (MONTRI) มีอายุของกองทุนนอย

ที่สุด ที่ 1 วัน มีคาเฉลี่ยที่ 32 เดือน ดานอันดับความนาเชื่อถือโดยเฉลี่ยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) อยูในระดับมีความนาเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงต่ํา (A) มีคาเฉลี่ยที่ระดับ A- และกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) มีผูบริหารอสังหาริมทรัพย รอยละ 57 และไมมีผูบริหารอสังหาริมทรัพย รอยละ 

43 ดานดัชนีตลาดหลักทรัพย ข้ึนสูงสุดในเดือนตุลาคม 2550 ที่ระดับ 907.28 จุด และต่ําสุดในเดือน

พฤศจิกายน 2551 ที่ระดับ 401.84 จุด มีคาเฉลี่ยที่ 683.78 ดานอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ข้ึนสูงสุดใน

เดือนธันวาคม 2549 ที่รอยละ 5.00 และต่ําสุดในเดือนเมษายน 2552 ที่ระดับ 1.25 มีคาเฉลี่ยที่ 3.44 

ดานอัตราเงินเฟอทั่วไป ข้ึนสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551 ที่รอยละ 9.20 และต่ําสุดในเดือนมิถุนายน 

2552 ที่รอยละ -4.00 มีคาเฉลี่ยที่ 2.89 

 สวนที่ 2 วิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ปจจัยตางๆ ที่มีผลตออัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ในชวงเดือนกรกฎาคม 2549 ถึงเดือน

มิถุนายน 2552 เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐานการศึกษาวิจัย 

 สมมติฐานขอที่ 1  ความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน 

อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 ผลการศึกษาสรุปไดวา ความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของ

กองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 สมมติฐานขอที่ 2  มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของกองทุน อันดับความ

นาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มี

อิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 ผลการศึกษาสรุปไดวา มลูคาสินทรัพยสุทธิ มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงาน

ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ขนาดของกองทุน อันดับ

ความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สวนดัชนีตลาด

หลักทรัพย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราเงินเฟอทั่วไป ไมมีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานขอที่ 3  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มี

คาสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารขนาดใหญ 5 แหง 

 ผลการศึกษาสรุปไดวา อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 

1) มีคาไมเกินอัตราผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 

แหง ที่ระดับนัยสําคัญสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งแตกตางจากสมมติฐานของผูศึกษาวิจัย 

 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก ความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาด

ของกองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และ

ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ที่มีผลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 

1) สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 ความเสี่ยงมีคาสูงสุด 14.21 ตํ่าสุด 0.29 และมีคาเฉลี่ย 3.13 ซึ่งสอดคลองกับอัตรา

ผลตอบแทน โดยกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงก็ไดรับผลตอบแทนสูงตามไปดวย ในทางกลับกันกองทุนที่มี

ความเสี่ยงต่ําก็ไดรับผลตอบแทนต่ํา กองทุนที่มีคาความเสี่ยงสูงสุดเปนกองที่ต้ังอยูในทําเลที่ดี มีรายได

แนนอนโดยไมข้ึนอยูกับจํานวนผูเชา สวนกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ําเปนสุดเปนกองทุนที่อยูระหวางการ

ปรับปรุง ทําใหยังไมสามารถสรางผลตอบแทนไดอยางเต็มที่ มูลคาสินทรัพยสุทธิมีมูลคาสูงสุด 

11,043.88 บาท มูลคาต่ําสุด 533.03 ลานบาท และมีมูลคาเฉลี่ย 2,900.79 ลานบาท ดัชนีตลาด

หลักทรัพยมีคาสูงสุด 907.28 จุดในเดือนตุลาคม 2550 ตํ่าสุด 401.84 จุดในเดือนพฤศจิกายน 2551 

และมีคาเฉลี่ย 683.78 จุด เนื่องจากเปนชวงเดียวกันที่เกิดวิกฤติซับไพรม ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพย

ปรับตัวลดลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากนักลงทุนตางชาติเทขายเพื่อนําสภาพคลองไปแกปญหาของตนเอง 

ขนาดของกองทุนมีมูลคาสูงสุด 10,915 ลานบาท มูลคาต่ําสุด 505 ลานบาท และมีคาเฉลี่ย 2,900.79 
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ลานบาท อันดับความนาเชื่อถือสูงสุด A+ ตํ่าสุด BB และมีคาเฉลี่ย A- เนื่องจากกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยเปนกองทุนที่มีความตานทานในการเผชิญกับชวงตกต่ําของวงจรอสังหาริมทรัพยไดดี 

เพราะมีชวงเวลาลงทุนที่ยาวนาน ทําใหสามารถที่จะผานชวงเวลาที่ตกต่ํา เพื่อที่จะกลับเขามาสูชวง

