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1. บทนํา
กองทุนรวม (mutual fund) คือโครงการลงทุนที่มีฐานะเปนนิติบุคคลซึ่งจัด
ตั้งขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ได้รับใบอนุญาติให้ประกอบกิจการ
จัดการกองทุนรวม โดยการรวบรวมเงินจากผู้ออมหรือผู้ลงทุนต่างๆ โดยการออก
หน่วยลงทุน น�ามาจ�าหน่าย แล้วน�าเงินจากกองทุนนีไ้ ปลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน
หรือสินทรัพย์อนื่ ตามนโยบายการลงทุนและเงือ่ นไขต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วน
ของแต่ละกองทุน โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของกฎหมาย โดยนักลงทุนแต่ละรายจะ
ได้รับ หน่วยลงทุน (unit trust) เพื่อเปนหลักฐานยืนยันฐานะความเปนเจ้าของเงิน
ที่ได้ลงทุนไป โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจะท�าหน้าที่บริหารกองทุนรวม
ให้ได้ผลตอบแทน แล้วน�ามาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไว้
กองทุนรวม นับเปนเครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) ส�าหรับผู้ลงทุน
รายย่อยทีม่ คี วามประสงค์จะน�าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ไม่สามารถลงทุน
ได้ด้วยตนเองด้วยข้อจ�ากัดต่างๆ เช่น ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นคว้าและติดตามข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจการลงทุน ไม่สามารถได้ผลตอบแทนตามเปาหมายที่ต้องการ มีทุน
ทรัพย์จ�านวนจ�ากัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ
หรือเพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน เปนต้น ผู้ลงทุนรายย่อยจึงน�าเงินออมของตนไป
ลงทุนไว้กับกองทุนรวม เมื่อกองทุนรวมระดมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนจ�านวนหลายราย
ท�าให้สามารถที่จะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ความเสี่ยงจึง
ลดลงเมื่อเทียบกับการลงทุนในหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเท่านั้น
จากการทีก่ องทุนรวมเปนสถาบันการลงทุนขนาดใหญ่ กองทุนรวมมีแนวโน้มที่
จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วกว่า นอกจากนี้ การลงทุนในกองทุนรวมยังมีผู้ช�านาญ
ในการลงทุนวิเคราะห์ข้อมูล โดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องติดตามข้อมูลการลงทุนเอง รวมถึง
การที่ผู้จัดการกองทุนเปนผู้มีความรู้ในการลงทุน จึงท�าให้น่าเชื่อได้ว่ากองทุนมีความ
ได้เปรียบกว่านักลงทุนรายย่อยในการบริหารการลงทุน มีการจัดการลงทุนอย่างเปน
ระบบ และน่าจะมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบ
ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
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ลักษณะของนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนสามารถแบ่งตาม
นโยบายการลงทุนได้เปน 2 ประเภทหลัก ได้แก่ กองทุนที่มีนโยบายลงทุนเชิงรุก
(active fund management) และกองทุนที่มีนโยบายลงทุนเชิงรับ (passive fund
management) ส�าหรับกองทุนที่มีนโยบายลงทุนเชิงรุก ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือก
และซือ้ หลักทรัพย์ทดี่ ใี นมุมมองของผูจ้ ดั การกองทุนเมือ่ ราคาต�า่ และขายหลักทรัพย์นนั้
เมื่อราคาสูงเกินปัจจัยพื้นฐาน หรือคิดว่าแนวโน้มธุรกิจเปลี่ยนไป ข้อดีของกองทุนที่มี
นโยบายลงทุนเชิงรุก ก็คอื นักลงทุนมีโอกาสได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู กว่าดัชนีอา้ งอิง และ
ผูล้ งทุนอาจได้รบั ผลตอบแทนทีต่ า�่ หากผูจ้ ดั การกองทุนตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ผดิ ตัว
อย่างไรก็ตาม กองทุนเชิงรุกนี้จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ (management
fee) ที่สูง เพื่อเปนการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้จัดการกองทุนที่คอยบริหารกองทุนให้กับ
ผู้ลงทุนเปนการตอบแทน ในขณะที่ กองทุนที่มีนโยบายลงทุนเชิงรับ เปนกองทุนที่มี
กลยุทธ์เลือกกระจายหลักทรัพย์ในองค์ประกอบเดียวกับดัชนีตลาด โดยปกติกลยุทธ์
การลงทุนแบบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มหลักทรัพย์ (portfolio rebalancing) ไม่
บ่อยครั้งนัก รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายใน
การด�าเนินงานต�่ากว่ากองทุนที่มีนโยบายลงทุนเชิงรุก อาจเรียกกองทุนที่มีนโยบาย
การบริหารเชิงรับได้อีกอย่างว่า Index Fund ซึ่งเปนกองทุนรวมที่เลือกลงทุนใน
หลักทรัพย์โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เท่าๆ กับผลตอบแทน
ของดัชนีอ้างอิง เช่น ดัชนี SET หรือ ดัชนี SET50 นั่นเอง ถ้าดัชนีอ้างอิงปรับตัวขึ้น
หรือลดลง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็จะขึ้นหรือลงในอัตราส่วนเท่าๆ กันด้วย
จะเห็นได้วา่ กองทุนรวมไม่วา่ จะมีกลยุทธ์อย่างไรก็ตาม จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ในบริหารกองทุน และมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่สูงกว่าการลงทุนโดยตรงจาก
ผูล้ งทุน จึงเปนทีน่ า่ สนใจว่ากองทุนรวมเปนเครือ่ งมือในการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพหรือไม่
มีผลการด�าเนินงานอย่างไร และผลการด�าเนินงานเหล่านั้นมีความสม�่าเสมอหรือไม่
การศึกษาผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม (mutual fund performance)
และความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม (persistence of mutual
fund performance) เปนงานวิจัยที่ได้รับความสนใจเปนอย่างมากทั้งในเชิงวิชาการ
และส�าหรับผูล้ งทุนเพือ่ เลือกลงทุนในกองทุนรวม โดยมีการศึกษาเชิงประจักษ์จา� นวนมาก
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ที่ท�าการศึกษาเกี่ยวกับความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม เพื่อ
วัดประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของกองทุนรวม โดยพิจารณาปัจจัยความสม�่าเสมอ
ของกองทุนรวมในการสร้างผลตอบแทนทีด่ กี ว่าเกณฑ์มาตรฐาน (benchmark) ว่าเปน
ส่วนหนึ่งของทักษะที่ผู้จัดการกองทุนพึงจะมี ได้แก่ งานวิจัยของ Hendricks, Patel,
and Zeckhauser (1993), Goetzmann and Ibbotson (1994), Brown and
Goetzmann (1995), Grinblatt, Titman, and Wermers (1995), Gruber (1996),
Carhart (1997), Wermers (1999, 2000), Grinblatt and Keloharju (2000) และ
Bollen and Busse (2005) เปนต้น
อย่างไรก็ตาม การศึกษาความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม
ตราสารทุน จะมีการศึกษาเปนอย่างมากในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ไม่ว่าจะเปนประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน นิวซีแลนด์ แต่ยงั ขาดแคลนการศึกษาในประเทศ
ทีก่ า� ลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทย จึงเปนทีน่ า่ สนใจว่า ผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยจะมีความสม�่าเสมอหรือไม่ ซึ่งการศึกษา
ในประเด็นนี้ยังมีความขาดแคลนในประเทศที่ก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย
ทีม่ กี องทุนรวมตราสารทุนอยูเ่ ปนจ�านวนมาก แต่ยงั มีการศึกษาเกีย่ วกับความสม�า่ เสมอ
ของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนที่ยังไม่เปนที่แพร่หลาย ดังนั้น
การวิจยั นีจ้ งึ เปนการเริม่ ต้นการศึกษาเกีย่ วกับประเด็นความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนิน
งานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย อันจะเปนประโยชน์กับอุตสาหกรรม
กองทุนรวมไทย ตลอดจนผู้ลงทุนที่สนใจต่อไป
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อศึกษา
ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้
ทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยนั้นมีผลการด�าเนินงาน
เปนอย่างไรเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ประการที่สอง เพื่อศึกษาผลการด�าเนินด�าเนินงาน
ของกองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในประเทศไทยว่ามีความสม�่าเสมอหรือไม่ ผลการ
ด�าเนินงานของกองทุนตราสารทุนที่ดีนั้น เกิดจากความสามารถที่มีความสม�่าเสมอ
หรือเปนเพียงเหตุบังเอิญ โดยการศึกษาจะแบ่งเปน 5 ส่วน ในส่วนแรกจะกล่าวน�าถึง
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ภาพรวมการศึกษา ส่วนที่สอง จะเปนการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาผลการด�าเนินงาน และความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุน
รวมตราสารทุน ส่วนที่สาม จะเปนการน�าเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ส่วนที่สี่ น�าเสนอผลการศึกษา และสรุปผลการศึกษาในส่วนสุดท้าย

