บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
กลยุทธ์ การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ แต่ ละกองทุน
จากผลการวิจยั สมการพยากรณ์ ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์รายกองทุนทัง้ 15
กองทุน สามารถสรุปกลยุทธ์ ในการลงทุนในกองทุนอสังหาริ มทรัพย์แต่ละกองทุน ภายใต้ ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ ที่ผ้ วู ิจยั เลือกทําการศึกษาได้ ดงั ตารางที่ 5.1 ดังนี ้
1. เมื่ออัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา 1 ปี (I1) มีแนวโน้ มลดตํ่าลง ผู้ลงทุนควรเน้ นลงทุนในกองทุน
ประเภทที่พกั อาศัย ได้ แก่ กองทุน GOLDPF และกองทุนประเภทห้ างสรรพสินค้ า ได้ แก่ กองทุน CPNRF
2. เมื่ออัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี (I2) มีแนวโน้ มลดตํ่าลง ผู้ลงทุนควรเน้ นลงทุน
ในกองทุนประเภทที่พกั อาศัย ได้ แก่ กองทุน GOLDPF UOBPF และ TUPF และกองทุนประเภทห้ างสรรพสินค้ า
ได้ แก่ กองทุน FUTUREPF และ MJLF
ในทางกลับกัน ถ้ าหากอัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี (I2) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น นัก
ลงทุนควรเน้ นลงทุนในกองทุนประเภทอาคารสํานักงาน ได้ แก่ กองทุน QHPF และ MIPF และกองทุนประเภทโรงงาน
คือ กองทุน TIF1
3. เมื่ออัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ าชัน้ ดี (MLR) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ผู้ลงทุนควรเน้ นลงทุนใน
กองทุนประเภทที่พกั อาศัย ได้ แก่ กองทุน GOLDPF UOBPF และ MNIT
ในทางกลับกัน หากอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ าชันดี
้ (MLR) มีแนวโน้ มลดตํ่าลง ผู้ลงทุนควร
เน้ นลงทุนในกองทุนประเภทอาคารสํานักงาน คือ กองทุน BKKCP กองทุนประเภทห้ างสรรพสินค้ า
คือ กองทุน FUTUREPF และกองทุนประเภทโรงงาน คือ กองทุน TIF1
4. เมื่อดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ผู้ลงทุนควรเน้ นลงทุนในกองทุน
ประเภทอาคารสํานักงาน ได้ แก่ กองทุน QHPF และ BKKCP และกองทุนที่ลงทุนในห้ างสรรพสินค้ า ได้ แก่ กองทุน
FUTUREPF และ MJLF
5. เมื่อระดับราคานํ ้ามันในตลาดโลก (OIL) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ผู้ลงทุนควรเน้ นลงทุนในกองทุน
ประเภทที่พกั อาศัย ได้ แก่ กองทุน GOLDPF UOBPF และ SIRPF และกองทุนประเภทอาคารสํานักงาน ได้ แก่
กองทุน QHPF JCP และ BKKCP
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ในทางกลับกัน หากระดับราคานํ ้ามันในตลาดโลก (OIL) มีแนวโน้ มลดตํ่าลง ผู้ลงทุนควรเน้ น
ลงทุนในกองทุนประเภทที่พกั อาศัย คือ กองทุน MNIT กองทุนห้ างสรรพสินค้ า ได้ แก่ กองทุน CPNRF และ MJLF
และกองทุนประเภทสนามบิน ซึง่ ปั จจุบนั มีเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน SPF
6. เมื่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง (CON) มีแนวโน้ มลดตํ่าลง ผู้ลงทุนควรเน้ นลงทุนในกองทุน
ประเภทอาคารสํานักงาน ได้ แก่ กองทุน QHPF และ BKKCP
7. เมื่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีแนวโน้ มลดตํ่าลง ผู้ลงทุนควรเน้ น
ลงทุนในกองทุนประเภทอาคารสํานักงาน ได้ แก่ กองทุน JCP และ MIPF
ในทางกลับกัน หากดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ผู้
ลงทุนควรเน้ นลงทุนในกองทุนประเภทโรงงาน คือ กองทุน TFUND
8. เมื่อดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (INV) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ผู้ลงทุนควรหันมาเน้ นลงทุนใน
กองทุนประเภทห้ างสรรพสินค้ า ได้ แก่ กองทุน FUTUREPF และ MJLF
9. เมื่อจํานวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ ามาในประเทศไทย (FOR) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ผู้
ลงทุนควรเน้ นลงทุนในกองทุนประเภทสนามบิน ซึง่ ปั จจุบนั มีเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน SPF
10. เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ (EX) มีแนวโน้ มเพิ่มค่าขึ ้นหรื ออ่อนตัวลง ผู้
ลงทุนควรเน้ นลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนห้ างสรรพสินค้ า คือ กองทุน FUTUREPF
11. เมื่อราคาทองคําแท่งในตลาดโลก (GOLD) มีแนวโน้ มลดตํ่าลง ผู้ลงทุนควรเน้ นลงทุนในกองทุน
ประเภทอาคารสํานักงาน คือ กองทุน JCP
ในทางกลับกัน หากราคาทองคําแท่งในตลาดโลก (GOLD) มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น ผู้ลงทุนควร
เน้ นลงทุนใน กองทุนประเภทห้ างสรรพสินค้ า คือ กองทุน MJLF และกองทุนประเภทโรงงาน คือ กองทุน TFUND
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ตารางที่ 5.1
กลยุทธ์ การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรั พย์ แต่ ละกองทุน
กองทุนที่น่าลงทุนภายใต้ สถานการณ์ ต่างๆ เมื่อให้ ปัจจัยอื่นๆ คงที่
กองทุนที่ลงทุนในที่พกั อาศัย