วงจรขาขึ้นของวงจรชีวิตอสังหาริมทรัพยไดอีกครั้ง จึงทําใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนที่มี

ความเสี่ยงต่ํา อายุของกองทุนมีอายุมากสุด 70 เดือน นอยสุด 1 วัน และมีคาเฉลี่ย 32 เดือน อัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายสูงสุดรอยละ 5.00 ในเดือนกรกฎาคม 2549 ตํ่าสุดรอยละ 1.25 ในเดือนมิถุนายน 

2552 และมีคาเฉลี่ยรอยละ 3.44 เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการตลาดการเงินของธนาคารแหง

ประเทศไทย โดยใชอัตราดอกเบี้ยเปนปจจัยในการควบคุมอัตราเงินเฟอ อัตราเงินเฟอทั่วไปสูงสุดรอยละ 

9.20 ในเดือนกรกฎาคม 2551 ตํ่าสุดรอยละ -4.00 ในเดือนมิถุนายน 2552 และมีคาเฉลี่ยรอยละ 2.89 

เนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติซับไพรม ทําใหการบริโภคลดลง

เนื่องจากความไมมั่นใจของผูบริโภค และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยธนาคารพาณิชย

ขนาดใหญ 5 แหงสูงสุดรอยละ 5 ในเดือนสิงหาคม 2549 ต่ําสุดรอยละ 0.93 ในเดือนพฤษภาคม 2552 

และมีคาเฉลี่ยรอยละ 2.87 โดยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

 ผลจากสมมติฐานขอที่ 1 ความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาดหลักทรัพย ขนาดของ

กองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน อัตราดอกเบี้ยนโยบาย อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหาร

อสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานของผูวิจัย โดยความเสี่ยง มูลคาสินทรัพยสุทธิ ดัชนีตลาด

หลักทรัพย และอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีอิทธิพลในทางบวกตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนใน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) สวนขนาดของกองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน 

อัตราเงินเฟอทั่วไป และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลในทางลบตออัตราผลตอบแทนของการลงทุน

ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนปจจัยที่มีอิทธิผลตออัตรา

ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มากที่สุด เนื่องจากชวงทีท่าํการศกึษา

วิจัยเปนชวงที่เดียวกันที่เกิดวิกฤติซับไพรม ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยมีความผันผวนมาก นักลงทุนมี

ความกังวล ขาดความมั่นใจและชะลอการลงทุน จึงทําใหนักลงทุนหันไปลงทุนในหลักทรัพยที่ปราศจาก

ความเสี่ยง ซึ่งก็คือเงินฝากประจํา เพื่อนํามาชดเชยอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) ที่ลดลง 

 สอดคลองกับงานวิจัยของศิริลักษณ ธํารงรักษกุล (2550) เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานและปจจัยที่กําหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย (Property 

Fund) พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันกับ
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อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และอัตราเงินเฟอมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงกัน

ขามกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

 สอดคลองกับงานวิจัยของเกื้อกูล แจมศิลป (2548) เ ร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย พบวา ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบหรือความ

เสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย มีผลตอความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย มากถึง  

รอยละ 66 ของความเสี่ยงรวม 

 ในการลงทุนผูลงทุนยอมตองการอัตราผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยง ดังนั้น อัตรา

ผลตอบแทนและความเสี่ยงจึงมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิธีวัดความเสี่ยงที่เปนที่ยอมรับ

กันโดยทั่วไป ไดแก การหาคาความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย หรือการหาคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน หลักทรัพยที่มีคาความแปรปรวนหรือคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สูง เปนหลักทรัพยที่มีการกระจายของคาอัตราผลตอบแทนออกจากอัตราผลตอบแทนที่คาดเอาไวมาก 

และมีความไมแนนอนมากที่จะไดรับอัตราผลตอบแทนที่คาดไว หลักทรัพยนั้นจึงเปนหลักทรัพยที่มี

ความเสี่ยงสูง และกลับกันหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา จะมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแปรปรวน

ของอัตราผลตอบแทนต่ํา 

 ผลจากสมมติฐานขอที่ 2 มูลคาสินทรัพยสุทธิ มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ขนาดของ

กองทุน อันดับความนาเชื่อถือ อายุของกองทุน และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตอระดับความ

เสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

สวนดัชนีตลาดหลักทรัพย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอัตราเงินเฟอทั่วไป ไมมีอิทธิพลตอระดับความ

เสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ซึ่งแตกตางจากสมมติฐานของผูวิจัย โดยมูลคาสินทรัพยสุทธิ ขนาดของกองทุน อันดับความ

นาเชื่อถือ อายุของกองทุน และผูบริหารอสังหาริมทรัพย มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการ

ดําเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) สวนดัชนีตลาดหลักทรัพย อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