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การที่กองทุนรวมจะมีบทบาทเปนเครื่องมือในการลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนราย
ย่อยนั้น กองทุนรวมมีหน้าที่หลักในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับเปาหมาย
การลงทุนของผูล้ งทุน ภายใต้ความเสีย่ งทีผ่ ลู้ งทุนสามารถยอมรับได้ กองทุนรวมจะต้อง
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการลงทุนด้วยตนเอง
ดังนั้น ในการศึกษาผลการด�าเนินงานโดยทั่วไปของกองทุนในทางปฏิบัติ มักจะเปน
การค�านวณหาอัตราผลตอบแทนโดยรวมที่ได้รับจากการลงทุนในกองทุน ปรับปรุง
ด้วยความเสี่ยง แล้วจึงน�ามาเทียบกับตลาด หรือเทียบกับค่าเฉลี่ยผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนคล้ายๆ กัน โดยใช้อัตราผลตอบแทนปรับ
ความเสี่ยง (risk-adjusted return) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Sharpe (1966), Treynor
(1966) และ Jensen (1968) เปนต้น
อย่างไรก็ตาม การที่กองทุนรวมจะเปนเครื่องมือในการลงทุนส�าหรับผู้ลงทุน
รายย่อยให้เกิดประสิทธิภาพได้มากน้อยเพียงใดนัน้ ผูจ้ ดั การกองทุนจะมีบทบาทส�าคัญ
ในการท�าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ดังนั้น ในการศึกษาผลการ
ด�าเนินงานของกองทุนในเชิงวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาเกี่ยวกับผลการ
ด�าเนินงานของกองทุนที่มีนโยบายเชิงรุก จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับทักษะต่างๆ
ในการบริหารกองทุนของผูจ้ ดั การกองทุน จากการศึกษาในอดีตพบว่า ผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนมีความสัมพันธ์กับความสามารถด้านต่างๆ ของผู้จัดการกองทุน ได้แก่
(1) ความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์ (selectivity) คือ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจซือ้ หลักทรัพย์ทดี่ หี รือมีมลู ค่าต�า่ กว่าความเปนจริงเข้ามาในพอร์ต
โฟลิโอ หรือขายหลักทรัพย์ทแี่ ย่หรือมีมลู ค่าทีส่ งู กว่าความเปนจริงออกจากพอร์ตโฟลิโอ
(2) ความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางตลาด (market timing) คือ ความสามารถ
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ในการคาดการณ์ว่าตลาดก�าลังจะเปนขาขึ้น หรือขาลง โดยเมื่อคาดการณ์ว่าตลาด
ก�าลังจะเปนขาลง ก็จะลดสัดส่วนในหลักทรัพย์เสี่ยงลงไปเพิ่มสัดส่วนในตราสารหนี้
ของรัฐระยะสั้นแทน หากคาดการณ์ว่าตลาดก�าลังจะเปนขาขึ้นก็จะเพิ่มสัดส่วนใน
หลักทรัพย์เสีย่ งและไปลดสัดส่วนในตราสารหนีข้ องรัฐระยะสัน้ ลง และ (3) ความสามารถ
ในการรักษาผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมให้มีความสม�่าเสมอ (performance
persistence) คือ ความสามารถในการรักษาระดับผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม
ให้มีความคงเส้นคงวาในแต่ละป ให้สูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมาตรฐาน
ที่ควรได้ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐาน (benchmark)
การศึกษาเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมในเชิงประจักษ์ที่อ้างอิง
จากทักษะและความสามารถของผู้จัดการกองทุน จะแบ่งการศึกษาเปน 2 แนวทาง
คือ แนวทางแรก จะศึกษาว่าผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์
และพยากรณ์ทิศทางตลาดได้อย่างถูกต้องหรือไม่ และแนวทางที่สอง จะศึกษาว่า
ผูจ้ ดั การกองทุนมีความสามารถในการรักษาระดับผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมให้มี
ความสม�า่ เสมอในแต่ละป ให้สงู กว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมาตรฐานทีค่ วรได้หรือไม่
โดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐาน (benchmark)
2.1 การศึกษาความสามารถในการสร้างผลการด�าเนินงานเกินปกติของกองทุน
การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างผลการด�าเนินงานเกินปกติของกองทุนรวม
ตราสารทุนในเชิงประจักษ์ พบข้อสนับสนุนทีว่ า่ ผูจ้ ดั การกองทุนมีความสามารถในการ
สร้างผลการด�าเนินงานที่เกินปกติในระยะยาวน้อยมาก เช่น การศึกษาของ Jensen
(1969), Elton, Gruber, Das, and Hlavka (1992), Treynor and Mazuy (1966)
และ Henriksson (1984) เปนต้น อย่างไรก็ตาม การศึกษาของ Goetzmann and
Ibbotson (1994), Brown and Goetzmann (1995) และ Gruber (1996) เกี่ยวกับ
ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมในระยะสั้นพบว่า ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถ
ในการเลือกหลักทรัพย์และสร้างผลการด�าเนินงานที่ดีได้ในช่วงสั้นๆ เท่านั้น และใน
เวลาต่อมา การศึกษาของ Grinblatt, Titman, and Wermers (1995) และ Carhart
(1997) ก็ชใี้ ห้เห็นว่าผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมทีด่ นี นั้ เกิดจากการซือ้ หลักทรัพย์
ที่ให้ผลตอบแทนสูงมาก่อนในอดีต เข้ามาในพอร์ตโฟลิโอ และหลักทรัพย์นั้นยังให้ผล
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ตอบแทนดีต่อเนื่องต่อไปหรือที่เรียกว่ามีโมเมนตัม (momentum effect) ตามนิยาม
ของ Jegadeesh and Titman (1993) จะเห็นได้ว่าผลการด�าเนินงานที่ดีของกองทุน
ไม่ได้เกิดจากความสามารถในการวิเคราะห์ และระบุหลักทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าต�า่ กว่าปัจจัย
พืน้ ฐานแล้วซือ้ เก็บไว้ในตอนทีร่ าคาต�า่ แต่ผลการด�าเนินงานทีด่ ขี องกองทุนกลับเกิดจาก
โมเมนตัมนัน่ เอง ด้วยเหตุนี้ Carhart (1997) จึงได้ศกึ ษาผลการด�าเนินงานของกองทุน
โดยพิจารณาปัจจัยโมเมนตัม (momentum factor) ในแบบจ�าลองเพื่อการพยากรณ์
ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม ผลการศึกษาพบว่า เมือ่ มีการควบคุมปัจจัยโมเมนตัม
ในแบบจ�าลองแล้ว ผู้จัดการกองทุนกลับไม่มีความสามารถในการเลือกทรัพย์ที่ดี
แต่อย่างใด
Graham and Harvey (1996) ศึกษาเกีย่ วกับความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนิน
งานของกองทุนโดยใช้ข้อมูลจากจดหมายข่าวการลงทุน (investment newsletters)
ในช่วงป ค.ศ. 1980 จนถึง ค.ศ. 1992 โดยจดหมายข่าวแต่ละฉบับจะแนะน�ากองทุน
รวมทีม่ ผี ลการด�าเนินงานทีด่ ี และกลยุทธ์ในการลงทุน รวมถึงสัดส่วนของปริมาณเงินสด
ที่ผู้ลงทุนควรจะถือ จดหมายข่าวการลงทุนจะแนะน�าจังหวะการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน
ว่า เมื่อใดควรเพิ่มหรือลดน�้าหนักการลงทุนในกองทุนรวม การศึกษาพบว่า จดหมาย
ข่าวการลงทุนไม่สามารถพยากรณ์ทศิ ทางของตลาดทุนได้อย่างมีนยั ส�าคัญ และผลการ
ด�าเนินงานของกองทุนก็ไม่สามารถชนะตลาดได้ในระยะยาว
การศึกษาภายหลังช่วง ค.ศ. 2000 เปนต้นไป จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นว่า หาก
กองทุนมีผลการด�าเนินงานที่ดีแล้ว ผลการด�าเนินงานที่ดีนั้นเกิดจากทักษะที่ดี (skill)
ของผู้จัดการกองทุนหรือเปนเพียงโชคดี (luck) เท่านั้น Kosowski, Timmermann,
Wermers, and White (2006) พบว่า มีเพียงกองทุนทีเ่ น้นการเติบโต (growth fund)
เท่านัน้ ทีม่ ผี ลการด�าเนินงานทีด่ แี ละเกิดจากทักษะทีแ่ ท้จริงของผูจ้ ดั การกองทุนเท่านัน้
Cuthbertson, Nitzsche, and O’Sullivan (2008) ใช้เทคนิคบูทสแตรป (bootstrapping) ในการค้นหาทักษะในการเลือกหลักทรัพย์ของผูจ้ ดั การกองทุนว่ามีอยูจ่ ริง
หรือไม่ พบว่ากองทุนในประเทศสหราชอาณาจักรที่มีผลการด�าเนินงานแย่เกิดจาก
ทักษะที่แย่จริง และพบว่าผลการด�าเนินงานที่ดีของกองทุนรวมตราสารทุน ที่เน้น
ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีและเติบโตอย่างสม�่าเสมอ (equity income funds)
เกิดจากความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์ของผู้จัดการกองทุนจริง
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ส�าหรับการศึกษาผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศที่
ก�าลังพัฒนานั้น ยังมีความขาดแคลนเปนอย่างมาก Annuar, Shamsher, and Ngu
(1997) ศึกษาผลการด�าเนินงานของผูจ้ ดั การกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศมาเลเซีย
ในช่วงป 1990-1995 พบว่า ผูจ้ ดั การกองทุนมีความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์ แต่
ไม่มีความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางตลาด Shamsher, Annuar, and Hassan
(2000) ศึกษาผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศมาเลเซีย จ�านวน
31 กองทุน ในช่วงป ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ. 1995 โดยใช้แบบจ�าลองของ เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์และความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางตลาด
การศึกษาพบว่าผู้จัดการกองทุนในประเทศมาเลเซียมีความสามารถในการเลือก
หลักทรัพย์แต่ไม่มีความสามารถในการพยากรณ์ทิศทางตลาด
ศุภชัย ศรีสชุ าติ (2544) ศึกษาประสิทธิภาพการด�าเนินงานของผูจ้ ดั การกองทุน
รวม ของกองทุนเปดและกองทุนปดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2533 ถึงเดือนพฤษภาคม 2543 ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมตราสารทุน
มีประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านจังหวะการลงทุนตามสภาวะตลาดดีกว่ากองทุนรวม
ตราสารหนี้ ในทางตรงกันข้าม พบว่า กองทุนรวมตราสารหนีม้ ปี ระสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ด้านการเลือกสรรดีกว่ากองทุนรวมตราสารทุน และเมื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงานโดยรวม พบว่า กองทุนรวมตราสารหนี้มีผลการด�าเนินงานที่ดีกว่ากองทุน
รวมตราสารทุน เนือ่ งจากได้รบั ผลตอบแทนในอัตราคงที่ ในขณะทีก่ องทุนรวมตราสาร
ทุนได้รบั ผลตอบแทนตามผลตอบแทนของตลาดทีม่ กี ารลดลงอย่างต่อเนือ่ งและมีความ
แปรปรวนสูง
นอกจากนี้ งานวิจัยของ Lonkani, Satjawathee, and Jegasothy (2013)
ได้ศึกษาผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมและความสามารถของผู้จัดการกองทุนใน
การเลือกหลักทรัพย์และการพยากรณ์ทศิ ทางตลาดของผูจ้ ดั การกองทุนในประเทศไทย
ระหว่างช่วงป ค.ศ. 1992 ถึง 2004 โดยใช้ Jensen alpha เพือ่ ทดสอบหาความสามารถ
ในการเลือกหลักทรัพย์พบว่าของผูจ้ ดั การกองทุน และใช้แบบจ�าลองของ Treynor and
Mazuy (1966) และ Henrksson and Merton (1981) เพื่อทดสอบหาความสามารถ
ในการพยากรณ์ทิศทางตลาดของผู้จัดการกองทุน พบว่า ผู้จัดการกองทุนไม่มีความ
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สามารถในการสร้างผลการด�าเนินงานที่เกินปกติทั้งในด้านการเลือกหลักทรัพย์ และ
การพยากรณ์ทิศทางตลาดของผู้จัดการกองทุน แต่อย่างใด
โดยสรุป การศึกษาเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมในเชิงประจักษ์
ในการเลือกหลักทรัพย์และการพยากรณ์ทิศทางตลาดของผู้จัดการกองทุน พบว่า
ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการสร้างผลการด�าเนินงานที่เกินปกติในระยะยาว
น้อยมาก และพบว่า หากผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการเลือกหลักทรัพย์ ก็จะ
มีผลการด�าเนินงานที่ดีในช่วงสั้นๆ เท่านั้น
