บทที่ 3
วิธีการศึกษา
งานวิ จัย นี มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ างสมการที่ ส ามารถพยากรณ์ ผ ลตอบแทนของ
กองทุ น รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละเพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของปั จ จัย ภายในและปั จ จัย ทาง
เศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความแตกต่างของประเภทธุรกิจที่กองทุนไปลงทุนโดยใช้ แบบจําลอง
ทางเศรษฐมิติ ขอบเขตการศึกษาเลือกศึกษาเฉพาะกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ กอง 1 ที่เริ่ มดําเนินการตังแต่เดือน
กันยายน พ.ศ. 2546 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 วิธีการศึกษาแบ่งเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรกกล่าวถึง
วิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ส่ว นที่ ส องบรรยายถึง วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และสุด ท้ า ยกล่า วถึ ง
แบบจําลองที่ใช้ ในการวิจยั
วิธีการเก็บรวมรวมข้ อมูล
ข้ อมูลที่นํามาวิเคราะห์ในงานวิจยั ชินนีเป็ นข้ อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากแหล่งข้ อมูล
ต่าง ๆ สามารถสรุปข้ อมูลและแหล่งที่มาได้ ดงั ตารางที่ 3.1
ผู้วิจัยได้ ทําการเก็บข้ อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เป็ นข้ อมูลรายเดือน เนื่องจากกองทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพิ่งมีขนเมื
ึ ่อปลายปี 2546 หากใช้ ข้อมูลรายปี ข้ อมูลจะมีจํากัด ไม่เพียงพอต่อการ
วิจยั ให้ ผลงานออกมามีความน่าเชื่อถือตามหลักวิธีทางเศรษฐมิติ รายละเอียดข้ อมูลดิบที่เก็บมา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในตารางในภาคผนวก ข
ตัวแปรตาม ซึง่ แทนด้ วยผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ในที่นีทําการวิจยั ทังหมด
15 กองทุน (ดังที่กล่าวไว้ ในขอบเขตการศึกษาในบทที่ 1) โดยเก็บข้ อมูลมูลค่าสุทธิของกองทุนแต่ละกองทุนใน
แต่ละเดือน ตังแต่ช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ทังหมด 73 เดือน
ส่วนตัวแปรอิ สระที่ นํ ามาวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ ที่ มี ผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์มีทงหมด
ั
12 ตัวแปร ได้ แก่ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี
อัตราดอกเบียเงินกู้ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบีย
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ราคานํามันดิบในตลาดโลก ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง อัตราเงินเฟ้อ ราคาทองคําแท่ง
ในตลาดโลก และจํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ ามาในประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 73 เดือน ตังแต่
เดือนกันยายน พ.ศ. 2546 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2552
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ตารางที่ 3.1
ข้ อมูลและแหล่ งที่มาของข้ อมูลที่ใช้ ในการทําวิจยั
ลําดับ
ข้ อมูล
1. ข้ อมูลด้ านความเสี่ยง
ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ (SET Index)

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

แหล่ งที่มาของข้ อมูล
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
พาณิชย์ ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ไทยพาณิ ช ย์ ธนาคารกสิ ก รไทย และธนาคารกรุ ง ศรี
อยุธยา
อัตราดอกเบียเงินกู้ MLR เฉลี่ยจาก 5 ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ แ ก่ ธนาคารกรุ ง เทพ ธนาคารกรุ ง ไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรี อยุธยา
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (private investment index)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ: ฿ / $)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ราคานํามันดิบในตลาดโลก
กระทรวงพาณิชย์
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภค)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ราคาทองคําแท่งเฉลี่ยในตลาดโลก
สมาคมทองคําโลก
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ ามาในประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มูลค่าสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทงั 15 กองทุน

คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ตลาดหลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
สมาคมบริ ษั ท จั ด การกองทุ น (AIMC)
และบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
ต่าง ๆ
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วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจะมีทงการวิ
ั
เคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริ มาณสําหรับการพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ ดังนี
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive method) เป็ นวิธีการวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ กับการลงทุนในหลักทรัพย์ อื่น ๆ และขันตอนการ
ระดมทุนของผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (quantitative method) เป็ นการใช้ วิธีการทางเศรษฐมิติสร้ างสมการ
ถดถอยเชิงซ้ อน (multiple linear regression) โดยการนําเอาตัวแปรต่าง ๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลในการกําหนด
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์มาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ เพื่อพิจารณาหา
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรแต่ละตัว เมื่อได้ สมการพยากรณ์ ที่มีตวั แปรที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทน
ของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ อ ย่ า งมี นัย สํ า คัญ แล้ ว ก็ จ ะนํ า ตัว แปรแต่ล ะตัว เข้ า สมการที่
เหมาะสม เพื่อใช้ สมการพยากรณ์นีพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ออกไป
อีกว่าในอนาคตจะมีผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจนักลงทุนหรื อไม่
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณมีชนิดของตัวแปรที่เกี่ยวข้ องทังตัวแปรผลตอบแทน ปั จจัย
ภายใน และปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคดังต่อไปนี
1) ผลการบริ ห ารงานในอดีต ของกองทุน รวมอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ตัวแปรมี ลัก ษณะ
เป็ นมาตราอัตราส่วน (ratio)
2) อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
3) อัตราดอกเบียเงินกู้ MLR (อัตราดอกเบียเงินกู้ขนตํ
ั ่าที่ธนาคารคิดกับลูกค้ ารายใหญ่ชนดี
ั )
ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
4) ราคานํามันดิบในตลาดโลก ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
5) อัตราเงินเฟ้อ (ดัชนีราคาผู้บริโภคทัว่ ไป) ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
6) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
7) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
8) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
9) ราคาทองคําแท่งตลาดโลก ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
10) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
11) อัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
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12) ราคาทองคําแท่งในตลาดโลก ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
13) จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเที่ยวในประเทศไทย ตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นมาตราอัตราส่วน
14) ตัวแปรตาม คือ อัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ตัวแปรมีลกั ษณะ
เป็ นมาตราอัตราส่วน
ขันตอนการได้ มาซึง่ สมการพยากรณ์รายกองทุน มีดงั นี
1. พิจารณาเลือกตัวแปรที่ คาดว่ามีผลกํ าหนดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ในการพิจารณายึดหลักทางทฤษฎี โดยเฉพาะทฤษฎีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดย
ใช้ ปัจจัยพืนฐานที่ประกอบไปด้ วย การวิเคราะห์ เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม และการ
วิเคราะห์บริ ษัท ดังนัน ผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ จึงควรขึนกับสภาวะเศรษฐกิจ ซึง่