และอัตราเงินเฟอทั่วไป ไมมีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) เนื่องจากชวงที่ทําการศึกษาวิจัยเปนชวงที่เดียวกันที่เกิดวิกฤติซับไพรม อัตรา

เงินเฟอมีความผันผวนมาก ทําใหการบริโภคลดลง และการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารแหง

ประเทศไทย ที่ใชอัตราดอกเบี้ยนโยบายเปนกลไกในการบริหารจัดการเงินเฟอ ไมสามารถดําเนินการให

เห็นผลไดทันที ประกอบกับการเทขายหลักทรัพยของนักลงทุนตางชาติ เพื่อนําสภาพคลองกลับไป

แกปญหาของตนเอง ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยปรับลดลงไปมาก จึงทําใหราคาหลักทรัพยในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไมสัมพันธกับผลการดําเนินงาน และไมไดสะทอนถึงมูลคาพื้นฐานของบริษัท

จดทะเบียน 
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 สอดคลองกับงานวิจัยของเกื้อกูล แจมศิลป (2548) เ ร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตออัตรา

ผลตอบแทนของหลักทรัพยในกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย พบวา ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบหรือความ

เสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย มีผลตอความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย มากถึง  

รอยละ 66 ของความเสี่ยงรวม 

 แสดงวา  ปจจัยที่มี อิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดําเนินงานของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ ซึ่งไมสามารถควบคุมไดแต

สามารถขจัดหรือทําใหลดลงไดดวยการกระจายการลงทุน (Diversifiable Risk) 

 และเนื่องจากรายไดหลักของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) มาจากการใหเชา

อสังหาริมทรัพย  ดังนั้น  ความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นจึงมาจากการที่จะไมสามารถสรางรายไดใหกับ

อสังหาริมทรัพยที่มีอยู โดยปจจัยหลักเกิดจากผูบริหารอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนผูดูแลบริหารจัดการ หรือ

หากอสังหาริมทรัพยมีอายุมากขึ้น หรือมีขนาดใหญข้ึน ก็ตองการผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่ความ

ชํานาญ มีประสบการณ เขามาคอยดูแลบริหารจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบ

ตอรายไดและอัตราผลตอบแทนของกองทุน 

 ผลจากสมมติฐานขอที่ 3  อัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

(กอง 1) มีคาไมเกินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารขนาดใหญ 5 แหง ที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 ซึ่งแตกตางจากสมมติฐานของผูวิจัย เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติซับไพรมทําใหการบริโภค

ภายในประเทศลงลดเปนอยางมาก ประกอบกับกําลังซื้อที่หดหายไป ทําใหผลประกอบการของกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ลดลงตามไปดวย แตเนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการเงินเฟอของ

ธนาคารแหงประเทศ ที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวในระดับสูงในขณะที่เงินเฟอเร่ิมลดลงในป 2552 

จึงทําใหผลตอบแทนของเงินฝากประจํา 12 เดือนเฉลี่ยธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 5 แหงสูงตามไปดวย 

จึงเปนเหตุใหอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ตํ่ากวาอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารขนาดใหญ 5 แหง 

 สอดคลองกับงานวิจัยของศิริลักษณ ธํารงรักษกุล (2550) เร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบผลการ

ดําเนินงานและปจจัยที่กําหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย (Property 

Fund) พบวา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากแบบประจํา 1 ปเฉลี่ย ใหผลตอบแทนในทิศทางตรงกันขามกับอัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. นักลงทุนสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประกอบการวางแผนและตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) โดยผลการศึกษาวิจัยจะเปนแนวทางในการบริหารจัดการพอรต

การลงทุน และกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบวา ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบมี

อิทธิพลมากตออัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ซึ่งสามารถลด

ความเสี่ยงลงไดดวยการกระจายความเสี่ยง 

 2. ผูจัดการกองทุน ควรดําเนินการจัดหาผูบริหารอสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณ ความ

ชํานาญ และความเชี่ยวชาญเขามาดูแลบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุน เนื่องจากผลการศึกษาวิจัย

พบวา ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของกองทุน 

โดยเฉพาะกองทุนที่มีจัดตั้งมานาน หรือมีขนาดใหญ ผูบริหารอสังหาริมทรัพยจะเขามามีบทบาทมากขึ้น 

ในการบริหารจัดการทรัพยสินที่จะสรางรายไดใหกับกองทุน โดยการบริหารจัดการที่ดีจะนํามาซึ่งรายได

ที่มาก ซึ่งสงผลตออัตราผลตอบแทนของกองทุน อันดับความนาเชื่อถือ และราคาของตัวกองทุน 

 3. ผูบริหารอสังหาริมทรัพย ควรดําเนินการปรับปรุงวิธีการดําเนินงาน การบริหารจัดการ และ