2.2 การศึกษาความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน
การศึกษาเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมในเชิงประจักษ์ที่
อ้างอิงจากทักษะของผูจ้ ดั การกองทุนในการรักษาความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนรวมตราสารทุน จะมีการศึกษาเปนอย่างแพร่หลายในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาของ Sharpe (1966) ที่
ริเริ่มวัดผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมว่ามีความสม�่าเสมอหรือไม่ โดยใช้อัตราส่วน
ของชาร์ป (Sharpe ratio) โดยจัดอันดับกองทุนโดยใช้คา่ สหสัมพันธ์ลา� ดับทีข่ องสเปยร์
แมน (Spearman rank correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนรวมตราสารทุน โดยแบ่งการศึกษาออกเปน 2 ช่วง คือในช่วงป ค.ศ. 1944
จนถึง ค.ศ. 1953 เทียบกับผลการด�าเนินงานของกองทุนเดียวกัน ค.ศ. 1954 จนถึง
ค.ศ. 1963 การศึกษาพบว่า ผลการด�าเนินงานของกองทุนมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
ระหว่าง 2 ช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Jensen (1968) ประเมินผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนรวมจ�านวน 115 กองทุนในช่วงป ค.ศ. 1945 จนถึง ค.ศ. 1964 โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Jensen (Jensen’s alpha) พบว่ากองทุนรวมที่มีนโยบาย
เชิงรุกต่างๆ ไม่สามารถสร้างผลการด�าเนินงานทีโ่ ดดเด่นไปกว่ากองทุนรวมทีม่ นี โยบาย
เชิงรับแต่อย่างใด และได้สรุปว่า ผลการด�าเนินงานของกองทุนที่ดี เปนปรากฏการณ์
เชิงสุ่มเท่านั้น
นอกจากนี้ Carlson (1970) ศึกษาภาพรวมกองทุนรวมตราสารทุนในช่วง
20 ป พบว่า ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนที่เหนือกว่าค่ามัธยฐาน
(median) จากกองทุนรวมทัง้ หมดทีศ่ กึ ษาในปกอ่ นหน้าจะมีแนวโน้มทีจ่ ะดีตอ่ เนือ่ งในป
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ถัดไป และผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนมีความสม�า่ เสมอมากขึน้ เมือ่ มี
การแบ่งช่วงเวลาเปนช่วงละ 5 ป เพือ่ เปรียบเทียบกัน Grinblatt and Titman (1989,
1992) ศึกษากองทุนรวมตราสารทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงป ค.ศ. 1974 ถึง
ป ค.ศ. 1984 โดยการศึกษาสมการถดถอยที่วัดความสัมพันธ์ระหว่างค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟาของ Jensen ระหว่าง 2 ช่วงเวลา เพื่อน�าผลการด�าเนินงานในอดีตมาพยากรณ์
ผลการด�าเนินงานในอนาคตของกองทุนรวม การศึกษาพบว่ามีความสม�่าเสมอของผล
การด�าเนินงานในช่วงเวลาดังกล่าว และสรุปว่า ผูล้ งทุนสามารถใช้ผลการด�าเนินงานใน
อดีตมาพยากรณ์ผลการด�าเนินงานในอนาคตของกองทุนรวมเพือ่ ประกอบการลงทุนได้
Hendricks, Patel, and Zeckhauser (1993) ศึกษาเกี่ยวกับความสม�่าเสมอ
ของผลการด�าเนินงานของกองทุนโดยใช้ขอ้ มูลระดับไตรมาสในช่วงป ค.ศ. 1974 จนถึง
ค.ศ. 1988 ด้วยวิธี autocorrelation พบว่า กองทุนรวมที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีใน
ปก่อนหน้าจะสามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไปได้อีกตั้งแต่ 1-8
ไตรมาส เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจากกองทุนรวมตราสารทุนทั้งหมด
สนับสนุนปรากฏการณ์ “Hot Hands” ที่เชื่อว่าหากกองทุนมีผลด�าเนินงานที่ดี ก็จะ
มีผลการด�าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง Malkiel (1995) ใช้ข้อมูลกองทุนรวมเปนเวลา 21 ป
ตั้งแต่ป ค.ศ. 1971 ถึงป ค.ศ. 1991 เพื่อทดสอบความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงาน
ในระยะยาว พบว่า กองทุนรวมตราสารทุนในภาพรวมจะมีผลการด�าเนินงานที่แย่กว่า
เกณฑ์มาตรฐาน และกองทุนที่มีผลการด�าเนินงานที่ดี ก็จะมีผลการด�าเนินงานที่ดี
ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนที่มีผลการด�าเนินงานที่แย่ ก็จะมีผลการด�าเนินงาน
ที่แย่ต่อเนื่องในสัดส่วนที่มากกว่า
Carhart (1997) ที่ศึกษาผลการด�าเนินงานของกองทุนโดยพิจารณาปัจจัย
โมเมนตัม (momentum factor) ในแบบจ�าลองเพื่อการพยากรณ์ผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนรวม พบว่า เมื่อมีการควบคุมปัจจัยโมเมนตัมในแบบจ�าลองแล้ว ผู้จัดการ
กองทุนไม่มคี วามสามารถในการเลือกทรัพย์ทดี่ แี ต่อย่างใด และความสม�า่ เสมอของผล
การด�าเนินงานก็มีเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น
Bollen and Busse (2005) ไม่พบความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงาน
เมื่อกองทุนแต่ละกองทุนถูกจัดอันดับด้วยผลการด�าเนินงานปต่อป แต่พบว่าผลการ
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ด�าเนินงานของกองทุนจะมีความสม�่าเสมอมากขึ้น หากใช้ข้อมูลรายไตรมาส และจัด
อันดับกองทุนโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Jensen ที่ได้จากแบบจ�าลอง 4 ปัจจัย
(four-factor model) ของ Carhart (1997) งานวิจัยของ Bauer, Otten, and Rad,
(2006) ศึกษาประเด็นความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน
ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยใช้ขอ้ มูลของกองทุนรวมตราสารทุนจ�านวน 143 กองทุน ใน
ช่วงป ค.ศ. 1990 ถึงป ค.ศ. 2003 พบว่า กองทุนรวมในประเทศนิวซีแลนด์ไม่สามารถ
สร้างผลการด�าเนินงานที่ดีกว่าปกติได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ได้สังเกตเห็นความ
สม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในช่วงสั้นๆ ที่ถูกผลักดัน
จากปรากฏการณ์ “Icy Hands” มากกว่า “Hot Hands” นอกจากนี้ Giamouridis
and Sakellariou (2008) ได้ศึกษาความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานกองทุนรวม
ในประเทศกรีซ พบว่า กองทุนรวมตราสารทุนในกรีซมีผลการด�าเนินงานทีไ่ ม่สม�า่ เสมอ
ในระยะสั้น ไม่ว่าจะวัดเปนความสม�่าเสมอรายเดือนหรือรายไตรมาส โดยข้อสรุปที่ได้
ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้วิธีศึกษาวิธีต่างๆ
การศึกษาในช่วงหลังเกี่ยวกับความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานของ
กองทุนรวมตราสารทุน จะมุ่งเน้นที่เทคนิคสมัยใหม่ขั้นสูงที่สามารถศึกษาความเสี่ยง
เฉพาะตัว (idiosyncratic risks) ของกองทุนแต่ละกองทุน และใช้ตัวแปรที่ผันแปร
ตามเวลา (time-varying parameters) ในแบบจ�าลอง โดย Mamasky, Spiegel,
and Shang (2007) ประยุกต์แบบจ�าลองทางสถิตทิ อี่ า้ งอิงจากเทคนิคตัวกรองคาลแมน
(Kalman ﬁlter) ทีใ่ ช้ตวั แปรทีผ่ นั แปรตามเวลาเพือ่ ประเมินความสม�า่ เสมอของผลการ
ด�าเนินงานของกองทุนรวมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า กองทุนที่ถูกจัดอันดับตาม
ผลการด�าเนินงานในกลุ่มท้ายๆ จะมีผลการด�าเนินงานที่ติดลบมาก Cuthbertson,
Nitzsche, and O’Sullivan (2008) ใช้เทคนิคบูทสแตรป (bootstrapping) ในการ
หาความสามารถที่แท้จริงของผู้จัดการกองทุนในการเลือกหลักทรัพย์ส�าหรับกองทุน
รวมตราสารทุนในสหราชอาณาจักร พบว่า กองทุนรวมทีม่ ผี ลการด�าเนินงานแย่เกิดจาก
ทักษะของผู้จัดการกองทุนที่แย่อย่างแท้จริง และเมื่อศึกษารูปแบบ (style) ของ
กองทุน การศึกษาพบว่ากองทุนที่มีผลการด�าเนินงานระดับต้นๆ เท่านั้นที่มีทักษะ
ในการเลือกหลักทรัพย์ทแี่ ท้จริง ยกเว้นกองทุนทีเ่ น้นบริษทั ขนาดเล็ก (small cap funds)
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Barras, Scaillet, and Wermers (2010) พัฒนาแบบจ�าลองทีม่ คี วามซับซ้อน
น้อยลงเมื่อเทียบกับ Cuthbertson, Nitzsche, and O’Sullivan (2008) เพื่อศึกษา
ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน โดยการแยกกองทุนที่มีความสามารถ
ในการเลือกหลักทรัพย์ออกจากกองทุนที่ไม่มีความสามารถ พบว่าสัดส่วนของกองทุน
ที่มีทักษะในการเลือกหลักทรัพย์ก่อนป ค.ศ. 1996 นั้น เปนกองทุนที่มีความสามารถ
ในการเลือกหลักทรัพย์ แต่สัดส่วนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมากจนเหลือเพียง 0.6% ใน
ป ค.ศ. 2006 ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงไม่สามารถใช้ผลการด�าเนินงานของกองทุนในอดีตเปน
ตัววัดทักษะของผู้จัดการกองทุนเพื่อใช้อ้างอิงและตัดสินใจลงทุนได้
จะเห็นได้ว่า การศึกษาเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและความสม�่าเสมอของผล
การด�าเนินงานของกองทุนรวม ส่วนมากจะกระจุกตัวอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
ผลการศึกษาก็ยังขัดแย้งกันอยู่ในงานวิจัยแต่ละฉบับ เช่น การศึกษาของ Hendricks,
Patel, and Zeckhauser (1993), Goetzmann and Ibbotson (1994) และ Brown
and Goetzmann (1995) ทีพ่ บว่าผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมมีความสม�า่ เสมอ
ในช่วงสั้น ในขณะที่งานวิจัยของ Grinblatt and Titman (1992), Elton, Gruber,
and Blake (1996) และ Allen and Tan (1999) ที่พบว่าผลการด�าเนินงานของ
กองทุนรวมมีความสม�่าเสมอในระยะยาว อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่จะพบว่า ผลการ
ด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนไม่มีความสม�่าเสมอเมื่อเทียบช่วงเวลาปต่อป
และงานวิจัยของ Carhart (1997) ที่ศึกษาผลการด�าเนินงานของกองทุนโดยพิจารณา
ปัจจัยโมเมนตัมในแบบจ�าลองเพื่อการพยากรณ์ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม
พบว่า ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมส่วนใหญ่ไม่มีความสม�่าเสมอ และงานวิจัย
ในอดีตทีพ่ บหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมมีความสม�า่ เสมอนัน้
ก็จะเปนความสม�า่ เสมอในช่วงสัน้ ๆ และมักพบหลักฐานความสม�า่ เสมอของกองทุนรวม
ที่มีผลการด�าเนินงานที่แย่อย่างต่อเนื่อง มากกว่ากองทุนที่มีผลด�าเนินงานที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง (Hereil, Mitaine, Moussavi, and Roncalli (2010))
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึงเปนที่น่าสนใจว่า ผลการด�าเนินงานของ
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยจะมีความสม�า่ เสมอหรือไม่ ซึง่ การศึกษาในประเด็นนี้
ยังมีความขาดแคลนในประเทศที่ก�าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย ที่มีกองทุนรวม
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ตราสารทุนอยูเ่ ปนจ�านวนมาก และมีจา� นวนกองทุนรวมตราสารทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ เปนจ�านวนมาก
ในแต่ละป แต่ยงั มีการศึกษาเกีย่ วกับความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่ยังไม่เปนที่แพร่หลาย ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเปนการเริ่มต้นการศึกษา
เกี่ยวกับประเด็นความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนใน
ประเทศไทย เพื่อเพิ่มเติมหลักฐานเชิงประจักษ์ในประเด็นความสม�่าเสมอของผลการ
ด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) ว่า
มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างจากหลักฐานเชิงประจักษ์ของกองทุนรวมตราสารทุน
ในกลุ่มตลาดทุนที่พัฒนาแล้วอย่างไร

3. ขอมูลและระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานีม้ งุ่ เน้นไปทีผ่ ลการด�าเนินงานและความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนตราสารทุน ทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตั้งแต่ป พ.ศ.
2546 และยังด�าเนินการอยู่จนถึงป พ.ศ. 2555 ช่วงเวลานี้เปนช่วงเวลาการศึกษาที่
เหมาะสมในการศึกษา เพื่อจะวิเคราะห์ว่าผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมมีความ
สม�า่ เสมอหรือไม่ในแต่ละสภาวะตลาด เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเปนช่วงเวลาทีค่ รอบคลุม
ทุกสภาวะของตลาด โดยสามารถแบ่งสภาวะตลาดได้เปน 3 ลักษณะ ได้แก่ ตลาดขาขึน้
(bull market) ตลาดขาลง (bear market) และตลาดแกว่งตัวออกข้าง (side way
market) และยังครอบคลุมช่วงวิกฤติเศรษฐกิจระดับโลก อย่างวิกฤติซับไพร์ม รวมถึง
ช่วงการเกิดอุทกภัยใหญ่ในประเทศไทยด้วย
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้ เปนข้อมูลทุติยภูมิรายป โดยรวบรวมข้อมูลมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) และเงินปันผล ที่เผยแพร่โดยสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน (Association of Investment Management Companies: AIMC) และ
เว็บไซต์ของโครงการให้เงินท�างานผ่านกองทุนรวม (http://www.thaimutualfund.
com) รวมถึงบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนต่างๆ ในส่วนของข้อมูลดัชนีผลตอบแทน
รวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) ที่ใช้เปนเกณฑ์มาตรฐานนั้น เก็บ
รวมรวมจากฐานข้อมูลเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการศึกษานี้
มุง่ การวิเคราะห์ไปทีก่ องทุนรวมตราสารทุนทีล่ งทุนในประเทศไทย ตัง้ แต่ป พ.ศ. 25462555 รวมทั้งสิ้น 78 กองทุน
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การวิเคราะห์ความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานทีใ่ ช้ในการศึกษานี้ แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเปน 2 วิธี โดยวิธีแรกจะเปนการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารทุนทีท่ า� การศึกษากับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ และวิธที สี่ องจะพิจารณา
อันดับที่ของกองทุนรวมตราสารทุนที่จัดตามผลการด�าเนินงานของกองทุน
ส�าหรับวิธีแรกนั้น เปนการวิเคราะห์ความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานใน
ระหว่าง 2 งวดเวลาที่มีความต่อเนื่องกัน โดยการศึกษานี้ใช้เกณฑ์มาตรฐานจ�านวน
3 เกณฑ์ คือ ใช้เกณฑ์มาตรฐานจ�านวน 3 เกณฑ์ คือ ค่ามัธยฐาน (median) และ
ค่าเฉลี่ย (mean) ของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย
ที่ท�าการศึกษา และอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
(SET TRI) ซึ่งกองทุนที่มีความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงาน หมายถึง กองทุนที่มีผล
การด�าเนินงานสูง (ต�่า) กว่าเกณฑ์มาตรฐานในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต (t-1) และยังคงมี
ผลการด�าเนินงานที่สูง (ต�่า) กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงเวลาถัดมา (t) เช่นกัน จากนั้น
จะเปนการวิเคราะห์ในระดับที่เข้มข้นขึ้น เนื่องจากจะพิจารณาความสม�่าเสมอของ
ผลการด�าเนินงานในระหว่าง 2 งวดเวลา ทีม่ คี วามต่อเนือ่ งกันไปตลอดช่วงเวลาทีท่ า� การ
ศึกษา กล่าวคือ กองทุนที่มีผลการด�าเนินงานสูง (ต�่า) กว่าเกณฑ์มาตรฐานในช่วงเวลา
หนึ่งในอดีต (t-1) และยังคงมีผลการด�าเนินงานที่สูง (ต�่า) กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วง
เวลาถัดมา (t) ก็จะต้องยังคงผลการด�าเนินงานที่สูง (ต�่า) กว่าเกณฑ์มาตรฐานเหล่านั้น
ไว้ในช่วงเวลาต่อๆ ไป (t+1, t+2, …) ตลอดช่วงเวลาทีท่ า� การศึกษา จึงจะพิจารณาได้วา่
มีความสม�่าเสมอในการรักษาผลการด�าเนินงาน
วิธวี เิ คราะห์วธิ ที สี่ อง จะน�ากองทุนรวมตราสารทุนทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
มาจัดอันดับ (rank) ในแต่ละป เพื่อหากองทุนรวมที่อยู่ใน “กลุ่มที่ดีที่สุด (best)” และ
“กลุ่มที่แย่ที่สุด (worst)” และพิจารณาว่ากองทุนเหล่านั้นยังคงสามารถรักษาผลการ
ด�าเนินงานให้อยูใ่ นกลุม่ เดิมได้หรือไม่ จึงจะพิจารณาว่าเปนกองทุนทีม่ คี วามสม�า่ เสมอ
ในการรักษาผลการด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จากนั้น จะพิจารณาความสม�่าเสมอ
โดยรวมโดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อันดับที่ของสเปยร์แมน (Spearman rank correlation)
เพื่อแสดงให้เห็นระดับความมีนัยส�าคัญของความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนรวมตราสารทุนในช่วงระยะเวลาต่างๆ ที่ท�าการศึกษา
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4. ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 รายงานค่าสถิติเชิงพรรณนาของอัตราผลตอบแทนของกองทุน
ในช่วงเวลาที่ท�าการศึกษา จะเห็นได้ว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวม
ตราสารทุนจะมีความผันผวนในช่วงเวลาแต่ละปเปนอย่างมาก โดยอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนสูงที่สุดในป พ.ศ. 2546 หลังจากวิกฤติต้มย�ากุ้งในป
พ.ศ. 2540 โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 118.33% และปที่มีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนที่ต�่าที่สุดคือป พ.ศ. 2551 ที่เกิดวิกฤติซับไพร์ม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย -41.26%
ตารางที่ 1: ค่าสถิติเชิงพรรณนาของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน
ระหว่างป พ.ศ. 2546-2555
คาเฉลี่ย คามัธยฐาน
ปี พ.ศ. (mean) (median)
2546 118.33% 117.08%
2547 -7.70% -7.59%
2548 7.55%
8.34%
2549 -0.95% -1.95%
2550 37.90% 37.94%
2551 -41.26% -41.66%
2552 61.29% 62.27%
2553 39.65% 39.28%
2554 -2.97% -3.59%
2555 40.08% 39.97%