สามารถชีวัดได้ โดยตัวชีวัดปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาค ได้ แก่ รายได้ อัตราแลกเปลี่ยน เงินเฟ้อ
ราคาทองคํา เป็ นต้ น นอกจากนี ผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ ยังขึนกับสภาวะของ
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เองที่มกั ขึนลงตามสภาวะเศรษฐกิจ และตัวกองทุนอสังหาริ มทรัพย์นนั ๆ ซึง่
ดูได้ จากผลประกอบการของกองทุนนัน ๆ
2. เมื่อได้ ข้อมูลทุกตัวแปรครบถ้ วนแล้ ว ต้ องมีการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลว่า
ข้ อมูลมีความนิ่ง (stationary) หรื อข้ อมูลไม่มีความนิ่ง (non-stationary) ซึง่ สามารถทดการทดสอบได้ โดยดูค่า
unit root ซึง่ ทําได้ 2 วิธีหลัก ๆ ที่เป็ นที่นิยม คือ วิธี Dickky Fuller test หรื อ Augmented Dicky Fuller test โดย
ในงานวิจยั ชินนีได้ ทําการทดสอบความนิ่งของข้ อมูลด้ วยวิธี Augmented Dicky Fuller test
กรณีที่ข้อมูลมีความนิ่งก็จะสามารถนําไปใช้ ในการหาความสัมพันธ์ ของตัวแปร
ต้ นและตัวแปรตามได้ เลย นัน่ คือ ค่าสถิติที่ได้ จากสมการจะสามารถนําไปใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง หรื อ
เรี ยกว่า สมการไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์ เทียม (spurious regression) ในทางตรงกันข้ าม ถ้ าหากข้ อมูลไม่มี
ความนิ่ ง ค่ าสถิ ติ ที่ ได้ จากสมการจะไม่ สามารถนํ าไปใช้ ได้ อย่ างถูกต้ อง หรื อเรี ยกว่ า สมการเกิ ดปั ญหา
ความสัมพันธ์เทียมจะต้ องมีการแก้ ไขด้ วยวิธีการ differencing และ ตรวจสอบดูความสัมพันธ์ ของตัวแปรต้ นและ
ตัวแปรตามแต่ละตัวในเชิงดุลยภาพระยะยาว โดยดูความสัมพันธ์ ของตัวแปรแต่ละตัวในสมการในระยะยาว
(cointegration) โดยถ้ าตัวแปรต้ นและตัวแปรตามแต่ละตัวมีความสัมพันธ์กนั ในเชิงดุลยภาพแล้ ว ผลการวิเคราะห์
สมการถดถอยที่ได้ ก็จะไม่เกิดปั ญหาความสัมพันธ์เทียม
3. นําตัวแปรปั จจัยภายในและปั จจัยมหภาคทุกตัวใส่ลงไปในสมการผลตอบแทน
ของแต่ ล ะกองทุ น เมื่ อ ทดสอบดูว่ า ตัว แปรเหล่ า นี สามารถส่ ง ผลหรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตัว แปร
ผลตอบแทนอย่างมีนยั สําคัญหรื อไม่
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4. ต้ องทําการทดสอบปั ญหาการมีความสัมพันธ์กนั เองของตัวแปรต้ นแต่ละตัวในแต่
ละสมการว่า ถ้ ามีความสัมพันธ์ กนั เองเกิดขึน มันเกิดจากตัวแปรใดบ้ าง เช่น ถ้ า x2 กับ x5 มีความสัมพันธ์
กันเองเกิดขึน จะต้ องแก้ ปัญหาด้ วยการตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกจากสมการ โดยเลือกตัว
แปรที่อยู่ในสมการแล้ วไม่มีนยั สําคัญต่อการคาดการณ์ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
ออกไป หรื ออาจจะต้ องใส่ฟังก์ชนั ลอการิธึม (take Log) ในสมการเพื่อปรับความเรี ยบของข้ อมูล
5. ทําการเลือกแบบจําลองที่มีคา่ R-squared และ adjusted R-squared สูงที่สดุ และใน
ขณะเดียวกันมีคา่ ค่าเกณฑ์สารสนเทศเอไอซี (Akaike Information Criterion: AIC) ตํ่าที่สดุ
แบบจําลองที่ใช้ ในการวิจัย
การพิ จารณาเลื อ กตัว แปรปั จจัย ที่ มี ผ ลกระทบต่ออัต ราผลตอบแทนของกองทุน
อสังหาริ มทรัพย์ ที่นํามาศึกษา ยึดถื อทฤษฎีการวิเคราะห์ หลักทรั พย์ โดยใช้ ปัจจัยพืนฐาน และ
ลักษณะของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ที่ขึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ และมักเป็ นไปตามวัฏจักรธุรกิจ
นอกจากแนวคิดทางทฤษฎีแล้ ว ยังมีการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง อาทิ การวิเคราะห์ปัจจัยที่
กําหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (ศิริลกั ษณ์ ธํารงรักษ์ กลุ , 2552) และปั จจัยที่
มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย (ณัฐ สรรพัชญพงษ์ , 2551) ทํา
ให้ ได้ ตวั แปรอิสระที่คาดว่าจะเกี่ยวข้ องทังหมด 13 ตัว โดยแบบจําลองที่คาดว่าจะเป็ นสมการพยากรณ์ ผล
ตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ สามารถเขียนในรูปของสมการถดถอยได้ ดงั ต่อไปนี
RET

