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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ เปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมหุ้นเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยเปรียบเทียบกับผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิอนุกรมเวลา (secondary times data) ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555 
ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 ดว้ยมาตรวดั Sharpe index และ Treynor index ผลการศึกษาพบว่า การวดัดว้ยมาตรวดั 
Sharpe index และการวดัดว้ยมาตรวดั Treynor Index พบวา่กองทุนรวมหุน้เพ่ือการเล้ียงชีพท่ีใหอ้ตัราผลตอบแทนสูงสุด
คือ กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงสุดคือ 
กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว (B-LTF) 
 

ABSTRACT 
 The researcher compares rates of return (ROR) and risk of Retirement Mutual Funds (RMF) and Long-Term Equity 
Funds (LTF) with ROR and risk incurred on the Stock Exchange of Thailand (SET). Utilizing germane time series secondary 
data from January 2012 to December 2017, the data were analyzed using the Sharpe Index and the Treynor Index. In studying 
the data were analyzed using the Sharpe Index and the Treynor Index found that the Retirement Mutual Fund that provides the 
highest return Bualuang Retirement Mutual Fund (BERMF)  and Long Term Equity Fund that provides the highest return 
Bualuang Long Term Equity Fund (B-LTF) 
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บทน า 
 ปัจจุบนัอตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีแนวโนม้ปรับตวัลดลง ท าให้ประชาชนมีความสนใจท่ีจะน าเงินไปลงทุนใน
หลกัทรัพย ์หรือเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ มากกวา่การน าเงินไปฝากไวท่ี้ธนาคารพาณิชย ์เช่น การลงทุนในหุ้นสามญั 
การลงทุนในหุ้นกู ้และการลงทุนในกองทุนรวม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการลงทุนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีประชาชนใหค้วามสนใจ 
ส าหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติเป็นหลกั ซ่ึงไม่เป็นผลดีต่อการพฒันาตลาดทุน
ภายในประเทศ เพราะสัดส่วนการลงทุนของสถาบันในประเทศมีน้อย เม่ือเทียบกับสัดส่วนของนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ ดงันั้น จึงมีแนวคิดท่ีจะเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนของนกัลงทุนสถาบนัในประเทศ จึงไดมี้การจดัตั้งกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ท่ีนกัลงทุน ประเภทสถาบนัจะระดมทุนจากประชาชนแลว้น าเงินไปลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและยงัช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน นอกจากน้ีผูล้งทุนในกองทุนรวมระยะยาว (LTF) ท่ีเป็น
บุคคลธรรมดาจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการลงทุนและมีโอกาสไดรั้บก าไรจากมูลค่าหน่วย
ลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุน
รวมทั้งกองทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวม RMF และ LTF ดว้ยมาตร Sharpe 
และ Treynor index โดยเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนและความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

วธีิการวจิยั 
 แหล่งทีม่าของข้อมูล 
 การวิจยัเก่ียวกบัการหาอตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ซ้ึงเป็นผลการด าเนินงานของกองทุนรวม RMF และ 
LTF โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2555 ถึงเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 72 
เดือน โดยรวมรวมขอ้มูลจากสมาคมบริษทัจดัการลงทุน และเวบ็ไซด ์WealthMagik มีมูลค่าสูงสุด 7 อนัดบัแรก โดยวดั
จากมูลค่าการลงทุนมากท่ีสุด ดงัน้ี 
1. กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ท่ีลงในในตราสารทุน 5 อนัดบั 
  1.1 กองทุนเปิดภทัร หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (PHATRA EQRMF) 
  1.2 กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) 
  1.3 กองทุนเปิดกรุงศรีอิควต้ีิเพ่ือการเล้ียงชีพ (KFEQRMF) 
  1.4 กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (UOBEQRMF) 
  1.5 กองทุนเปิด ทิสโกหุ้น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A (TEGRMF-A) 
  1.6 กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ (KFLRMF) 
  1.7 กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) 
2. กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 7 อนัดบั 
  2.1 กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุน้ระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF) 
  2.2 กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว (B-LTF) 
  2.3 กองทุนเปิด ยโูอบี หุน้ระยะยาว (UOBLTF) 
  2.4 กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเพ่ิมทรัพยหุ์น้ระยะยาว (MA-LTF) 
  2.5 กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุน้ระยะยาว (T-BigCapLTF) 
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  2.6 กองทุนเปิดเค หุน้ระยะยาว (KEQLTF) 
  2.7 กองทุนเปิดภทัร หุน้ระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD)   
 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดย
พิจารณาจากอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพและกองทุนหุ้นรวมระยะยาว โดยใช ้Sharp 
และ Treynor index เป็นดชันีการเปรียบเทียบในการวดัประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซ่ึงมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ค านวณอตัราผลตอบแทนจากกองทุนรวม  
 ค านวณจากอตัราการเปล่ียนแปลงของมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ มีขั้นตอน 
การค านวณ ดงัน้ี  
 