ตัวแปร
GOLDPF

UOBPF

MNIT

SIRPF

กองทุนอาคารสํานักงาน
TUPF

QHPF

JCP

BKKCP

กองทุนห้ างสรรพสินค้ า
MIPF

CPNRF

FUTUREPF

กองทุนโรงงาน
MJLF

TFUND

TIF1

กองทุน
สนามบิน
SPF

I1
I2
I2
INF
MLR
MLR
MPI
OIL
OIL
CON
GOLD
GOLD
SET
SET
INV
EX
FOR

หมายถึง ตัวแปรที่มีนยั สําคัญมากที่สดุ สําหรับกองทุนนัน้ ๆ ควรพิจารณาประกอบการลงทุนเป็ นพิเศษ
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กลยุทธ์ การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์
แต่ ละกลุ่มการลงทุน
จากผลการวิจยั สมการพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทงั ้ 15
กองทุน สามารถสรุปกลยุทธ์ในการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์แต่ละกลุม่ การลงทุนภายใต้ ทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยทางเศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ ออกเป็ น 5 กลุม่ การลงทุนดังตารางที่
5.2 โดยผู้วิจยั แบ่งวิเคราะห์เป็ นกรณีนกั ลงทุนรายย่อย และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ตารางที่ 5.2
กลยุทธ์ การลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรั พย์
แต่ ละกลุ่มการลงทุน
ตัว
แปร
I1
I2
I2
INF
MLR
MLR
MPI
OIL
OIL
CON
GOLD
GOLD
SET
SET
INV
EX
FOR

อัตราการ
กองทุนที่
เปลี่ยนแปลง
พักอาศัย
( / )