การลดตนทุน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากผลการวิจัยพบวา  ผูบริหาร

อสังหาริมทรัพยเปนตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานของกองทุน ทั้งนี้ เพื่อเปนการสราง

ชื่อเสียง สรางแบรนด และสรางมูลคาเพิ่มใหกับตนเองในการบริหารจัดการทรัพยสิน 

 4. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ควรออกกําหนดระเบียบ ขอบังคับหรือ

กฎเกณฑ ใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตองดําเนินการใหมีผูบริหารอสังหาริมทรัพย เนื่องจากผลการ

ศึกษาวิจัยพบวา ผูบริหารอสังหาริมทรัพยเปนตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอรายไดหลักของกองทุน ทั้งนี้ 

เพื่อใหทุกกองทุนดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเหมือนกัน 

 5. ผูจัดการกองทุน ควรดําเนินการประเมินประสิทธิภาพของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 

1) เปนระยะๆ อาจดําเนินการประเมินทุกๆ 3 เดือน และเผยแพรตอสาธารณะชน เนื่องจากผลการ

ศึกษาวิจัยพบวา ความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ขาดประสิทธิภาพ ไมไดตามเปาหมาย สงผลตออัตรา

ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) 

 6. ในการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ขนาดของกองทุนควรมีขนาดใหญไมนอย

กวา 1,000 ลานบาท เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยพบวา การเคลื่อนไหวของราคาของกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีนอยมาก โดยการเคลื่อนไหวจะเปน

เฉพาะในสวนของกองทุนที่มีขนาดใหญ ซึ่งมีสภาพคลองสูงกวากองทุนที่มีขนาดเล็ก และให

ผลตอบแทนที่ดีกวา เพื่อจูงใจและดึงดูดนักลงทุน  

 7. ในการตั้งชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ของผูออกกองทุน หรือผูจัดการกองทุน 

หรือ ก.ล.ต. ซึ่งเปนหนวยงานที่กํากับดูแล ควรระบุชื่อของกองทุนใหชัดเจน เพราะในการลงทุนของนัก

ลงทุนบางครั้งไมไดทําการศึกษาขอมูลของกองทุนอยางละเอียด หรือละเลยสาระสําคัญบางประการของ
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การลงทุน เชน วัตถุประสงคของกองทุน วาเปน สิทธิการเชา สิทธิในกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผลตอระดับความ

เสี่ยงและอัตราผลตอบแทน โดยใชชื่อหรือคําแสดงชื่อกองทุนใหมีความชัดเจน หากเปนการเชาก็ใชเปน 

“กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย” เพื่อทําใหนักลงทุนทราบถึงความเสี่ยงที่จะไดรับจากการ

ลงทุน อันเนื่องมาจากมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงจากการลดลงของอายุสิทธิการเชา เปนตน เนื่องจากผล

การศึกษาวิจัย พบวา อายุของกองทุนเปนปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอระดับความเสี่ยงในผลการดาํเนนิงาน

ของกองทุน 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งตอไป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย (กอง 1) ผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 1. การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) อาจใชการ

เปรียบเทียบกองทุนที่มีระยะเวลาดําเนินการที่ใกลเคียงกัน และมีจํานวนกลุมตัวอยางมากพอ เพื่อใหได

ผลลัพธที่แมนยําใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้น 

 2. ควรศึกษาถึงระยะเวลาในการลงทุน เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนระหวางการลงทุนใน

ระยะยาวกับระยะสั้น และชวงเวลาของขอมูลที่นําศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนชวงเวลาเดียวกันกับการเกิด

วิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรงครั้งหนึ่ง ทําใหขอมูลมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันมาก ผลลัพธที่

ไดอาจจะไมสอดคลองกับผลลัพธที่ไดจากชวงเวลาปกติ การวิเคราะหขอมูลจึงควรเลือกชวงเวลาที่

เหมาะสม 

 3. ขอมูลที่นํามาศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอจํากัดจากจํานวนของกลุมตัวอยาง เนื่องจากมีบาง

กองทุนที่มีระยะเวลาดําเนินการไมนาน หรือเพิ่งเริ่มดําเนินการ ทําใหกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษาไมอาจ

สะทอนถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (กอง 1) ทั้งกอง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนควร

ทําการศึกษาขอมูลอ่ืนๆ ประกอบไปดวยกัน 

 4. มาตรวัดที่นํามาใชในการศึกษา มีขอบเขตขอจํากัดและความเหมาะสมกับสถานการณที่

แตกตางกัน การนํามาใชจึงควรมีรอบคอบในการตีความผลลัพธที่ได เนื่องจากมาตรวัดมาจากทฤษฎทีีม่ี

ขอจํากัดในตัวเอง 
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