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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารพาณิชย์  ซ่ึงมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จาํนวน 22 

บริษัทและรวมเป็นกองทุนทั้งหมดจาํนวน 52 กองทุน เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของ

สินทรัพย์รวมในระยะยาวและการลงทุนในมูลค่าสุทธิปัจจุบันที่ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  โดยได้ใช้การ

คาํนวณอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมระยะยาวของธนาคารพาณชิย์ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า

สมัประสทิธิ์ความแปรปรวนที่ใช้ระบุความเสี่ยงในการลงทุนของแต่ละกองทุนระยะยาว  กองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวในการศึกษาคร้ังน้ีได้ครอบคลุมถึงการศึกษา โดยอาศัยแบบจาํลอง CAPM Model และผลการ

วิเคราะห์ในเชิงสถิติของ T - Test   โดยการใช้ข้อมูลทุติยภมิูรายเดือนอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน 

กรกฎาคม 2555 ถงึ เดือนมิถุนายน 2557 ที่นาํมาใช้ในการศึกษา  

 ผลการวิจัย พบว่า ในระยะช่วงเวลาที่ผ่านมา จะเหน็ได้ว่าอตัราผลตอบแทนของการลงทุน

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารพาณิชย์สงูกว่าตลาดหลักทรัพย์  คือกองทุน  KTLF   ให้อตัรา

ผลตอบแทนร้อยละ 1.8505 ต่อเดือน หรือร้อยละ 22.2060 ต่อปี และกองทุนที่มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด 

1SAMRT-LTF มีค่าความเสี่ยงเท่ากบั -2.1846 และให้อตัราผลตอบแทนที่ร้อยละ 0.6577 ต่อปีการ

ประเมินประเงินกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและตํ่าสุด ทั้งสามดัชนีได้แก่ดัชนี  

Sharpe , ดัชนี Treynor และดัชนี Jensen สาํหรับดัชนี Sharpe มีช่วงของSharpe ของกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว พบว่ามีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง 0.7820 ถึง 39.2714 โดยกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสทิธภิาพการ

บริหารกองทุนสูงสดุ คือ กองทุน ABLTF บลจ.เอเบอร์ดีน และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มี

ประสทิธิภาพการบริหารกองทุนตํ่าสดุคือ กองทุน UOBLTF บลจ.ยูโอบี การวัดโดยใช้ดัชนี 

Treynor ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่ามีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง -16.2643ถึง 0.7139 โดย

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสทิธภิาพการบริหารกองทุนสงูสดุ คือ กองทุน  KSLTF บลจ.กรุงไทย 

และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสทิธภิาพการบริหารกองทุนตํ่าสดุคือ 1 SMART-LTF บลจ.วรรณ

ส่วนการวัดโดยใช้ดัชนี Jensen ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่ามีค่าดัชนีอยู่ระหว่าง -2.1846 ถึง 
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0.6577 โดยกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสทิธภิาพการบริหารกองทุนสงูสดุ คือ กองทุนKEQLTF บล

จ.กสกิรไทย และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีประสทิธภิาพการบริหารกองทุนตํ่าสดุคือ กองทุน BIG cap 

-LTF บลจ.ธนชาติ ดังน้ันแต่ละดัชนีจะนาํไปสู่เง่ือนไขที่แตกต่างกนัในการประเมินประสิทธิภาพการ

บริหารกองทุน เพ่ือสามารถบริหารประสทิธภิาพของกองทุน 

 

1. บทนาํ 

 ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF ย่อมาจาก Long Term Equity 

Fund เป็นกองทุนรวมแบบพิเศษที่ให้สทิธผู้ิลงทุนนาํเงินลงทุนในแต่ละปีมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ LTF มี

ที่มาจากแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ที่มีเป้าหมายเพ่ิมจาํนวนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ เพราะเช่ือว่าหาก

ต้องการให้ตลาดหุ้นของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้ นจาํเป็นต้องมีสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศที่มี

คุณภาพ (ที่เรียกกนัโดยทั่วไปว่ากองทุนรวม) มากกว่าปัจจุบัน จึงจะทาํให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยไม่

