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and the operating results were lower than the market shown from the Sharpe ratio. There were only
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยมีจานวนผูส้ งู อายุ เพิ่มมาก
ขึน้ เรื่อย ๆ จนกลายเป็ นสังคมผูส้ งู อายุ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตงั้ แต่ปี พ.ศ.2548โดย
ปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีประชากรที่อาศัยอยูใ่ นประเทศทัง้ หมด 69 ล้านคน เป็ นคนไทยและต่าง
ด้าวที่มีช่ืออยูใ่ นทะเบียนบ้านจานวน 66 ล้านคน เป็ นผูส้ งู อายุจานวน 11.7 ล้านคน ซึ่งคิดเป็ นร้อย
ละ 17.6 ของประชากรทัง้ หมด นอกจากนี ้ ผูส้ ูงอายุเหล่านัน้ ยังมีอายุยืนขึน้ โดยสังเกตจาก อายุ
คาดหวังเฉลี่ยที่สูงขึน้ เช่น เมื่อ 50 ปี ก่อน ประชากรไทยมีอายุคาดหวังเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ 59 ปี
แต่ในปี พ.ศ. 2561 ประชากรไทยมีอายุคาดหวังเฉลี่ ยเพิ่มขึน้ เป็ น 77 ปี (มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พัฒนาผูส้ งู อายุไทย, 2562, น.32-37) จนกระทั่งปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
โดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีจานวนผูส้ งู อายุมากเป็ น 20 % ของประชากรทัง้ หมด (กรมสุขภาพจิต, 2563)
ดังนัน้ เพื่อให้การดารงชีวิตหลังเกษี ยณไม่แตกต่างจากชีวิตการทางานมากนัก รัฐบาลจึง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินมากขึน้ เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินออมไว้ใช้ในยามจาเป็ น และ
ยามเกษียณ ทัง้ ยังช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ในการดูแลผูส้ งู อายุท่ีอยู่ในวัยเกษี ยณอีกด้วย
โดยมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้มีเงินออม จะเห็นได้จากรัฐบาลได้มีการจัดตัง้
กองทุนการออมแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคมขึน้ มา โดยมีจดุ ประสงค์ท่ีว่า ต้องการให้คนไทย
มีนิสยั รักการออม รูจ้ กั เก็บออมเงินไว้ใช้ในยามจาเป็ น เช่น ในยามเกษี ยณหรือยามว่างงาน (กอช,
2562)
จากผลสารวจความคิดเห็นของนิดา้ โพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ บริษัท
ข้อมูล เครดิตแห่ง ชาติ จ ากัด (เครดิตบูโร) ได้ทาการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง
พฤติกรรมการออมและภาวะหนีส้ ินของประชาชน ในช่วงครึง่ ปี 2560 ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ยงั มีรายได้
ที่ใกล้เคียงกับรายจ่าย นั่นคือ มีรายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี 26,470 บาทต่อเดือน ซึ่งมีรายจ่ายอยู่ท่ี 21,607
บาทต่อเดือน และหนีส้ ินเฉลี่ยอยูท่ ่ี 565,302 บาท โดยประชาชนมากกว่าร้อยละ 51.65 อยูใ่ นกลุม่
คนที่มีเงินออม ขณะที่อีกกว่าร้อยละ 48.30 เป็ นกลุ่มคนที่ไม่มีเงินออม ที่เหลืออีกร้อยละ 0.05 ไม่
ระบุอยู่ในส่วนนี ้ ขณะเดียวกันประชาชนร้อยละ 50.05 คาดการณ์ว่าเงินออมที่มีอยู่ เพียงพอต่อ
การใช้จ่า ยในสถานการณ์ท่ี ไ ม่ไ ด้เ ตรี ย มการไว้ และอี ก กว่า ร้อ ยละ 41.92 คาดว่า เงิ น ออมไม่
เพียงพอต่อการใช้จ่าย ส่วนประชาชนอีกร้อยละ 8.03 ไม่ได้ระบุ พบว่าประชาชน ร้อยละ 48.79 มี
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนประชาชนอีกร้อยละ 38.33 เป็ นการออมไว้
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เพื่อสารองใช้ในอนาคต ส่วนประชาชนร้อยละ 26.91 ต้องการออมเพื่อการศึกษา และประชาชนที่
เหลืออีกร้อยละ 12.58 มีวตั ถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณ (สาธิต บวรสันติสทุ ธิ์,
2558)
ปั จจุบนั การออมมีหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละสถาบันการเงินได้มีการนาเสนอรูปแบบ
การออมในลักษณะต่าง ๆ เช่น การออมแบบเงินฝากธนาคาร การออมแบบสะสมทรัพย์ในรู ปแบบ
ประกันชีวิต หรือออมแบบการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ซึ่งปั จจุบนั ประชาชนให้ความสนใจในเรื่อง
การออมแบบกองทุนรวมมากขึน้ เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่สงู กว่าเงินฝาก ผลตอบแทนไม่ถูกหัก
ภาษี และบางกองทุนยังสามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วย เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
RMF และ กองทุน SSF โดยนโยบายของกองทุน SSF คือ สามารถลงทุนได้สงู สุดไม่เกิน ร้อยละ 30
ของรายได้ และต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อนามารวมกับการลงทุนเพื่อการเกษี ยณอื่น ๆ
ต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่ต่ากว่า 10 ปี จึงจะสามารถขายหน่วย
ลงทุนโดยไม่ผิดเงื่อนไข (BUFFALO, 2562) แต่เนื่องด้วยกองทุน SSF เป็ นกองทุนที่เพิ่งออกมา
ใหม่ ซึ่งแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนเพิ่งเริ่มจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน และยังมีนโยบาย
การลงทุนที่นานกว่ากองทุน LTF ที่เพิ่งจะยกเลิกสิทธิในการลดหย่อนภาษี และมีนโยบายกองทุน
ยัง ไม่หลากหลายครอบคลุม กับความต้องการของนักลงทุน อี กทั้ง ยัง ไม่สามารถศึกษาผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาได้ ทาให้นกั ลงทุนยังไม่ มีขอ้ มูลในการวิเคราะห์ มากเท่าที่ควร ดังนัน้ กลุ่มนัก
ลงทุนจึงให้ความสนใจในกองทุน RMF มากขึน้ และจากข้อมูล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนรวม
RMF ของสมาคมบริษั ท จัด การการลงทุน ได้แ สดงให้เ ห็ น ว่า ตั้ง แต่ปี พ.ศ.2545 – พ.ศ.2562
แนวโน้มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF เพิ่มขึน้ ทุกๆปี โดยปี พ.ศ.2545 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวม RMF อยู่ท่ี 2,836.21 ล้านบาท และปี พ.ศ.2562 อยู่ท่ี 304,305.88 ล้านบาท โดย
ล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ท่ี 292,428.31 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเติบโตขึน้ จากปี พ.ศ.2562
(สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2563) อีกทัง้ กองทุน RMF มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้
ใช้ในยามเกษี ยณ และรัฐบาลยังสนับสนุนให้ประชาชนออมเงินในกองทุน RMF โดยจะเห็นได้จาก
การที่รฐั บาลกาหนดให้ผลู้ งทุนในกองทุน RMF สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ได้ ซึ่งสามารถแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายรัฐ บาลในการสนั บสนุนเงิ นเพื่อเป็ นสวัสดิการให้กับผู้สูง อายุในวัยเกษี ยณ
ดังนัน้ กองทุน RMF จึงเป็ นการออมเงินอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผูท้ ่ีวางแผนในการใช้เงินในยาม
เกษียณ
กองทุน RMF (Retirement Mutual Fund) คือ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เหมาะสาหรับ
ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการออมเงินระยะยาวเพื่อไว้ใช้ในยามเกษี ยณ และยังสามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้
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โดยเงื่อนไขคือ ต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยสามารถงดเว้นการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปี ลงทุนไม่เกินร้อยละ
30 ของรายได้และไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่กาหนดขัน้ ต่า และผูล้ งทุนสามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนได้เมื่ออายุ ไม่ต่ากว่า 55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี (BUFFALO, 2563)
ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนอยู่หลายแห่งที่ได้ออกนโยบาย
กองทุน RMF ไม่ว่าจะเป็ น บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จากัด บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม กสิกรไทย จากัด บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด ซึ่งล้วน
แต่เป็ นบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศ จากข้อมูล (การเงินธนาคาร, 2562) ได้ประกาศผลการจัด
อันดับ ธนาคารแห่งปี ว่า ในรอบปี 2562 ธนาคารกรุงเทพครองแชมป์ ธนาคารแห่งปี โดยมีธนาคาร
กสิกรไทยเป็ นอันดับสอง ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ครองอันดั บสาม โดยธนาคารกรุ งเทพมีกาไร
สุทธิทงั้ สิน้ 35,329.97 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย มีกาไรสุทธิทงั้ สิน้ 38,459.12 ล้านบาท และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ มีกาไรสุทธิ 40,067.56 ล้านบาท โดยธนาคารกสิกรไทยถือเป็ นธนาคารที่มี
รายได้รวมสูงสุดเป็ นอันดับหนึ่ง คือ 182,231.62 ล้านบาท มีกาไรสุทธิเพิ่มขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 12
และมีการเติบโตของกาไรสุทธิมากเป็ นอันดับ 1 และในปี 2564 ธนาคารกสิกรไทย ครองแชมป์
ธนาคารแห่งปี 2564 จากวารสารการเงินธนาคาร อีกทัง้ บลจ.กสิกรไทยซึ่งเป็ นบริษัทจัดการลงทุน
ที่ อยู่ในเครือธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ เป็ นอันดับต้นๆ ของประเทศ ได้มีกลุ่มผู้
ลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนกับบริษัทเป็ นจานวนมาก จากภาพประกอบที่ 1 แสดงข้อมูล ณ
วันที่ 3 มิ ถุนายน 2563 บลจ.กสิ กรไทย มี ส่วนแบ่ง การตลาดของกองทุนรวม 22% ของตลาด
โดยสูงสุดเป็ นอันดับ 1 ของประเทศไทย

ภาพประกอบ 1 ส่วนแบ่งการตลาดกองทุนรวม
ที่มา : (การเงินธนาคาร, 2563)
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ทัง้ นี ้ บลจ.กสิกรไทยได้จดทะเบียนจัดตัง้ กองทุน RMF ขึน้ มาทัง้ หมด 21 กองทุน เพื่อให้
นักลงทุนได้เลือกลงทุน ตามความต้องการ โดยแต่ละกองทุนจะมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกัน
ไป โดยสามารถแยกตามประเภทการลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารหนี ้ กองทุนผสม หุน้ ไทย
หุน้ ต่างประเทศ สินทรัพย์ทางเลือก ดังนี ้ 1.กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (KGBRMF)
2. กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (KSFRMF) 3. กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ้
เพื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF) 4. กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) 5. กองทุนเปิ ด
เค โกลบอล แอลโลเคชั่นเพื่อการเลีย้ งชีพ (KGARMF) 6. กองทุนเปิ ดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035
เพื่ อการเลี ย้ งชี พ (K2035RMF) 7. กองทุนเปิ ดเค ทาร์เก็ ต รีไ ทร์เมนต์ 2040 เพื่ อการเลี ย้ งชี พ
(K2040RMF) 8.กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ (KFLRMF) 9.กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50
เพื่อการเลีย้ งชีพ (KS50RMF) 10. กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุน เพื่อการเลีย้ งชีพ (KEQRMF) 11. กองทุน
เปิ ดเคหุน้ ธรรมาภิบาลไทยเพื่อการเลีย้ งชีพ (KTHAICGRMF) 12. กองทุนเปิ ดเค Mid Small Cap
หุน้ ทุน เพื่อการเลีย้ งชีพ (KMSRMF) 13. กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KJPRMF)
14. กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) 15. กองทุนเปิ ดเค โกลบอล เฮลท์
แคร์ หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ(KGHRMF) 16. กองทุนเปิ ดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุน้ ทุนเพื่อ
การเลี ้ ย งชี พ (KGIFRMF) 17. กองทุ น เปิ ดเค พอสซิ ที ฟ เชนจ์ หุ้ น ทุ น เพื่ อการเลี ้ ย งชี พ
(KCHANGERMF) 18. กองทุนเปิ ดเค ไชน่า หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KCHINARMF) 19. กองทุน
เปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KUSARMF) 20. กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชี พ
(KGDRMF) 21. กองทุนเปิ ดเค พร็อพเพอร์ตี ้ อินฟรา เฟล็กซิเบิล้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (KPROPIRMF)
โดยแต่ละกองทุนจะมีนโยบายแตกต่างกันออกไปตามตารางที่ 1
ตาราง 1 กองทุน RMF ของบริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ประเภทกองทุน
ตามการลงทุน

ตราสารหนี ้

ชื่อกองทุน

นโยบายกองทุน

กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ
(KGBRMF)
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อ
การเลีย้ งชีพ (KSFRMF)
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ ง
ชีพ (KFIRMF)

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนีข้ อง
ภาครัฐ
ลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ที่มีราคาผันผวน
น้อยอายุเฉลีย่ ไม่เกิน 1 ปี
ลงทุนในตราสารหนีภ้ าครัฐและภาคเอกชน
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเภทกองทุน
ตามการลงทุน

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ ง
ชีพ (KBLRMF)
กองทุน เปิ ด เค โกลบอล แอลโลเคชั่น
เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGARMF)
กองทุนเปิ ดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035
เพื่อการเลีย้ งชีพ(K2035RMF)

นโยบายกองทุน

ลงทุนในตราสารหนีเ้ ป็ นหลักและลงทุนในหุน้
ไม่เกิน 40%
กระจายการลงทุ น ในหุ้ น และตราสารหนี ้
ทั่วโลกผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ
ลงทุ น ในกองทุ น รวมต่ า งประเทศตั้ ง แต่ 2
กองทุนขึน้ ไป เน้นลงทุนกองทุนตราสารแห่งทุน
ผสม
กองทุนผสม กองทุนตราสารแห่งหนี ้
กองทุนเปิ ดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตัง้ แต่2กองทุน
เพื่อการเลีย้ งชีพ (K2040RMF)
ขึน้ ไป เน้นลงทุนกองทุนตราสารแห่งทุนกองทุน
ผสม กองทุนตราสารแห่งหนี ้
กองทุน เปิ ด เค หุ้น ทุน บริ พัต รเพื่ อ การ ลงทุน ในไทยหุ้นพื น้ ฐานดี ปรับ สัด ส่วนหุน้ ให้
เลีย้ งชีพ (KFLRMF)
เหมาะกับสถานการณ์
กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ ลงทุนหุน้ ไทยในดัชนี SET50
(KS50RMF)
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุน เพื่อการเลีย้ งชีพ เน้ น ลงทุ น ในหุ้ น ไทยพื ้น ฐานดี แ ละลงทุ น
หุน้ ไทย
(KEQRMF)
บางส่วนในต่างประเทศ
กองทุนเปิ ดเคหุน้ ธรรมาภิบาลไทยเพื่อ ลงทุนในหุน้ ไทยที่มีธรรมาภิบาลดี
การเลีย้ งชีพ (KTHAICGRMF)
กองทุน เปิ ด เค Mid Small Cap หุ้น ทุน ลงทุ น ในหุ้ น ขนาดกลางและเล็ ก โดยเน้ น
เพื่อการเลีย้ งชีพ (KMSRMF)
แนวโน้มการเติบโต
กองทุน เปิ ด เค เจแปน หุ้น ทุน เพื่ อ การ ลงทุนในหุน้ ญี่ปนผ่
ุ่ านกองทุนหลักต่างประเทศ
เลีย้ งชีพ (KJPRMF)
กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการ ลงทุนในหุน้ ยุโรปผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ
เลีย้ งชีพ (KEURMF)
หุน้ ต่างประเทศ
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุน้ ลงทุน ในหุ้น กลุ่ม สุข ภาพทั่วโลก ผ่า นกองทุน
ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KGHRMF)
หลักต่างประเทศ
กองทุน เปิ ด เค โกลบอลอิ น ฟราสตรัค ลงทุ น ในหุ้ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ โครงสร้า งพื ้น ฐาน
เจอร์หนุ้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ(KGIFRMF) ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเภทกองทุน
ตามการลงทุน

ชื่อกองทุน

กองทุนเปิ ดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุน้ ทุน
เพื่อการเลีย้ งชีพ(KCHANGERMF)
กองทุนเปิ ดเค ไชน่า หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ ง
หุน้ ต่างประเทศ
ชีพ (KCHINARMF)
กองทุนเปิ ดเค ยูเอสเอ หุน้ ทุนเพื่อการ
เลีย้ งชีพ (KUSARMF)
กองทุน เปิ ด เค โกลด์เ พื่ อ การเลีย้ งชี พ
สินทรัพย์
(KGDRMF)
ทางเลือก
กองทุนเปิ ดเค Property Infra Flexible
เพื่อการเลีย้ งชีพ
(KPROPIRMF)

นโยบายกองทุน
ลงทุนในหุน้ ทั่วโลกที่มีนโยบายเชิงบวกต่อโลก
ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ
ลงทุ น ในหุ้ น ประเทศจี น ผ่ า นกองทุ น หลั ก
ต่างประเทศ
ลงทุ น ในหุ้น สหรัฐ อเมริ ก าผ่ า นกองทุ น หลัก
ต่างประเทศ
ลงทุนในทองคาผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ
ลงทุนในธุรกิ จอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้าง
พืน้ ฐานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา:(บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย จากัด, 2562)
จะเห็นได้ว่ากองทุนประเภท RMF (Retirement Mutual Fund) นัน้ สามารถแบ่งออกมา
ได้หลายประเภทตามการลงทุน ดังนัน้ ผูล้ งทุนจะต้องศึกษาการลงทุนเป็ นอย่างดี เพื่อที่จะลงทุนใน
กองทุนที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงที่รบั ได้ และตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีผลู้ งทุนต้องการ อีกทัง้ สภาวการณ์
ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ยังส่งผลต่อความผัน
ผวนของผลตอบแทนกองทุนเป็ นอย่างมาก จึงเห็นว่าการศึกษาผลการดาเนินงานของกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย จะเป็ นประโยชน์ให้กบั นักลงทุนและผูใ้ ห้คาแนะนาด้านการลงทุนในการตัดสินใจ
เลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะสมกับความต้องการได้ รวมไปถึงการทราบข้อมูลการดาเนินงานของ
บริษัทจัดการการลงทุน และปั จจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนกองทุน ก็ถือว่ามีส่วนสาคัญอย่างมากใน
การตัดสินใจลงทุน
ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ ึงต้องการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF
ของ บลจ.กสิกรไทย และการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนกองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย
เพื่อที่นกั ลงทุนจะสามารถนาความรูท้ ่ีได้รบั ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้ โดยจะทาการศึกษา
กองทุน RMF ของ บลจ.กสิกรไทย ทัง้ หมด 11 กองทุน ที่มีการจดทะเบียนจัดตัง้ กองทุนมามากกว่า
5 ปี
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้ตงั้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี ้
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย
ขอบเขตในการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาผลการดาเนินงาน และ ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทน
กองทุน RMF ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย เฉพาะกองทุนที่มีการจดทะเบียน
กองทุนมามากกว่า 5 ปี โดยใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ เป็ นรายเดือน ระยะเวลาตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2557 –
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีทงั้ สิน้ 11 กองทุน ดังนี ้
1. KBLRMF 2. KEQRMF 3. KFIRMF 4. KFLRMF 5. KGARMF 6. KGBRMF
7. KGDRMF 8. KSFRMF 9.KEURMF 10.KJPRMF 11.KS50RMF
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
2. เพื่อทราบถึงปัจจัยสาคัญที่จะส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน RMF
3. เพื่อเป็ นแนวทางประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนในการเลือกกองทุนที่จะลงทุน
นิยามคาศัพท์
กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง การรวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนหลายๆ คน
และนาไปจดทะเบียนเพื่อให้มีสถานะเป็ นนิติบคุ คลในการจัดตัง้ เป็ นกองทุน ซึ่งเงินที่ได้รวบรวมมา
นัน้ ผูจ้ ดั การกองทุน จะนาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ตา่ ง ๆ ตามแต่นโยบายการลงทุนของกองทุนนัน้
ๆ เพื่ อให้ไ ด้ผ ลตอบแทน และนาผลตอบแทนมาเฉลี่ ย ให้กับ ผู้ล งทุน ตามสัดส่ว นที่ ไ ด้ลงทุน ไว้
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562a)
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund ) หมายถึง กองทุนรวมประเภท
หนึ่งที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู้ งทุนได้สะสมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อน
ภาษีแก่ผลู้ งทุนเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการลงทุน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)
ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน หมายถึง ผลตอบแทนของกองทุนแบ่งออกเป็ น
3 ระดับ คือกองทุนที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าตลาด กองทุนที่มีผลการดาเนินงานเท่ากับตลาด
กองทุนที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าตลาด

8
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) หมายถึง อัตราดอกเบีย้
เฉลี่ยเงินฝากประจา 1 ปี ของ 4 ธนาคาร คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ส่วนที่ 1 การประเมินผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
โดยใช้ 3 มาตรวัด

มาตรวั ด ตามตั ว แบบ
ของ Jensen
1.อัต ราผลตอบแทนตั๋ว
เงินคลังอายุ 3 เดือน
2.อัตราผลตอบแทนราย
เดื อ นตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย
3.ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ เ บต้า
ข อ ง ก อ ง ทุ น RMF
บลจ.กสิกรไทย
4.อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น
เ ฉ ลี่ ย ก อ ง ทุ น RMF
บลจ.กสิกรไทย

มาตรวั ด ตามตั ว แบบ
ของ Treynor
1.อั ต ราผลตอบแทน
เ ฉ ลี่ ย ก อ ง ทุ น RMF
บลจ.กสิกรไทย
2.อัตราผลตอบแทนตั๋ว
เงินคลังอายุ 3 เดือน
3.ค่า สัม ประสิท ธิ์ เบต้า
ข อ ง ก อ ง ทุ น RMF
บลจ.กสิกรไทย
4.อั ต ราผลตอบแทน
ร า ย เ ดื อ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