         100
NAV

NAVNAV
R

1t

1tt

pt 





  

  

 ก าหนดให ้
 Rpt =  อตัราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี  
 NAVt =  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t 
 NAVt – 1 =  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ณ เวลาท่ี t – 1 
 2. การวเิคราะห์ผลตอบแทนของกองทุนดว้ยวธีิ Sharpe index มีผลการค านวณ ดงัน้ี (Sharpe, W. F. 1996, p. 120) 
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 ก าหนดให ้
  Sp =  Sharp Index 
 p  =  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  Rf =  อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk free rate) 
  ERp =  อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกองทุนรวม 
 3. การวเิคราะห์ผลตอบแทนของกองทุนดว้ยวธีิ Treynor index มีผลการค านวณ ดงัน้ี (Treynor, J. L. 1965, pp. 65) 
 

 T  =  


 ]RER[ fp  

 

 ก าหนดให ้
  T =  Treynor index 
  Rf =  อตัราผลตอบแทนท่ีปราศจากความเส่ียง (risk free rate) 
  ERp =  อตัราผลตอบแทนท่ีคาดหวงัของกองทุนรวม 
     =  ค่าความเส่ียงของกองทุนรวม 
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ผลการวจิยั 
 การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วยมาตรวดั Sharpe Index 

ตาราง 1 การวเิคราะห์ความสามารถในการจดัการการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยต่อ 1 หน่วย
ความเส่ียง โดยมีค่า Sharpe Index เท่ากบั 1.7306 จากนั้นท าการเปรียบเทียบความสามารถในการจดัการกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ กองทุนรวมท่ีท าการศึกษาจ านวนมี 6 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุนเปิด
บวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) กองทุนเปิดภทัรหุ้นทุนเพื่อการเล้ียงชีพ (PHATRA EQRMF) กองทุน
เปิดกรุงศรีอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ (KFEQRMF) กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (UOBEQRMF) กองทุน
เปิดเค หุ้นทุนบริพตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ (KFLRMF) กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A 
(TEGRMF-A) มีค่า Sharpe index เท่ากบั 2.5063 2.3741 2.0229 2.0079 1.8260 และ 1.7981  ตามล าดบั ซ่ึงมีค่า Sharpe 
index มากกวา่ค่า Sharpe index ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอธิบายไดว้า่ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ทั้ง  6 กองทุน มีความสามารถในการจดัการการลงทุนไดดี้กวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกล่าวไดว้า่ กองทุน
รวมให้อตัราผลตอบแทนชดเชยความเส่ียงโดยรวมไดดี้กว่าอตัราผลตอบแทนชดเชยความเส่ียงโดยรวมของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยกเวน้ กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) มีค่า Sharpe index 
เท่ากบั 1.6947 อธิบายไดว้า่ กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) มีความสามารถในการจดัการ
การลงทุนต ่ากวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การวเิคราะห์เปรียบเทยีบความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วยมาตรวดั Treynor Index  

จากตาราง 2 ความสามารถในการจดัการการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง-ประเทศไทยมีค่า Treynor Index 
เท่ากบั 0.5980 จากการเปรียบเทียบความสามารถในการ- จดัการการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ มีจ านวน 7 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) 
กองทุนเปิดภทัร หุ้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (PHATRA EQRMF) กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิต้ีเพ่ือการเล้ียงชีพ (KFEQRMF) 
กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (UOBEQRMF) กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ (KFLRMF) 
กองทุนเปิด ทิสโกหุ้้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A (TEGRMF-A) และกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นทุน เพื่อ
การเล้ียงชีพ (SCBRM4) มีค่า Treynor index เท่ากบั 0.9505 0.8876 0.7753 0.7377 0.6608 0.6464 และ 0.5985 ตามล าดบั 
ซ่ึงมีค่า Treynor index มากกว่าค่า Treynor index ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอธิบายไดว้่า กองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพทั้ง  7 กองทุน มีความสามารถในการจดัการการลงทุนดีกวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
กล่าวคือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพใหอ้ตัราผลตอบแทนชดเชยความเส่ียงไดดี้กวา่อตัราผลตอบแทนชดเชยความเส่ียง
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วยมาตรวดั Sharpe Index  

จากตาราง 3 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยมาตรวดั Sharpe Index พบว่า การจดัการการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยต่อ 1 หน่วยความเส่ียง โดยมีค่า Sharpe เท่ากบั 1.7265 จากนั้นท าการเปรียบเทียบความสามารถในการจดัการกองทุน
กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 5 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 
(B-LTF) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF) กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะ

1817



        HMO40-5 
 

  