ผันผวนตามแรงซ้ือขายของนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยมากจนเกินไป และทาํให้เกิด

เสถยีรภาพในระบบตลาดทุนไทยในที่สดุ       

 ดังน้ัน ในการเลือกลงทุนนักลงทุนจะต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน

รวมเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละกองทุนมีนโยบาย กลยุทธ์และการการ

ลงทุนแตกต่างกนัไป ทาํให้มีความเสี่ยง และผลตอบแทนแตกต่างกนัไปด้วย   อกีทั้งเพ่ือเป็นเคร่ืองมือ

ให้แก่ผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้อย่างมีเหตุผล และตรงกับความ

ต้องการของผู้ลงทุน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนผ่านสถาบันการเงินประเภทกองทุนรวม

เพ่ิมมากขึ้น เป็นการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้เอื้ออาํนวยต่อการลงทุนในที่สดุ 

 จากกองทุนรวมหุ้นระยะยะยาวเกี่ยวกบัการ ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกบัอตัราผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยให้นักลงทุนทราบถึงผลตอบแทน

และความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่แตกต่างกนัตามนโยบาย  แต่ละประเภทและยัง

เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีผลตอบแทนและมี

ระดับความเสี่ยงตรงตามที่นักลงทุนต้องการได้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสนิใจในการลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวดังกล่าว 

 

2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ของธนาคารพาณชิย์แต่ละกองทุนกบัดัชนีตลาดหลักทรัพย์ 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพ่ือเป็น

ข้อมูลในการตัดสนิใจเลือกลงทุนของกองทุนรวม 
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3.  สมมติฐานของการศึกษา 

 1.4.1 อตัราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่สงู

กว่าของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 

 1.4.2 อตัราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ตํ่า

กว่าของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 

 1.4.3 อตัราผลตอบแทนและความเสี่ยงกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีประสทิธิภาพและผลการ

ดาํเนินงานมากกว่าการลงทุนในดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ 

        

4.  ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1.3.1 เพ่ือทราบถงึรายละเอยีดประเภทของกองทุนตลอดจนโยบายต่างๆของการลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองทุน ตลอดจนความแตกต่างของผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน 

 1.3.2  เพ่ือนาํข้อมูลที่ได้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีมาประกอบการตัดสนิใจการเลือกกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ที่มีส่วนลดหย่อนเกี่ยวกับภาษี เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการออมเงินและนาํเงินมาลงทุนผ่าน

กองทุนรวมให้ได้มากที่สดุ 

        

5.  ขอบเขตของการศึกษา 

 ขอบเขตดา้นระยะเวลาเก็บขอ้มูล ระยะเวลาเกบ็ข้อมูลเร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

255–ถึงเดือนมิถุนายน 2557 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

ลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

6.  ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่า  การวัดประสทิธภิาพการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มี

นโยบายการลงทุนในตลาด MAI โดยใช้ดัชนีของ Sharpe พบว่า การวัดประสทิธภิาพการบริหาร

ของกองทุนโดยใช้ดัชนีของ Sharpe กองทุน SCBLT3 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีค่าดัชนี เท่ากบั 

2.7208 

              การวัดประสิทธิภาพการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนใน

ตลาดMAI โดยใช้ดัชนีของ Treynor พบว่า กองทุน SCBLT3 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีค่าดัชนีเป็นลบ

เท่ากบั -2.4448 

              การวัดประสิทธิภาพการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีนโยบายการลงทุนใน

ตลาดMAI โดยใช้ดัชนีของ Jensen พบว่า กองทุนที่มีดัชนีเป็นลบ แสดงว่า กองทุนมีอตัรา

ผลตอบแทนส่วนเกนิหรือมีประสทิธภิาพการบริหาร กองทุน SCBLT3 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีค่า

ดัชนี เท่ากบั -0.2464 
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7.  อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสุ่มตัวอย่างของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทนและ

ความเสี่ยงในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของจาํนวน 22 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จะพบว่า 