= b0 + b1(RET-RET(-t)) + b2(I1) + b3(MLR) + b4(MPI) +
b5(EX) + b6(OIL) + b7(INF) + b8(SET) + b9(CON) +
b10(INV) + b11(I2) +b12(GOLD) + b13(FOR)

โดยที่
RET
= อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
b0+… .+ b13 = สัมประสิทธิหน้ าตัวแปรแต่ละตัว
RET-RET(-t) = ผลการบริหารงานในอดีต ณ เดือนที่ t-1 ของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ แทนด้ วยอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ณ เดือนที่ t-1
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I1

= อัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี อัตราเฉลี่ยจาก 5 ธนาคาร
พาณิชย์ ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงศรี อยุธยา
= อัตราดอกเบียเงินกู้ลกู ค้ าชันดี (Minimum Loan Rate) อัตรา
เฉลี่ยจาก 5 ธนาคารพาณิชย์ ได้ แก่ ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
และธนาคารกรุงศรี อยุธยา
= ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production
Index)
= อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ: ฿ /$)
= ราคานํามันดิบในตลาดโลก (ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาเรลล์:
$ / barrel)
= อัตราเงิ น เฟ้ อ โดยวัด จากการเปลี่ ย นแปลงของดัชนี ร าคา
ผู้บริโภค
= ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง
= ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (private investment index)
= อัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
= ราคาทองคําแท่งในตลาดโลก (ดอลลาร์ สหรัฐต่อออนซ์:
$ / ounce)
= จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทย (คน)

MLR

MPI
EX
OIL
INF
SET
CON
INV
I2
GOLD
FOR

อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์รายกองทุนทังหมด 15 กองทุนที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์ในแบบจําลองข้ างต้ น ซึง่ คํานวณโดยใช้ ข้อมูลมูลค่าสุทธิ (NAV) รายเดือนของกองทุนแต่ละกองทุน
ดังนี (จิรัตน์ สังข์แก้ ว, 704)
RET

NAV

NAV
NAV

D

100

67
โดยที่
RETt
NAV t
NAVt-1
Dt

=
=
=
=

อัตราผลตอบแทนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ เดือนที่ t
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ เดือนที่ t
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ณ เดือนที่ t-1
เงินปั นผลจ่ายของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ ณ เดือนที่ t