มาตรวั ด ตามตั ว แบบ
ของ Sharpe
1. อั ต ราผลตอบแทน
เ ฉ ลี่ ย ก อ ง ทุ น RMF
บลจ.กสิกรไทย
2. อัตราผลตอบแทนตั๋ว
เงินคลังอายุ 3 เดือน
3. ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานของกองทุ น
RMF บลจ.กสิกรไทย
4. อั ต ราผลตอบแทน
ร า ย เ ดื อ น ต ล า ด
หลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั ส่วนที่1
ที่มา : ผูว้ ิจยั
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย

ตัวแปรต้น
ปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาค
- ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไป (CPI)
- ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
- ราคาทองคา (GOLD)

ปั จจัยทางการเงิน
- ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND)
- อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลีย่ 1 ปี ของธนาคาร
พาณิชย์ 4 แห่ง (R)

ตัวแปรตาม
ผลตอบแทนของกองทุน รวม
เ พื่ อ ก า ร เ ลี ้ ย ง ชี พ (RMF)
11 กองทุน บลจ.กสิกรไทย

ปั จจัยด้านต่างประเทศ
- ดัชนีหนุ้ ของสหรัฐอเมริกา (S&P500)
- ดัชนีหนุ้ ของเยอรมัน (DAX)
- ดัชนีหนุ้ ของญี่ปนุ่ (Nikkei 225)

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั ส่วนที่ 2
ที่มา : ผูว้ ิจยั
จากภาพประกอบที่ 3 จะนาปั จจัยมาวิเคราะห์ในแต่ละกองทุนแตกต่างกันออกไปตามแต่ละ
นโยบายการลงทุน หรือตามการคาดการณ์ว่าปั จจัยดังกล่าวจะมีผลต่อผลตอบแทนกองทุน รวม
เพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF) 11 กองทุน ของ บลจ.กสิกรไทย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอ
ตามหัวข้อต่อไปนี ้
1. แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษาภายใต้กรอบวิจยั
2. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาภายใต้กรอบวิจัย
1.1 ข้อมูลกองทุนรวม (Mutual Fund)
กองทุนรวม (Mutual Fund) คือ การรวบรวมเงินลงทุนจากนักลงทุนหลาย ๆ คน และ
นาไปจดทะเบียนเพื่อให้มีสถานะเป็ นนิติบุคคลในการจัดตัง้ เป็ นกองทุน ซึ่งเงินที่ได้รวบรวมมานัน้
จะมีผจู้ ดั การกองทุนที่เป็ นมืออาชีพด้านการลงทุน ที่จะนาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ตา่ ง ๆ ตามแต่ละ
นโยบายของกองทุนนัน้ ๆ เพื่อให้ได้ผลตอบแทน และนาผลตอบแทนมาเฉลี่ยให้กับผูล้ งทุนตาม
สัดส่วนที่ได้ลงทุนไว้ (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย, 2562a) ซึ่งโดยทั่วไปจะสามารถแบ่ง
กองทุนรวมได้หลายประเภทดังนี ้
การซือ้ ขายกองทุน แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. กองทุนปิ ด เป็ นกองทุนรวมที่เปิ ดขายหน่วยลงทุนเพียงครัง้ เดียว โดยจะ
กาหนดอายุของกองทุนไว้ชดั เจน โดยผูล้ งทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไว้จนครบกาหนดสัญญา จึงจะ
ขายคืนหน่วยลงทุนนัน้ ได้ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจะต้องพิจารณาให้ดีก่อนการลงทุนว่าสามารถลงทุนได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดหรือไม่ และเงินที่นามาลงทุนจาเป็ นต้องลงทุนให้ครบกาหนดสัญญา
2. กองทุนเปิ ด เป็ นกองทุนรวมที่ส ามารถซือ้ หรือขายได้หลาย ๆ ครัง้ ซึ่งบาง
กองทุนก็ซือ้ ขายเดือนละครัง้ อาทิตย์ละครัง้ หรือทุกวันทาการของ บลจ. กองทุนเปิ ด จึงเป็ นกองทุน
ที่มีสภาพคล่องสูง โดยผูล้ งทุนสามารถซือ้ -ขายหน่วยลงทุนเท่าไรก็ได้ โดยจะคิดราคาตามมูลค่า
หน่วยลงทุน (Net Asset Value : NAV) ของกองทุนนัน้ ๆ (Doithai, 2560)
ความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งหมด 8 ระดับความเสี่ยง ดังนี้
1. กองทุนรวมตลาดเงินในประเทศ (ความเสี่ยงระดับ 1) คือกองทุนที่เน้น
ลงทุนประเภทเงินฝาก ตั๋วเงิน ตราสารหนีท้ ่ีมีอายุเฉลี่ยไม่เกิ น 1 ปี โดยมีความเสี่ยงต่าสุด เหมาะ
สาหรับผูล้ งทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง หรือต้องการพักเงินระหว่างตัดสินใจลงทุนประเภทอื่น
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2. กองทุนรวมตลาดเงินต่างประเทศ (ความเสี่ยงระดับ 2) คือกองทุนที่เน้น
ลงทุนประเภทเงินฝาก ตั๋วเงิน ตราสารหนีท้ ่ีมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี คล้ายกับกองทุนความเสี่ยง
ระดับ 1 แต่แบ่งลงทุนในต่างประเทศเป็ นบางส่วน จึงทาให้มีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ซึ่งปกติกองทุนจะมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้
3. กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล (ความเสี่ยงระดับ 3) คือกองทุนที่เน้นลงทุน
ในตราสารหนีภ้ าครัฐ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ โดยส่วนใหญ่จะมีอายุการ
ลงทุนเฉลี่ยมากกว่า 1 ปี ขนึ ้ ไป จึงทาให้มีความผันผวนมากกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
4. กองทุนรวมตราสารหนี ้ (ความเสี่ยงระดับ 4) คือกองทุนที่เน้นลงทุนในตรา
สารหนีท้ งั้ ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุน้ กู้
เอกชน โดยมีทงั้ กองทุนที่ลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้ และตราสารหนี ้ระยะยาว จึงเหมาะกับผูท้ ่ี
ลงทุนได้ทงั้ ระยะสัน้ ระยะยาว และผูท้ ่ีรบั ความเสี่ยงได้ไม่มาก และคาดหวังผลตอบแทนที่แน่นอน
สม่าเสมอ รวมถึงผูล้ งทุนที่ตอ้ งการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
5. กองทุน รวมผสม (ความเสี่ ย งระดับ 5) คื อ กองทุน ที่ ส ามารถลงทุ น ใน
สินทรัพย์ได้หลากหลาย เช่นเงินฝาก ตราสารหนี ้ หุน้ โดยสัดส่วนการลงทุนจะเป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุนของแต่ละกองทุน ซึ่งเหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่รบั ความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง
6. กองทุนรวมตราสารทุน (ความเสี่ยงระดับ 6) คือกองทุนที่ส่วนใหญ่ลงทุน
ในหุน้ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น กองทุน SSF และ RMF ซึ่งเหมาะกับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการ
ผลตอบแทนสูงและรับความเสี่ยงได้คอ่ นข้างสูง ต้องการลงทุนในหุน้ แต่ไม่มีเวลาในการวิเคราะห์
การลงทุน
7. กองทุนรวมตามหมวดอุตสาหกรรม (ความเสี่ยงระดับ 7) คือกองทุนที่ส่วน
ใหญ่ ล งทุนในหุ้น แต่เ จาะจงประเภทธุ รกิ จ มากขึน้ เช่น หุ้ นสถานบันการเงิ น หุ้นโทรคมนาคม
หุน้ สถานพยาบาล เป็ นต้น ซึ่งกองทุนประเภทนีจ้ ะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทั่วไป
เนื่องจากไม่ได้กระจายการลงทุนดังนัน้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้สงู และเป็ น
ผูท้ ่ีมีความรูค้ วามสนใจในกลุม่ ธุรกิจนัน้ ๆเป็ นอย่างดี
8. กองทุนรวมทางเลื อก (ความเสี่ ยงระดับ 8) คือกองทุนที่ มี นโยบายลงทุนใน
ทางเลือกต่างๆ เช่น ทองคา นา้ มัน เป็ นต้น ซึ่งเหมาะสาหรับผูล้ งทุนที่รับความเสี่ ยงได้สูง และ
ต้อ งการกระจายการลงทุ น ไปยั ง สิ น ทรั พ ย์ อ่ื น ๆ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งการลงทุ น ในพอร์ต
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2563)
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1.2 กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (Retirement Mutual Fund)
คือ กองทุนรวมประเภทหนึ่งที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผลู้ งทุนได้สะสมเงินไว้ใช้ในยาม
เกษี ยณ โดยสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี แก่ผลู้ งทุนเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการลงทุน โดยมี
เงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutua lFund) ดังนี ้
1. ผูล้ งทุนต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยไม่หยุดซือ้ หน่วยลงทุนเกิน 1 ปี ติดต่อกัน
2. ลงทุนไม่เกิน 30 % ของรายได้ และไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่กาหนดขัน้ ต่า
ในการลงทุน
3. ผูล้ งทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อผูล้ งทุนมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี และ
ต้องลงทุนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี โดยนับตัง้ แต่วนั แรกที่เริ่มลงทุน
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (Retirement Mutua lFund)
1. เงิ น ที่ ไ ด้ล งทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี ้ย งชี พ (Retirement Mutual Fund)
จะสามารถนามาใช้ลดหย่อนภาษี ตามฐานภาษีท่ีได้จ่ายจริง โดยสูงสุดไม่เกิน 30% ของเงินได้ในปี
นัน้ และเมื่อรวมเงินที่ลงทุนเข้ากับเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสารอง
เลีย้ งชีพ และประกันชีวิตแบบบานาญที่ได้ลงทุนไว้ จะต้องรวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท
2. ก าไรจากการขายหน่ว ยลงทุน (Capital Gain) ก าไรดัง กล่า วจะได้รับ การ
ยกเว้นภาษี เงินได้ แต่ถา้ ผูล้ งทุน ได้ลงทุนเกิน 30 % ของเงินได้ หรือเกิน 500,000 บาท กาไรที่ได้
จากการขายจะต้ อ งน าไปค านวณเป็ นเงิ น ได้ เ พื่ อ เสี ย ภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาด้ ว ย
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558) (BUFFALO, 2563)
1.3 คาจากัดความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีผลตอบแทน และ ความเสี่ยง
ผลตอบแทน (Return) ที่ได้รบั จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใด ประเภทหนึ่ง
นัน้ จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนดังนี ้
1. Capital Gain (loss) คือ กาไร (ขาดทุน) จากการที่ผลู้ งทุนขายหลักทรัพย์ได้
ราคาที่สงู กว่าราคาที่ซือ้ มาหรืออาจจะต่ากว่าในกรณีท่ีขาดทุน
2. Yield รายได้ท่ี ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุน ซึ่ง จะได้รับระหว่างที่ ลงทุ นและ
ตลอดช่วงเวลาการลงทุน ซึ่งมักจะอยู่ในรู ปของดอกเบีย้ หรือในเงินปั นผล โดยผูท้ ่ีออกตราสารจะ
เป็ นผูจ้ า่ ยให้กบั ผูล้ งทุน
ผลตอบแทนรวม (Total return) คือ ผลรวมของผลตอบแทนทัง้ หมดที่เป็ นกระแส
เงินสดที่ได้รบั จากการลงทุนซือ้ ขายในหลักทรัพย์นนั้ ๆ (ถิรวุฒิ อัศวตัง้ ตระกูลดี, 2557, น.9)
อัตราผลตอบแทน (Rate of return) คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งจะอยู่
ในรู ปของร้อยละ โดยจะนามาเทียบกับเงินลงทุนตัง้ ต้นซึ่งโดยปกติจะคานวณต่อระยะเวลา 1 ปี
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ซึ่งจะแสดงถึงอัตราที่ผูล้ งทุนนัน้ จะได้รบั จากการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ ซึ่งผูล้ งทุนสามารถ
นามาเปรียบเทียบการลงทุนของหลักทรัพย์ท่ีลงทุนและใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผูล้ งทุน
(จิรตั น์ สังข์แก้ว, 2540)
อั ต ราผลตอบแทนที่ ค าดหวั ง (Expected Rate of Return) คื อ อั ต รา
ผลตอบแทนที่ผูล้ งทุนคาดหวังว่าจะได้รบั จากการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีลงทุน เนื่องจากผูล้ งทุนไม่
สามารถรู เ้ หตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนเท่าไหร่ และมีความแน่นอนเพียงใดจาก
เหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ ในอนาคตที่จะส่งผลต่อหลักทรัพย์ท่ีลงทุน(สัมภาส จันผะกา, 2559, น.9-16)
อั ต ราผลตอบแทนของกองทุ น รวม (Rate of Mutual Fund) คื อ อัต รา
ผลตอบแทนของกองทุน รวม จะใช้ข้อมูล มูลค่าทรัพ ย์สิน สุท ธิ ต่อหน่ว ย (NAV Per Unit) ของ
กองทุน มาใช้ในการคานวณ โดยหาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วยในช่วงเวลา
ที่ ตอ้ งการทราบผลตอบแทน และปรับค่าด้ว ยเงิ น ปั นผลที่ จ่ายให้กับผู้ลงทุน จากนั้นนาอัต รา
ผลตอบแทนที่คานวณได้ตลอดช่วงเวลาที่ทาการศึกษามาหาค่าเฉลี่ย โดยสามารถแสดงในสมการ
ที่ 1 คือ
R pt =
โดยกาหนดให้
R pt
NAVt
NAVt−1
Dt

=
=
=
=

NAVt – NAVt−1 + Dt
NAVt−1

(1)

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เดือนที่ t
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม ณ เดือนที่ t
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วยของกองทุนรวม ณ เดือนที่ t -1
เงินปันผลที่จา่ ยต่อหน่วยในเวลาที่ t

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเฉลี่ย สามารถแสดงในสมการที่ 2 คือ
̅ p = [∑nt=1 Rpt ]
R
n

โดยกาหนดให้
̅p
R
R pt

n

=
=
=

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เดือนที่ t
จานวนงวดเวลาที่ศกึ ษา

(2)
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อั ต ราผลตอบแทนของตลาด ( Rate of Market) ค านวณหาอั ต รา
ผลตอบแทนของตลาดจะใช้ได้ในกรณีท่ีเราต้องการจะเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน
รวม กับผลการดาเนินงานของตลาด โดยจะหาจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาด ตลอดช่วง
ระยะเวลาที่จะศึกษาแล้วนามาหาค่าเฉลี่ยโดยสามารถแสดงในสมการที่ 3 คือ
R mt =
โดยกาหนดให้

INDmt – INDmt−1
INDmt−1

(3)

= อัตราผลตอบแทนของตลาดเฉลี่ย ณ เดือนที่ t
INDmt
= ราคาปิ ดของดัชนี ณ เดือนที่ t
INDmt−1 = ราคาปิ ดของดัชนี ณ เดือนที่ t -1
อัตราผลตอบแทนของตลาดเฉลี่ย โดยสามารถแสดงในสมการที่ 4 คือ
R mt

̅ m = [∑nt=1 Rmt]
R
n

(4)

โดยกาหนดให้
̅ m = อัตราผลตอบแทนของตลาดเฉลี่ย
R
R mt = อัตราผลตอบแทนของตลาด ณ เดือนที่ t
n
= จานวนงวดเวลาที่ศกึ ษา
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง ตัวแทนหลักทรัพย์
ที่ปราศจากความเสี่ยง สามารถเป็ นได้ทงั้ พันธบัตรรัฐบาลหรือตั๋วเงินคลัง ตามแต่ความเหมาะสม
ซึ่งในทางทฤษฎี อัตราผลตอบแทนที่คาดไว้ของหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ย งนัน้ จะเท่ากับ
อัตราผลตอบแทนที่เป็ นไปได้ แต่ในเหตุการณ์จริงอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีปราศจาก
ความเสี่ ย งในช่ว งระยะเวลาหนึ่ง มัก จะมี ค วามแปรปรวนตลอด ฉะนั้น จึง มี ค วามจ าเป็ น ต้อง
คานวณหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงด้วยโดยสามารถแสดงใน
สมการที่ 5 คือ
̅ f = [∑nt=1 Rft]
R
n

(5)

โดยกาหนดให้
̅ f = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงเฉลี่ย
R
R ft = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง ณ เดือนที่ t
n
= จานวนงวดเวลาที่ศกึ ษา
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ในบางกรณีอาจจะใช้ดชั นีอตั ราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลหรือตั๋วเงินคลัง
มาเป็ นตัวแทนของหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงเพื่อหาอัตราผลตอบแทน โดยทาการหาอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลหรือตั๋วเงินคลังตลอดช่วงเวลาที่ศึกษาจากนัน้ จึงนามาหา
ค่าเฉลี่ย สมการที่จะใช้คานวณหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีพนั ธบัตรรัฐบาลหรือตั๋วเงินคลัง
ซึ่งเป็ นตัวแทนของหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง โดยสามารถแสดงในสมการที่ 6 คือ
R ft =

INDft −INDft−1
INDft−1

(6)

โดยกาหนดให้
R ft = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงณ เดือนที่ t
INDft = ราคาปิ ดของดัชนีหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง ณ เดือนที่ t
INDft−1 = ราคาปิ ดของดัชนีหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง ณ เดือนที่ t-1
(สัมภาส จันผะกา, 2559, น.9-16)
ความเสี่ยง (Risk)
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเราอาจจะไม่ได้รบั
อัตราผลตอบแทนตามที่ได้คาดการณ์เอาไว้ โดยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยจะมีความไม่
แน่นอนของผลตอบแทนเพิ่มมากขึน้ ซึ่งการวิเคราะห์การลงทุนโดยทั่วไปนัน้ จะถือว่า ผูล้ งทุนเป็ น
บุคคลที่ไม่ชอบความเสี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ถ้าหากการลงทุนไหนที่มีความเสี่ยง
สูง ผู้ล งทุนก็ ย่อมต้องการอัตราผลตอบแทนที่ สูง ขึน้ ไปด้วย เพื่ อชดเชยความเสี่ ยงที่ ไ ด้รับ ซึ่ง
สามารถแบ่งประเภทความเสี่ยงได้เป็ น 2 ประเภท ดังนี ้ (พรพรรณ สุวฒ
ั น์เมฆินทร์, 2552, น.10)
1. ความเสี่ยงที่เป็ นระบบ (Systematic Risk) จะเกิดขึน้ จากปัจจัยภายนอกที่
เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมได้ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ซึ่งล้วนเป็ นเหตุกาณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ และจะส่งผลกระทบกับทุกบริษัทผูอ้ อก
หลัก ทรัพ ย์ ทั้ง นี แ้ ต่ล ะบริษั ท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์จ ะได้รับ ผลกระทบที่ แ ตกต่า งกัน ไป ขึน้ อยู่กับ
ผลกระทบที่มีผลกับบริษัท ซึ่งความเสี่ยงที่เป็ นระบบจะไม่ สามารถลดความเสี่ยงลงได้โดยการ
กระจายการลงทุน
2. ความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบ (Unsystematic Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดมา
จากปั จจัยภายในของหลักทรัพย์นนั้ ๆ อาทิเช่น การบริหารงานของบริษัท ผลประกอบการ การ
เปลี่ยนแปลงภายในที่มีผลต่อกาไรขาดทุนของบริษัท ซึ่งเป็ นความเสี่ยงที่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดย
ขึน้ อยู่กบั การบริหารจัดการของแต่ละบริษัท และสามารถลดความเสี่ยงลงได้จากการกระจายการ
ลงทุนให้กว้างขึน้ (สัมภาส จันผะกา, 2559, น.13)
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การวัด ความเสี่ ย งจากการลงทุน มาตรวัด ที่ นิ ย มใช้กัน จะวัด จาก ค่า ความ
แปรปรวน (Variance) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของอั ต รา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์นนั้ ๆ โดยค่าทัง้ สองนีจ้ ะบ่งบอกถึงโอกาสที่อตั ราผลตอบแทนที่ได้รบั จะ
เป็ นไปตามที่ผลู้ งทุนคาดหวัง ถ้ามาตรวัดทัง้ 2 มีคา่ มากขึน้ ก็จะมีผลให้หลักทรัพย์นนั้ มีความเสี่ยง
สูงขึน้ ไปด้วย แต่ในบางกรณี การใช้ค่าความแปรปรวน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตรา
ผลตอบแทน อาจมีผลทาให้ผลู้ งทุนตัดสินใจพลาดได้ ถ้าปั จจัยต่าง ๆ เช่น ขนาดของการลงทุน
หรืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ ยของการลงทุนของหลักทรัพ ย์ท่ี ผู้ลงทุนนามาเปรี ยบเที ย บมี ค วาม
แตกต่างกันมาก จึงทาให้ไม่สามารถนาค่าทัง้ สองมาเปรียบเทียบกันได้ ฉะนัน้ จึงแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวน(Coefficient of Variation : CV) ที่ได้แสดงค่าอัตราส่วน
ระหว่างค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเป็ นค่าเปรียบเทียบแทน ดังนัน้
สามารถคานวณมาตรวัดความเสี่ยงจากการลงทุนได้จากสมการที่ 7 และ 8 ตามลาดับดังนี ้
ค่าความแปรปรวน (Variance: 𝜎 2 )
σ2 =

̅ 2
∑n
t=1(Rit −Ri )
(n−1)

(7)

โดยกาหนดให้
σ2 คือ ค่าความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
R it คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ในช่วงเวลา t
̅i
R
คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์
n
คือ จานวนข้อมูลในอดีตของหลักทรัพย์
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: σ)
σ=√

̅ 2
∑n
t=1(Rit −Ri )
(n−1)

(8)