กองทุน
อาคาร
สํานักงาน

กองทุน
ห้ างสรรพ
สินค้ า

กองทุน
โรงงาน

กองทุน
สนามบิน
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1. กรณีนักลงทุนรายย่ อย
ในแง่นกั ลงทุนรายย่อย การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์นนให้
ั ้ ผลตอบแทนที่
สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เงินฝากประจํา 3 เดือน เงินฝากออมทรัพย์ แต่ยงั คง
ให้ ผลตอบแทนน้ อยกว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยตรงอยู่ในบางช่วงปี และทองคํายังคง
เป็ นหลักทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ แต่การลงทุนในทองคําต้ อง
ลงทุ น ในระยะยาวและต้ อ งใช้ เงิ น ลงทุ น จํ า นวนมาก ซึ่ ง ต่ า งจากการลงทุ น ในกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ที่สามารถเปิ ดโอกาสให้ นกั ลงทุนรายย่อยสามารถลงทุนได้ ง่าย เพราะใช้ เงินลงทุน
ไม่มาก อย่างไรก็ตาม การลงทุนที่ถูกต้ องไม่ควรดูเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนเพียงอย่าง
เดียว ควรดูปัจจัยทางด้ าน ความเสี่ยง สภาพคล่อง และอุปนิสยั ในการลงทุน ประกอบด้ วย เพื่อจะ
ได้ ลงทุนได้ อย่างเหมาะสมและไม่ขาดทุนอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ส่วนสมการพยากรณ์ของกองทุน
้ องดูว่า ในช่วงเศรษฐกิจของ
รวมอสังหาริ มทรัพย์ การจะนําไปใช้ ในการพยากรณ์เพื่อลงทุนนันจะต้
ประเทศช่วงใดที่เอื ้ออํานวยหรื อส่งผลดีตอ่ ภาคธุรกิจใดบ้ าง เพราะกองทุนแต่ละกองนันจะลงทุ
้
นใน
ธุรกิจคนละประเภทกัน เมื่อทราบประเภทธุรกิจที่จะลงทุนแล้ ว ก็สามารถวิเคราะห์ตวั แปรที่จะเป็ น
ตัวชี น้ ํ าทิ ศทางของผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์ ได้ โดยจากตารางที่ 5.2 สามารถ
เสนอแนะยุทธ์การลงทุนสําหรับนักลงทุนทัว่ ไป หรื อนักลงทุนรายย่อยได้ ดงั นี ้
1) กองทุนที่ลงทุนในที่พกั อาศัย (residentials) ควรใช้ ตวั แปรพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (I2)
้ (MLR) ราคานํ ้ามันในตลาดโลก (OIL) และผลการดําเนินงานในอดีตของ
อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ าชันดี
กองทุนนัน้ ๆ ย้ อนหลังไป 2 เดือนในการพยากรณ์ เนื่องจากจะสังเกตได้ ว่า ตัวแปรเศรษฐกิจมห
ภาคที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนในกลุม่ นี ้มากที่สดุ คือ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ขนตํ
ั ้ ่ารายใหญ่ชนั ้
ดี เพราะว่ากองทุนกลุ่มนี ้เน้ นลงทุนในโรงแรม และอพาร์ ตเม้ นต์ ลูกค้ าของโรงแรมส่วนใหญ่เป็ น
นักท่องเที่ยวทัง้ ไทยและต่างชาติ ส่วนลูกค้ าหลักของอพาร์ ตเม้ นต์ก็เป็ นชาวต่างชาติที่อยู่อาศัย
ระยะยาวในเมืองไทย หรื อกลุ่มคนไทยที่เช่าอยู่เพื่อให้ ใกล้ ที่ทํางานในเมือง เมื่อพิจารณาได้ เช่นนี ้
ย่อ มเกี่ ย วข้ อ งกับอัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ขัน้ ตํ่ า ลูก ค้ า รายใหญ่ ชัน้ ดีแ น่น อน เพราะอัต ราดอกเบี ย้
ดังกล่าวถื อเป็ นต้ นทุนทางการเงินในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน ถ้ าอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าว