ปั จจัยต่ าง ๆ ที่ใช้ ในการวิจัย
1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบียเงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยจาก 5 ธนาคารพาณิชย์หลัก
ได้ แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา
โดยอัตราดอกเบียถือเป็ นผลตอบแทนจากการลงทุนประเภทหนึ่ง และยังถือเป็ นค่าเสียโอกาสจาก
การลงทุนประเภทอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบียจะส่งผลกระทบถึงการลงทุนในตลาดเงิน
และตลาดทุน หากอัตราดอกเบียเงินฝากประจํ าเพิ่มขึน ผู้ลงทุนได้ รับผลตอบแทนจากการฝากเงินใน
ธนาคารสูงขึน เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งผลให้ การ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลดลง โดยนักลงทุนขายหลักทรัพย์และหันไปฝากเงินในธนาคารแทน จึง
ได้ ส มมติ ฐ านในการวิ จัย ว่ า อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ยเงิ น ฝากประจํ า 1 ปี
แปรผกผันกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ นัน่ คือ เมื่อปั จจัยอื่น ๆ
คงที่ หากอัตราดอกเบียเงินฝากประจํ าลดลง ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ จะ
เพิ่มขึน
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบียเงินกู้ลกู ค้ าชันดี (MLR) เฉลี่ยจาก 5 ธนาคารพาณิชย์
ได้ แก่ ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุ งศรี อยุธยา อัตรา
ดอกเบียเงินกู้ลกู ค้ าชันดีอาจส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ าม
หรื อทิศทางเดียวกันก็ได้ เมื่อปั จจัยอื่น ๆ คงที่ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบียเงินกู้
MLR เพิ่มขึน เนื่องจากต้ องการลดเงินเฟ้อในสภาวะเศรษฐกิจดี ส่งผลให้ ผลตอบแทนของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึนได้ และในทางกลับกันก็ถือว่าอัตราดอกเบีย MLR เป็ นต้ นทุนทางการเงินของผู้ที่
ลงทุนเช่นกัน ซึง่ อาจส่งผลให้ ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลดลง
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3. อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) หมายถึง เครื่ องชีระดับการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมของงวดเวลาใดงวดเวลาหนึ่งเปรี ยบเทียบกับระดับการผลิตภาคอุตสาหกรรมในปี ฐานซึง่ เท่ากับ
หนึ่งร้ อย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเป็ นตัวชีวัดสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่
เพิ่มขึนสามารถสะท้ อนถึงการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มขึนได้ ซึ่งเป็ นผลดีต่อสภาวะเศรษฐกิจ
รวมถึงการลงทุนในภาคอสังหาริ มทรั พย์ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตอุตสาหกรรม
ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ เมื่อให้ ปัจจัยอื่น ๆ คงที่
หากมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงของ MPI เพิ่มขึน ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ก็จะเพิ่มขึน และในทาง
กลับกัน หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ MPI ลดลง ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะลดลง
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนเป็ นตัวสะท้ อนเศรษฐกิจที่ดีตวั หนึ่ง โดยหากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนค่า
ลง จะเป็ นผลดีต่อภาคธุรกิจส่งออกสินค้ าและบริ การไปต่างประเทศ เนื่องจากสินค้ าและบริ การมี
ราคาโดยเปรี ยบเทียบที่ถกู ลง ส่งผลให้ ผ้ สู ง่ ออกมีรายได้ มากขึน เกิดการอัดฉีดเงินเข้ าสูป่ ระเทศ ทํา
ให้ เศรษฐกิจมีการขยายตัว จึงเกิดสมติฐานว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สหรั ฐแปรผันในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ นัน่ คือ เมื่อปั จจัยอื่น ๆ คงที่ หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
บาทเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐเพิ่มขึน ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะเพิ่มขึน และ
ในทางกลับกัน หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐลดลง ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะลดลง
5. อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของราคานํ ามั น ดิ บ ในตลาดโลก ราคานํ ามั น เป็ น
องค์ประกอบที่สําคัญของต้ นทุนในการดําเนินงาน รวมถึงในการตังราคาของสินค้ าและบริ การของ
บริ ษัท หากราคานํามันในตลาดโลกสูงขึน ส่งผลให้ ต้นทุนในการดําเนินงานของบริ ษัทสูงขึน มีผล
ให้ กํ า ไรของบริ ษั ท ลดลง ทํ า ให้ ร าคาหลัก ทรั พ ย์ ป รั บ ลดตัว ลงตามด้ ว ย อย่ า งไรก็ ต าม ราคา