โดยกาหนดให้
σ
คือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
R it คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ในช่วงเวลา t
̅i
R
คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์
n
คือ จานวนข้อมูลในอดีตของหลักทรัพย์
เมื่อนาค่าความแปรปรวนและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการคานวณ มาพิจารณา
เปรียบเทียบของแต่ละหลักทรัพย์ จะทาให้ทราบว่าหลักทรัพย์ใดมีความเสี่ยงมากกว่ากัน ซึ่งถ้า
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หลักทรัพ ย์มี ผ ลตอบแทนที่ เ ท่ากัน หลักทรัพ ย์ท่ี มี ความเสี่ ยงต่ ากว่าย่อมน่าลงทุนมากกว่า แต่
โดยทั่วไปถ้าเปรียบเที ยบหลักทรัพ ย์ตงั้ แต่ 2 หลักทรัพ ย์ขึน้ ไปมักจะพบว่า หลักทรัพ ย์ท่ี นามา
เปรียบเทียบนัน้ มีอตั ราผลตอบแทนและค่าความเสี่ยง หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไม่เท่ากัน จึง
ทาให้เกิดข้อสงสัยที่ว่า หลักทรัพย์ใดน่าลงทุนมากกว่ากัน ดังนัน้ จึงใช้ค่าความเสี่ยงเปรียบเทียบ
คือ การเปรียบเที ยบความเสี่ ยงต่อผลตอบแทน 1 หน่วย หรื อที่ เ รี ยกว่า ค่าสัม ประสิ ทธิ์ ค วาม
แปรปรวน (Coefficient of Variation: CV) โดยสามารถแสดงในสมการที่ 9 คือ
CV =

σ
E(R)

(9)

ค่า CV ที่ ไ ด้จ ะน ามาวิ เ คราะห์ว่า ถ้า หลัก ทรัพ ย์ใดมี ค่า CV ต่ า กว่า แสดงว่า
หลักทรัพย์นนั้ จะมีค่าความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยผลตอบแทนที่ต่ากว่า นั่นคื อ มีความเสี่ยงน้อยกว่า
ดังนัน้ เมื่อผูล้ งทุนทราบว่าหลักทรัพย์ใดมีความเสี่ยงสูง ผูล้ งทุนสามารถที่จะลดความเสี่ยงของ
หลักทรัพย์ได้โดยการกระจายการลงทุนไปยังหลาย ๆ หลักทรัพย์ หรือที่เรียกว่า การลงทุนเป็ นกลุ่ม
หลักทรัพย์ (Portfolio) ซึ่งถ้ากลุม่ หลักทรัพย์ท่ีเลือกลงทุนมีประสิทธิภาพก็จะสามารถลดความเสี่ยง
ได้ แต่วิธีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงนัน้ สามารถใช้ได้กับความเสี่ยงที่ไม่เป็ นระบบ
(Unsystematic Risk) เท่านั้น ซึ่ง ยัง คงเหลื อความเสี่ ยงที่ เ ป็ นระบบ (Systematic Risk) อยู่ ซึ่ง
สามารถวัดค่าความเสี่ยงที่เป็ นระบบได้จากค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (Beta Coefficient: β)
ค่าเบต้า ที่ ไ ด้จ ะคานวณมาจากสมการถดถอย (Regression Equation) ตาม
แบบจ าลองตลาด (Market Model) ที่ เ ป็ นแบบจ าลองแสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอั ต รา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับอัต ราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาด ทัง้ นีส้ ามารถอธิบายได้
จากภาพประกอบ 4

ภาพประกอบ 4 ลักษณะของเส้น Characteristic Line
ที่มา: (ถิรวุฒิ อัศวตัง้ ตระกูลดี, 2557, น.16)
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จากภาพประกอบ 4 จะเห็ น ว่า เบต้า (β) คื อ ค่า ความชัน (Slope) ของเส้น
Characteristic Line (CL) ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพ ย์เมื่ ออัต รา
ผลตอบแทนตลาดเปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถเขียนสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ของอัตรา
ผลตอบแทนได้ตามสมการที่ 10 คือ
R it = αi + βi R mt + εit
(10)
โดยกาหนดให้ R it คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ i ในเวลา t
R mt คือ
อัตราผลตอบแทนในตลาดในเวลา t
αi
คือ ค่าคงที่
βi
คือ ค่าความชันของสมการถดถอย
εit
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
ดังนัน้ จากแบบจาลองและสมการถดถอยข้างต้นทาให้ทราบว่า ถ้าค่าเบต้าของ
ตลาดเท่ากับ 1 นั่นหมายถึง หลักทรัพย์ใดที่มีค่าเบต้ามากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์นนั้ มีอตั รา
ผลตอบแทนที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปมากกว่า อัต ราผลตอบแทนตลาด และในทางตรงกัน ข้าม หาก
หลักทรัพย์ใดมีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์นนั้ มีอัตราผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลงไป
น้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดนั่นเอง ดังนัน้ การคานวณหาค่าเบต้า จึงสามารถหาได้จาก
สัดส่วนระหว่า งค่า ความแปรปรวนร่ว มของหลัก ทรัพ ย์กับ ตลาด กับ ค่า ความแปรปรวนของ
ตลาด โดยสามารถแสดงในสมการที่ 11 และ12 ดังนี ้ (ถิรวุฒิ อัศวตัง้ ตระกูลดี, 2557, น.13-17)
βi =
βi =

Cov(R1 ,Rm )
Variance(Rm )
σim
σ2m

(11)
(12)

1.4 ทฤษฎีหลักทรัพย์ของ Markowitz
Harry Markowitz ได้เสนอทฤษฎี กลุ่ม หลักทรัพ ย์โดยมีแนวคิดว่าการกระจายการ
ลงทุนจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ในกรณีท่ีกลุ่มหลักทรัพย์นนั้ ไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างสมบูรณ์จงึ จะสามารถลดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ หลักทรัพย์ลงได้
ในทางตรงกันข้าม ถ้าการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายชนิดที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์กัน
อย่างสมบูรณ์จ ะไม่ส ามารถลดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ (สถาบันพัฒ นาบุคลากรธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์, 2546, น.242)
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ข้อสมมุติฐ านของกลุ่ม หลักทรัพย์ของ Markowitz ซึ่ง อยู่ภ ายใต้ข้อสมมติฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนดังนี ้
1. การตัดสินใจของนักลงทุน ในการลงทุนแต่ละทางเลือก นักลงทุนจะวิเคราะห์
จากโอกาสที่จะเกิดผลตอบแทนตามช่วงระยะเวลาลงทุนตามแต่ละกลุม่ หลักทรัพย์
2. นักลงทุนจะพยายามทาให้การลงทุนนั้นเกิ ดอรรถประโยชน์สูง สุด โดยเส้น
อรรถประโยชน์จะเพิ่มขึน้ ในอัตราที่ลดลงเมื่อความมั่งคั่งสูงขึน้
3. นักลงทุนแต่ละคนจะกาหนดความเสี่ยงจากการลงทุนโดยจะอยู่บนพืน้ ฐาน
ของความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนที่คาดหมายว่าจะได้รบั
4. ในการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในแต่ละครัง้ จะขึน้ อยูก่ บั อัตราผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รบั และความเสี่ยงเท่านัน้
5. ในการลงทุนของนักลงทุนนัน้ นักลงทุนจะวิเคราะห์ว่าการลงทุนจะต้องได้รบั
ผลตอบแทนสูงสุดต่อความเสี่ยงระดับหนึ่ง และการได้รบั ผลตอบแทนในระดับหนึ่งจะต้องมีความ
เสี่ยงในการลงทุนต่าสุด
1.5 ทฤษฎี Capital Asset Pricing Model: CAPM
William Sharpe และ John Linter ได้พัฒนาแนวคิดทฤษฎี Capital Asset Pricing
Model จากความเสี่ยงที่เป็ นระบบขึน้ มา โดยตัง้ อยูบ่ นแนวความคิดที่วา่ ความเสี่ยงที่เป็ นระบบเป็ น
ความเสี่ยงที่สาคัญที่สุดที่กลุ่ม หลักทรัพย์ตอ้ งเผชิญ ซึ่งไม่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ดว้ ยการ
กระจายการลงทุน (เพลินพิศ สัตย์สงวน, 2554) การหาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กับอัตราผลตอบแทนของตลาด ทาให้ทราบถึงดัชนีความเสี่ยง
ของหลักทรัพย์และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนของตลาดว่า ค่าเบต้า (β) ซึ่งเป็ นตัวบอกความสัมพันธ์ ร ะหว่า งผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์กบั ผลตอบแทนของตลาด ฉะนัน้ ตัวแบบการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) จะแสดง
ให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนที่ นักลงทุน คาดหวัง จากการลงทุนจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนจาก
หลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงบวกด้วยส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาดคูณด้วยตัววัดความ
เสี่ยง (β) ของหลักทรัพย์นนั้ (กรกช ตัง้ กิตติเวช, 2560a, น.8-9)
ค่าเบต้า (β) เป็ นดัชนีวดั ค่าความเสี่ยงที่เป็ นระบบ โดยค่าเบต้า จะบอกถึงระดับและ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์เปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
อัต ราผลตอบแทนของตลาด ค่า เบต้า (β) เป็ น ตัว ชี ว้ ัด ความเสี่ ย งที่ เ ป็ น ความเสี่ ย งในระบบ
(Systematic risk) โดยสามารถแสดงในสมการที่ 13 คือ
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βp =
โดยกาหนดให้

σpm

(13)

σ2m

ค่าเบต้าของกองทุน
σpm
ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมกับอัตราผลตอบแทนของตลาด
σ2m =
ค่าความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนตลาด
n
=
งวดเวลาที่ศกึ ษา
โดยที่ σpm คือ ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาด โดยสามารถแสดงในสมการที่ 14 คือ
βp

=
=

σpm =

̅
̅
∑n
t=1(Rpt −Rpt )(Rmt −Rmt )
n

(14)

โดยกาหนดให้
σpm =

ค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมกับอัตราผลตอบแทนของตลาด
R pt =
อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ในเวลา t
̅ pt =
R
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ในเวลา t
R mt =
อัตราผลตอบแทนตลาดในเวลา t
̅ mt =
R
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดในเวลา t
(สุธีรา สินธุปัน, 2554, น.74-75)
ถ้ า หลั ก ทรั พ ย์มี ค่ า เบต้า มากกว่ า 1.0 แสดงว่ า การเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
ผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์ม ากกว่ า การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราผลตอบแทนตลาด นั่น คื อ
หลักทรัพย์นนั้ มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงตลาด
ถ้า หลัก ทรัพ ย์มี ค่ า เบต้า น้อ ยกว่ า 1.0 แสดงว่ า การเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
ผลตอบแทนของหลัก ทรัพ ย์น้อ ยกว่ า การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราผลตอบแทนตลาด นั่น คื อ
หลักทรัพย์นนั้ มีความเสี่ยงน้อยกว่าความเสี่ยงตลาด
ถ้าหลักทรัพย์มีค่าเบต้าเท่ากับ 1.0 แสดงว่าหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนเท่ากับการเปลี่ ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนตลาด นั่นคือหลักทรัพ ย์นั้นมี
ความเสี่ยงเท่ากับความเสี่ยงตลาด(สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์, 2546, น.260)
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ข้อสมมุติของแบบจาลองการกาหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing
Model: CAPM)
1. ผูล้ งทุนทัง้ หมดเป็ นผูล้ งทุนตามแนวคิดของ Markowitz กล่าวคือ ผูล้ งทุนไม่
ชอบความเสี่ยง เมื่อต้องการลงทุนในหลักทรัพย์หนึ่งจะพิจารณาว่า ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่งผู้
ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีคาดหวังผลตอบแทนสูงสุด และ ณ ระดับอัตราผลตอบแทนที่ผลู้ งทุน
คาดหวัง ผูล้ งทุนจะเลือกลงทุนในกลุม่ หลักทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงต่าสุด
2. ผูล้ งทุนสามารถให้กยู้ ืมได้โดยปราศจากความเสี่ยง และสามารถกูย้ ืมเงินโดยปราศจาก
ความเสี่ยงเช่นกันและอัตราดอกเบีย้ จากการให้กยู้ ืมของผูล้ งทุนทุกคนอยูใ่ นระดับเดียวกัน
3. ผูล้ งทุนทุกคนคาดหวังอัตราผลตอบแทนเหมือนกัน
4. ผูล้ งทุนทุกคนมีระยะเวลาในการลงทุน 1 งวดเท่ากัน
5. ผู้ล งทุน สามารถจัด สรรการลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์แ ต่ล ะประเภทได้โ ดยไม่มี
ข้อกาหนด ทัง้ นีส้ ามารถเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ใดก็ได้ และจานวนเงินเท่าไหร่ก็ได้
6. ผูล้ งทุนไม่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องภาษีและต้นทุนในการซือ้ ขาย
7. ผูล้ งทุนไม่นาระดับเงินเฟ้อและอัตราดอกเบีย้ มาใช้ในการพิจารณาการลงทุน
8. ตลาดทุนอยู่ในภาวะดุลยภาพ คือ เป็ นตลาดที่สมบูรณ์ (Perfect Market) คือไม่มี
อุปสรรคต่อการซือ้ ขายหลักทรัพย์ การลงทุนทุกประเภทให้อตั ราผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับ
ความเสี่ยงนัน้ ๆ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์โดยใช้เส้นตลาดหลักทรั พย์
(Security Market Line: SML)
เส้นตลาดหลักทรัพย์ (Security Market Line) คือ เส้นที่แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราผลตอบแทนที่นกั ลงทุนคาดหวังกับความเสี่ยงจากค่าสัมประสิทธิ์เบต้า ซึ่งเป็ นความ
เสี่ยงที่เป็ นระบบ ทัง้ นีถ้ า้ ความเสี่ยงของหลักทรัพย์มีคา่ สูงจะมีผลให้อตั ราผลตอบแทนที่นกั ลงทุน
คาดหวังสูงไปด้วย โดยสามารถแสดงในสมการที่ 15 คือ
E(R i ) = R f + [E(R M ) − R f ] βi
(15)
โดยกาหนดให้
E(R i ) คือ อั ต ราผลตอบแทนที่ นั ก ลงทุ น คาดหวั ง จากหลั ก ทรั พ ย์ i
Rf
คือ อั ต ราผลตอบแทนของหลั ก ทรัพ ย์ท่ี ป ราศจากความเสี่ ย ง
E(R M ) คือ อั ต ร า ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ นั ก ล ง ทุ น ต้ อ ง ก า ร จ า ก ต ล า ด
βi
คือ ค่าความเสี่ยงที่เป็ นระบบของหลักทรัพย์ i
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จากสมการ Security Market Line สามารเขียนอธิบายเป็ นภาพได้ดงั นี ั้

ภาพประกอบ 5 เส้นตลาดหลักทรัพย์ ( Security Market Line )
ที่มา : (อรสิริ แซ่วอ่ ง, 2559, น.18)
จากภาพประกอบที่ 5 เส้นตลาดหลักทรัพ ย์ จะแสดงถึงผลตอบแทนที่ นัก
ลงทุนคาดหวัง ณ ระดับความเสี่ยงที่เป็ นระบบ โดยจะเห็นว่า ณ ระดับอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ของตลาด ค่าเบต้า จะมีคา่ เท่ ากับ 1 และการที่เส้นตลาดหลักทรัพย์ ลากเฉียงขึน้ แสดง
ให้เ ห็นว่า เมื่ อหลักทรัพ ย์มี ความเสี่ ยงสูง ขึน้ ค่าเบต้า ก็ จ ะสูง ขึน้ นักลงทุนย่อมต้องการอัต รา
ผลตอบแทนที่ สูง ขึ น้ ด้ว ยเพื่ อ ชดเชยกั บ ความเสี่ ย ง โดยความชัน ของเส้น ตลาดหลัก ทรัพ ย์
(E(R M ) - R f ) เป็ น ส่ ว นชดเชยความเสี่ ย งของตลาด ดัง นั้น อัต ราผลตอบแทนที่ นัก ลงทุ น
คาดหวัง จะเท่ากับอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงบวกด้วยส่วนชดเชย
ความเสี่ยงของตลาด คูณด้วยค่าเบต้าของหลักทรัพย์ (อรสิริ แซ่วอ่ ง, 2559, น.17-18)
1.6 มาตรวัดผลการดาเนินงานของกองทุน
จากข้อสมมติฐานที่ว่า ผูล้ งทุนเป็ นผูไ้ ม่ชอบความเสี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงจากการลงทุน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และกองทุนรวมใด ๆ จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะใช้
ทฤษฎี กลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิ ภาพที่อยู่ภายใต้กรอบแนวอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
หรือที่ เ รียกกันว่า Theory of Mean-Variance Efficient Portfolio Management มาบริหารกลุ่ม
หลัก ทรัพ ย์ห รื อ กองทุน รวมนั้น ๆ ได้ โดยขั้น ตอนแรกเป็ น การเลื อ กหลัก ทรัพ ย์เ พื่ อ สร้า งกลุ่ม
หลักทรัพ ย์ท่ี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุด (efficient portfolio) ซึ่ง จะหมายถึง กลุ่ม หลัก ทรัพ ย์ท่ี มี อัต รา
ผลตอบแทนสูงที่สดุ ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง หรือกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงต่าที่สุด ณ ระดับ
อัตราผลตอบแทนหนึ่ง และขัน้ ตอนต่อไปจึงจัดสรรเงินลงทุน เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ โดยจะลงทุน
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ระหว่างกลุ่มหลักทรัพย์ท่ีมีประสิทธิภาพ กับ หลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง (risk-free asset)
ให้เป็ นไปตามลักษณะของการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละนักลงทุน ดังนัน้ ผลการดาเนินงานของ
กองทุนรวมใด ๆ ก็ตาม จึงควรคานึงทัง้ ผลตอบแทนและความเสี่ยง (จิรตั น์ สังข์แก้ว, 2540, น.703)
โดยมาตรวัดในการวัดผลการดาเนินงานที่นิยมใช้กัน จะประกอบไปด้วย 3 มาตรวัด
ดังนี ้ พรพรรณ สุวฒ
ั น์เมฆินทร์ (2552, น.18-20)
1.6.1 มาตรวัดตามแบบของ Jensen
ทฤษฎีนีเ้ ป็ นแนวความคิดของ Michael C. Jensen ซึ่งเป็ นการวัดผลดาเนินงาน
ของกองทุนที่เกิดขึน้ แล้ว เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลการดาเนินงานที่ ควรจะเป็ น โดยใช้แนวคิด
capital asset pricing model (CAPM) หรือสมการ security market line (SML) ในการคานวณ
และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เกิดขึน้ จริงกับอัตราผลตอบแทนที่
ควรจะเป็ นหรือค่าอัลฟ่ า (alpha) ของกองทุน (αp ) โดยสามารถแสดงในสมการที่ 16 คือ
αp = R p -[R f +(R m -R f )βp ]
(16)
โดยกาหนดให้
αp =
ค่าอัลฟาของ Jensen ที่วดั ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
Rp =
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวม
Rf =
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง
Rm =
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
βp =
ค่าสัมประสิทธิ์เบต้าของกองทุนรวม
1.6.2 มาตรวัดตามแบบของ Treynor
ทฤษฎี นี ้เ ป็ นแนวความคิ ด ของ Jack L.Treynor ซึ่ ง เป็ นการประเมิ น ผล
ประกอบการของกองทุนรวม โดยจะเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนที่ปรับด้วยค่าความ
เสี่ยง (risk-adjusted return) กับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงแล้ว โดย
ความเสี่ ย งที่ ใ ช้คื อ ค่ า เบต้า โดยสามารถแสดงในสมการที่ 17 และ 18 ตามล าดับ ดัง นี ้
(จิรตั น์ สังข์แก้ว, 2540, น.707)
มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor ของกองทุน
̅p − R
̅ f )/β
Tp = (R
(17)
p
โดยกาหนดให้
Tp
คือ ดัชนีของ Treynor ที่วดั ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
̅ p คือ
R
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
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คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง
βp
คือ ความเสี่ยงที่เป็ นระบบของกองทุนรวม
เกณฑ์ตามมาตรวัดของ Treynor ตลาด
̅m − R
̅ f )/βm
Tm = (R
̅f
R

̅m − R
̅ f ; βm = 1
Tm = R
โดยกาหนดให้
Tm คือ
̅ m คือ
R
̅ f คือ
R
βm คือ

(18)

ดัชนีของ Treynor ที่วดั ผลการดาเนินงานของตลาด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง
ความเสี่ยงของตลาด

1.6.3 มาตรวัดตามแบบของ Sharpe
เป็ นมาตรวัดที่ ใช้เปรียบเที ยบอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ และอัต รา
ผลตอบแทนของตลาดที่ ปรับด้วยค่าความเสี่ ยง ซึ่งมาตรวัดความเสี่ยงที่ ใช้คือ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลตอบแทน (Standard Deviation of Return) โดยสามารถสรุ ปได้ว่า มาตรวัดตัว
แบบของ Sharpe เป็ นมาตรวัดที่ ประเมิ นอัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่ ม จากอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยงต่อ 1 หน่วยของความเสี่ยงรวมของกลุม่ หลักทรัพย์ เป็ นมาตรวัด
เชิงเปรียบเทียบกับเกณฑ์อา้ งอิงที่ใช้ค่าเฉลี่ยของตลาดหรือกลุ่ม หลักทรัพ ย์อื่นเป็ นเกณฑ์ และ
เป็ นมาตรวัดที่ใช้วดั ผลการดาเนินงานด้านผลตอบแทนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงและการกระจาย
การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อลดความเสี่ยง โดยสามารถแสดงในสมการที่ 19 และ 20 ตามลาดับ
ดังนี ้
มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe ของกองทุน
̅p − R
̅ f )/σp
Sp = (R
(19)
โดยกาหนดให้
Sp คือ Sharpe Ratio ที่วดั ผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
̅ p คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุน
R
̅ f คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง
R
σp คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนรวม
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มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe ของตลาด
̅m − R
̅ f )/σm
Sm = (R
(20)
โดยกาหนดให้
Sm คือ Sharpe Ratio ที่วดั ผลการดาเนินงานของตลาด
̅ m คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด
R
̅ f คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ปราศจากความเสี่ยง
R
σm คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด
(สัมภาส จันผะกา, 2559, น.15-16)
1.7 แนวคิดและทฤษฎีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV)
แนวคิดเกี่ ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สิน
ทั้ง หมดที่ ล งทุนในกองทุนรวม และผลประโยชน์ทั้งหมดที่ พึง ได้รับจากการลงทุน หั กออกด้วย
ค่าใช้จ่ายและหนีส้ ินทัง้ หมดของกองทุนรวม ซึ่งจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินจากราคาตามตลาด
(Mark to Market) ในแต่ละวันเพื่อให้ทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงตามสภาวะการณ์ของตลาด ในกรณีท่ี
สินทรัพย์นนั้ ไม่ได้มีการซือ้ ขายในวันที่ทาการคานวณ ก็จะใช้ราคากลางหรือราคาเสนอซื ้ อครัง้
สุดท้ายในการคานวณ โดยสามารถคานวณ มูลค่าต่อหน่วยลงทุน (NAV ต่อหน่วย) ได้ตามสมการ
ที่ 21 คือ
มูลค่าต่อหน่วยลงทุน (NAVต่อหน่วย) =
[มูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด+ผลตอบแทนสะสม+เงินสด−ค่าใช้จ่ายและหนีส้ ินกองทุนรวม]
จานวนหน่วยลงทุน