เพิ่มขึ ้นย่อมส่งผลให้ ประชาชนมีต้นทุนการกู้สงู ขึ ้นทําให้ ก้ เู งินซื ้อที่อยู่อาศัยลดลง ดังนัน้ อัตราการ
เช่าอพาร์ ตเม้ นต์หรื อโรงแรมจะสูงขึ ้น เนื่องจากผู้เช่ายังไม่ต้องการซื ้อที่อยู่อาศัยในขณะนัน้ เมื่อ
อัตราการเช่าสูงขึ ้น ส่งผลให้ อตั ราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในกลุม่ ที่อยู่อาศัยนี ้
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มี ค่า สูง ขึ น้ ดัง นัน้ ตัว แปรอัต ราดอกเบี ย้ เงิ น กู้ขัน้ ตํ่ า ลูก ค้ า ชัน้ ดี จึ ง แปรผัน ไปทิ ศ ทางเดี ย วกับ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในกลุม่ ที่อยูอ่ าศัย
ส่วนตัวแปรอีก 2 ตัวที่คอ่ นข้ างมีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนในกลุม่ ที่อยู่อาศัย
คืออัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี และราคานํ ้ามันดิบตลาดโลก ซึ่งถ้ ามองจากสภาพ
การถื อทรัพย์ สินของกองทุน จะพบว่ากองทุนจะไม่นําเงินของกองทุนไปลงในอสังหาริ มทรั พย์
100% เพราะเนื่องจากจะต้ องกันเงินบางส่วนไว้ เผื่อสภาพคล่องถึงแม้ จะเป็ นเงินส่วนน้ อยก็ตาม
แต่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ก องทุ น เหล่ า นี ใ้ ช้ เป็ นตั ว เลื อ กในการรั ก ษาสภาพคล่ อ งนอกจากตั ว ของ
อสังหาริ มทรัพย์เองก็คือ พันธบัตรรัฐบาลนัน่ เอง เพราะพันธบัตรรัฐบาลสามารถนํามาขายในตลาด
รองได้ หากต้ องการเงินสดไปใช้ แบบเร่ งด่วน ดังนัน้ ถ้ าอัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
สูงขึ ้น ก็จะส่งผลให้ ราคาพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ออกมาก่อนหน้ ามีราคาหน้ าตัวลดลง ดังนัน้
ก็ จะทํ า ให้ มูลค่าทรั พ ย์ สินโดยรวมของกองทุน มี มูลค่าลดลง จึง ทํ าให้ ผลตอบแทนกองทุนรวม
้ วแปรนี ้จึงส่งผลในทิศทางตรงกันข้ ามกับผลตอบแทน
อสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้ มลดลงด้ วย ดังนันตั
กองทุนในกลุ่มนี ้ ส่วนราคานํา้ มันดิบตลาดโลก มีลกั ษณะเป็ นต้ นทุนเช่นเดียวกับอัตราดอกเบี ้ย
เงินกู้ขนตํ
ั ้ ่ารายใหญ่ชนดี
ั ้ เพราะถ้ าราคานํ ้ามันสูงขึ ้นย่อมส่งผลให้ คนอยากขับรถน้ อยลง เพราะ
ต้ องการประหยัด ดังนันอั
้ ตราการเช่าที่พกั ในเมืองหรื อใกล้ ที่ทํางานจะสูงขึ ้นด้ วย ซึง่ ก็จะส่งผลดีตอ่
ผลตอบแทนของกองทุนในกลุ่มนีด้ ้ วย จึงสรุ ปได้ ว่าราคานํา้ มันดิบตลาดโลกจะแปรผันทิศทาง
เดียวกันกับผลตอบแทนของกองทุนในกลุม่ นี ้
2) กองทุนที่ลงทุนในอาคารสํานักงาน (office buildings) ควรใช้ ตวั แปรดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง
(CON) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ราคานํ ้ามันใน
ตลาดโลก (OIL) และผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนนันย้
้ อนหลังไป 2 เดือน เนื่องจากจะเห็นได้ ว่าตัว
แปรเศรษฐกิ จมหภาคที่ส่งผลต่อผลตอบแทนของกลุ่มนีม้ ากที่สุด คือ ราคานํา้ มันดิบตลาดโลก
เพราะเนื่ อ งจากธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ออฟฟิ ตสํ า นัก งานใจกลางเมื อ ง หรื อ ในเขตธุ ร กิ จ นัน้ จะ
เกี่ยวข้ องกับราคานํ ้ามันด้ วย ถ้ าราคานํ ้ามันสูงมากๆ จนพนักงานออฟฟิ ต เริ่ มคิดถึงค่าใช้ จ่ายที่