คาสวนเบี่ยงเบน
คาสูงสุด
คาตํ่าสุด
มาตรฐาน
(maximum) (minimum)
(standard deviation)
16.62%
165.16%
73.28%
4.70%
6.29%
-18.31%
8.18%
26.97%
-52.83%
4.36%
12.73%
-12.03%
5.41%
47.04%
16.47%
3.49%
-32.80%
-48.69%
12.61%
79.77%
18.65%
9.88%
61.23%
-4.76%
7.76%
15.96%
-39.44%
9.72%
75.71%
5.49%

ที่มา: ค�านวนโดยผู้วิจัย

เมื่อพิจารณาผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนระหว่างป พ.ศ.
2546-2555 พบว่า โดยรวมแล้ว กองทุนรวมตราสารทุนมีอัตราผลตอบแทนเปนบวก
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ยกเว้นป พ.ศ. 2547 และ 2551 ทีก่ องทุนส่วนใหญ่มอี ตั ราผลตอบแทนทีต่ ดิ ลบ ดังในภาพ
ที่ 1 ซึง่ บ่งชีว้ า่ ผลการด�าเนินงานในภาพรวมของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย
จะมีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เปนอย่าง
มาก กล่าวคือ หากปใดทีส่ ภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซบเซา
อัตราผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุน ก็จะต�่าไปด้วย หากปใดที่สภาวะเศรษฐกิจดี
และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เปนภาวะกระทิง อัตราผลตอบแทนโดยรวมจากการ
ลงทุน ก็จะดีตามไปด้วย