นํามันดิบในตลาดโลกสามารถส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทงใน
ั
ทิศทางตรงกันข้ ามและทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานํามันดิบใน
ตลาดโลกเพิ่มขึนเนื่องจากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจย่อมส่งผลให้ ผลตอบแทนของกองทุนรวม
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อสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึนได้ ด้วย และในทางกลับกัน นํามันก็ถือเป็ นต้ นทุนในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน
ถ้ าราคานํามันสูงขึนก็อาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ลดลงได้ เช่นกัน
6. อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงของเงิ น เฟ้ อที่ วั ด จากดั ช นี ร าคาผู้ บริ โ ภค เป็ นการ
เปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้ าและบริการ ณ งวดเวลาใดเวลาหนึ่งเปรี ยบเทียบกับงวดเวลาใน
ปี ฐาน ภาวะเงินเฟ้อเป็ นภาวะที่ระดับราคาสินค้ าและบริ การสูงขึน ส่งผลให้ ต้นทุนการผลิตสินค้ า
ปรับตัวสูงขึน ทําให้ กําไรของกิ จการลดลง ส่งผลต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์ ทําให้ อตั รา
ผลตอบแทนที่แท้ จริ งของนักลงทุนลดลง ส่งผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์นํา
ให้ ได้ สมมติฐานว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่วดั จากดัชนีราคาผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางตรงกันข้ ามกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ นัน่ คือ เมื่อปั จจัยอื่น ๆ คงที่
หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้ อที่ วัดจากดัชนี ราคาผู้บริ โภคเพิ่มขึน ผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์จะลดลง และในทางกลับกัน ถ้ าอัตราการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อที่วดั จากดัชนีราคาผู้บริโภค
ลดลง ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึน
7. อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index) เนื่องจาก
กองทุนอสังหาริ มทรัพย์ที่ศกึ ษาทังหมด 15 กองทุน สามารถทําการซือขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องให้ แก่ผ้ ลู งทุน ถ้ าดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ในปั จจุบนั สูงขึน ผู้ลงทุนจะ
คาดการณ์แนวโน้ มดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในระยะเวลาต่อไปสูงขึนตาม ส่งผลทําให้ ราคาหลักทรัพย์ที่มีอยู่ใน
ตลาดสูงขึน และอัตราผลตอบแทนของกองทุนปรับตัวสูงขึน แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาตลาดอาจส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในทางตรงข้ ามหรื อทิศทางเดียวกัน
ก็ได้ เนื่องจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึน อาจทําให้ ผลตอบแทนของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์เพิ่มขึนหรื อลดลงก็ได้ เพราะมูลค่าของกองทุนรวมด้ านอสังหาริมทรัพย์มีสดั ส่วนในตลาด
หลักทรัพย์คอ่ นข้ างน้ อยมาก เนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนก่อตังกองทุนรวมได้ ไม่นาน
8. อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างถือเป็ น
ต้ นทุนของผู้ประกอบการ หากต้ นทุนของผู้ประกอบการสูงขึน ส่งผลให้ กําไรของบริ ษัทลดลง ทําให้
ราคาหลักทรัพย์ปรับลดตัวลงตาม จึงได้ สมมติฐานว่า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างส่งผลต่อผลตอบแทน
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางตรงกันข้ าม นัน่ คือ เมื่อปั จจัยอื่น ๆ คงที่ หากอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างเพิ่มขึน ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะลดลง และในทางกลับกัน
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หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างลดลง ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เพิ่มขึน
9. อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เนื่องจากการลงทุนถือเป็ นค่าใช้ จ่าย
ที่ถูกฉี ดเข้ ามาในกระแสรายได้ ประชาชาติ เพื่อทดแทนเงินออมที่ครัวเรื อนเก็บออมไว้ ไม่นํามาใช้ จ่าย การ
ลงทุนจึงมี ความสําคัญในการกํ าหนดการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ประชาชาติในระยะสัน เมื่ อการลงทุน
ภาคเอกชนมีการขยายตัว ปั จจัยการผลิตต่าง ๆ มีรายได้ เพิ่มขึน ปั จจัยการผลิตเหล่านีใช้ รายได้ ของตนเพื่อ
การอุปโภคบริ โภค รายจ่ายนีจะกลายเป็ นรายได้ อีกหลายทอด ซึง่ ในที่สดุ ผลของการลงทุนจะเกิดรายได้ เป็ น
ทวีคณ
ู ทําให้ เกิดการขยายตัวในระบบเศรษฐกิจ บริ ษัทมีรายได้ สงู ขึน ราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทสูงขึนตาม
ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนของกองทุนสูงขึนด้ วย จึงได้ สมมติฐานว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการ
ลงทุนภาคเอกชนส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ เมื่อปั จจัย
อื่ น ๆ คงที่ อัตราการเปลี่ ยนแปลงของดัชนี การลงทุนภาคเอกชนเพิ่ มขึ น ผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึน และในทางกลับกัน หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลง
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะลดลง
10. อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อัตราดอกเบียพันธบัตร
รั ฐบาลเป็ นค่าเสียโอกาสของการลงทุนประเภทอื่น ๆ ในการเปรี ยบเที ยบอัตราผลตอบแทนในระยะยาว
โดยเฉพาะกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ผ้ ลู งทุนและบริ ษัทจัดการกองทุนมักใช้ อตั ราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ
10 ปี มาเปรี ยบเทียบ โดยอัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ได้ ทงในทิ
ั ศทางตรงกันข้ ามและทิศทางเดียวกัน เนื่องจากบางกองทุนได้ มีการเลือกที่จะถือ
ครองพันธบัตรรัฐบาลไว้ ในกลุม่ การลงทุน (portfolio of investment) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้ วย โดยถ้ าอัตรา
ดอกเบียพันธบัตรสูงขึน กองทุนก็สามารถเข้ าไปซือ ซึง่ ส่งผลให้ ผลตอบแทนของกองทุนสูงขึนได้ ในทางตรงกัน
ข้ าม พันธบัตรรัฐบาลก็ถือเป็ นคูแ่ ข่งที่เป็ นตัวเลือกของนักลงทุนเช่นกัน
11. อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแท่งในตลาดโลก ปั จจุบนั นักลงทุนให้ ความสนใจ
กับการลงทุนในทองคําแท่งมากขึน เนื่องจากมีการปรั บตัวของราคาทองคําแท่งค่อนข้ างสูง ประกอบกับ
ทองคําเป็ นสินทรัพย์ใกล้ เคียงกับเงินสด มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากสามารถซือขายเปลี่ยนมือง่าย จึงเป็ น
แรงจูงใจให้ นกั ลงทุนหันมาลงทุนมากขึน โดยราคาทองคําแท่งในตลาดโลกส่งผลต่อผลตอบแทนกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ได้ ทงทิ
ั ศทางตรงกันข้ ามและทิศทางเดียวกัน นัน่ คือ เมื่อให้ ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ หากอัตราการ
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เปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแท่งในตลาดโลกเพิ่มขึน ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อาจลดลง
หรื อเพิ่มขึนก็ได้ เพราะทองคําแท่งเป็ นได้ ทงสิ
ั นค้ าทดแทน และยังเป็ นตัวที่ชีวัดภาวะเศรษฐกิจได้
12. อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทย จํานวนนักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศที่เพิ่มขึน สะท้ อนถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึนของประเทศ มีการอัดฉีดเงินเข้ าประเทศมากขึน
รายได้ ของประเทศมากขึน บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึนจากการขายสินค้ าและบริ การ ส่งผลให้ ราคาหลักทรัพย์ของ
บริ ษัทเพิ่มสูงขึน อัตราผลตอบแทนของกองทุนสูงขึน จึงได้ สมมติฐานว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทยส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน
นัน่ คือ เมื่อปั จจัยอื่น ๆ คงที่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทยเพิ่มขึน
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะเพิ่มขึน และในทางกลับกัน หากอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
จํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทยลดลง ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะลดลง
13. อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในอดีต เป็ นปั จจัยภายในที่ส่งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ในระยะสัน โดยมีสมมติฐานว่า อัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในอดีตแปรผันในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
นัน่ คือ เมื่อปั จจัยอื่น ๆ คงที่ ถ้ าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในเดือนนีเพิ่มขึน ส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในหน้ าเพิ่มขึนตาม
ขัน้ ตอนการตรวจสอบความแม่ นยําของแบบจําลองที่ได้
การประเมินผลตัวแบบที่ คํานวณได้ ว่าน่าเชื่ อถื อได้ มากน้ อยเพียงใดนันขึนอยู่กับ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสถิติ และมาตรการทางเศรษฐมิติ ดังนี
1. มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการนี อยู่ บ นพื นฐานของทฤษฎี ท าง