(21)

1.8 แนวคิดและทฤษฎีการคานวณดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Market Capitalization
Weighted Index)
ดัชนีราคา หมายถึง ดัชนีท่ีสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ท่ีเป็ นองค์ประกอบ
ของดัชนี โดยดัชนีราคาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set Index) เป็ นดัชนีท่ีคานวณโดย
ใช้วิ ธี ถ่ ว งน ้า หนัก ด้ว ยมู ล ค่ า ตามราคาตลาดของแต่ ล ะหลัก ทรัพ ย์ (Market Capitalization
Weighted Index) กล่าวคือ ดัชนีจะขึน้ ลงตามราคาของหลักทรัพย์ท่ีเป็ นองค์ประกอบของดัชนี ถ้า
ราคาหลักทรัพย์ ณ วันปั จจุบนั มีการปรับตัวขึน้ สูงกว่า ณ วันฐาน ส่งผลให้ดชั นีมีคา่ เป็ นบวก แต่
ถ้าราคาหลักทรัพย์ ณ วันปั จจุบนั มีการปรับตัวลดลงจาก ณ วันฐาน ส่งผลให้ดชั นีมีค่าเป็ นลบ
โดยสามารถแสดงในสมการที่ 22 คือ
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Current Market Value

Index = [
] × Base Value
(22)
Base Market Value
โดยกาหนดให้
Current Market Value(CMV)
=
มู ล ค่ า ต ล า ด ร ว ม ข อ ง ห ลั ก ท รั พ ย์ ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ดั ช นี ณ วั น ปั จ จุ บั น
Base Market Value(BMV)
=
มูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ทงั้ หมดที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ณ วัน
ปัจจุบนั ปรับตัวลดลงจาก ณ วันฐานดัชนี
Base Value
=
ค่าฐานของดัชนี
(กรกช ตัง้ กิตติเวช, 2560a, น.8-10)
2. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการวัดผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
2.1.1 มาตรวัดตามตัวแบบของ Jense
พนิดา ทับสกุล ได้ทาการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานกองทุนตราสาร
หนีโ้ ดยใช้มาตรวัด Jensen พบว่า มีจานวน 11 กองทุนที่มีผลการดาเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชีว้ ดั โดย
ใช้ดชั นีพนั ธบัตรรัฐบาลเป็ นตัวชีว้ ดั ซึ่งกองทุน เปิ ดอเบอร์ดีนอินคัม มีค่าอัลฟ่ าสูงสุด (พนิดา ทับ
สกุล, 2549) โดยผลการวิจัยขัดแย้งกับ ขอบฟ้า ทองเปา ได้ทาการศึกษาการประเมินผลการ
ดาเนินงานกองทุนตราสารหนี ้ โดยใช้มาตรวัด Jensen พบว่า กองทุนที่มีผลการดาเนินงานสูงสุด
คื อ กองทุ น ธนชาติ ธี ร สมบัติ (ขอบฟ้ า ทองเปาด์ , 2550) อี ก ทั้ง ถิ ร วุ ฒิ อั ศ วตั้ง ตระกู ล ดี
ได้ทาการศึกษาผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตัง้ แต่ปี พ.ศ.2551-2557 โดยใช้
มาตรวัด Jensen ในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน รวมหุน้ ระยะยาว พบว่า กองทุนรวมหุน้
ระยะยาวที่มีผลการดาเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายตามมาตรวัด Jensen สูงที่สุด คือกองทุน CGLTF และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่มีผลการดาเนินงานก่อนหักค่าใช้จา่ ยต่าที่สดุ คือ กองทุน MGLTF (ถิรวุฒิ อัศวตัง้ ตระกูลดี, 2557)
2.1.2 มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor
ศรีรตั น์ อุดมรัตน์ ได้ทาการศึกษาผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
โดยใช้มาตรวัด Treynor ในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน พบว่า กองทุนรวมที่มีผลการ
ดาเนินงานที่ สูง ที่ สุดใน 3 อันดับ คือ กองทุนเปิ ดไทยพาณิ ช ย์หุ้นระยะยาวพลัส กองทุน เปิ ด อ
เบอร์ดี น หุ้น ระยะยาว และกองทุน เปิ ด ทิ ส โก้หุ้น ระยะยาว โดย กองทุน ส่ว นใหญ่ จ ะมี ผ ลการ
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ด าเนิ น งานที่ ดี ก ว่ า ตลาด (ศรี รัต น์ อุด มรัต น์, 2549) ซึ่ ง ขัด แย้ง กับ ถิ ร วุฒิ อัศ วตั้ง ตระกู ล ดี
ได้ทาการศึกษาผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวตัง้ แต่ปี พ.ศ.2551-2557 โดยใช้
มาตรวัด Treynor พบว่า กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ที่มีผลการดาเนินงานสูงที่สุดก่อนหักค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการ คือ กองทุน BLTF75 และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ที่มีผลการดาเนินงานสูงที่สดุ
หลังหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ คือ โครงการจัดการกองทุน 1SMART- LTF (ถิรวุฒิ อัศวตัง้
ตระกูลดี, 2557) อีกทัง้ ขอบฟ้า ทองเปาด์ ได้ทาการศึกษาการประเมินผลการดาเนินงานกองทุน
ตราสารหนี ้ โดยใช้มาตรวัด Treynor พบว่า กองทุนรวงข้าวหุน้ กู้ เป็ นกองทุนที่มีผลการดาเนินงาน
สูงสุด ส่วน กองทุนที่มีผลการดาเนินงานต่าสุดคือ กองทุนรวงข้าวตราสารหนี ้ (ขอบฟ้า ทองเปาด์,
2550)
2.1.3 มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe
ศรีรตั น์ อุดมรัตน์ ได้ทาการศึกษาผลการดาเนินงานของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
โดยใช้มาตรวัด Sharpe ในการวัดผลการดาเนินงานของกองทุน พบว่า จากจานวน 13 กองทุนที่
ทาการศึกษา มี 9 กองทุน มีผลการดาเนินงานเฉลี่ยสูงกว่าผลการดาเนินงานของตลาด โดยกองทุน
รวมที่มีผลการดาเนินงานสูง ที่สุด 3 อันดับแรกคือ กองทุนเปิ ดอเบอร์ดีนหุน้ ระยะยาว กองทุน
เปิ ดทิสโก้หนุ้ ระยะยาว และกองทุนเปิ ดหุน้ ระยะยาวอยุธยาปั นผล (ศรีรตั น์ อุดมรัตน์, 2549) ซึ่ง
ผลการวิจยั ขัดแย้งกับ ถิรวุฒิ อัศวตัง้ ตระกูลดี ได้ทาการศึกษาผลการดาเนินงานของกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาวตัง้ แต่ปี พ.ศ.2551-2557 โดยใช้มาตรวัด Treynor พบว่า กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว ทัง้
ก่อนและหลังหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ กองทุนที่มีผลการดาเนินงานสูงที่สุดคือ กองทุนเปิ ด
บรรษัทภิบาล หุน้ ระยะยาว (CG-LTF) และกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่มีผลดาเนินการต่าที่สุด คือ
โครงการจัดการกองทุน 1SMART-LTF (ถิรวุฒิ อัศวตัง้ ตระกูลดี, 2557)
2.2 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน
2.2.1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
กรกช ตั้ง กิ ต ติเ วช ได้ท าการศึก ษาปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ มูล ค่า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ของ
กองทุน Small-Mid Cap พบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (SET) ส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 (กรกช ตัง้ กิตติ
เวช, 2560a) สอดคล้องกับชไมพร สาลิวงษ์และบุญเลิศ จิตรมณี โรจน์ ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่
ส่งผลต่อราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกสิกรไทยจากัด พบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่งผลกระทบต่อมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน LTF ทุกกองทุนที่ทาการศึกษา (ชไมพร สาลิวงษ์ และ บุญเลิศ จิตรมณี
โรจน์, 2559)
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2.2.2 ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI)
พิชญา แซ่อึง้ ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่กาหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ (กอง1) พบว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (พิชญา แซ่องึ ้ , 2560)
ซึ่งคล้ายกับกรกช ตัง้ กิตติเวช ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุน
Small-Mid Cap พบว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (กรกช ตัง้ กิตติเวช, 2560a) โดยทัง้ 2 งานวิจยั ให้ผลขัดแย้งกับ มณีมาศ แย้ม
จารึก ได้ทาการศึกษาการลงทุนในกองทุนหุน้ ระยะยาว LTF ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุงไทย จากัด พบว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั กองทุน LTF ทุกกองทุน
(มณีมาศ แย้มจารึก, 2560)
2.2.3 ดัชนีราคาตราสารหนี้ (BOND)
มณีมาศ แย้มจารึก ได้ทาการศึกษาการลงทุนในกองทุนหุน้ ระยะยาว LTF ของ
บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์จัด การกองทุ น กรุ ง ไทย จ ากั ด พบว่ า ดัช นี ร าคาตราสารหนี ้ ( BOND) มี
ความสัมพันธ์กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (มณีมาศ แย้มจารึก,
2560) ซึ่งต่างกับ ชไมพร สาลิวงษ์ และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
กสิกรไทยจากัด พบว่า ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) ทาให้เกิดปัญหา Multicollinearity ผูว้ ิจยั จึง
ได้ตดั ตัวแปรดังกล่าวออกไป(ชไมพร สาลิวงษ์ และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์, 2559)
2.2.4 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ (R)
กรกช ตั้ง กิ ต ติเ วช ได้ท าการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ มูล ค่า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ของ
กองทุน Small-Mid Cap พบว่า อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ ส่งผลกระทบ
ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01(กรกช ตัง้ กิตติ
เวช, 2560a) สอดคล้องกับ มณีมาศ แย้มจารึก ได้ทาการศึกษาการลงทุนในกองทุนหุน้ ระยะยาว
LTF ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงไทย จากัด พบว่า อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี มี
ความสัมพันธ์กบั มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงไทยหุน้ ระยะยาว SET 50 ในระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 99 (มณีมาศ แย้มจารึก, 2560)
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2.2.5 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
กรกช ตั้ง กิ ต ติเ วช ได้ท าการศึก ษาปั จ จัย ที่ ส่ง ผลต่อ มูล ค่า ทรัพ ย์สิ น สุท ธิ ของ
กองทุน Small-Mid Cap พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (กรกช ตัง้ กิตติเวช, 2560a) สอดคล้องกับนันทกา แซ่
เอง ได้ทาการศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน ในทิศทางตรงกันข้าม (นันทกา แซ่เอง, 2559)
2.2.6 ดัชนีราคาทอง (Gold)
ฐกฤต กาญจนส าราญวงศ์ ได้ทาการศึกษา ปั จ จัยที่ มี ผลต่อดัช นี ราคาตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์รฐั ประหารในประเทศไทย พ.ศ.2563 พบว่า
ช่วงก่อนเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557 ราคาทองคา มี ความสัม พันธ์ทิศทาง
ตรงกันข้ามกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้ และในช่วงหลังเหตุการณ์รฐั ประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557 ราคาทองคากลับ
มี ค วามสัม พัน ธ์ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกัน กับ ดัช นี ร าคาตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยอย่า งไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ (ฐกฤต กาญจนสาราญวงศ์, 2558) ซึ่งคล้ายกับ สุพิชชา ติรพัฑฒ์ และ เจียม
จิตร ชวากร ได้ทาการศึกษาปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นกลุ่ม
อุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าราคาทองคาแท่งมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกั บดัชนี ราคาหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณู ปโภค และหุ้น กลุ่ ม อาหารและเครื่ องดื่ ม
(สุพิชชา ติรพัฑฒ์ และ เจียมจิตร ชวากร, 2555) อีกทัง้ กลอยใจ วรรณชัย,ดร.ปริญญา มากลิ่น
และ ดร.ยิ่งเกียรติ ผูเ้ จริญวิบูลย์ ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของ Gold
Futures ในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าประเทศไทย พบว่า ราคาทองคาในตลาดโลก มีผลต่อ
ผลตอบแทนของ Gold Future ในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ ยังเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของ Gold Future มากที่สุด (กลอยใจ
วรรณชัย, ดร.ปริญญา มากลิ่น, และ ดร.ยิ่งเกียรติ ผูเ้ จริญวิบลู ย์, 2560)
2.2.7 ดัชนีหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกา S&P 500
เมลดา ไพรพิภชั ได้ทาการศึกษา ปั จจัย ทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อ
อัตราผลตอบแทนของกองทุน EFT ที่อา้ งอิงดัชนีราคาหุน้ ในประเทศ (Equity EFT) พบว่า อัตรา
ผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของ
กองทุน EFT อ้างอิงดัชนีราคาหุน้ ในประเทศ (Equity EFT) ได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (เมลดา
ไพรพิภัช, 2557) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานเดช ชินตระการ และ รัฏฐกานต์ โกมลรัตน์
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ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของดัชนีตลาดหุน้ ของประเทศต่างๆและบทบาทของนักลงทุน
ต่างชาติท่ีมีต่อดัชนีตลาดหุน้ ไทย พบว่า ดัชนี S&P 500 มีอิทธิพลต่อดัชนีตลาดหุน้ ของประเทศ
ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษามากที่ สุ ด คื อ SET (ไทย) NKY (ญี่ ปุ่ น) KOSPI (เกาหลี ) PCOMP
(ฟิ ลิปปิ นส์) KLCI (มาเลเซีย) (ปานเดช ชินตระการ และ รัฏฐกานต์ โกมลรัตน์ 2553) เช่นเดียวกับ
ฐกฤต กาญจนสาราญวงศ์ ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์รัฐ ประหารในประเทศไทย พ.ศ.2563 พบว่าช่วงก่อ นเหตุก ารณ์
รัฐประหาร ในประเทศไทย พ.ศ.2557 ดัชนี S&P 500 มีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนี
ราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติซ่งึ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้
ไว้ และในช่วงหลังเหตุการณ์รฐั ประหารในประเทศไทย พ.ศ.2557 ดัชนี S&P 500 กลับมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกันกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ (ฐกฤต กาญจนสาราญวงศ์, 2558)
2.2.8 ดัชนีหุ้นของประเทศญี่ปุ่น Nikkei 225
ชนิ วิ ช ญา อิ ท ธิ ว รกุล ท าการศึก ษาหาความสัม พัน ธ์ข องดัช นี ร าคาหุ้น ตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ท่ี ส าคั ญ ทั่ วโลก พบว่ า ดั ช นี Nikkei
มีความสัมพันธ์กบั ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ท่ีผวู้ ิจยั ทาการศึกษาทัง้ หมด ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01 โดยมี
ระดับความสัมพันธ์กับ ดัชนี HANG SENG มากที่สุดและรองลงมาคือ ดัชนี DOWJONES ดัชนี
EURONEXT ดัชนี DAX และ ดัชนี SET (ชนิวิชญา อิทธิวรกุล, 2558) เช่นเดียวกับ สมยศ กิตติสขุ
เจริญ ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายวันของดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 พบว่า
ดัชนี Nikkei 225 มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีหลักทรัพย์ SET 50 ที่ระดับ (สมยศ กิตติสุข
เจริญ, 2558) ซึ่งขัดแย้งกับ เสกสรร รัตนสัมฤทธิ์กลุ ทาการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคา
หุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ตา่ งประเทศ พบว่า ดัชนีราคา
หุน้ ตลาดหลักทรัพย์ Nikkei ไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(รัต นสัม ฤทธิ์ กุล , 2551) อี ก ทั้ง วิ รัน ญา ทัก ษณิ ว รรตกุล และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่ น จิ ต ร
ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อราคาหุน้ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ พบว่า ดัชนี Nikkei 225 มีผล
ต่อราคาหุน้ ของ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ในทิศทางเดียวกันอย่างมีนยั สาคัญ พบว่า ดัชนี Nikkei
225 ไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนี SET ในเชิงตัวแปรสาเหตุ (วิรนั ญา ทักษณิวรรตกุล และ ผศ.ดร.
วรรณรพี บานชื่นจิตร, 2556)
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2.2.9 ดัชนีหุ้นของประเทศเยอรมัน DAX
ชนิ วิ ช ญา อิ ท ธิ ว รกุล ท าการศึก ษาหาความสัม พัน ธ์ข องดัช นี ร าคาหุ้น ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ท่ีสาคัญทั่วโลก พบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย SET มี ค วามสัม พัน ธ์กับ ดัช นี ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ป ระเทศเยอรมัน DAX ในทิ ศ ทาง
เดียวกันแต่อยู่ในระดับต่ามาก โดยค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.12 ที่ระดับนัยสาคัญ 0.01
(ชนิวิชญา อิทธิวรกุล, 2558) สอดคล้องกับ เรวดี พานิช ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงดุลย
ภาพระยะยาวระหว่างดัชนีตลาดหลักทรัพย์ท่ วั โลกในช่วงเวลาของการเปลี่ยนเป็ นโลกาภิวฒ
ั น์
สมัยใหม่ พบว่า ในระยะยาว ความสัมพันธ์เชิงสมดุลยภาพของดัชนี SET เพิ่มขึน้ 1% จะทาให้
ดัชนีตลาดหุน้ ประเทศเยอรมัน DAX ลดลง 109 จุด โดยตลาดอเมริกาและยุโรปส่งผลกระทบต่อ
ตลาดในเอเชียและตลาดที่เกิดใหม่ทุกตลาด (เรวดี พานิช, 2560) อีกทัง้ ทวีพงศ์ แซ่ลิม้ และ ดร.
ไกรชิต สุตะเมือง ศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคาในตลาดโลก พบว่า ดัชนีตลาดหุน้
ประเทศเยอรมัน DAX มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาทองคาในตลาดโลก ที่ระดับ
นัยสาคัญร้อยละ 98.6 (ทวีพงศ์ แซ่ลมิ ้ และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง, 2556)

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึก ษาครั้ง นี ้ ใช้ก ารวิ เ คราะห์ข้อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Method) ในการ
ประเมินผลการดาเนินงาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนกองทุน
RMF บลจ.กสิกรไทย โดยวิธีการศึกษาจะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้ประชากรในการศึกษาคือ กองทุน RMF ของธนาคารกสิกรไทยมี
ทัง้ หมด 21 กองทุน โดยศึกษาแบบเจาะจงทัง้ หมด 11 กองทุน ที่จดทะเบียนกองทุนมามากกว่า
5 ปี ดังนี ้ 1.กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (KGBRMF) 2. กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ้
ระยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (KSFRMF) 3. กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF)
4. กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) 5. กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่นเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (KGARMF) 6.กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ (KFLRMF) 7. กองทุน
เปิ ดเค หุน้ ทุน เพื่อการเลีย้ งชีพ (KEQRMF) 8. กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGDRMF)
9. กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) 10. กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุน
เพื่ อการเลี ย้ งชี พ (KJPRMF) 11. กองทุนเปิ ดเค เซ็ ท 50 เพื่ อการเลี ย้ งชี พ (KS50RMF) โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 2 ดังนี ้
ตาราง 2 กองทุน RMF ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด ที่ใช้ในการศึกษา 11
กองทุน
ลาดับ
1

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ

ชื่อย่อ

วันที่จดทะเบียน

KGBRMF

19 ธันวาคม 2544
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ตาราง 2 (ต่อ)
ลาดับ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อกองทุน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ

ชื่อย่อ
KSFRMF
KFIRMF
KBLRMF
KGARMF
KFLRMF
KEQRMF
KGDRMF
KEURMF
KJPRMF
KS50RMF

วันที่จดทะเบียน
20 กุมภาพันธ์ 2545
19 ธันวาคม 2544
19 ธันวาคม 2544
29 พฤศจิกายน 2555
19 ธันวาคม 2544
22 ธันวาคม 2549
28 ธันวาคม 2552
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
29 ธันวาคม 2556