ยาว (UOBLTF) กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุน้ระยะยาว (T-BigCapLTF) และกองทุนเปิดเอม็เอฟซี เพ่ิมทรัพยหุ์น้ระยะ
ยาว (MA-LTF) มีค่าดัชนี Sharpe มากกว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีค่าดัชนี Sharpe Index เท่ากับ 2.5154 
2.4511 2.1588 1.9173 และ 1.8776 ตามล าดับ สามารถอธิบายได้ว่า กองทุนรวมรวมหุ้นระยะยาวทั้ ง 5 กองทุน มี
ความสามารถในการจดัการการลงทุนไดดี้กวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกล่าวไดว้า่ กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวให้อัตราผลตอบแทนชดเชยความเส่ียงโดยรวมดีกว่าอัตราผลตอบแทนชดเชยความเส่ียงโดยรวมของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยกเวน้ กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว (KEQLTF) และกองทุนเปิดภทัร หุ้นระยะยาวปันผล 
(PHATRA LTFD) มีค่าดัชนี Sharpe index เท่ากับ 1.6912 1.6042 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าดัชนี Sharpe index น้อยกว่าของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอธิบายไดว้่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 2 กองทุนน้ีมีความสามารถในการ
จดัการการลงทุนต ่ากวา่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การวเิคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยด้วยมาตรวดั Treynor Index 

จากตาราง 4 ความสามารถในการจดัการการลงทุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีค่า Treynor Index 
เท่ากับ 0.5986 จากการเปรียบเทียบความสามารถใน การจัดการการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกับตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ มีจ านวน 7 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว (B-LTF) กองทุนเปิดซี
ไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว (CIMB-PRINCIPAL LTF) กองทุนเปิด ยโูอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) กองทุน
เปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว (T-BigCapLTF) กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเพ่ิมทรัพยหุ์น้ระยะยาว (MA-LTF) กองทุนเปิด
ภทัร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) และกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว (KEQLTF) มีค่า Treynor index เท่ากบั 
0.9570 0.9197 0.7880 0.7025 0.6888 0.6273 และ 0.6020 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่า Treynor index มากกวา่ค่า Treynor index 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สามารถอธิบายไดว้า่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั้ง  7 กองทุนมีความสามารถใน
การจดัการการลงทุนดีกวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกล่าวคือ กองทุนรวมหุน้ระยะยาวใหอ้ตัราผลตอบแทน
ชดเชยความเส่ียงไดดี้กวา่อตัราผลตอบแทนชดเชยความเส่ียงของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ตารางที ่1 การเปรียบเทียบมาตรวดัตวัแบบ Sharpe Index ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 7 กองทุนกบัตลาดหลกัทรัพย ์

  แห่งประเทศไทย 
 

ล าดบั ช่ือกองทุน ช่ือยอ่ Sharpe Index 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET index 1.7306 

1. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ BERMF 2.5063 

2. กองทุนเปิดภทัร หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ PHATRA EQRMF 2.3741 

3. กองทุนเปิดกรุงศรีอิควต้ีิเพ่ือการเล้ียงชีพ KFEQRMF 2.0229 

4. กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ UOBEQRMF 2.0079 

5. กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ KFLRMF 1.8260 

6. กองทุนเปิด ทิสโกหุ้น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ชนิดหน่วย

ลงทุน A TEGRMF-A 1.7981 

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ SCBRM4 1.6947 
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ตารางที ่2 การเปรียบเทียบมาตรวดัตวัแบบ Treynor Index ของกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 7 กองทุนกบัตลาด 
   หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ล าดบั ช่ือกองทุน ช่ือยอ่ Sharpe Index 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET index 0.5980 
1. กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ BERMF 0.9505 
2. กองทุนเปิดภทัร หุน้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ PHATRA EQRMF 0.8876 
3. กองทุนเปิดกรุงศรีอิควต้ีิเพ่ือการเล้ียงชีพ KFEQRMF 0.7753 
4. กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ UOBEQRMF 0.7377 
5. กองทุนเปิดเค หุน้ทุนบริพตัรเพ่ือการเล้ียงชีพ KFLRMF 0.6608 
6. กองทุนเปิด ทิสโกหุ้น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ ชนิดหน่วย

ลงทุน A TEGRMF-A 0.6464 
7. กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ SCBRM4 0.5985 

 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบมาตรวดัตวัแบบ Sharpe Index ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 7 กองทุนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
                แห่งประเทศไทย 
 