รูปที่ 1 ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน ระหว่างป พ.ศ. 2546-2555
เมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนกับอัตราผล
ตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET total
return index หรือ SET TRI) ซึ่งใช้เปนเกณฑ์มาตรฐาน (benchmark) ในการอ้างอิง
ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในการศึกษานี้ พบว่า ผลการด�าเนินงาน
ของกองทุนรวมตราสารทุนมีค่าเฉลี่ย (mean) และค่ามัธยฐาน (median) ที่สูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานเพียง 4 ป ได้แก่ ป พ.ศ. 2547, 2550, 2551 และ 2555 จากผลการ
ด�าเนินงานในช่วงเวลาที่ศึกษาจ�านวน 10 ป ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งหากพิจารณา
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ร่วมกับผลการศึกษาในตารางที่ 1 แล้ว เปนที่น่าสังเกตว่า ถึงแม้ในป พ.ศ. 2546
และ 2552 ซึ่งเปนปที่กองทุนรวมตราสารทุนมีอัตราผลตอบแทนสูง แต่เมื่อเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯแล้วพบว่า โดยรวมแล้วกองทุนรวมตราสาร
ทุนก็ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ชนะตลาดได้ นอกจากนี้ จากตารางที่ 1 จะพบว่า
ในช่วงเกิดวิกฤติการณ์ซบั ไพร์มในป พ.ศ. 2551 ทีโ่ ดยเฉลีย่ แล้วกองทุนรวมตราสารทุน
มีผลการด�าเนินงานติดลบคือ -4.26% โดยเฉลีย่ แต่เมือ่ เทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม
ตลาดหลักทรัพย์ที่ติดลบมากกว่า จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม ในช่วง
วิกฤติซับไพร์มนั้นดีกว่าตลาด โดยยังมีค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานที่เปนบวกเกินกว่าดัชนี
ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์อยู่ 3.84% และ 3.43% ตามล�าดับ การค้นพบนี้
บ่งชี้ว่า โดยเฉลี่ยแล้วกองทุนรวมตราสารทุนของไทยมีผลการด�าเนินงานที่สามารถ
ชนะตลาดได้ในตลาดขาลง แต่มีเพียงส่วนน้อยที่สามารถชนะตลาดได้ในช่วงขาขึ้น
กล่าวคือ ผูจ้ ดั การกองทุนรวมตราสารทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ดกี ว่าในช่วง
ตลาดขาลง มากกว่าในช่วงตลาดขาขึ้นนั่นเอง
ตารางที่ 2 ค่าสถิตเิ ชิงพรรณนาของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมตราสารทุน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง ระหว่างป พ.ศ. 2546-2555
คาเฉลี่ย คามัธยฐาน
ปี พ.ศ. (mean) (median)
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

-8.02%
2.95%
-3.67%
-0.70%
6.53%
3.84%
-10.05%
-8.15%
-6.66%
29.88%

ที่มา: ค�านวนโดยผู้วิจัย

-9.27%
3.05%
-2.88%
-1.70%
6.56%
3.43%
-9.08%
-8.53%
-7.28%
34.08%

คาสวนเบี่ยงเบน
คาสูงสุด
คาตํ่าสุด
มาตรฐาน
(maximum) (minimum)
(standard deviation)
16.62%
38.81%
-53.08%
4.70%
16.93%
-7.67%
8.18%
15.75%
-64.05%
4.36%
12.99%
-11.77%
5.41%
15.67%
-14.90%
3.49%
12.30%
-3.59%
12.61%
8.42%
-52.70%
9.88%
13.42%
-52.57%
7.76%
12.27%
-43.13%
43.18%
165.16%
-52.83%
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รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมตราสารทุนเกินกว่าครึ่งหนึ่งมีผลการ
ด�าเนินงานทีด่ กี ว่าตลาด โดยมีอตั ราผลตอบแทนทีส่ งู กว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนีผล
ตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ในป พ.ศ. 2547, 2550 และ 2551 ในขณะที่กองทุน
รวมตราสารทุนมีผลการด�าเนินงานที่แย่กว่าตลาดถึง 7 ป เปนที่น่าสังเกตว่า หลังจาก
ช่วงวิกฤติซับไพรม์ คือ ตั้งแต่ป พ.ศ. 2552 เปนต้นมา กองทุนรวมตราสารทุนที่ศึกษา
โดยส่วนใหญ่ จะมีผลการด�าเนินงานที่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยตลอด

รูปที่ 2 ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน เปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง
ระหว่างป พ.ศ. 2546-2555
ทีก่ ล่าวไปแล้วเปนการพิจารณาผลการด�าเนินงานโดยพิจารณาเฉพาะด้านอัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม ในส่วนต่อไปนี้ จะพิจารณาในแง่มุมความ
เสี่ยงประกอบ โดยใช้อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe ratio) มาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน
ปรับความเสีย่ ง (risk-adjusted return) ซึง่ ผลจากการศึกษาดังแสดงในภาพที่ 3 พบว่า
กองทุนรวมตราสารทุนส่วนใหญ่มอี ตั ราส่วนชาร์ปสูงกว่าอัตราส่วนชาร์ปของตลาดในป
พ.ศ. 2547, 2550, 2551 และ 2555 แต่ในปอื่นๆ อัตราผลตอบแทนปรับความเสี่ยง
ของกองทุนรวมตราสารทุนอยู่ในระดับที่ต�่ากว่าของตลาด โดยผลการศึกษาในส่วนนี้
ค่อนข้างสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้าที่วัดผลการด�าเนินงานในแง่ของอัตรา
ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว
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รูปที่ 3 ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทน
ปรับความเสี่ยงเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิง ระหว่างป พ.ศ. 2546-2555
การศึกษาความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน
ในงานวิจัยนี้ ใช้เกณฑ์มาตรฐานจ�านวน 3 เกณฑ์ คือ ค่ามัธยฐาน (median) และ
ค่าเฉลี่ย (mean) ของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย
ที่ท�าการศึกษา และอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์
(SET TRI) โดยกองทุนที่มีความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงาน หมายถึง กองทุนใดๆ
ที่ในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต (t-1) มีผลการด�าเนินงานสูง (ต�่า) กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ก็จะต้องสูง (ต�่า) กว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในช่วงเวลาต่อมา (t) เช่นกัน ซึ่งการศึกษานี้
วัดความต่อเนื่องของผลการด�าเนินงานระหว่างป โดยจากข้อมูลจ�านวน 10 ปตั้งแต่
ป พ.ศ. 2546-2555 สามารถแบ่งได้เปน 9 ช่วงเวลา โดยกองทุนรวมตราสารทุนที่มี
ผลการด�าเนินงานที่ดีอย่างสม�่าเสมอในช่วงเวลาหนึ่งนั้น จะต้องมีอัตราผลตอบแทน
ที่สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงในทั้ง 2 ปที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว และในทางกลับกัน ส�าหรับ
กองทุนรวมตราสารทุนทีม่ ผี ลการด�าเนินงานทีแ่ ย่อย่างสม�า่ เสมอนัน้ คือกองทุนทีม่ อี ตั รา
ผลตอบแทนที่ต�่ากว่าเกณฑ์อ้างอิงในทั้ง 2 ปที่อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว
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ผลการศึกษาความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน
ในตารางที่ 3 แสดงจ�านวนกองทุนรวมตราสารทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าและ
ต�า่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานในทัง้ สองปของแต่ละช่วงเวลา โดยเมือ่ ใช้คา่ มัธยฐาน (median)
และค่าเฉลีย่ (mean) ของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย
ที่ท�าการศึกษาเปนเกณฑ์อ้างอิงแล้ว เกณฑ์ทั้งสองให้ผลที่สอดคล้องกันคือ พบว่า
มีจ�านวนกองทุนรวมตราสารทุนประมาณ 1 ใน 3 โดยเฉลี่ยที่สามารถรักษาผลการ
ด�าเนินงานให้ดีกว่าค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม
ตราสารทุนได้อย่างสม�่าเสมอในแต่ละช่วงเวลาในช่วงป พ.ศ. 2546-2555 ที่ท�าการ
ศึกษา แต่หากใช้อตั ราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์เปนเกณฑ์
อ้างอิงแล้ว จะมี 1 ช่วงเวลา คือ ป พ.ศ. 2550-2551 ที่จ�านวนกองทุนรวมตราสารทุน
ในประเทศไทยเกินกว่ากึง่ หนึง่ มีผลการด�าเนินงานทีด่ กี ว่าตลาดอย่างสม�า่ เสมอในช่วง
เวลาดังกล่าว แต่ภายหลังจากป พ.ศ. 2552 เรื่อยมา แนวโน้มจ�านวนกองทุนที่มี
ผลการด�าเนินงานที่ดีอย่างสม�่าเสมอจะมีจ�านวนลดลงโดยตลอดอย่างมีนัยส�าคัญ
ซึ่งในป พ.ศ. 2553-2554 นั้น ไม่มีกองทุนใดเลยที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่
สูงกว่าตลาดได้อย่างสม�่าเสมอ ในขณะที่จ�านวนกองทุนที่มีผลการด�าเนินงานที่แย่
อย่างสม�า่ เสมอกลับมีจา� นวนเพิม่ มากขึน้ กล่าวคือ มีจา� นวนกองทุนเกินกว่ากึง่ หนึง่ ทีใ่ ห้
อัตราผลตอบแทนต�า่ กว่าตลาดอย่างสม�า่ เสมอในทัง้ 3 ช่วงเวลาหลังเกิดวิกฤติซบั ไพร์ม

122

NIDA Economic Review

ตารางที่ 3 ความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์อ้างอิงระหว่างป พ.ศ. 2546-2555
ปี พ.ศ.
2546-2547
2547-2548
2548-2549
2549-2550
2550-2551
2551-2552
2552-2553
2553-2554
2554-2555