ที่มา: (บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด, 2562)
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย
ใช้ม าตรวัด ของ Jensen,Treynor และ Sharpe เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการวัด ผลการ
ดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
2.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของ
กองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย โดยวิธีการ
สร้า งสมการถดถอย (Multiple Linear Regressions) ด้ว ยวิ ธี ก าลัง สองน้อ ยที่ สุ ด (Ordinary
Squares: OLS) โดยสร้างสมการความสัม พันธ์ไ ด้ตามสมการที่ 23 แต่ทั้ง นี แ้ ต่ละกองทุนจะมี
สมการที่แตกต่างกันไปตามแต่ละนโยบายการลงทุน หรือตามการคาดการณ์วา่ ปัจจัยดังกล่าวจะมี
ผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ (RMF) 11 กองทุน ของ บลจ.กสิกรไทย
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Rpt = β0+ β1SET + β2 CPI + β3 BOND + β4R + β5PII + β6G+ β7 S&P+
β8DAX + β9Nikkei225 + ε
(23)
กาหนดให้
ตัวแปรตาม ผลตอบแทนกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
ตัวแปรต้นที่ 1 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตัวแปรต้นที่ 2 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไป (CPI)
ตัวแปรต้นที่ 3 ดัชนีราคาตราสารหนีพ้ นั ธบัตรอายุ10ปี รายเดือน (BOND)
ตัวแปรต้นที่ 4 อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย1ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง คือ
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ (R)
ตัวแปรต้นที่ 5 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII)
ตัวแปรต้นที่ 6 ราคาทองคา (GOLD)
ตัวแปรต้นที่ 7 ดัชนีหนุ้ ของสหรัฐอเมริกา (S&P)
ตัวแปรต้นที่ 8 ดัชนีหนุ้ ประเทศเยอรมัน (DAX) เป็ นตัวแทนหุน้ ยุโรป
ตัวแปรต้นที่ 9 ดัชนีหนุ้ ของญี่ปนุ่ (Nikkei 225)
ตัวแปรตัน้ ที่ 10 ค่าความคลาดเคลื่อน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นีข้ อ้ มูลที่นามาใช้ศึกษา เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ทาการ
เก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้ขอ้ มูลรายเดือน ย้อนหลัง 5 ปี 1 เดือนตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2557
– 31 ธันวาคม 2562 รวมทัง้ สิน้ 61 เดือน
3.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน RMF 11 กองทุน ของ บลจ.กองทุนกสิกร
ไทย โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 5 ปี 1 เดือนตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2562 โดยนามา
คานวณหาผลตอบแทนรายเดือน ซึ่งได้ขอ้ มูลมาจากเวบไซต์หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย
(หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย, 2562) นามาหาผลตอบแทนรายเดือน
2. ดัชนีราคาหุน้ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายเดือน ตัง้ แต่ 1 ธันวาคม
2557 – 31 ธั น วาคม 2562 ซึ่ ง ได้ข ้อ มู ล มาจากเวบไซต์ต ลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศ
ไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562b)
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3. อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน ตัง้ แต่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม
2562 ซึ่งได้ขอ้ มูลมาจากเวบไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)
3.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของ
กองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
โดยใช้ขอ้ มูลย้อนหลัง 5 ปี 1 เดือนตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2562
1. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน RMF 11 กองทุน ของ บลจ.กสิกรไทย โดย
นามาคานวณผลตอบแทนรายเดือน ซึ่งได้ขอ้ มูลมาจากเวบไซต์หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกร
ไทย(บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด, 2562)
2.ดัช นี ต ลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) โดยน ามาค านวณอั ต ราการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ขอ้ มูลมาจากเวบไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2562b)
3. ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไป (CPI) โดยนามาคานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้
ข้อมูลมาจากเวบไซต์ฐานข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ฐานข้อมูลดัชนีเศรษฐกิจการค้า, 2563)
4. ดัชนีราคาตราสารหนีพ้ นั ธบัตรอายุ 10 ปี รายเดือน (BOND) โดยนามาคานวณอัตรา
การเปลี่ยนแปลงซึ่งได้ขอ้ มูลมาจากเวบไซต์ Investing.com (Investing.com, 2562)
5. ดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) โดยนามาคานวณ
อัตราการเปลี่ยนแปลง ซึ่งได้ขอ้ มูลมาจากเวบไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2563)
6. ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) โดยนาข้อมูลมาคานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ได้ขอ้ มูลมาจากเวบไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563)
7. ราคาทองค า (GOLD) ซึ่ง ได้ข้อ มูล มาจากเวบไซต์ Euromonitor International
(International, 2562)
8. ดัชนีหนุ้ ของสหรัฐอเมริกา (S&P) โดยนาข้อมูลมาคานวณอัตราการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ได้ขอ้ มูลมาจากเวบไซต์ Investing.com (Investing.com, 2562)
9. ดัชนีหุน้ ประเทศเยอรมัน (DAX) ในที่นีใ้ ช้เป็ นตัวแทนหุน้ ยุโรป โดยนาข้อมูลมา
ค านวณอัต ราการเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง ได้ข้อ มูล มาจากเวบไซต์ Investing.com (Investing.com,
2562)
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4. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย
การวัดผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย โดยวิเคราะห์ทางสถิติ
ผ่านมาตรวัด Jensen Treynor และ Sharpe
4.1.1 มาตรวัดตามแบบของ Jensen
เป็ นการวัดผลดาเนินงานของกองทุน โดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึน้ จริงเฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนที่ควรจะเป็ นหรือค่าอัลฟ่ า (alpha) ของ
กองทุน (αp ) ตามสมการที่ (16) และนามาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานดังนี ้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ถ้าค่า αp มีค่าเป็ น + แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม สูงกว่า
อัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ ณ ระดับความเสี่ยง (เบต้า) หนึ่ง
ถ้าค่า αp มีค่าเป็ น - แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ต่ากว่า
อัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ ณ ระดับความเสี่ยง (เบต้า) หนึ่ง
4.1.2 มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor
เป็ นดัชนีท่ีใช้วดั ส่วนชดเชยความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เป็ นระบบ
หรือค่าเบต้า หรือผลตอบแทน 1 หน่วยความเสี่ยงที่เป็ นระบบของหลักทรัพย์ โดยคานวณได้จาก
สมการที่ (17) แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับด้วย
ค่าความเสี่ยงเบต้า หรือ เกณฑ์มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor โดยคานวณได้จากสมการที่
(18) ซึ่งเกณฑ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี ้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาคานวณในสมการข้างต้น โดยนาค่า Tp และ Tm
มาเปรียบเทียบกัน ถ้าค่า Tp มีคา่ มากกว่า Tm แสดงว่า ผลการดาเนินงานของกองทุน RMF สูง
กว่าผลการดาเนินงานของตลาด แต่ถา้ ค่า Tp มีค่าน้อยกว่า Tm แสดงว่า ผลการดาเนินงาน
ของกองทุน RMF ต่ากว่าผลการดาเนินงานของตลาด
4.1.3 มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe
เป็ นมาตรวัดที่พิจารณาอัตราผลตอบแทนส่วนชดเชยความเสี่ยงต่อหนึ่ ง หน่วย
ของความเสี่ยงโดยรวม โดยคานวณได้สมการที่ (19) แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรียบเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือ เกณฑ์มาตรวัด
ตามตัวแบบของ Sharpe’s Ratio โดยคานวณได้จากสมการที่ (20)
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การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาข้อมูลที่รวบรวมได้มาคานวณในสมการข้างต้น โดยนาค่า Sp และ Sm
มาเปรียบเทียบกัน ถ้าค่า Sp มีคา่ มากกว่า Sm แสดงว่า ผลการดาเนินงานของกองทุน RMF สูง
กว่าผลการดาเนินงานของตลาด แต่ถา้ ค่า Sp มีค่าน้อยกว่า Sm แสดงว่า ผลการดาเนินงาน
ของกองทุน RMF ต่ากว่าผลการดาเนินงานของตลาด
การวิ เ คราะห์ทางสถิติผ่ า นมาตรวั ด Jensen Treynor และ Sharpe จาเป็ น
จะต้องทาการคานวณหาค่าต่าง ๆ ดังนี้
1. อัตราผลตอบแทนของกองทุน RMF ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกร
ไทย จากัด ใช้ขอ้ มูลของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอ่ หน่วยลงทุน และเงินปั นผลต่อหน่วยลงทุน ซึ่งเป็ น
ข้อมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมมาเป็ นรายเดือน โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน ตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2556 จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 เป็ นระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถคานวณได้
จากสมการที่ (1)
2. การคานวณหาอัตราผลตอบแทนรายเดือนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Rm)
เป็ นตัวแทนของราคาหลักทรัพย์ทงั้ หมดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Set Index) เพื่อใช้ใน
การคานวณอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ (Rm) โดยสามารถคานวณได้จากสมการ ที่ (3)
3. การคานวณผลตอบแทนเฉลี่ ยของอัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐ บาลอายุ
10 ปี ซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ท่ีปราศจากความเสี่ยง จะคานวณโดยการใช้อตั ราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 10 ปี ในทุกเดือนมาเฉลี่ยกัน ตามสมการที่ (5)
4. การคานวณความเสี่ยงของกองทุน RMF ของบลจ.กสิกรไทย จากัด คานวณ
โดยนาค่าอัตราผลตอบแทน (Rpt) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย (Rp) ของแต่ละกองทุนที่คานวณ
ได้ นามาหาความเสี่ยงของกองทุนรวม ทัง้ ค่าเบต้า และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. การคานวณความเสี่ยงของตลาด คานวณโดยนาค่าอัตราผลตอบแทนตลาด
(Rmt) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ ย ของตลาด (Rm) คานวณได้ นามาหาความเสี่ ยงของตลาด
ทัง้ ค่าเบต้า และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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4.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 2 วิ เ คราะห์ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผลตอบแทนกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
4.2.1 การตรวจสอบปั ญหา
4.2.1.2 การตรวจสอบปั ญหาความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรงระ หว่ าง
ตัวแปรต้น (Multicollinearity)
การตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น(Multicollinearity) จะ
เริ่มพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ระหว่างตัวแปรต้นแต่ละคู่
โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์นีจ้ ะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 โดยถ้าค่าดังกล่าวมีค่าเข้าใกล้ -1
หมายความว่าตัวแปรทัง้ สองตัวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมากในทิศทางตรงกันข้าม และถ้ามีคา่ เข้า
ใกล้ +1 หมายความว่า ตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธ์อย่างมากในทิศทางเดียวกัน และถ้ามีคา่ เป็ น
0 จะหมายความว่า ตัวแปรทัง้ สองไม่มีความสัมพันธ์กนั ซึ่งหากพบว่าตัวแปรอิสระมีคา่ สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เกิน 0.8 ถื อว่ามี ปัญหา Multicollinearity ผูว้ ิจัยจะทาการตัดตัวแปรต้นออกหนึ่ง ตัว
(อัครพงศ์ อัน้ ทอง, 2557)
4.2.1.3 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ ข องความแปรปรวนของตั ว
คลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity)
การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ ของความแปรปรวนของตัว คลาดเคลื่ อ น
(Heteroskedasticity) ด้ว ย วิ ธี ก าร White’s Heteroskedasticity test เป็ นการทดสอบภายใต้
สมมติฐาน
H0: Homoscedasticity คือ ไม่เกิดปัญหา Heteroskedasticity
H1: Heteroskedasticity คือ เกิดปัญหา Heteroskedasticity
หากผลการทดสอบ พบว่า ค่าสถิติ nR2 ที่คานวณได้มีคา่ สูงกว่าค่าวิกฤต ณ
ระดับความเชื่อมั่นที่ 99% [Prob. < α] จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า สมการถดถอยนี ม้ ี
ปั ญ หา Heteroskedasticity ซึ่ ง หมายความว่ า ความไม่ ค งที่ ข องค่ า ความแปรปรวนของค่ า
คลาดเคลื่ อนในสมการถดถอยนี อ้ าจจะได้รับอิ ทธิ พ ลมาจากตัวแปร RS ในกรณี ท่ี เกิ ดปั ญ หา
Heteroskedasticity สามารถแก้ไขโดยวิธีการของ White (อัครพงศ์ อัน้ ทอง, 2557)
4.2.1.4 การตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation)
ตรวจสอบปั ญหาความสัม พันธ์เชิง เส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation) ด้วยวิธี Breusch - Godfrey Test เป็ นการทดสอบภายใต้สมมติฐาน
H0: Non - Autocorrelation คือ ไม่เกิดปัญหา Autocorrelation
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H1: Autocorrelation คือ เกิดปัญหา Autocorrelation
หากผลการทดสอบ พบว่า ค่าสถิติ nR2 ที่คานวณได้มีคา่ สูงกว่าค่าวิกฤต ณ
ระดับความเชื่ อมั่นที่ 99% [Prob. < α] จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก แสดงว่า สมการถดถอยนี ม้ ี
ปั ญหา Autocorrelation ซึ่งหมายความว่าตัวแปรสุ่มคลาดเคลื่อนมี ความสัมพันธ์กันเอง มักเกิด
กับการเก็บข้อมูลที่เป็ นข้อมูลอนุกรมเวลา เนื่องจากเป็ นการเก็บข้อมูลเดิมมาเรียงลาดับเวลา จึง
ทาให้ตวั อย่างนัน้ ไม่เป็ นอิสระต่อกัน ในการแก้ไขปั ญหา Autocorrelation สามารถแก้ไขได้ดว้ ยวิธี
The Cochrane - Orcutt Iterative Method เพื่ อหาค่าที่ แท้จ ริง เพื่ อนามาปรับตัวแปรในสมการ
ถดถอย โดยทาการประมาณค่าหลายๆ รอบจนกว่ าการเปลี่ยนแปลงของค่า จะมีค่าน้อยภายใต้
เงื่อนไขทางสถิตทิ ่ียอมรับได้ (อัครพงศ์ อัน้ ทอง, 2557)
4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
เป็ นการวิเคราะห์ถึงปั จจัยส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน RMF ของ บลจ.กสิ
กรไทย จานวน 11 กองทุน โดยทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยของพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยรู ปแบบสมการ
ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Model) โดยสร้างสมการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
กับตัวแปรได้ตามสมการที่ (23)
Rpt = β0 + β1SET + β2 CPI + β3 BOND + β4 R + β5 PII + β6 G+ β7 S&P
+ β 8 DAX + β 9 Nikkei225 + ε
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนกองทุน จะมีสมการแตกต่างกันไปใน
แต่ละกองทุนดังนี ้
1. กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ KGBRMF
Rpt KGBRMF = β0+ β 1SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4R + β 5PII+ ε
2. กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ KSFRMF
Rpt KSFRMF = β0+ β 1SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4R + β 5PII + ε
3. กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ KFIRMF
Rpt KFIRMF = β0+ β 1SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4R + β 5PII + ε
4. กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ KBLRMF
Rpt KBLRMF = β0+ β1SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4R + β 5PII + ε
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5. กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลีย้ งชีพ KGARMF
Rpt KGARMF = β0+ β1 SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4 R + β 5 PII
+ β7 S&P500 + β 8DAX + β 9Nikkei225 + ε
6. กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ KFLRMF
Rpt KFLRMF = β0+ β1 SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4 R + β 5 PII
+ β 7 S&P500 + β 8DAX + β 9Nikkei225 + ε
7. กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEQRMF
Rpt KEQRMF = β0+ β 1SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4R + β 5PII + ε
8. กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ KGDRMF
Rpt KGDRMF = β0+ β 1SET + β 6G + β 7 S&P + β 8DAX + β9Nikkei225
+ε
9. กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEURMF
Rpt KEURMF = β0+ β1SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4R + β 5PII
+ β 7 S&P500 + β 8DAX + β 9Nikkei225 + ε
10. กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KJPRMF
Rpt KJPRMF = β0+ β1SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4R + β 5PII
+ β 7 S&P500 + β 8DAX + β 9Nikkei225 + ε
11. กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ KS50RMF
Rpt KS50RMF = β0+ β1 SET + β 2 CPI + β 3 BOND + β 4 R + β 5 PII
+ β 6G + β 7 S&P500 + ε
กาหนดให้
Rpt
คือ ผลตอบแทนของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
SET
คือ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
CPI
คือ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไป
BOND
คือ ดัชนีราคาตราสารหนี ้
R
คือ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์
4 แห่ง
PII
คือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
GOLD
คือ ราคาทองคา
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S&P 500

คือ

DAX
Nikkei 225
β0
β1

คือ
คือ
คือ
คือ

β2
β3
β4

คือ
คือ
คือ

β5
β6
β7

คือ
คือ
คือ

β8

คือ

Β9

คือ

ε

คือ

ดัชนีหนุ้ ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เป็ นตัวแทนหุน้
ต่างประเทศ
ดัชนีหนุ้ ประเทศเยอรมัน ใช้เป็ นตัวแทนหุน้ ยุโรป
ดัชนีหนุ้ ของประเทศญี่ปนุ่
สัมประสิทธิ์ของค่าคงที่
สัมประสิทธิ์การถดถอยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
สัมประสิทธิ์การถดถอยของดัชนีราคาผูบ้ ริโภคทั่วไป
สัมประสิทธิ์การถดถอยของดัชนีราคาตราสารหนี ้
สัมประสิทธิ์การถดถอยของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย
1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง
สัมประสิทธิ์การถดถอยของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
สัมประสิทธิ์การถดถอยของราคาทองคา
สัม ประสิท ธิ์ การถดถอยของดัช นี หุ้น ประเทศอเมริ ก า
(S&P 500) ใช้เป็ นตัวแทนหุน้ ต่างประเทศ
สัมประสิทธิ์การถดถอยของดัชนีหนุ้ ของประเทศญี่ปนุ่
(Nikkei225)
สัมประสิทธิ์การถดถอยของดัชนีหนุ้ ประเทศเยอรมัน
(DAX) ใช้เป็ นตัวแทนหุน้ ยุโรป
ค่าความคลาดเคลื่อน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึก ษาครั้ง นี ้ ใช้ก ารวิ เ คราะห์ข้อ มูล เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Method) ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนกองทุน
RMF บลจ.กสิกรไทย และได้นาเสนอตามหัวข้อต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในการประเมินผลการดาเนินงาน
2. การวิ เ คราะห์ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงผลตอบแทนกองทุ น RMF
บลจ.กสิกรไทย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ในการประเมินผลการ
ดาเนินงาน
1.1 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ตาราง 3 อัตราผลตอบแทนกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย เฉลี่ยรายเดือน ตัง้ แต่ เดือนธันวาคม
2557 ถึง เดือนธันวาคม 2562
ลาดับ
ผลตอบแทน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กองทุน
กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEURMF
กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KJPRMF
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEQRMF
กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ KS50RMF
กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ KGDRMF
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลีย้ งชีพ KGARMF
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ KFIRMF
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ KFLRMF
กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ KGBRMF
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ KSFRMF
กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ KBLRMF

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั

อัตราผลตอบแทน
เฉลีย่
0.7820
0.5454
0.4344
0.3509
0.3382
0.2597
0.1955
0.1945
0.1750
0.1331
0.1006
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จากตาราง 3 เป็ นการแสดงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ ยกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
ตัง้ แต่ เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือน ธันวาคม 2562 โดยกองทุนที่มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 3
ลาดับแรก คือ กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEURMF อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
0.7820 กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KJPRMF อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.5454
และ กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEQRMF อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.4344
กองทุนที่มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยต่าสุด 3 ลาดับแรกคือ กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อ
การเลีย้ งชีพ KBLRMF อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.1006 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการ
เลีย้ งชีพ KSFRMF อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.1331 และ กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ
KGBRMF อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.1750
ตาราง 4 แสดงค่าสถิตพิ ืน้ ฐานของ กองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย เฉลี่ยรายเดือน ตัง้ แต่ เดือน
ธันวาคม 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2562
ลาดับผลตอบแทน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กองทุน
KEURMF
KJPRMF
KEQRMF
KS50RMF
KGDRMF
KGARMF
KFIRMF
KFLRMF
KGBRMF
KSFRMF
KBLRMF

Mean
0.782011
0.545350
0.434403
0.350882
0.338153
0.259697
0.195536
0.194523
0.174963
0.133116
0.100593

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั

Median
1.699266
1.444197
0.311160
0.315414
0.102207
0.319497
0.173373
0.172496
0.143655
0.129196
0.047317

Maximum
9.232537
9.619199
7.020536
7.142578
10.50527
4.645002
0.726723
6.576893
0.801861
0.345907
2.438432

Minimum
-8.70869
-10.7468
-7.21548
-7.28982
-7.91303
-4.83290
-0.51429
-6.29759
-0.67386
-0.04009
-2.44946

44
จากตาราง 4 เป็ นการแสดงค่าสถิติพืน้ ฐานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย โดย
กองทุน เปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุ้นทุนเพื่ อการเลี ย้ งชี พ KEURMF มี ผลตอบแทนเฉลี่ ยสูง สุด (Mean)
0.782011 ค่า มัธ ยฐาน (Median) 1.699266 ค่า สูง สุด (Maximum) 9.232537 และ ค่า ต่ า สุ ด
(Minimum) -8.70869 ส่วนกองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ KBLRMF มีผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่าสุด (Mean) 0.100593 ค่ามัธยฐาน (Median) 0.047317 ค่าสูงสุด (Maximum) 2.438432 และ
ค่าต่าสุด (Minimum) -2.44946
ตาราง 5 แสดงความเสี่ยงที่เป็ นระบบของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย (βp ) ความเสี่ยงของ
กองทุน (Std. Dev.) ตัง้ แต่ เดือนธันวาคม 2557 ถึง เดือนธันวาคม 2562
กองทุน
กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ KS50RMF
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEQRMF
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ KFLRMF
กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEURMF
กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KJPRMF
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลีย้ งชีพ KGARMF
กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ KBLRMF
กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ KGDRMF
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ KFIRMF
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ KSFRMF
กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ KGBRMF
ความเสีย่ งของตลาด (βm )
= 1
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด (Std.m) = 3.17600

ลาดับ
βp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

βp
1.01972
0.90324
0.79174
0.55804
0.51388
0.35381
0.31715
0.24133
0.00069
-0.00150
-0.00251

ลาดับ Std. Dev.
Std. Dev.
4
5
6
2
1
7
8
3
10
11
9

3.324309
3.000613
2.654270
4.078791
4.374643
2.012115
1.081614
3.623830
0.213965
0.069781
0.234126