เพิ่มขึ ้น ส่งผลต่ออาชีพการทํางาน และค่าใช้ จ่ายในการดํารงชีวิต บริ ษัทต่าง ๆ จึงคํานึงถึงต้ นทุน
ด้ านนี ้ค่อนข้ างมาก ดังนัน้ การเลือกทําเลที่ตงออฟฟิ
ั้
ต สํานักงานก็มกั เลือกทําเลที่มีการคมนาคม
สะดวก ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า หรื อการขนส่งมวลชนสะดวก ซึง่ ทําให้ พนักงานสามารถมาทํางานโดย
ไม่ต้องใช้ รถยนต์ เป็ นการช่วยลดค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจําวันได้ มาก ส่งผลให้ พนักงานไม่คิดลาออก
หรื อหาที่ทํางานใหม่ที่ได้ เงินเดือนสูงขึ ้น เพราะค่าใช้ จ่ายสูงขึ ้นด้ วย
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ดังนัน้ จากงานวิจัยนีท้ ําให้ เห็นได้ ว่า กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ที่ไปลงทุนใน
ธุรกิ จประเภทสํานักงานนัน้ ผลตอบแทนถูกกําหนดหรื อมีอิทธิ พลโดยตัวแปรราคานํา้ มันดิบใน
ตลาดโลกมากที่สดุ และมีทิศทางเดียวกัน ส่วนตัวแปรรองลงมา คือ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง และ
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ตามลําดับ เพราะดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ างนันมี
้ ลกั ษณะของต้ นทุน
ถ้ าราคาวัสดุก่อสร้ างราคาสูงขึ ้นย่อมส่งผลให้ ต้นทุนการก่อสร้ างสูงขึ ้น ดังนัน้ ย่อมต้ องเพิ่มค่าเช่า
ให้ สู ง ขึ น้ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผู้เ ช่ า บางส่ ว นทนต่ อ ราคาค่ า เช่ า ที่ สูง ขึ น้ ไม่ ไ หวก็ จ ะเลิ ก เช่ า ส่ ง ผลให้
ผลตอบแทนลดลงด้ วยเช่นกัน ส่วนดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็เหมือนกับกองทุนที่ลงทุนใน
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า เนื่ อ งจากถ้ า เศรษฐกิ จ ดี ภาคการผลิ ต ดี ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเช่ า ออฟฟิ ต
สํานักงานสูงขึ ้นด้ วย จึงพอสรุ ปได้ ว่า ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลต่อผลตอบแทนใน
ทิศทางเดียวกัน ไม่วา่ กองทุนอยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจไหนก็ตาม
3) กองทุนที่ลงทุนในศูนย์การค้ า (plazas) ควรจะใช้ ตวั แปรพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (I2) ดัชนี
การลงทุนภาคเอกชน (INV) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) และผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนนัน้ ๆ
ย้ อนหลังไป 2 เดือน เนื่องตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ใน
้ อนข้ าง
กลุ่มนี ้มากที่สดุ คือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน เพราะเนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวกับศูนย์การค้ านันค่
เกี่ยวข้ องกับอํานาจซื ้อของประชาชน ดังนัน้ ถ้ าดัชนีการลงทุนภาคเอกชนสูงชึ ้น ส่งผลให้ การจ้ าง
งานมีมากขึ ้น ประชาชนจะมีรายได้ มากขึ ้น เกิดการว่างงานลดลง ส่งผลให้ การจับจ่ายใช้ สอยของ
้ งขึ ้นด้ วย ดังนัน้ ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ประชาชนสูงขึ ้น ซึ่งทําให้ รายได้ ของศูนย์การค้ าเหล่านันสู
อสังหาริ มทรัพย์ในกลุ่มนีก้ ็จะสูงขึ ้นด้ วย จึงสามารถกล่าวได้ ว่า ตัวแปรดัชนีการลงทุนภาคเอกชนแปรผันทาง
เดียวกับผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในกลุม่ นี ้
ตัวแปรรองลงมาคือ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับดัชนีการลงทุน
ภาคเอกชน เพราะเนื่ องจากธุรกิ จศูนย์ การค้ า มักจะผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิ จค่อนข้ างสูง
ดัง นัน้ ถ้ า เศรษฐกิ จ ดี ผ ลผลิ ต ภาคอุต สาหกรรมมี อัต ราสูง ย่ อ มเกิ ด การใช้ จ่ า ยมากขึน้ เพราะ
ประชาชนมีความเชื่อมัน่ ในรายได้ ตนเองมากขึ ้น จึงกล้ าที่จะจับจ่ายใช้ สอย ก็จะส่งผลให้ ตวั แปรนี ้
ส่งผลในทิศทางเดียวกันกับผลตอบแทนของกองทุนในกลุ่มนี ้ อันดับสุดท้ ายคืออัตราดอกเบีย้
พันธบัตรรั ฐบาลอายุ 10 ปี เช่นเดียวกับที่กล่าวไปแล้ วในกลุ่มของที่อยู่อาศัย เพราะกองทุนจะ
รักษาสภาพคล่องโดยเก็บทรัพย์สนิ ส่วนน้ อยบางส่วนในรูปของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
4) กองทุนที่ลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม (industrial warehouses) ควรใช้ ตวั แปรผลการดํา เนินงาน
ในอดีตของกองทุนย้ อนหลังไป 2 เดือนเป็ นหลัก แต่ถ้าต้ องการลงทุนเจาะจงในกองทุน TFUND ควรดูตวั แปร
ราคาทองคําในตลาดโลกย้ อนหลังไป 2 เดือน (GOLD(-2)) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 2 เดือน (SET(-2))
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และอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจําเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (I1) ประกอบกับการลงทุน และถ้ าต้ องการลงทุน
เจาะจงในกองทุน TIF1 ควรดูตวั แปรอัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (I2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (INV)
และอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ขนตํ
ั ้ ่าลูกค้ าชันดี
้ (MLR) ประกอบการลงทุน เนื่องจากไม่มีตวั แปรเศรษฐกิจมหภาคใดที่
เป็ นตัวแทนของกลุ่มในการกําหนดผลตอบแทนของกองทุนในกลุ่มนี ้ดังนันควรจะวิ
้
เคราะห์แยกเป็ นรายกองทุน
เพื่อวิเคราะห์ ว่าควรลงทุนในกองทุนใด ก็ ให้ ใช้ ตวั แปรที่ กําหนดผลตอบแทนในกองทุนนัน้ ๆ เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์
ในที่ นีถ้ ้ าต้ องการคาดการณ์ ผลตอบแทนของกองทุน TFUND ก็ ให้ ดูตัวแปรดัชนี ราคา
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้ อนหลัง 2 เดือน ราคาทองคําในตลาดโลกย้ อนหลัง 2 เดือนและอัตราดอกเบี ้ยเงิน
ฝากประจํา 12 เดือนเป็ นหลัก เพราะธุรกิจโรงงานหรื อโกดังให้ เช่านัน้ รายรับต้ องขึ ้นอยู่กบั ผู้ลงทุนเป็ นหลักว่า
้ รกิจประเภทนี ้จะสามารถ
โรงงานในพอร์ ตของกองทุนนันเหมาะสมกั
้
บประเภทธุรกิจของลูกค้ าหรื อไม่ ดังนันธุ
คาดการณ์ ได้ ค่ อนข้ างยาก ดังนัน้ ปั จจัยที่ จะกํ าหนดผลตอบแทนของกองทุนในกลุ่มนี จ้ ึ งค่อนข้ างมี
หลากหลายจึงต้ องวิเคราะห์แยกเป็ นแต่ละกองทุนจะดีที่สดุ โดยดูผลการบริ หารงานในอดีตย้ อนหลังของแต่ละ
กองทุนเพื่อประกอบการลงทุนในแต่ละกองทุนด้ วย
5) กองทุนที่ลงทุนในสนามบิน (airport) ควรจะใช้ ตวั แปร ราคานํ ้ามันในตลาดโลก (OIL) จํานวน