คามัธยฐานของอัตรา
คาเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนของตลาด
ผลตอบแทน
(mean return)
(market return)
(median return)
สูงกวา ตํ่ากวา
สูงกวา
ตํ่ากวา
สูงกวา ตํ่ากวา
18
18
10
21
11
15
23
23
25
20
11
18
28
28
28
28
15
49
24
24
22
26
24
3
22
22
18
22
58
1
17
17
16
14
15
10
26
26
26
21
2
49
17
17
14
18
0
59
27
27
25
29
7
47

ที่มา: ค�านวนโดยผู้วิจัย

จากการศึกษาเชิงลึกโดยท�าการแบ่งการศึกษาความสม�่าเสมอของผลการ
ด�าเนินงานในช่วงป ออกเปน 2 ช่วง คือ ตั้งแต่ป พ.ศ. 2546-2551 และช่วงหลังเกิด
วิกฤติการณ์ซับไพร์ม ตั้งแต่ป พ.ศ. 2552-2555 พบว่า มีเพียง 6 กองทุน ที่สามารถ
รักษาผลการด�าเนินงานให้มีผลตอบแทนที่มากกว่าค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยของ
ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตลอดช่วงระยะเวลาป พ.ศ. 2546-2551 และมีเพียง
4 กองทุนเท่านั้น ที่สามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้สูงกว่าตลาดอย่างสม�่าเสมอ
ในทุกปตลอดช่วงระยะเวลาแรกนี้ ส�าหรับในช่วงหลังเกิดวิกฤติ มีกองทุนรวมตราสารทุน
จ�านวน 9 และ 6 กองทุนทีส่ ามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้มผี ลตอบแทนทีม่ ากกว่า
ค่ามัธยฐานและค่าเฉลีย่ ของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตามล�าดับ แต่ไม่มกี องทุน
ใดเลยทีส่ ามารถรักษาความสม�า่ เสมอของผลตอบแทนให้สงู กว่าตลาดได้ตลอดช่วงระยะ
เวลาป พ.ศ. 2552-2555 ในขณะที่ 1 ใน 3 ของกองทุนรวมตราสารทุนมีผลการด�าเนินงาน
ที่แย่อย่างสม�่าเสมอในช่วงเวลานี้
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ตารางที่ 4 ความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์อ้างอิงระหว่างป พ.ศ. 2546-2551 และ ป พ.ศ. 2552-2555
ปี พ.ศ.

คามัธยฐานของอัตรา
คาเฉลีย่ ของอัตราผลตอบแทน อัตราผลตอบแทนของตลาด
ผลตอบแทน
(mean return)
(market return)
(median return)
สูงกวา ตํ่ากวา
สูงกวา
ตํ่ากวา
สูงกวา ตํ่ากวา

2546-2551

6

7

6

7

4

1

2552-2555

9

10

6

5

0

31

ที่มา: ค�านวนโดยผู้วิจัย

ส�าหรับแนวทางการวิเคราะห์อกี วิธหี นึง่ หากน�ากองทุนรวมตราสารทุนทีอ่ ยูใ่ น
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 78 กองทุน มาจัดอันดับ (rank) ในแต่ละปโดยจัดอันดับที่ 1 ให้กบั
กองทุนทีม่ ผี ลการด�าเนินงานสูงทีส่ ดุ และจัดอันดับถัดมาไปเรือ่ ยๆ จนถึงกองทุนทีม่ ผี ล
การด�าเนินงานแย่ที่สุด จากนั้นจึงแบ่งข้อมูลออกเปน 4 กลุ่ม โดยเรียก 20 กองทุนแรก
ที่อยู่ในกลุ่มที่มีผลการด�าเนินงานสูงที่สุดว่า “กลุ่มที่ดีที่สุด (best)” และ 20 กองทุนที่
อยูใ่ นกลุม่ ทีม่ ผี ลการด�าเนินงานต�า่ ทีส่ ดุ ว่า “กลุม่ ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ (worst)” จ�านวน 20 กองทุน
โดยจะท�าการจัดอันดับกองทุนในทุกๆ ปทที่ า� การศึกษา แล้วจึงพิจารณารายปวา่ ภายใน
กลุ่มที่ดีที่สุด (best) มีกี่กองทุนที่ยังสามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้อยู่ในกลุ่มที่ดี
ที่สุด (best) ในปถัดไปได้ ซึ่งหากกองทุนใดที่สามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้อยู่
ในกลุ่มที่ดีที่สุดได้เช่นเดิม ก็จะถูกเรียกว่า กองทุนที่ดีอย่างสม�่าเสมอ (best-best) ใน
ทางตรงกันข้าม ภายในกลุ่มที่แย่ที่สุด (worst) จะท�าการพิจารณาว่า มีกองทุนใดบ้าง
ทีร่ กั ษาผลการด�าเนินงานให้อยูใ่ นกลุม่ ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ (worst) เช่นเดิมในปถดั ไป ซึง่ จะเรียก
กองทุนเหล่านี้ว่า กองทุนที่แย่อย่างสม�่าเสมอ (worst-worst)
หากกองทุนทีเ่ คยอยูใ่ นกลุม่ ทีด่ ที สี่ ดุ (best) ในปหนึง่ ๆ แต่กลับไม่สามารถรักษา
ผลการด�าเนินงานของกองทุนให้อยูใ่ นกลุม่ ทีด่ ที สี่ ดุ เช่นเดิมได้ จะถูกพิจารณาว่ากองทุน
นัน้ ๆ ไม่มคี วามสม�า่ เสมอในการรักษาผลการด�าเนินงาน โดยอาจเกิดจากการทีก่ องทุน
เหล่านั้นไม่ใช่กองทุนที่ดี แต่เปนเพียงเหตุบังเอิญที่ปก่อนหน้าได้มาอยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุด
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หรืออาจเปนไปได้เช่นกันว่า กองทุนเหล่านั้นเปนกองทุนที่ดี แต่บังเอิญในปนี้โชคร้าย
ทีท่ า� ให้ตกอันดับลงมา ในท�านองเดียวกัน หากกองทุนทีเ่ คยอยูใ่ นกลุม่ ทีแ่ ย่ทสี่ ดุ (worst)
กลับกลายมาอยู่ในกลุ่มที่ดีขึ้นหรือดีที่สุดในปถัดมา ก็อาจเปนเพียงเหตุบังเอิญ หรือ
เปนไปได้เช่นกันว่า กองทุนเหล่านั้นเปนกองทุนที่ดี แต่ปก่อนหน้าโชคร้ายที่ท�าให้
ตกอันดับลงไป ซึ่งส�าหรับกองทุนที่มีการเปลี่ยนกลุ่มเหล่านี้ เราไม่สามารถสรุปได้ว่า
เปนกองทุนที่แท้จริงแล้วดีหรือแย่ แต่เราสามารถสรุปได้ว่ากองทุนเหล่านี้ไม่มีความ
สามารถในการรักษาผลการด�าเนินงานที่ดีให้สม�่าเสมอได้ ดังในรูปที่ 4 ซึ่งแสดงการ
เปลี่ยนแปลงอันดับของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนที่ท�าการศึกษา
ในแต่ละช่วงเวลา

รูปที่ 4 อันดับของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน ระหว่างป พ.ศ.
2546-2555
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ตารางที่ 5 แสดงจ�านวนของกองทุนรวมตราสารทุนของไทยทีม่ ผี ลการด�าเนินงาน
ที่สม�่าเสมอ โดยพบว่า กองทุนรวมตราสารทุนที่สามารถรักษาผลการด�าเนินงานที่ดี
ได้อย่างสม�่าเสมอ (best-best) นั้น มีจ�านวนมากกว่ากองทุนรวมตราสารทุนที่มีผล
การด�าเนินที่แย่อย่างต่อเนื่อง (worst-worst) ในช่วงแรกของการศึกษา คือระหว่าง
ป พ.ศ. 2546-2551 แต่ภายหลังป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนปที่เกิดวิกฤติซับไพร์ม จนถึงป
พ.ศ. 2555 กลับพบว่า กองทุนรวมตราสารทุนทีด่ อี ย่างสม�า่ เสมอนัน้ มีจา� นวนน้อยกว่า
กองทุนรวมตราสารทุนที่แย่อย่างสม�่าเสมอ
ตารางที่ 5 ความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน โดยการ
จัดอันดับระหว่างป พ.ศ. 2546-2555
ปี พ.ศ.
2546-2547
2547-2548
2548-2549
2549-2550
2550-2551
2551-2552
2552-2553
2553-2554
2554-2555