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากตาราง 5 เป็ นการแสดงถึงความเสี่ยงที่เป็ นระบบ ของกองทุน RMF บลจ.กสิกร
ไทย (βp ) กับ ความเสี่ยงกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย (Std. Dev.) พบว่า กองทุนที่มีคา่ β สูงที่สดุ
คือกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ KS50RMF โดยมีคา่ β เท่ากับ 1.01972 ส่วนกองทุนที่
มี ค่า β ต่ าที่ สุดคือ กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่ อการเลี ย้ งชี พ KGBRMF โดยมี ค่า β เท่ากับ -
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0.00251 โดยส่วนมากค่า β ของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย มีคา่ ต่ากว่า ค่า β ของตลาด ยกเว้น
เพียงกองทุนเดียวคือ กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ KS50RMF ที่มีค่า β สูงกว่าค่า β
ของตลาด คือมีคา่ β เท่ากับ 1.01972
กองทุนที่มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) สูงที่สดุ คือกองทุนเปิ ดเค เจแปน
หุน้ ทุนเพื่อการเลี ย้ งชี พ KJPRMF โดยมีค่าเท่ากับ 4.374643 ส่วนกองทุนที่ มี ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. Dev.) ต่าสุด คือ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ KSFRMFF
โดยมีค่าเท่ากับ 0.069781 โดยส่วนมากกองทุนมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Std. Dev.) ต่ากว่า
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด (Std.m) โดยมีเพียง 4 กองทุน มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. Dev.) สูงกว่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาด (Std.m) คือ กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุน
เพื่อการเลีย้ งชีพ KJPRMF มีคา่ เท่ากับ 4.374643 กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
KEURMF มีค่าเท่ากับ 4.078791 กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ KGDRMF มีค่าเท่ากับ
3.623830 และกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ KS50RMF มีคา่ เท่ากับ 3.324309
ตาราง 6 แสดงค่าสถิตพิ ืน้ ฐานของ Bill และ SET
Bill
SET

Mean
2.40775
0.138664

Median
2.4725
0.290508

Maximum
2.96
6.796608

Minimum
1.48
-7.60812

Std. Dev.
0.376663
3.176004

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
1.2 การวัดผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
การวั ด ผลการด าเนิ น งานของกองทุ น RMF บลจ.กสิ ก รไทย โดยใช้ม าตรวั ด
3 มาตรวัด
1.2.1 มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen
เป็ นการวัดผลดาเนินงานของกองทุนโดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนที่เกิดขึน้ จริงเฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนที่ควรจะเป็ นหรือค่าอัลฟ่ า (alpha) ของกองทุน
(αp ) ซึ่งกองทุนที่มีคา่ ดัชนีสงู กว่าจะมีผลการดาเนินงานที่ดีกว่า โดยเรียงลาดับกองทุนที่มีคา่ ดัชนี
Jensen สูงสุด-ต่าสุดได้ตามตารางที่ 7
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ตาราง 7 ผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย โดยใช้มาตรวัดตามตัวแบบของ
Jensen
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

กองทุน

ดัชนี
Jensen

ผลการดาเนินงาน

กองทุ น เปิ ดเค ยู โ รเปี ยน หุ้ น ทุ น เพื่ อ การเลี ้ย งชี พ 0.65142 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
KEURMF
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KJPRMF 0.41556 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEQRMF
0.29751 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ KGDRMF
0.21334 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ KS50RMF
0.211857 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลีย้ งชีพ 0.13283 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
KGARMF
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ KFIRMF
0.07512 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ KFLRMF 0.05966 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ KGBRMF
0.05461 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุน เปิ ด เค ตราสารหนี ร้ ะยะสั้น เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ 0.01274 ผลตอบแทน สูงกว่าอัตรา
KSFRMF
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ KBLRMF
-0.0256 ผลตอบแทน ต่ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนที่ตอ้ งการ

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากตาราง 7 เป็ นการเปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานของกองทุ น RMF
บลจ.กสิกรไทย โดยใช้มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen พบว่าส่วนใหญ่ ค่าดัชนี Jensen ของ
กองทุนมีคา่ เป็ นบวก ซึ่งแสดงว่า ผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ โดยมี
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เพียงกองทุนเดียว ที่ค่าดัชนี Jensen มีค่าเป็ นลบ คือกองทุน เปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชี พ
(KBLRMF) โดยมีค่าดัชนี Jensen เท่ากับ -0.0256 ซึ่งหมายถึง ผลตอบแทนของกองทุนมีค่าต่ากว่า
อัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
ทัง้ นีก้ องทุนที่มีค่า ดัชนี Jensen สูงสุดคือ กองทุน เปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (KEURMF) โดยมีคา่ ดัชนี Jensen เท่ากับ 0.65142 ส่วนกองทุนที่มีค่าดัชนี Jensen
ต่าสุดคือ กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) โดยมีคา่ ดัชนี Jensen เท่ากับ -0.0256
1.2.2 มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor
เป็ นมาตรวัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทยกับ
ผลการด าเนิ น งานของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ซึ่ ง กองทุน ที่ มี ค่า ดัช นี Treynor สูง กว่ า จะมี ผ ลการ
ดาเนินงานที่ดีกว่า โดยเรียงลาดับกองทุนที่มีคา่ ดัชนี Treynor สูงสุด-ต่าสุดได้ตามตารางที่ 8
ตาราง 8 ผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย โดยใช้มาตรวัดตามตัวแบบของ
Treynor
ลาดับ

กองทุน

ดัชนี Treynor
(Tp )
108.192

1

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ KFIRMF

2

กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEURMF

1.186

3

กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ KGDRMF

0.902

4

กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KJPRMF

0.827

5

0.394

6

กองทุ น เปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่ น เพื่ อ การเลี ้ย งชี พ
KGARMF
กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEQRMF

7

กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ KS50RMF

0.226

8

กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ KFLRMF

0.094

0.348

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
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ตาราง 8 (ต่อ)
ลาดับ

กองทุน

ดัชนี Treynor
(Tp )
-0.062

9

กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ KBLRMF

10

กองทุ น เปิ ดเค ตราสารหนี ้ร ะยะสั้น เพื่ อ การเลี ้ย งชี พ
KSFRMF
กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ KGBRMF

11

เกณฑ์ตามมาตรวัดของ Treynor (Tm )

=

-8.455
-21.761

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ต่ากว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
ต่ากว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
ต่ากว่าตลาด

0.018

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากตาราง 8 เป็ นการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
โดยใช้มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor พบว่า กองทุนส่วนมากมีผลการดาเนินงานสูงกว่าตลาด
โดยมีเพียง 3 กองทุนที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าตลาด คือ กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ ง
ชีพ (KBLRMF) มีคา่ ดัชนี Treynor เท่ากับ -0.062 กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ ง
ชีพ (KSFRMF) มีค่าดัชนี Treynor เท่ากับ -8.455 และกองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชี พ
(KGBRMF) มีคา่ ดัชนี Treynor เท่ากับ -21.761
ทัง้ นี ้ กองทุนที่มีค่า ดัชนี Treynor สูงสุดคือ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการ
เลี ย้ งชี พ (KFIRMF) โดยมี ค่าดัช นี Treynor เท่ากับ 108.192 ส่วนกองทุนที่ มี ค่า ดัช นี Treynor
ต่าสุดคือ กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (KGBRMF) โดยมีค่าดัชนี Treynor เท่ากับ 21.761

1.2.3 มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe
เป็ นมาตรวัดที่พิจารณาอัตราผลตอบแทนส่วนชดเชยความเสี่ยงต่อหนึ่ง หน่วย
ของความเสี่ยงโดยรวม ใช้เปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย กับผล
การดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกองทุนที่มีคา่ ดัชนี Sharpe สูงกว่า จะมีผลการดาเนินงาน
ที่ดีกว่า โดยเรียงลาดับกองทุนที่มีคา่ ดัชนี Sharpe สูงสุด-ต่าสุด ได้ตามตารางที่ 9
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ตาราง 9 ผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย โดยใช้มาตรวัดตามตัวแบบของ
Sharpe
ลาดับ

กองทุน

ดัชนี Sharpe

1

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ KFIRMF

(Sp )
0.35115

2

กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ KGBRMF

0.23304

3

0.18219

4

กองทุ น เปิ ดเค ตราสารหนี ้ร ะยะสั้น เพื่ อ การเลี ้ย งชี พ
KSFRMF
กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEURMF

5

กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KEQRMF

0.10465

6

กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ KJPRMF

0.09714

7

กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ KS50RMF

0.06933

8

0.06923

9

กองทุ น เปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่ น เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ
KGARMF
กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ KGDRMF

10

กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ KFLRMF

0.02792

11

กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ KBLRMF

-0.01831

เกณฑ์ตามมาตรวัดของ Sharpe (Sm )

=

0.16221

0.06009

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
สูงกว่าตลาด
ผลการดาเนินงาน
ต่ากว่าตลาด

0.00575

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากตาราง 9 เป็ นการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกร
ไทย โดยใช้มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe พบว่า กองทุนส่วนมากมีผลการดาเนินงานสูงกว่า
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ตลาด โดยมีเพียงกองทุนเดียวที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าตลาด คือ กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อ
การเลีย้ งชีพ (KBLRMF) มีคา่ ดัชนี Sharpe เท่ากับ -0.01831
ทัง้ นี ้ กองทุนที่มีคา่ ดัชนี Sharpe สูงสุดคือ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
(KFIRMF) โดยมี ค่าดัช นี Sharpe เท่ากับ 0.35115 ส่วนกองทุนที่ มี ค่า ดัช นี Sharpe ต่ าสุด คื อ
กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) โดยมีคา่ ดัชนี Sharpe เท่ากับ -0.01831
2. การวิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
2.1 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)
จากการตรวจสอบปั ญหา ความสั ม พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรงระหว่ า งตั ว แปร ต้ น
(Multicollinearity) ปั ญหาความคงที่ ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่ อน (Heteroskedasticity)
ปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) กับกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย ทัง้ 11 กองทุน ไม่พบปัญหาดังกล่าว จึงได้ทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตามด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ดังนี ้
ตาราง 10 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ
(KFIRMF)
Variable
C
BOND
CPI
PII
R
SET
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient
0.174
-0.019
-0.145
-0.001
-0.025
0.005
0.704088
0.676689
25.69739
0.000000

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั

Std. Error
0.016498
0.002027
0.060866
0.001873
0.008679
0.005383

t-Statistic
Prob.
10.55165
0.0000
-9.566112
0.0000
-2.385465
0.0206
-0.552670
0.5828
-2.896378
0.0054
0.875367
0.3853
Mean dependent var
0.195536
S.D. dependent var
0.213965
Durbin-Watson stat
1.824120
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จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
Rpt^KFIRMF = 0.174 + 0.005*SET – 0.145*CPI - 0.019*BOND - 0.025*R - 0.001*PII + ε
จากตาราง 10 จะพบว่า ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) และอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
เฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนดัชนีราคา
ผู้บ ริ โ ภค (CPI) มี ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 จึ ง ถื อ ได้ว่ า เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF) อย่างมีนยั สาคัญ โดยดัชนี
ราคาตราสารหนี ้ (BOND) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) มีคา่ เป็ นลบ เท่ากับ -0.019 แสดงว่า หากดัชนีราคาตราสารหนี ้
(BOND) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน ลดลง 0.019 ในทิศทางตรงกันข้าม และ อัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง มี
ค่าเป็ นลบ เท่ากับ -0.025 แสดงว่า หากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4
แห่ง เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน ลดลง 0.025 ในทิศทางตรงกันข้าม และในส่วน
ของดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของดัช นี ราคาผู้บริโภค (CPI) มี ค่าเป็ นลบ เท่ากับ -0.145 แสดงว่า ดัช นี ราคาผู้บริโภค (CPI)
เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน ลดลง 0.145 ในทิศทางตรงกันข้าม
ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(PII) ไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ จึงถือได้ว่าตัวแปรข้างต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของ
กองทุน
ตาราง 11 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ
(KGBRMF)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND
CPI

0.151
-0.022
-0.149

0.017343
0.002131
0.063982

8.714634
-10.17799
-2.329714

0.0000
0.0000
0.0236
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ตาราง 11 (ต่อ)
Variable
PII
R
SET
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

-0.001
0.001969
-0.692653
-0.028
0.009123
-3.056934
0.002
0.005658
0.303756
0.726904 Mean dependent var
0.701617 S.D. dependent var
28.74653 Durbin-Watson stat
0.000000

Prob.
0.4915
0.0035
0.7625
0.174963
0.234126
2.182137

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
Rpt^KGBRMF = 0.151 +0.002*SET - 0.149*CPI - 0.022*BOND - 0.028*R - 0.001*PII + ε
จากตาราง 11 จะพบว่า ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) และอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
เฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนดัชนีราคา
ผู้บ ริ โ ภค (CPI) มี ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ 0.05 จึ ง ถื อ ได้ว่ า เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (KGBRMF) อย่างมีนยั สาคัญ โดยดัชนี
ราคาตราสารหนี ้ (BOND) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
ของดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) มีค่าเป็ นลบ เท่ากับ -0.022 แสดงว่า หากดัชนีราคาตราสาร
หนี ้ (BOND) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน ลดลง 0.022 ในทิศทางตรงกันข้าม และ
อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้าม และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของอัตราดอกเบีย้ เงิ นฝากเฉลี่ ย 1 ปี ของธนาคารพาณิ ช ย์
4 แห่ง มีค่าเป็ น ลบ เท่ากับ -0.028 แสดงว่า หากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคาร
พาณิชย์ 4 แห่ง เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน ลดลง 0.028 ในทิศทางตรงกันข้าม
และในส่วนของดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยของดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) มีคา่ เป็ นลบ เท่ากับ -0.149 แสดงว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค
(CPI) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน ลดลง 0.149 ในทิศทางตรงกันข้าม
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ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
(PII) ไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ จึงถือได้ว่าตัวแปรข้างต้นไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลตอบแทนของ
กองทุน
ตาราง 12 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ ง
ชีพ (KSFRMF)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND
CPI
PII
R
SET

0.126
-0.004
-0.051
-0.001
-0.013
0.0003

0.007577
0.000931
0.027953
0.000860
0.003986
0.002472

16.68772
-3.940632
-1.822024
-1.026025
-3.314323
0.120347

0.0000
0.0002
0.0740
0.3095
0.0016
0.9047

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.413224 Mean dependent var
0.358893 S.D. dependent var
7.605659 Durbin-Watson stat
0.000018

0.133116
0.069781
1.286988

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
Rpt^ KSFRMF = 0.126 + 0.0003*SET - 0.051*CPI - 0.004*BOND - 0.013*R - 0.001*PII + ε
จากตาราง 12 จะพบว่า ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.01 และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงถือได้ว่า เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ้
ระยะสั้น เพื่ อ การเลี ้ย งชี พ (KSFRMF) อย่า งมี นัย ส าคัญ โดยดัช นี ร าคาตราสารหนี ้ (BOND)
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยของดัชนีราคาตราสารหนี ้
(BOND) มีคา่ เป็ นลบ เท่ากับ 0.004 แสดงว่า หากดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) เพิ่มขึน้ 1 จะทา
ให้ผลตอบแทนของกองทุน ลดลง 0.004 ในทิศทางตรงกันข้าม เช่นเดียวกับ อัตราดอกเบีย้ เงิน
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ฝากเฉลี่ ย 1 ปี ของธนาคารพาณิ ช ย์ 4 แห่ง (R) มี ความสัม พันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยของอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีคา่
เป็ นลบ เท่ากับ 0.013 แสดงว่า หากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง
(R) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน ลดลง 0.013 ในทิศทางตรงกันข้าม
ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) และดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (PII) ไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ จึงถือได้วา่ ตัวแปรข้างต้นไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนของกองทุน
ตาราง 13 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
(KEURMF)
Variable
C
BOND
CPI
DAX
NIKKEI225
PII
R
S&P500
SET
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.084
0.037
-0.317
0.636
-0.070
-0.044
-0.110
0.473
-0.145

0.234036
0.030216
0.872626
0.085458
0.091845
0.026211
0.125839
0.105944
0.093491

0.359033
1.232813
-0.363219
7.441334
-0.758933
-1.672987
-0.872848
4.461497
-1.549990

0.7211
0.2233
0.7179
0.0000
0.4514
0.1005
0.3868
0.0000
0.1273

0.851591 Mean dependent var
0.828312 S.D. dependent var
36.58074 Durbin-Watson stat
0.000000

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้

0.782011
4.078791
1.902603
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Rpt^ KEURMF = 0.084 - 0.145*SET - 0.317*CPI + 0.037*BOND – 0.110*R 0.044*PII + 0.636*DAX – 0.070*NIKKEI225 + 0.473*S&P500 + ε
จากตาราง 13 จะพบว่า ดัชนี หุน้ ประเทศเยอรมัน (Dax) และดัชนีหุน้ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (S&P500) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 จึงถือได้ว่า เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) อย่างมีนยั สาคัญ โดย
ดัชนีหนุ้ ประเทศเยอรมัน (Dax) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
มี ค่าเป็ นบวก เท่ากับ 0.636 แสดงว่า หากดัช นี หุ้นประเทศเยอรมัน (Dax) เพิ่ม ขึน้ 1 จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุน เพิ่มขึน้ 0.636 ในทิศทางเดียวกัน และ ดัชนีหนุ้ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
(S&P500) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน มีคา่ สัมประสิทธิ์การถดถอยเป็ นบวก เท่ากับ 0.472
แสดงว่า หากดัชนีหนุ้ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (S&P500) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของ
กองทุน เพิ่มขึน้ 0.472 ในทิศทางเดียวกัน
ส่วนดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ดัชนีหนุ้ ของประเทศ
ญี่ปนุ่ (NIKKEI225) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคาร
พาณิชย์ 4 แห่ง (R) และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
จึงถือได้วา่ ตัวแปรข้างต้นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
ตาราง 14 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
(KEQRMF)
Variable
C
BOND
CPI
PII
R
SET
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

0.241
0.117095
-0.008
0.014386
0.391
0.431993
0.027
0.013291
-0.069
0.061596
0.932
0.038202
0.924207 Mean dependent var
0.917190 S.D. dependent var
131.6942 Durbin-Watson stat
0.000000

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั

t-Statistic

Prob.

2.063049
-0.594440
0.905535
2.045560
-1.126666
24.40944

0.0439
0.5547
0.3692
0.0457
0.2649
0.0000
0.434403
3.000613
2.020239
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จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
Rpt^KEQRMF = 0.241 - 008*BOND + 0.391*CPI + 0.027*PII – 0.069*R + 0.932*SET + ε
จากตาราง 14 จะพบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 จึง ถื อได้ว่า เป็ นปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค หุ้นทุนเพื่ อการเลี ย้ งชี พ
(KEQRMF) อย่างมี นัยส าคัญ โดยดัช นี ก ารลงทุนภาคเอกชน (PII) มี ความสัม พันธ์ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกัน และค่าสัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยเป็ นบวก เท่ากับ 0.027 แสดงว่า หากดัช นี การลงทุน
ภาคเอกชน (PII) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน ลดลง 0.027 ในทิศทางเดียวกัน และ
ในส่วนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่า
สัมประสิทธิ์การถดถอยเป็ นบวก เท่ากับ 0.932 แสดงว่า หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน เพิ่มขึน้ 0.932 ในทิศทางเดียวกัน
ส่วนดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) และ อัตราดอกเบีย้ เงิน
ฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) ไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ จึงถือได้ว่าตัวแปร
ข้างต้นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
ตาราง 15 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
(KJPRMF)
Variable
C
BOND
CPI
R
SET
S&P500
NIKKEI225
PII
DAX

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-0.100
-0.016
-0.652
-0.047
-0.046
0.174
0.861
0.002
-0.054

0.207241
0.026756
0.772719
0.111432
0.082787
0.093815
0.081329
0.023210
0.075674

-0.481565
-0.607514
-0.844100
-0.421179
-0.559933
1.862790
10.59144
0.105701
-0.710510

0.6322
0.5462
0.4026
0.6754
0.5780
0.0683
0.0000
0.9162
0.4806
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ตาราง 15 (ต่อ)
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.898837 Mean dependent var
0.882968 S.D. dependent var
56.64185 Durbin-Watson stat
0.000000

0.545350
4.374643
2.548271

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
Rpt^KJPRMF = -0.100 - 0.016*BOND - 0.652*CPI - 0.047*R - 0.47*SET + 0.175*S&P500
+ 0.861*NIKKEI225 + 0.002*PII - 0.054*DAX + ε
จากตาราง 15 จะพบว่า มีเพียง ดัชนีหนุ้ ของประเทศญี่ปนุ่ (NIKKEI225) เท่านัน้ ที่มี
ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.01 จึงถือได้วา่ เป็ นปัจจัยที่สง่ ผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ด
เค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KJPRMF) อย่างมีนัยสาคัญ โดยดัชนีหุน้ ของประเทศญี่ ปุ่น
(NIKKEI225) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็ นบวก เท่ากับ
0.861 แสดงว่า ดัชนีหนุ้ ของประเทศญี่ปนุ่ (NIKKEI225) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน เพิ่มขึน้
0.086 ในทิศทางเดียวกัน
ส่วน ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
เฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีหนุ้
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (S&P500) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) และดัชนีหนุ้ ประเทศเยอรมัน
(Dax) ไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ จึงถือได้ว่าตัวแปรข้างต้นไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลตอบแทนของ
กองทุน
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ตาราง 16 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ
(KS50RMF)
Variable
C
BOND
CPI
PII
R
SET
S&P500
GOLD
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

โดยผูว้ ิจยั

Coefficient

Std. Error

0.142
0.108478
0.005
0.013661
0.006
0.398165
0.003
0.012105
-0.056
0.055851
0.994
0.042590
0.031
0.036323
0.055
0.038397
0.952266 Mean dependent var
0.945841 S.D. dependent var
148.1966 Durbin-Watson stat
0.000000

t-Statistic

Prob.