เศรษฐศาสตร์ ที่อยู่เบืองหลังรู ปแบบที่กําหนดขึน เช่น ถ้ าศึกษาถึงทฤษฎีความต้ องการถือเงินของ
Keynes (Richard T. Froyen, 2008) ความต้ องการถือเงิน (M) จะขึนอยู่กบั ระดับรายได้ (Y) และอัตราดอกเบีย (r)
ทฤษฎีนีกล่าวว่า ความต้ องการถือเงิน (M) และระดับรายได้ (Y) จะมีความสัมพันธ์ในทางบวก ทังนีถ้ ารายได้
เพิ่มความต้ องการเพื่อจับจ่ายใช้ สอยก็จะสูงขึนตามไปด้ วย โดยถ้ าหากเครื่ องหมายและขนาดของ
ค่าสัมประสิทธิเหล่านีไม่ตรงกับทฤษฎีที่คํานวณได้ ก็จะถูกปฎิเสธ เว้ นแต่จะมีคําอธิบายที่สมเหตุสมผล อย่างไร
ก็ตาม กรณีที่เครื่ องหมายไม่ตรงกับทฤษฎีอาจเนื่องมาจากความไม่สมบูรณ์ของข้ อมูล กล่าวคือ ข้ อมูลที่เก็บมา
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ได้ ไม่ได้ เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากรที่ศกึ ษา หรื อจํานวนข้ อมูลที่นํามาศึกษาน้ อยเกินไป หรื ออาจเป็ นไปได้ ที่
สมมติฐานที่อยูเ่ บืองหลังในการคํานวณไม่เป็ นจริง
2. มาตรการทางสถิติ มาตรการทางสถิติที่ใช้ วดั ค่าสัมประสิทธิที่คํานวณได้ ได้ ผลเป็ นที่น่าพึง
พอใจหรื อไม่นนดู
ั ได้ จากค่าสถิติบางค่าที่สําคัญ คือ ค่าสัมประสิทธิการตัดสินใจ (coefficient of determination
หรื อ R2) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวคํานวณ (standard deviation of the estimates) หรื อค่า t-statistics
ของตัวคํานวณ
ค่า R2 เป็ นค่าทางสถิติที่คํานวณมาจากตัวอย่าง เป็ นค่าที่แสดงให้ เห็นถึงร้ อยละ
ของการเปลี่ยนแปลงในค่าตัวแปรตาม ซึง่ สามารถอธิบายได้ โดยการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มตัวแปร
อิสระที่กําหนด โดยค่า R2 จะอยูใ่ นช่วง 0 ถึง 1
ถ้ า R2 = 0 แสดงว่าตัวแปรอิสระในสมการไม่สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม
ถ้ า R2 = 1 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการผันแปรของค่าตัวแปรตามได้ ร้อยละ 100
ถ้ า R2 มีคา่ สูงหรื อเข้ าใกล้ 1 มากเท่าใด สมการที่คํานวณได้ ก็จะมีผลน่าเชื่อถือมากเท่านัน
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรื อค่า t-statistics ของตัวคํานวณจะเป็ นตัวทดสอบว่าตัวแปร
อิสระแต่ละตัวจะกําหนดหรื ออธิ บายการผันแปรของค่าตัวแปรตามได้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
หรื อไม่ ซึง่ โดยปกติจะต้ องมีการทดสอบตามวิธีการของการทดสอบสมมติฐาน
ถ้ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา่ ตํ่าหรื อ t-statistics ของตัวสัมประสิทธิใดมีคา่ สูง
แสดงว่าตัวแปรอิสระที่ตดิ ต่ออยูก่ บั ค่าสัมประสิทธินันจะมีอิทธิพลในการกําหนดค่าของตัวแปรตาม
ได้ อย่างมีนยั สําคัญ
มาตรการทางสถิตถิ ือว่าเป็ นมาตรการที่มีความสําคัญรองลงมาจากมาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ ผลการคํานวณค่าสัมประสิทธิ (parameters) ควรที่จะถูกปฎิเสธถ้ าหากว่า
เครื่ องหมายและขนาดของมันผิดไปจากคํากล่าวทางทฤษฎี ถึงแม้ ว่าค่าทางสถิติ เช่น ค่า R2 จะมี
ค่าสูงก็ตาม
3. มาตรการทางเศรษฐมิติ ใช้ ตรวจสอบว่าสมมติฐานที่อยู่เบืองหลังวิธีทางเศรษฐมิติที่นํามาใช้
เป็ นจริ งหรื อไม่ ในกรณีที่สมมติฐานไม่เป็ นจริ งจะมีผลทําให้ ตวั คํานวณของค่าสัมประสิทธิไม่มีคณ
ุ สมบัติของ
ตัวคํานวณที่ดี ข้ อสมมติฐานที่ตรวจสอบส่วนใหญ่เกี่ยวกับค่าตัวรบกวน (disturbance term) โดยทดสอบตัว
รบกวนในแต่ละคาบเวลามีความสัมพันธ์ กนั หรื อไม่ (autocorrelation) ในกรณีที่สมมติฐานไม่เป็ นจริ ง นักเศรษฐ
มิติต้องแก้ ไขรู ปแบบ ซึง่ ทําได้ หลายวิธี เช่น เพิ่มตัวแปรใหม่ ตัดตัวแปรเก่าทิง หรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูล ในกรณีที่
ตัวแบบไม่ผ่านการประเมินจะต้ องกลับไปแก้ ไขปรับปรุ งในขันตอนที่ผ่านมา เช่น อาจกลับไปแก้ ไขตัวแบบหรื อ
อาจต้ องปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณ เป็ นต้ น แต่ถ้าผลการประเมินผ่านก็สามารถนําตัวแบบที่ได้ ไปใช้ งานต่อไป
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ขันตอนในการดําเนินงานวิจยั ที่กล่าวมาข้ างต้ น ตังแต่ขนตอนการเก็
ั
บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การได้ มาซึ่งสมการ รวมถึงขันตอนการตรวจความถูกต้ องของสมการ เมื่อได้
ทําอย่างถูกต้ องตามหลักเศรษฐมิติแล้ วจะทําให้ สามารถทําการประมาณค่าผลตอบแทนล่วงหน้ า
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้ อย่างแม่นยํามากขึน ซึง่ จะส่งผลให้ ทกุ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เช่น
ภาคประชาชนผู้ลงทุน ภาครัฐ ภาคอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สามารถใช้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการลงทุน
และปรับปรุงผลการดําเนินงานให้ ดียิ่งขึนได้