 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทยีบอตัราผลตอบแทนในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวจะมีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียอยู่ที่ 0.0985 ต่อเดือน และร้อยละ1.1820 ต่อปี ส่งผลให้อตัรา

ผลตอบแทนตํ่ากว่ากองทุนโดยอตัราผลเฉล่ียจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว   

 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทยีบความเสี่ยง ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะ

มีอตัราผลตอบแทนเฉล่ียอยู่ที่ 14.6811 ต่อปี เม่ือเทยีบกบัอตัราผลตอบแทนจากกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวอยู่ที่ 15.7185  ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนโดยเฉล่ียมากกว่ากองทุนจาก

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว   

 การวิเคราะห์เปรียบเทยีบประสทิธภิาพการบริหารกองทุน ตามมาตรวัดของ Sharpe , 

Treynor , และ Jensen จะให้ค่าดัชนี ตามนโยบายการเปรียบเทยีบที่มีผลแตกต่างกนัตามความ

เหมาะสมในการลงทุนในแต่ละดัชนีในอตัราผลตอบแทนเฉล่ียของตลาดและกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวแตกต่างกนัไป 

 

8.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการศึกษา ผู้วิจัยพบประเดน็ที่น่าสนใจ ดังน้ี 

 1. นักลงทุนต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือใช้ตัดสนิใจในกองทุนรวม ได้แก่ ผลตอบแทน

ของกองทุนรวม ระยะเวลาในการลงทุนของผู้ลงทุน ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ และประสทิธภิาพของ

ผู้บริหารจัดการกองทุนรวม 

 2.  นักลงทุนสามารถนาํ ความรู้ รปูแบบต่าง ๆ  จากการศึกษาในคร้ังน้ี นาํไปใช้วิเคราะห์กบั

กองทุนประเภทอื่น ๆ ได้เหมือนกนั 

 3.  นักลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจัยทางเศรษฐกจิ ปัจจัยทางการเมือง ซ่ึงมีผลต่อภาพรวม

ของอตัราผลตอบแทนของตลาดโดยตรง ดังน้ันนักลงทุนควรศึกษาปัจจัยเหล่าน้ีก่อนที่จะพิจารณาถึงการ

ลงทุนในกองทุนรวม 

 4.  ประสทิธภิาพการบริหารกองทุนน้ัน มีอยู่หลากหลายวิธ ีภาครัฐ หรือ ก.ล.ต. ควรหาผล

การวิเคราะห์ในแต่ละกองทุนโดยเปรียบเทยีบ และนาํเสนอ เผยแพร่ ให้กบั นักลงทุนพิจารณาในการ

ลงทุนต่อไป 

 5.  เน่ืองจากประสทิธิภาพการบริหารของกองทุน ยังไม่มีประสทิธิภาพเท่าที่ควร ดังน้ัน

ภาครัฐ หรือ ก.ล.ต. ควรจะเข้าไปดูแลการดาํเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยอาจจะผ่อนกฎเกณฑก์ารลงทุน 

ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริหารกองทุนมีความคล่องตัว ในการดาํเนินงาน ปรับปรงุกลยุทธก์ารลงทุนเพ่ือสอดรับ

กบัภาวะตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและทาํให้เกดิการแข่งขันของบริษัทจัดการกองทุนมากขึ้น

และให้เกดิความยุติธรรม 
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 6.  ภาครัฐ หรือสาํนักงาน ก.ล.ต. ควรสนับสนุนให้มีการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือของ

กองทุนรวม หรือ บลจ. ต่าง ๆ โดยสถาบันที่เช่ือถือได้ เพ่ือให้นักลงทุนทราบและได้ตัดสนิใจในการ

ลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างถูกต้อง 

  

9. กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยคร้ังน้ีสาํเรจ็ลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาของ ดร.กุลฑลรัตน์  ทวีวงศ์ ที่กรุณารับ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงได้ให้คาํปรึกษา ข้อช้ีแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทาํวิจัยจนกระทั่งลุล่วง

ไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ ที่น้ี 
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