1.308645
0.402548
0.014549
0.240493
-0.996016
23.33859
0.853093
1.424269

0.1964
0.6889
0.9884
0.8109
0.3239
0.0000
0.3975
0.1603
0.350882
3.324309
1.818088

า: จากการค
ทีที่ม่มา:
จากการคานวณ
านวณโดยผูว้ ิจยั

จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
Rpt^KS50RMF = 0.142 + 0.005*BOND + 0.006*CPI + 0.003*PII – 0.056*R
+ 0.994*SET + 0.031*S&P500 + 0.055*Gold + ε
จากตาราง 16 จะพบว่า มีเพียงดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เท่านัน้
ที่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงถือได้วา่ เป็ นปัจจัยที่สง่ ผลต่อผลตอบแทนของกองทุน
เปิ ดเค เซ็ ท 50 เพื่ อการเลี ย้ งชี พ (KS50RMF) อย่างมี นัยส าคัญ โดยดัช นี ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยเป็ นบวก
เท่ า กั บ 0.994 แสดงว่ า ดัช นี ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SET) เพิ่ ม ขึ น้ 1 จะท าให้
ผลตอบแทนของกองทุน เพิ่มขึน้ 0.086 ในทิศทางเดียวกัน
ส่ ว น ดัช นี ร าคาตราสารหนี ้ (BOND) ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โ ภค (CPI) ดัช นี ก ารลงทุน
ภาคเอกชน (PII) อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิช ย์ 4 แห่ง (R) ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีหนุ้ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (S&P500) และ ราคาทองคา
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(Gold) ไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ จึงถือได้วา่ ตัวแปรข้างต้นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของ
กองทุน
ตาราง 17 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการ
เลีย้ งชีพ (KGARMF)
Variable
C
BOND
CPI
DAX
NIKKEI225
PII
R
S&P500
SET
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

-0.178
-0.033
-0.288
0.070
0.051
-0.015
-0.013
0.427
0.015

0.095217
0.012293
0.355025
0.034768
0.037367
0.010664
0.051197
0.043103
0.038037

-1.874389
-2.667256
-0.811262
2.008545
1.365890
-1.428409
-0.263578
9.909235
0.387200

0.0666
0.0102
0.4210
0.0499
0.1780
0.1593
0.7932
0.0000
0.7002

0.899057 Mean dependent var
0.883222 S.D. dependent var
56.77917 Durbin-Watson stat
0.000000

0.259697
2.012115
2.028605

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
Rpt^KGARMF = -0.178 - 0.033* BOND - 0. 288* CPI + 0. 070* DAX+
0.051*NIKKEI225 - 0.015*PII - 0.013*R + 0.427*S&P500 + 0.015*SET + ε
จากตาราง 17 จะพบว่า ดัช นี หุ้น ของประเทศสหรัฐ อเมริ ก า (S&P500) มี ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) และดัชนีหนุ้ ประเทศเยอรมัน
(Dax) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงถือได้ว่า เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGARMF) อย่างมีนยั สาคัญ โดยดัชนีหนุ้
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (S&P500) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์การ
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ถดถอยเป็ นบวก เท่ากับ 0.427 แสดงว่า หากดัชนีหนุ้ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (S&P500) เพิ่มขึน้
1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน เพิ่มขึน้ 0.427 ในทิศทางเดียวกัน และ ดัชนีราคาตราสารหนี ้
(BOND) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยเป็ นลบ เท่ากับ
0.033 แสดงว่า หากดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน
ลดลง 0.033 ในทิศทางตรงกันข้าม และในส่วนของ ดัชนีหนุ้ ประเทศเยอรมัน (Dax) มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเป็ นบวก เท่ากับ 0.070 แสดงว่า หากดัชนีหนุ้
ประเทศเยอรมัน (Dax) เพิ่ม ขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน เพิ่ม ขึน้ 0.070 ในทิศทาง
เดียวกัน
ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก
เฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิช ย์ 4 แห่ง (R) ดัชนีหุน้ ของประเทศญี่ ปุ่น (NIKKEI225) และ ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ จึงถือได้วา่ ตัวแปรข้างต้นไม่
ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
ตาราง 18 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ
(KGDRMF)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
GOLD
SET
S&P500
DAX

-9.165
0.008
0.464
0.206
0.053

4.757598
0.003763
0.138389
0.167940
0.133643

-1.926332
2.027015
3.351463
1.228821
0.400851

0.0593
0.0476
0.0015
0.2245
0.6901

-0.674
0.138333
-4.869615
0.474889 Mean dependent var
0.426267 S.D. dependent var
9.767072 Durbin-Watson stat
0.000001

0.0000
0.338153
3.623830
2.487852

NIKKEI225A
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
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จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
Rpt^KGDRMF = -9.165 + 0. 008* Gold + 0. 464* SET + 0.206*S&P500
+ 0.053*DAX – 0.674*NIKKEI225 + ε
จากตาราง 18 จะพบว่า ดัชนีหนุ้ ของประเทศญี่ ปนุ่ (NIKKEI225) มีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนราคาทองคา (Gold) และดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงถือได้ว่า เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน
เปิ ด เค โกลด์เ พื่ อ การเลี ้ย งชี พ (KGDRMF) อย่า งมี นัย ส าคัญ โดยดัช นี หุ้น ของประเทศญี่ ปุ่ น
(NIKKEI225) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมี ค่าเป็ นลบ
เท่ า กั บ 0.674 แสดงว่ า หากดัช นี หุ้น ของประเทศญี่ ปุ่ น (NIKKEI225) เพิ่ ม ขึ ้น 1 จะท าให้
ผลตอบแทนของกองทุ น ลดลง 0.674 ในทิ ศ ทางตรงกั น ข้ า ม ส่ ว นราคาทองค า (Gold)
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยมี ค่าเป็ นบวก เท่ากับ 0.008
แสดงว่า หากราคาทองคา (Gold) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน เพิ่มขึน้ 0.008 ใน
ทิศทางเดียวกัน และดัช นี ตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย (SET) มี ความสัม พันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยมี ค่าเป็ นบวก เท่ากับ 0.464 แสดงว่า หาก ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน เพิ่มขึน้ 0.464 ใน
ทิศทางเดียวกัน
ส่วนดัช นี หุ้นของประเทศสหรัฐ อเมริกา (S&P500) และ ดัช นี หุ้นประเทศเยอรมัน
(Dax) ไม่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ จึงถือได้ว่าตัวแปรข้างต้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของ
กองทุน
ตาราง 19 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ
(KFLRMF)
Variable
C
BOND
CPI
DAX
NIKKEI225

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.076
-0.015
-0.296
-0.014
0.116

0.114850
0.014828
0.428228
0.041937
0.045071

0.666270
-1.042857
-0.690835
-0.327183
2.567244

0.5082
0.3019
0.4928
0.7449
0.0132
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ตาราง 19 (ต่อ)
Variable
PII
R
SET
S&P500
R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

0.011
0.012863
0.870552
-0.031
0.061754
-0.504918
0.803
0.045879
17.50355
-0.093
0.051991
-1.795547
0.915603 Mean dependent var
0.902364 S.D. dependent var
69.16099 Durbin-Watson stat
0.000000

Prob.
0.3881
0.6158
0.0000
0.0785
0.194523
2.654270
2.108723

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
Rpt^KFLRMF = 0.076 - 0.015* BOND - 0. 296* CPI - 0. 014* DAX +
0.116*NIKKEI225 + 0.011*PII - 0.031*R + 0.803*SET – 0.093*S&P500 + ε
จากตาราง 19 จะพบว่า ดัช นี ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) มี ร ะดับ
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และดัชนีหนุ้ ของประเทศญี่ ปนุ่ (NIKKEI225) มีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติท่ี ระดับ 0.05 จึง ถื อได้ว่า เป็ นปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเคหุ้น ทุน
บริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ (KFLRMF) อย่างมีนยั สาคัญ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) มี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยมี ค่าเป็ นบวก เท่ากับ
0.803 แสดงว่า หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพิ่มขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทน
ของกองทุน เพิ่ ม ขึ น้ 0.803 ในทิ ศ ทางเดี ย วกัน และดัช นี หุ้น ของประเทศญี่ ปุ่ น (NIKKEI225)
มี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และค่าสัมประสิทธิ์ การถดถอยมี ค่าเป็ นบวก เท่ากับ 0.116
แสดงว่า ดัช นี หุ้นของประเทศญี่ ปุ่น (NIKKEI225) เพิ่ม ขึน้ 1 จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน
เพิ่มขึน้ 0.116 ในทิศทางเดียวกัน
ส่ว นดัช นี ร าคาตราสารหนี ้ (BOND) ดัช นี ร าคาผู้บ ริโ ภค (CPI) ดัช นี หุ้น ประเทศ
เยอรมัน (Dax) ดัช นี การลงทุนภาคเอกชน (PII) อัตราดอกเบีย้ เงิ นฝากเฉลี่ ย 1 ปี ของธนาคาร
พาณิชย์ 4 แห่ง (R) และดัชนีหุน้ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (S&P500) ไม่มีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ จึงถือได้วา่ ตัวแปรข้างต้นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน

63
ตาราง 20 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู กองทุนเปิ ดเคบาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ
KBLRMF
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND
CPI
PII
R
SET

0.030
-0.011
-0.166
0.007
-0.041
0.330

0.051900
0.006376
0.191471
0.005891
0.027301
0.016932

0.582733
-1.863261
-0.870131
1.200472
-1.517261
19.49492

0.5625
0.0679
0.3881
0.2352
0.1350
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.885408 Mean dependent var
0.874797 S.D. dependent var
83.44708 Durbin-Watson stat
0.000000

0.100593
1.081614
2.181163

ที่มา: จากการคานวณโดยผูว้ ิจยั
จากผลการทดสอบสามารถแสดงสมการได้ดงั นี ้
RptKBLRMF = 0.030 – 0.012*BOND - 0.167*CPI + 0.007*PII – 0.041*R + 0.330*SET + ε
จากตาราง 20 จะพบว่ า มี เ พี ย ง ดัช นี ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (SET)
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงถื อได้ว่า เป็ นปั จจัย เดียวที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของ
กองทุนเปิ ด เค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) อย่างมีนัยสาคัญ โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) มี ความสัม พันธ์ใ นทิ ศทางเดี ย วกัน และค่าสัม ประสิ ทธิ์ การถดถอยเป็ น บวก
เท่ากับ 0.330 แสดงว่า หากดัช นี ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) เพิ่ม ขึน้ 1 จะทาให้
ผลตอบแทนของกองทุน เพิ่มขึน้ 0.330 ในทิศทางเดียวกัน
ส่ ว นดัช นี ร าคาตราสารหนี ้ (BOND) ดัช นี ร าคาผู้บ ริ โ ภค (CPI) ดัช นี ก ารลงทุ น
ภาคเอกชน (PII) และ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) ไม่มีระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ จึงถือได้วา่ ตัวแปรข้างต้นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน

บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องการประเมินผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ บลจ.กสิกรไทย โดยมีวตั ถุประสงค์คือ 1.วิเคราะห์ผลการดาเนินงานใน
การบริหารกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย 2. ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของ
กองทุน RMF บลจ.กสิก รไทย โดยข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
ทาการเก็บรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาตามความมุง่ หมายของการวิจยั โดย
สามารถสรุปผลการศึกษาเป็ นหัวข้อดังนี ้
1. สรุปผลการวิจยั
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
1.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย
1.1.2 การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
กองทุนที่มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด คือ กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (KEURMF) มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.7820 โดย มีค่าเบต้า (β) เท่ากับ 0.55804
ซึ่งอยู่ในลาดับ ที่ 4 ของค่าเบต้ากองทุน ทัง้ 11 กองทุนที่ทาการศึกษา และ มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Std. Dev.) เท่ากับ 4.078791 อยู่ในลาดับที่ 2 ของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std.
Dev.) กองทุนทัง้ 11 กองทุนที่ทาการศึกษา
กองทุนที่มี อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย ต่ าสุด คือ กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการ
เลีย้ งชีพ (KBLRMF) มีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.1006 โดย มีคา่ เบต้า (β) เท่ากับ 0.31715 ซึ่งอยู่
ในลาดับ ที่ 7 ของค่าเบต้ากองทุน ทัง้ 11 กองทุนที่ทาการศึกษา และ มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Std. Dev.) เท่ากับ 1.081614 อยูใ่ นลาดับที่ 8 ของค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) กองทุน
ทัง้ 11 กองทุนที่ทาการศึกษา
กองทุนที่มีคา่ β สูงที่สดุ คือ กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ (KS50RMF)
มีคา่ β เท่ากับ 1.01972 โดยมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.3509 ซึ่งอยูใ่ นลาดับที่ 4 จากกองทุนทัง้
11 กองทุนที่ทาการศึกษา ส่วนกองทุนที่มีคา่ β ต่าที่สดุ คือ กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ ง
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ชีพ (KGBRMF) มีคา่ β เท่ากับ -0.00251 โดยมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.1750 ซึ่งอยู่ในลาดับที่
9 จากกองทุนทัง้ 11 กองทุนที่ทาการศึกษา
กองทุนที่มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) สูงที่สดุ คือกองทุนเปิ ดเค เจ
แปน หุ้น ทุ น เพื่ อ การเลี ้ย งชี พ (KJPRMF) มี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) เท่ า กั บ
4.374643 โดยมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.5454 ซึ่งอยู่ในลาดับที่ 2 จากกองทุนทัง้ 11 กองทุนที่
ทาการศึกษา ส่วนกองทุนที่มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) ต่าที่สุด คือ กองทุนเปิ ดเค
ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (KSFRMF) มีคา่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) เท่ากับ
-0.00150 โดยมีอตั ราผลตอบแทนเฉลี่ย 0.1331 ซึ่งอยู่ในลาดับที่ 10 จากกองทุนทัง้ 11 กองทุนที่
ทาการศึกษา
1.1.3 การวัดผลการดาเนินงานของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย โดย
ใช้มาตรวัด 3 มาตรวัดคือ มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor
และมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี ้
การประเมินผลการดาเนินงานด้วยมาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen พบว่า
มีเพียงกองทุนเดียวจากทัง้ หมด 11 กองทุนที่ทาการศึกษา ที่ ผลตอบแทนของกองทุนมีค่าต่ากว่า
อัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการ คือ กองทุน เปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) โดยกองทุน
ที่มีคา่ ผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่ตอ้ งการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่กองทุน
เปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ
(KJPRMF) และ กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEQRMF)
การประเมินผลการดาเนินงานด้วยมาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor พบว่า
กองทุนส่วนมากมีผลการดาเนินงานสูงกว่าตลาด โดยมีเพียง 3 กองทุนที่มีผลการดาเนินงานต่า
กว่าตลาด คือ กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะ
สัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (KSFRMF) และกองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลี ย้ งชีพ (KGBRMF) โดย
กองทุนที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าตลาด 3 อันดับแรก ได้แก่ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการ
เลีย้ งชีพ (KFIRMF) กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) และ กองทุนเปิ ด
เค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGDRMF)
การประเมินผลการดาเนินงานด้วยมาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe พบว่า
มีเพียงกองทุนเดียวจากทัง้ หมด 11 กองทุนที่ทาการศึกษา ที่ ผลการดาเนินงานต่ากว่าตลาด คือ
กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) โดยกองทุนที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าตลาด
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สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF) กองทุนเปิ ดเค
พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (KGBRMF) และ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
(KSFRMF)
1.2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 วิ เ คราะห์ ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
ผลตอบแทน กองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF) พบว่า ดัชนีราคาตราสารหนี ้
(BOND) มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.01 ส่วนดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) และ อัตราดอกเบีย้
เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 จึงถือได้
ว่า เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลตอบแทนกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF) โดย
ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) และ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของ
ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนปัจจัยอื่นไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (KGBRMF) พบว่า ดัชนีราคาตราสารหนี ้
(BOND) และ อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อีกทัง้ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ถื อ ได้ว่ า เป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลตอบแทนของกองทุ น เปิ ดเค พัน ธบัต รเพื่ อ การเลี ้ย งชี พ
(KGBRMF) โดยดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) และอัตราดอกเบีย้ เงิน
ฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนปัจจัยอื่น
ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (KSFRMF) พบว่า ดัชนีราคาตรา
สารหนี ้ (BOND) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของ
ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงถือได้ว่า เป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อ ผลตอบแทนของกองทุน เปิ ดเค ตราสารหนี ้ร ะยะสั้น เพื่ อ การเลี ้ย งชี พ (KSFRMF) โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วนปัจจัยอื่นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) พบว่า ดัชนีหนุ้ ประเทศ
เยอรมัน (Dax) และดัชนีหุน้ ของประเทศสหรัฐ อเมริกา (S&P500) มีระดับนัยส าคัญทางสถิ ติท่ี
ระดับ 0.1 จึงถือได้ว่า เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ ผลตอบแทน ของกองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (KEURMF) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปั จจัยอื่นไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของกองทุน
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กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEQRMF) พบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) มีระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.01 และดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND)
มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงถือได้ว่า เป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน
เปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEQRMF) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่
ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KJPRMF) พบว่า มีเพียง ดัชนีหนุ้
ของประเทศญี่ปนุ่ (NIKKEI225) เท่านัน้ ที่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงถือได้วา่ เป็ น
ปั จจัยเดียวที่ส่งผลต่อผลตอบแทน ของกองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KJPRMF)
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค เซ็ ท 50 เพื่ อการเลี ย้ งชี พ (KS50RMF) พบว่า มี เพี ยงดัช นี ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เท่านัน้ ที่ มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงถือได้ว่า
เป็ นปั จจัยที่เดียวที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ (KS50RMF)
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGARMF) พบว่า ดัชนีหนุ้
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (S&P500) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ส่วนดัชนีราคาตรา
สารหนี ้ (BOND) และดัชนีหนุ้ ประเทศเยอรมัน (Dax) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึง
ถือได้ว่า เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่ อการเลีย้ ง
ชีพ (KGARMF) โดยดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม แต่ดชั นี
หุน้ ประเทศเยอรมัน (Dax) และดัชนีหนุ้ ของประเทศสหรัฐอเมริกา (S&P) มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGDRMF) พบว่า ดัชนีหุน้ ของประเทศ
ญี่ ปนุ่ (NIKKEI225) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ส่วนราคาทองคา (Gold) และดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงถือได้ว่าเป็ น
ปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่ อการเลี ย้ งชี พ (KGDRMF) โดยราคา
ทองค า (Gold) และดัช นี ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) มี ค วามสัม พัน ธ์ใ นทิ ศ ทาง
เดียวกัน แต่ดชั นีหนุ้ ของประเทศญี่ ปนุ่ (NIKKEI225) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ส่วน
ปัจจัยอื่นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
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กองทุน เปิ ด เค หุ้น ทุน บริพัต รเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ (KFLRMF) พบว่า ดัช นี ต ลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย (SET) มี ร ะดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ร ะดับ 0.01 และดัช นี หุ้น ของ
ประเทศญี่ปนุ่ (NIKKEI225) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงถือได้วา่ เป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเคหุน้ ทุนบริพัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (KFLRMF) โดยทัง้ ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และดัชนีหนุ้ ของประเทศญี่ปนุ่ (NIKKEI225) มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัยอื่นไม่สง่ ผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) พบว่า มีเพียง ดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงถือได้ว่าเป็ นปั จจัย
เดียวที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) โดยดัช นี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปั จจัยอื่นไม่สง่ ผล
กระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน
2. อภิปรายผล
2.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย โดยใช้มาตร
วัด 3 มาตรวัดคือ มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen Treynor และ Sharpe พบว่า การดาเนินงาน
ในการบริหารกองทุน บลจ.กสิกรไทย อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก ทัง้ 3 มาตรวัด ให้ผลการดาเนินงาน
สอดคล้องกันคือ โดยส่วนมากผลการดาเนินงานของกองทุนจะสูงกว่าตลาดและสูง กว่า อัตรา
ผลตอบแทนที่ ต ้อ งการ โดยมี เ พี ย งกองทุน เปิ ด เค บาลานซ์เ พื่ อ การเลี ย้ งชี พ (KBLRMF) ที่ มี
ผลตอบแทนต่ากว่าผลตอบแทนที่ตอ้ งการตามมาตรวัดของ Jensen และผลการดาเนินงานต่ากว่า
ตลาด ตามมาตรวัด ของ Sharpe ส่วนผลการด าเนินงานตามมาตรวัดของ Treynor มี เพี ยง 3
กองทุนที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าตลาด คือ กองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF)
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (KSFRMF) และกองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (KGBRMF) โดยกองทุนที่มีค่าผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการสูงสุด 3 อันดับแรก ตามมาตรวัดของ Jensen ได้แก่ กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (KEURMF) กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KJPRMF) และ กองทุน
เปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEQRMF) ส่วนกองทุนที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าตลาด 3 อันดับ
แรก ตามมาตรวัด ของ Treynor ได้แ ก่ กองทุน เปิ ด เค ตราสารหนี เ้ พื่ อ การเลี ย้ งชี พ (KFIRMF)
กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) และ กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ ง
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ชีพ (KGDRMF) และ กองทุนที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าตลาด สูงสุด 3 อันดับแรก ตามมาตรของ
Sharpe คือ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF), กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่ อ
การเลีย้ งชีพ (KGBRMF) และ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (KSFRMF) โดย
มาตรวัดของ Treynor และ Sharpe ให้ผลที่สอดคล้องกัน คือ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการ
เลีย้ งชีพ (KFIRMF) มีผลการดาเนินงานสูงสุดทัง้ 2 มาตรวัด แต่กองทุนที่มีผลการดาเนินงานสูงสุด
ตามมาตรวัด Jensen คือ กองทุนเปิ ดเค ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) ซึ่งให้ผลไม่
สอดคล้องเนื่องจากใช้เกณฑ์ผลตอบแทนที่ตอ้ งการเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกองทุน แต่มาตร
วัด Treynor และ Sharpe ใช้เกณฑ์ผลตอบแทนตลาดเปรียบเทียบกับผลตอบแทนกองทุน
2.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
กองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
การวิ เ คราะห์ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงผลตอบแทนของกองทุ น RMF
บลจ.กสิกรไทย โดยมีปัจจัยทัง้ หมด 9 ปั จจัย ซึ่งบางกองทุนจะมีปัจจัยที่นามาวิเคราะห์แตกต่าง
กันไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน สามารถอภิปรายตามแต่ละปัจจัยดังนี ้
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน
RMF บลจ.กสิกรไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับกองทุน
RMF ได้แก่ กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEQRMF) กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ ง
ชีพ (KS50RMF) กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGDRMF) กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนบริพตั ร
เพื่อการเลีย้ งชีพ (KFLRMF) และกองทุนเปิ ดเค บาลานซ์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KBLRMF) กล่าวคือ
หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพิ่มขึน้ จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน RMF
ทัง้ 5 กองทุน เพิ่มขึน้ ในทิศทางเดียวกัน ส่วนกองทุนที่เหลืออีก 6 กองทุน ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ไม่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับ งานวิจัย กรกช ตัง้ กิตติเวช ที่พบว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพ ย์แห่ง ประเทศไทย (SET) ส่งผลต่อ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (กรกช ตัง้ กิตติเวช, 2560b) แต่ขดั แย้ง
กับงานวิจยั ชไมพร สาลิวงษ์และบุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ ที่พบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน LTF ทุกกองทุนที่ทาการศึกษา (ชไมพร
สาลิวงษ์ และ บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์, 2559)
ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน RMF บลจ.กสิกร
ไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกองทุน
RMF ได้แก่ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF) และกองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อ
การเลีย้ งชีพ (KGBRMF) กล่าวคือ หากดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) เพิ่มขึน้ จะทาให้ผลตอบแทนของ
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กองทุน RMF ทัง้ 2 กองทุน ลดลง ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั พิชญา แซ่องึ ้ ที่
พบว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ข อง
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (พิชญา แซ่อึง้ , 2560) ส่วนกองทุนที่
เหลืออีก 9 กองทุน ไม่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั มณีมาศ แย้มจารึก ที่พบว่าดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติกบั กองทุน
LTF ทุกกองทุน (มณีมาศ แย้มจารึก, 2560)
ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน RMF บลจ.กสิ
กรไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับกองทุน RMF ได้แก่
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF) กองทุนเปิ ดเค พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ
(KGBRMF) ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ (KSFRMF) และกองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอล
โลเคชั่น เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGARMF) กล่าวคือ หากดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) เพิ่มขึน้ จะทา
ให้ผ ลตอบแทนของกองทุน RMF ทั้ง 4 กองทุน ลดลง ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิจัย มณี มาศ แย้มจารึก ที่พบว่า ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (มณี มาศ แย้มจารึก , 2560) ส่วนกองทุนที่
เหลืออีก 7 กองทุน ดัชนีราคาตราสารหนี ้ (BOND) ไม่สง่ ผลต่อผลตอบแทนของกองทุน
อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น ฝากเฉลี่ ย 1 ปี ข องธนาคารพาณิ ช ย์ 4 แห่ง (R) ส่ง ผลต่อ
ผลตอบแทนของกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับกองทุน RMF ได้แก่ ตราสารหนีเ้ พื่อการเลีย้ งชีพ (KFIRMF) กองทุนเปิ ดเค
พันธบัตรเพื่อการเลีย้ งชีพ (KGBRMF) และกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีร้ ะยะสัน้ เพื่อการเลีย้ งชีพ
(KSFRMF) กล่าวคือ หากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) เพิ่มขึน้
จะทาให้มูล ค่าทรัพ ย์สิ นสุทธิ ข องกองทุน RMF ทั้ง 3 กองทุน ลดลง ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย กรกช ตัง้ กิตติเวช ที่พบว่า อัตราดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคาร
พาณิชย์ ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (กรกช ตัง้ กิตติเวช,
2560b) ส่วนกองทุนที่เหลืออีก 8 กองทุน ไม่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุน RMF บลจ.กสิกร
ไทย ซึ่ง ขัด แย้ง กับ งานวิ จัย มณี ม าศ แย้ม จารึก ที่ พ บว่า อัต ราดอกเบี ย้ เงิ น ฝากเฉลี่ ย 1 ปี มี
ความสัมพันธ์กบั มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิ ดกรุงไทยหุน้ ระยะยาว SET 50 เนื่องจากอัตรา
ดอกเบีย้ เงินฝากเฉลี่ย 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง (R) ไม่สง่ ผลต่อผลตอบแทนของกองทุนเปิ ด
เค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ (KS50RMF) ของ บลจ.กสิกรไทย ทัง้ ที่นโยบายการลงทุนคล้ายคลึงกัน
(มณีมาศ แย้มจารึก, 2560)
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ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (PII) มีความสัมพันธ์กบั กองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุนเพื่อการ
เลีย้ งชีพ (KEQRMF) อย่างมีนยั สาคัญ เพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
คล้ายกับงานวิจยั กรกช ตัง้ กิตติเวช ที่พบว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค ส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (กรกช ตัง้ กิตติเวช, 2560b) อีกทัง้ นันทกา แซ่เอง ยัง
พบว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ส่งผลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
(นันทกา แซ่เอง, 2559) ในทิศทางตรงกันข้าม
ราคาทองคา (GOLD) มี ความสัม พันธ์กับ กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่ อการเลีย้ งชีพ
(KGDRMF) อย่างมีนยั สาคัญ เพียงกองทุนเดียว ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
ราคาทองคา (GOLD) เพิ่ ม ขึน้ จะท าให้ผ ลตอบแทนของกองทุน เปิ ด เค โกลด์เ พื่ อ การเลี ย้ งชี พ
(KGDRMF) เพิ่มขึน้ ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั กลอยใจ วรรณชัย ดร.ปริญญา
มากลิ่น และ ดร.ยิ่งเกียรติ ผูเ้ จริญวิบูลย์ ที่พบว่า ราคาทองคาในตลาดโลก มีผลต่ อผลตอบแทน
ของ Gold Future ในตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน (กลอยใจ วรรณชัย และคนอื่น ๆ, 2560)
ดัช นี หุ้น ของสหรัฐ อเมริ ก า (S&P) ส่ ง ผลต่อ ผลตอบแทนของ กองทุน เปิ ด เค
ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่ อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) และกองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการ
เลีย้ งชีพ (KGARMF) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กล่า วคื อ หากดัช นี หุ้น ของสหรัฐ อเมริก า (S&P) เพิ่ ม ขึน้ จะทาผลตอบแทนของกองทุนเปิ ดเค
ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) และกองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการ
เลีย้ งชีพ (KGARMF) เพิ่มขึน้ ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งขัดแย้งกับ ปานเดช ชินตระการ และ รัฏฐกานต์
โกมลรัตน์ ที่พบว่า ดัชนี S&P 500 มีอิทธิพลต่อดัชนีตลาดหุน้ ของประเทศต่างๆ ที่ได้ทาการศึกษา
มากที่ สุด คือ SET (ไทย) NKY (ญี่ ปน)
ุ่ KOSPI (เกาหลี) (ปานเดช ชินตระการ และ รัฏฐกานต์
โกมลรัต น์ 2553) เพราะส่ง ผลต่อ ผลตอบแทนของ กองทุน เปิ ด เค เซ็ ท 50 เพื่ อ การเลี ย้ งชี พ
(KS50RMF) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 ที่มีนโยบายลงทุนในดัชนี SET50
ดัช นี หุ้น ประเทศเยอรมัน (DAX) ส่ ง ผลต่ อ ผลตอบแทนของกองทุ น เปิ ดเค
ยูโรเปี ยน หุน้ ทุนเพื่อการเลีย้ งชีพ (KEURMF) และกองทุนเปิ ดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการ
เลีย้ งชีพ (KGARMF) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ
หากดัชนีหุ้นประเทศเยอรมัน (DAX) เพิ่มขึน้ จะทาให้ผลตอบแทนของกองทุน ทัง้ 2 เพิ่มขึน้ ใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั เรวดี พานิช ที่พบว่า ในระยะยาว ความสัมพันธ์เชิงสม
ดุลยภาพของดัชนี SET เพิ่มขึน้ 1% จะทาให้ ดัชนีตลาดหุน้ ประเทศเยอรมัน DAX ลดลง 109 จุด
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โดยตลาดอเมริกาและยุโรปส่งผลกระทบต่อตลาดในเอเชียและตลาดที่เกิดใหม่ทุกตลาด (เรวดี
พานิช, 2560)
ดัชนีหนุ้ ของญี่ปนุ่ (Nikkei 225) มีความสัมพันธ์กบั กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุน
เพื่อการเลีย้ งชีพ (KJPRMF) กองทุนเปิ ดเค โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGDRMF) และกองทุนเปิ ดเค
หุน้ ทุนบริพตั รเพื่อการเลีย้ งชีพ (KFLRMF) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับ กองทุนเปิ ดเค เจแปน หุน้ ทุนเพื่อการเลี ย้ งชีพ (KJPRMF) และกองทุนเปิ ดเค หุน้ ทุน
บริพัตรเพื่อการเลี ย้ งชี พ (KFLRMF) แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ กองทุนเปิ ด เค
โกลด์เพื่อการเลีย้ งชีพ (KGDRMF) ส่วนกองทุนที่เหลืออีก 8 กองทุน ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั เสกสรร รัตนสัมฤทธิ์กลุ ที่พบว่า ดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ Nikkei ไม่มี
ความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุน้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทัง้ วิรนั ญา ทักษณิวรรตกุล
และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นจิ ตร พบว่า ดัชนี Nikkei 225 ไม่มีความสัมพันธ์กบั ดัชนี SET ในเชิง
ตัวแปรสาเหตุ (วิรนั ญา ทักษณิวรรตกุล และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นจิตร, 2556) เนื่องจากดัชนี
หุน้ ของญี่ ปนุ่ (Nikkei 225) ไม่ส่งผลต่อผลตอบแทนของ กองทุนเปิ ดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลีย้ งชีพ
(KS50RMF) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเช่นกัน แต่ขดั แย้งกับงานวิจยั สมยศ กิตติสขุ เจริญ ที่พบว่า
ดัช นี Nikkei 225 มี ผ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงของดัชนี หลักทรัพย์ SET 50 (สมยศ กิ ตติสุขเจริญ ,
2558)
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย โดยใช้
มาตรวัด 3 มาตรวัดคือ มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen Treynor และ Sharpe พบว่า จากการใช้
มาตรวัดทัง้ 3 มาตรวัด มาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในการบริหารกองทุน บลจ.กสิกรไทยอยู่ใน
เกณฑ์ดี ซึ่งมีแค่บางกองทุนเท่านัน้ ที่ผลการดาเนินงานต่ากว่าตลาด และต่ากว่าผลตอบแทนที่ตอ้ งการ
ดังนัน้ จึงเป็ นประโยชน์กับนักลงทุนและผูใ้ ห้คาแนะนาด้านการลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน และนักวิจยั สามารถนาเครื่องมือทางสถิติอ่ืนมาศึกษาผลการดาเนินงานเพิ่มเติมได้
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3.2 วัตถุประสงค์ที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน
กองทุน RMF บลจ.กสิกรไทย
จากการศึก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การเปลี่ ย นแปลงผลตอบแทนของกองทุน RMF
บลจ.กสิกรไทย ทัง้ 11 กองทุน จะพบว่าปั จจัยทัง้ หมดที่เลือกมาศึกษาล้วนมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังนัน้ ผูท้ ่ีสนใจศึกษาและนักลงทุนสามารถนาปัจจัยอื่นมาศึกษาความสัมพันธ์
ที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของกองทุน RMF ได้
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ภาคผนวก