กองทุนที่ดีที่สุดอยางสมํ่าเสมอ
(best-best)
5
9
13
11
6
1
6
1
11

กองทุนที่แยที่สุดอยางสมํ่าเสมอ
(worst-worst)
2
7
9
4
5
2
10
8
15

ที่มา: ค�านวนโดยผู้วิจัย

หากพิจารณาในแง่ของความสม�่าเสมอในการรักษาผลการด�าเนินงานนั้น
สัดส่วนของกองทุนทั้งที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีอย่างสม�่าเสมอ (best-best) และแย่
อย่างสม�่าเสมอ (worst-worst) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปช่วงก่อนเกิดวิกฤติ
ซับไพร์ม แต่ในช่วงป พ.ศ. 2551-2552 จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมีเพียง 1 กองทุน
เท่านั้นที่ยังคงรักษาผลการด�าเนินงานให้ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจได้ และ
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ในช่วงป พ.ศ. 2553-2554 ที่เกิดอุทกภัยในภาคกลางของประเทศไทย ก็เช่นเดียวกัน
ที่กองทุนรวมตราสารทุนของไทยที่มีความสม�่าเสมอในการรักษาผลการด�าเนินงานมี
จ�านวนที่ลดลง แต่มีแนวโน้มที่ความสม�่าเสมอจะเพิ่มมากขึ้นหลังจากป 2554 ซึ่งผล
ที่ได้นี้ สอดคล้องกับผลในตารางที่ 6 ซึ่งแสดงค่าสหสัมพันธ์ล�าดับที่ของสเปยร์แมน
(Spearman rank correlation) โดยพบว่า ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุน
ไม่มีความสม�่าเสมอ ในช่วงป พ.ศ. 2546-2547 และในช่วงป พ.ศ. 2551-2552
อย่างมีนัยส�าคัญ แต่ในช่วงป พ.ศ. 2554-2555 เปนช่วงระยะเวลาที่พบว่ามีความ
สม�่าเสมอของกองทุนรวมตราสารทุนที่ท�าการศึกษามากที่สุด อย่างไรก็ตาม พึงระลึก
ไว้วา่ ถึงแม้วา่ ผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในช่วงระหว่างป พ.ศ. 25472548 พ.ศ. 2548-2549 พ.ศ. 2552-2553 และ พ.ศ. 2554-2555 จะแสดงถึงการ
มีความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานโดยรวมอย่างมีนยั ส�าคัญ แต่ผลทีแ่ สดงนัน้ มีทงั้
ทีเ่ กิดจากการทีก่ องทุนรวมตราสารทุนมีผลการด�าเนินงานทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ งหรืออาจจะ
แย่อย่างต่อเนื่องก็ได้ โดยต้องพิจารณาข้อมูลจากตารางอื่นประกอบการวิเคราะห์ด้วย
ตารางที่ 6 ค่าสหสัมพันธ์อันดับที่ของสเปยร์แมน (Spearman rank correlation)
ระหว่างป พ.ศ. 2546-2555
ปี พ.ศ.
2546-2547
2547-2548
2548-2549
2549-2550
2550-2551
2551-2552
2552-2553
2553-2554
2554-2555

คาสหสัมพันธ์อันดับที่ของสเปียร์แมน
(Spearman rank correlation)
-0.2363 **
0.2959 ***
0.5695 ***
0.1337
-0.0386
-0.2364 **
0.3261 ***
-0.1104
0.6195 ***

หมายเหตุ: ***,**, * แสดงถึงระดับความมีนัยส�าคัญมางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.1 ตามล�าดับ
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5. บทสรุป
งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการรักษา
ความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมในเชิงประจักษ์ โดยการศึกษา
ตามแนวทางนี้ ได้รับความสนใจเปนอย่างมากในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจาก
ผู้ลงทุนคาดหวังความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างอัตราผลตอบแทนให้
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และคาดหวังให้กองทุนรวม
ที่ตนลงทุนมีผลการด�าเนินงานที่มีความสม�่าเสมอตลอดช่วงเวลาที่ลงทุน นอกจากนี้
ผู้ลงทุนบางส่วนยังใช้ข้อมูลผลการด�าเนินงานในอดีตเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน โดยหวังว่าผลตอบแทนที่ดีในอดีตจะมี
ความสม�่าเสมอต่อไปในอนาคต ดังนั้น จึงเปนที่น่าสนใจในการศึกษาว่า กองทุนรวม
จะสามารถรักษาความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานได้หรือไม่ และจ�านวนกองทุน
เหล่านั้นมีมากน้อยเพียงใด
การวิจยั นีไ้ ด้ศกึ ษาผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย
จ�านวน 78 กองทุน ในช่วงป พ.ศ. 2546-2555 โดยผลการศึกษาพบว่า อัตราผล
ตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทยมีความผันผวนไปตามสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยปที่กองทุนรวมตราสารทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต�่าที่สุดคือป พ.ศ.
2551 ที่เกิดวิกฤติซับไพร์มในประเทศสหรัฐอเมริกา และในภาพรวมแล้ว กองทุนรวม
ตราสารทุนเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เกินปกติเมื่อเทียบกับ
อัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET
TRI) ที่ใช้เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนของตลาด ซึ่งกองทุนรวมตราสารทุนของ
ไทยส่วนใหญ่มผี ลการด�าเนินงานทีส่ ามารถชนะตลาดได้ในตลาดขาลง นอกจากนี้ จาก
การวิเคราะห์อตั ราผลตอบแทนปรับความเสีย่ ง คือ อัตราส่วนชาร์ป (Sharpe ratio) นัน้
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กองทุนรวมตราสารทุนส่วนใหญ่จะมีอัตราผลตอบแทน
ปรับความเสี่ยงที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนปรับความเสี่ยงของตลาดในช่วงตลาดขาลง
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาก่อนหน้า
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ในเรื่องของความสม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานของกองทุนรวมตราสาร
ทุน การศึกษานี้ใช้วิธีวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานของกองทุนรวม
ตราสารทุนกับเกณฑ์มาตรฐาน (benchmark) ต่างๆ ทั้งค่ามัธยฐาน (median) และ
ค่าเฉลี่ย (mean) ของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน รวมถึงอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) โดย
การศึกษาพบว่า กองทุนรวมตราสารทุนส่วนหนึ่งสามารถรักษาผลการด�าเนินงานให้
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกเกณฑ์ได้อย่างสม�า่ เสมอในทุกปตลอดช่วงป พ.ศ. 2546-2551
แต่ในช่วงหลังเกิดวิกฤติซบั ไพร์ม ไม่มกี องทุนใดเลยทีส่ ามารถรักษาความสม�า่ เสมอของ
ผลตอบแทนให้สูงกว่าตลาดได้ตลอดช่วงระยะเวลาป พ.ศ. 2552-2555 ในขณะที่ 1
ใน 3 ของกองทุนรวมตราสารทุนมีผลการด�าเนินงานที่แย่อย่างสม�่าเสมอในช่วงเวลานี้
นอกจากนี้ จากการจัดอันดับกองทุนรวมตราสารทุนตามอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนในแต่ละป พบว่า ในช่วงแรกของการศึกษา คือระหว่างป พ.ศ. 2546-2551
กองทุนรวมตราสารทุนที่สามารถรักษาผลการด�าเนินงานที่ดีได้อย่างสม�่าเสมอ (bestbest) นัน้ มีจา� นวนมากกว่ากองทุนรวมตราสารทุนทีม่ ผี ลการด�าเนินทีแ่ ย่อย่างต่อเนือ่ ง
(worst-worst) แต่ภายหลังจากปทเี่ กิดวิกฤติซบั ไพร์ม กลับพบว่า กองทุนรวมตราสาร
ทุนที่สามารถรักษาผลการด�าเนินงานที่ดีอย่างสม�่าเสมอนั้น มีจ�านวนน้อยกว่ากองทุน
รวมตราสารทุนที่แย่อย่างสม�่าเสมอ จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กองทุนรวมตราสาร
ทุนในประเทศไทยส่วนหนึง่ สามารถสร้างผลตอบแทนทีม่ คี วามสม�า่ เสมอได้ โดยจากค่า
สหสัมพันธ์อันดับที่ของสเปยร์แมน (Spearman rank correlation) แสดงให้เห็นว่า
ในช่วงป พ.ศ. 2554-2555 เปนช่วงระยะเวลาทีพ่ บว่ามีความสม�า่ เสมอของกองทุนรวม
ตราสารทุนที่ท�าการศึกษามากที่สุด อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้ว่า ความสม�่าเสมอของ
ผลการด�าเนินงานนี้ มาจากทั้งกองทุนรวมตราสารทุนที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีอย่าง
ต่อเนื่องและแย่อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากงานวิจัยนี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของนิยามความ
สม�่าเสมอของผลการด�าเนินงานที่ครอบคลุมผลการด�าเนินงานของกองทุนในระหว่าง
2 งวดเวลาที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งเปนปรากฏการณ์ช่วงสั้นๆ เท่านั้น จึงเปนที่น่าสนใจว่า
กองทุนรวมตราสารทุนไทยจะมีความสม�า่ เสมอของผลการด�าเนินงานในระยะยาวหรือไม่
อันจะเปนโอกาสในการท�าวิจัยต่อไปในอนาคต
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