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย (FOR) และผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนนัน้ ๆ
ย้ อนหลังไป 2 เดือน เนื่องจากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) มีตวั แปรที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทน
ของกองทุนทังหมด
้ 4 ตัว คือ ผลการบริ หารงานย้ อนหลัง 1 และ 2 เดือน ส่วนตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคเรี ยงตาม
การมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนกองทุนมากไปน้ อย คือ ราคานํ ้ามันดิบตลาดโลก และจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามา
เที่ยวในประเทศไทย
้
รายได้ มากน้ อยแค่ใด
จากผลการวิจยั นี ้ทําให้ เห็นว่า ธุรกิจด้ านสนามบินนันจะมี
จะขึ ้นกับราคานํ ้ามัน และจํานวนเที่ยวบินที่มาลงในสนามบิน ซึง่ เกี่ยวโยงกับจํานวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ ามาเที่ยวในเมืองไทยนัน่ เอง ดังนัน้ ถ้ ามองว่าปี นี ้มีความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้ เกิด
ความวุ่นวายภายในประเทศ ทําให้ จํานวนนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวลดลงแน่นอนแล้ ว ก็ไม่ควร
เลือกลงทุนในกองทุนในกลุม่ ที่ไปลงทุนในสนามบิน
2. กรณีนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในแง่มุมของนักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สามารถวิเคราะห์ ทิศทางของตัวแปรทาง
เศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจระดมทุนจากตารางที่ 5.2 ดังต่อไปนี ้
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1) กองทุนที่ลงทุนในที่พกั อาศัย (residentials) นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ควรใช้ ตวั แปรพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 10 ปี (I2) อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) และราคานํ ้ามันในตลาดโลก (OIL) ในการ
ตัดสินใจว่าควรจะเสนอสินทรัพย์ในกลุม่ ที่พกั อาศัยในช่วงเวลาใดจึงจะสามารถสร้ างแรงดึงดูดให้ กองทุนและนัก
ลงทุนรายย่อยสนใจเข้ ามาลงทุนในสินทรัพย์นนั ้ ๆ โดยตัวแปรที่สง่ ผลต่อผลตอบแทนของกองทุนในกลุม่ นี ้มากสุด
คือ อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ลกู ค้ ารายใหญ่ชนดี
ั ้ (MLR) ดังนัน้ ถ้ านักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เล็งเห็นว่า อัตราดอกเบี ้ย
ดังกล่าวจะสูงขึ ้นในอนาคตอันใกล้ นี ้ย่อมสามารถเตรี ยมออกกองทุนในกลุ่มที่อยู่อาศัยได้ เนื่องจากว่าเมื่ออัตรา
ดอกเบี ้ยดังกล่าวสูงขึน้ ย่อมส่งผลต่ออํานาจการซื ้อที่อยู่อาศัยของประชาชนจะลดลง และหันมาเช่ามากขึน้
ดังนัน้ จึงส่งผลให้ แนวโน้ มผลตอบแทนออกมาดี จึงดึงดูดนักลงทุนได้ มาก
2) กองทุนที่ลงทุนในอาคารสํานักงาน (office buildings) นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ควรใช้ ตวั แปร
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง (CON) ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
(MPI) และราคานํ ้ามันในตลาดโลก (OIL) ในการตัดสินใจก่อนเสนอสินทรัพย์ในกลุ่มนี ้โดยตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ผลตอบแทนของกองทุนในกลุ่มนี ม้ ากที่ สุด คือ ราคานํ า้ มันดิบในตลาดโลก (OIL) ดังนัน้ ถ้ าราคานํ า้ มันดิบ