81

ภาคผนวก ก
การตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity)

ภาพประกอบภาคผนวก 1 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KFIRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

ภาพประกอบภาคผนวก 2 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KGBRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

82

ภาพประกอบภาคผนวก 3 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KSFRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

ภาพประกอบภาคผนวก 4 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KEURMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

83

ภาพประกอบภาคผนวก 5 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KEQRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

ภาพประกอบภาคผนวก 6 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KJPRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

84

ภาพประกอบภาคผนวก 7 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KS50RMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

ภาพประกอบภาคผนวก 8 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KGARMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบภาคผนวก 9 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KGDRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

ภาพประกอบภาคผนวก 10 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KFLRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

86

ภาพประกอบภาคผนวก 11 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้น
(Multicollinearity) ของกองทุน KBLRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

87
ภาคผนวก ข
การตรวจสอบปั ญหาความคงทีข่ องความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน

(Heteroskedasticity)
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.429712 Prob. F(5,54)
2.295937 Prob. Chi-Square(5)
2.140354 Prob. Chi-Square(5)

0.8259
0.8069
0.8294

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND1
CPI1
PII1
R1
SET1

0.013560
0.000418
0.004780
1.10E-05
0.000230
6.89E-05

0.002833
0.000348
0.010452
0.000322
0.001490
0.000924

4.786003
1.201147
0.457360
0.034059
0.154130
0.074558

0.0000
0.2349
0.6492
0.9730
0.8781
0.9408

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.038266 Mean dependent var
-0.050784 S.D. dependent var
0.429712 Durbin-Watson stat
0.825927

0.013321
0.020381
1.839743

ภาพประกอบภาคผนวก 1 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ของกองทุน KFIRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

88

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.453453 Prob. F(5,54)
7.116948 Prob. Chi-Square(5)
8.911656 Prob. Chi-Square(5)

Variable

Coefficient

Std. Error

C
BOND1
CPI1
PII1
R1
SET1

0.015307
0.000990
0.001201
0.000330
-5.39E-05
-2.45E-05

0.003474 4.406741
0.000427 2.319307
0.012815 0.093741
0.000394 0.836047
0.001827 -0.029513
0.001133 -0.021601

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic

0.118616 Mean dependent var
0.037006 S.D. dependent var
1.453453 Durbin-Watson stat
0.220377

0.2204
0.2121
0.1126
Prob.
0.0001
0.0242
0.9257
0.4068
0.9766
0.9828
0.014720
0.026102
1.881176

ภาพประกอบภาคผนวก 2 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ของกองทุน KGBRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

89

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.040318 Prob. F(5,54)
5.271742 Prob. Chi-Square(5)
4.823047 Prob. Chi-Square(5)

0.4036
0.3836
0.4379

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND1
CPI1
PII1
R1
SET1

0.002722
-3.46E-05
0.003335
-7.01E-05
-8.16E-06
-0.000309

0.000577
7.08E-05
0.002127
6.54E-05
0.000303
0.000188

4.720744
-0.488719
1.568099
-1.071423
-0.026903
-1.641927

0.0000
0.6270
0.1227
0.2887
0.9786
0.1064

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.087862 Mean dependent var
0.003405 S.D. dependent var
1.040318 Durbin-Watson stat
0.403617

0.002810
0.004258
1.802785

ภาพประกอบภาคผนวก 3 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ของกองทุน KSFRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

90

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.351527 Prob. F(8,51)
3.135590 Prob. Chi-Square(8)
2.357551 Prob. Chi-Square(8)

Variable

Coefficient

Std. Error

C
BOND1
CPI1
DAX1
NIKKEI225A
PII1
R1
S_P1
SET1

2.582041
-0.014037
0.517996
0.091632
0.072708
-0.007736
0.112780
-0.315012
0.180918

0.512159 5.041479
0.066123 -0.212282
1.909637 0.271254
0.187015 0.489971
0.200991 0.361747
0.057360 -0.134869
0.275385 0.409535
0.231846 -1.358708
0.204594 0.884279

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic

0.052260 Mean dependent var
-0.096405 S.D. dependent var
0.351527 Durbin-Watson stat
0.940759

0.9408
0.9256
0.9680
Prob.
0.0000
0.8327
0.7873
0.6263
0.7190
0.8932
0.6839
0.1802
0.3807
2.427854
3.532150
1.899604

ภาพประกอบภาคผนวก 4 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ของกองทุน KEURMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั
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Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

3.365491 Prob. F(5,54)
14.25503 Prob. Chi-Square(5)
8.891102 Prob. Chi-Square(5)

0.0102
0.0141
0.1135

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND1
CPI1
PII1
R1
SET1

0.684635
-0.005134
-0.795803
-0.032577
-0.047246
0.024824

0.103938
0.012770
0.383453
0.011798
0.054675
0.033909

6.586946
-0.402006
-2.075357
-2.761256
-0.864120
0.732062

0.0000
0.6893
0.0427
0.0079
0.3913
0.4673

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.237584 Mean dependent var
0.166990 S.D. dependent var
3.365491 Durbin-Watson stat
0.010186

0.671038
0.839775
1.809365

ภาพประกอบภาคผนวก 5 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ของกองทุน KEQRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

92

ภาพประกอบภาคผนวก 6 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ของกองทุน KJPRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

93

ภาพประกอบภาคผนวก 7 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ของกองทุน KS50RMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

94

ภาพประกอบภาคผนวก 8 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ของกองทุน KGARMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

95

ภาพประกอบภาคผนวก 9 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัวคลาดเคลื่อน
(Heteroskedasticity) ของกองทุน KGDRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

96

ภาพประกอบภาคผนวก 10 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัว
คลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) ของกองทุน KFLRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

97

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.847997 Prob. F(5,54)
4.368117 Prob. Chi-Square(5)
6.978123 Prob. Chi-Square(5)

Variable

Coefficient

Std. Error

C
BOND1
CPI1
PII1
R1
SET1

0.131187
-0.006603
0.110854
-0.000589
0.013896
-0.015941

0.036037 3.640351
0.004427 -1.491321
0.132949 0.833804
0.004091 -0.144097
0.018957 0.733058
0.011757 -1.355850

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

t-Statistic

0.072802 Mean dependent var
-0.013050 S.D. dependent var
0.847997 Durbin-Watson stat
0.521944

0.5219
0.4977
0.2223
Prob.
0.0006
0.1417
0.4081
0.8860
0.4667
0.1808
0.131826
0.264025
2.121402

ภาพประกอบภาคผนวก 11 การตรวจสอบปั ญหาความคงที่ของความแปรปรวนของตัว
คลาดเคลื่อน (Heteroskedasticity) ของกองทุน KBLRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

98

ภาคผนวก ค
ตรวจสอบปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน
(Autocorrelation)

ภาพประกอบภาคผนวก 1 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KFIRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

99

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.319322 Prob. F(2,52)
0.727957 Prob. Chi-Square(2)

0.7281
0.6949

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND1
CPI1
PII1
R1
SET1
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.000160
-2.17E-05
-0.000557
-7.33E-05
-0.000804
0.000661
-0.113407
-0.002288

0.017568
0.002159
0.065787
0.001996
0.009295
0.005827
0.142133
0.143882

-0.009108
-0.010031
-0.008469
-0.036731
-0.086450
0.113500
-0.797897
-0.015903

0.9928
0.9920
0.9933
0.9708
0.9314
0.9101
0.4286
0.9874

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.012133 Mean dependent var
-0.120850 S.D. dependent var
0.091235 Durbin-Watson stat
0.998592

-1.62E-17
0.122351
1.976735

ภาพประกอบภาคผนวก 2 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KGBRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบภาคผนวก 3 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KSFRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

101

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.067084 Prob. F(2,49)
0.163839 Prob. Chi-Square(2)

0.9352
0.9213

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND1
CPI1
DAX1
NIKKEI225A
PII1
R1
S_P1
SET1
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.008276
-0.000469
0.086212
0.002025
0.001159
0.001095
-0.009107
-0.005522
0.001345
-0.027571
-0.050714

0.239753
0.030885
0.938095
0.087241
0.093714
0.027502
0.132240
0.110222
0.098122
0.156238
0.156702

-0.034518
-0.015191
0.091901
0.023209
0.012373
0.039801
-0.068867
-0.050097
0.013704
-0.176466
-0.323637

0.9726
0.9879
0.9272
0.9816
0.9902
0.9684
0.9454
0.9602
0.9891
0.8607
0.7476

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.002731 Mean dependent var
-0.200794 S.D. dependent var
0.013417 Durbin-Watson stat
1.000000

-1.22E-16
1.571307
1.860724

ภาพประกอบภาคผนวก 4 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KEURMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

0.119566 Prob. F(2,52)
0.274659 Prob. Chi-Square(2)

0.8875
0.8717

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND1
CPI1
PII1
R1
SET1
RESID(-1)
RESID(-2)

0.007365
0.001009
0.010389
-0.000439
0.010893
-0.002540
-0.063772
-0.040457

0.120067
0.014772
0.439891
0.013559
0.066602
0.039186
0.146513
0.144883

0.061341
0.068279
0.023617
-0.032366
0.163547
-0.064830
-0.435261
-0.279240

0.9513
0.9458
0.9812
0.9743
0.8707
0.9486
0.6652
0.7812

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.004578 Mean dependent var
-0.129422 S.D. dependent var
0.034162 Durbin-Watson stat
0.999946

2.22E-17
0.826082
1.931674

ภาพประกอบภาคผนวก 5 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KEQRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

103

ภาพประกอบภาคผนวก 6 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KJPRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

104

ภาพประกอบภาคผนวก 7 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KS50RMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

105

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
Obs*R-squared

1.289409 Prob. F(2,49)
2.999856 Prob. Chi-Square(2)

0.2846
0.2231

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
BOND1
CPI1
DAX1
NIKKEI225A
PII1
R1
S_P1
SET1
RESID(-1)
RESID(-2)

-0.003029
-0.001006
-0.106393
0.001653
-0.000668
0.000651
-0.000555
0.008639
-0.003227
-0.017689
0.231472

0.094759
0.012534
0.359280
0.034610
0.037170
0.010637
0.051166
0.043268
0.038010
0.147012
0.144831

-0.031967
-0.080251
-0.296128
0.047762
-0.017964
0.061234
-0.010855
0.199662
-0.084892
-0.120324
1.598219

0.9746
0.9364
0.7684
0.9621
0.9857
0.9514
0.9914
0.8426
0.9327
0.9047
0.1164

R-squared
Adjusted R-squared
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.049998 Mean dependent var
-0.143880 S.D. dependent var
0.257882 Durbin-Watson stat
0.987383

-1.68E-16
0.639281
1.938517

ภาพประกอบภาคผนวก 8 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KGARMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบภาคผนวก 9 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KGDRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบภาคผนวก 10 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KFLRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั
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ภาพประกอบภาคผนวก 11 การตรวจสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อน (Autocorrelation) ของกองทุน KBLRMF
ที่มา : ผูว้ ิจยั

ประวัติผเขี
ู้ ย น

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นางสาวชฎามาศ เกียรติศริ กิ ลุ
29 มกราคม 2530
จ.มหาสารคาม
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
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