ล าดบั ช่ือกองทุน ช่ือยอ่ Sharpe Index 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET index 1.7265 
1. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 2.5154 
2. กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ไลฟ์หุน้ระยะยาว CIMB-PRINCIPAL LTF 2.4511 
3. กองทุนเปิด ยโูอบี หุน้ระยะยาว UOBLTF 2.1588 
4. กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุน้ระยะยาว T-BigCapLTF 1.9173 
5. กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเพ่ิมทรัพยหุ์น้ระยะยาว MA-LTF 1.8776 
6. กองทุนเปิดเค หุน้ระยะยาว KEQLTF 1.6912 
7. กองทุนเปิดภทัร หุน้ระยะยาวปันผล PHATRA LTFD 1.6042 

 
ตารางที ่4  การเปรียบเทียบมาตรวดัตวัแบบ Treynor Index ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 7 กองทุนกบัตลาดหลกัทรัพย ์
แห่งประเทศไทย  
 

ล าดบั ช่ือกองทุน ช่ือยอ่ Treynor 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย SET index 0.5986 
1. กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว B-LTF 0.9570 
2. กองทุนเปิดซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุน้ระยะยาว CIMB-PRINCIPAL LTF 0.9197 
3. กองทุนเปิด ยโูอบี หุน้ระยะยาว UOBLTF 0.7880 
4. กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุน้ระยะยาว T-BigCapLTF 0.7025 
5. กองทุนเปิดเอม็เอฟซีเพ่ิมทรัพยหุ์น้ระยะยาว MA-LTF 0.6888 
6. กองทุนเปิดภทัร หุน้ระยะยาวปันผล PHATRA LTFD 0.6273 
7. กองทุนเปิดเค หุน้ระยะยาว KEQLTF 0.6020 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ผลการศึกษากองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพดว้ยมาตรวดั Sharpe index พบว่า กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพมีค่า

ดชันี Sharpe index เป็นบวกทั้งหมด กล่าวคือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพมีความสามารถในการบริหารงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพท่ีมี
ความสามารถบริหารงานไดดี้ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัความสามารถในการบริหารงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
คือ กองทุนเปิดบวัหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) ส่วนกองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 
(SCBRM4) มีค่า Sharpe index ต ่ากว่าตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ การบริหารงานของกองทุนเปิดไทย
พาณิชยหุ์น้ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (SCBRM4) มีประสิทธิภาพในการบริหารงานต ่ากวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ผลการศึกษากองทุนรวมหุ้นระยะยาวดว้ยมาตรวดั Sharpe index พบวา่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีค่า Sharpe 
index เป็นบวกทั้งหมด กล่าวคือ กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวมีความสามารถในการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีความสามารถบริหารงานไดดี้
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัความสามารถในการบริหารงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ กองทุนเปิดบวัหลวงตราสาร
ทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) ส่วนกองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาว (KEQLTF) และกองทุนเปิดภทัร หุ้นระยะยาวปันผล 
(PHATRA LTFD) มีค่า Sharpe index ต ่ากวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กล่าวคือ การบริหารงานของกองทุนเปิด
เค หุ้นระยะยาว (KEQLTF) และกองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานต ่ากวา่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 ผลการศึกษากองทุนรวมหุ้นเพ่ือการเล้ียงชีพดว้ยมาตรวดั Treynor Index พบวา่ กองทุนรวมหุ้นเพ่ือการเล้ียงชีพมีค่า
ดชันี Treynor Index เป็นบวกทั้งหมด กล่าวคือ กองทุนรวมหุ้นเพ่ือการเล้ียงชีพมีความสามารถในการบริหารงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ เม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาว         ท่ีมีความสามารถ
บริหารงานไดดี้ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัความสามารถในการบริหารงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ กองทุนเปิดบวั
หลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ (BERMF) 
 ผลการศึกษากองทุนรวมหุ้นระยะยาวดว้ยมาตรวดั Treynor Index พบวา่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีค่าดชันี Treynor 
Index เป็นบวกทั้ งหมด กล่าวคือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีความสามารถบริหารงานไดดี้ท่ีสุดเม่ือ
เทียบกบัความสามารถในการบริหารงานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย คือ กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว (B-LTF) 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยอ์ติ ไทยานันท์ ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร.
ขวญักมล  ดอนขวา กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือให้ค  าปรึกษา พร้อมให้ค  าแนะน าใน
ประเด็นต่าง ๆ ดว้ยความเมตตา อนัเป็นประโยชน์ในการท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 การวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยก าลงัใจ ผูเ้ขียนขอขอบคุณพระคุณผูใ้หญ่ทุกท่าน และเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยั
รามค าแหง ในการติดต่อประสานดว้ยความมีไมตรีจิต รวมทั้งกลัยาณมิตร ท่ีใหก้ าลงัใจและค าแนะน า รวมทั้งครอบครัว
ท่ีคอยให้ก าลงัใจและอยูเ่คียงขา้ง จนกระทัง่วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ คุณประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขอมอบแด่         
ผูมี้พระคุณทุก ๆ ท่าน 
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