ตลาดโลกมีแนวโน้ มสูงขึ ้น ย่อมส่งผลให้ อาคารสํานักงานที่อยู่ใจกลางเมืองมีอตั ราการเช่าที่สงู ขึ ้น เพราะราคา
นํ ้ามันถือว่าเป็ นต้ นทุนการเดินทาง ดังนัน้ นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่กําลังออกกองทุนเสนอขายหน่วยลงทุน
ในกลุม่ นี ้ก็สามารถใช้ ช่วงเวลาดังกล่าวออกขายหน่วยลงทุนมากที่สดุ
3) กองทุนที่ลงทุนในศูนย์การค้ า (plazas) นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ควรใช้ ตวั แปรพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 10 ปี (I2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (INV) และดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (MPI) ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของกองทุนในกลุม่ นี ้คือ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (INV)
ดังนัน้ ถ้ าผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์เล็งเห็นว่า ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนจะสูงขึ ้น ก็ควรจะออกขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนในกลุม่ ศูนย์การค้ า เนื่องจากเมื่อการลงทุนของเอกชนเพิ่มมากขึ ้น ย่อมส่งผลให้ เกิดการจ้ าง
งานเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ การว่างงานลดลง และทําให้ เกิดความเชื่อมัน่ ในการจับจ่ายใช้ สอยมากขึ ้น ดังนัน้ คน
ก็จะซื ้อของมากขึ ้น ผลตอบแทนของศูนย์การค้ าต่าง ๆ ก็จะสูงขึ ้นตามด้ วย
4) กองทุนที่ลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรม (industrial warehouses) นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ไม่
สามารถดูแนวโน้ มได้ จากตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของกลุ่มได้ เนื่องจากไม่มีตวั แปรเศรษฐกิจมหภาคของ
กลุ่ม ดังนัน้ การจะดูว่าเมื่อใดควรจะออกขายหน่วยลงทุนให้ กบั นักลงทุนรายย่อย ควรดูเจาะจง
เป็ นรายกองทุนไปว่ากองทุนที่จะออกมาใหม่ มีลกั ษณะเหมือนหรื อคล้ ายกับกองทุนที่มีอยู่เดิมกอง
ไหนมากที่สดุ ซึง่ จะทําให้ เราต้ องมีความระมัดระวังกับกองทุนในกลุม่ นี ้เป็ นพิเศษ
5) กองทุนที่ลงทุนในสนามบิน (airport) นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ควรใช้ ตวั แปรราคานํ ้ามันดิบใน
ตลาดโลก (OIL) และจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาในประเทศไทย (FOR) พิจารณาประกอบการลงทุน โดยตัวแปรที่มี
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อิทธิพลต่อผลตอบแทนในกลุม่ นี ้มากที่สดุ คือ ราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลก (OIL) ดังนัน้ นักพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เล็งเห็นว่า ราคานํ ้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้ มลดลง ก็สามารถเตรี ยมออกกองทุนในกลุ่มสนามบินขายแก่นกั
ลงทุนรายย่อยเพื่ อระดมทุน ได้ เนื่ องจากนํ า้ มันถื อเป็ นต้ นทุนหลักของธุรกิ จสายการบิน ดังนัน้ การที่ ราคา
นํ ้ามันดิบตลาดโลกลดลง ย่อมส่งผลให้ ธุรกิจสายการบินคึกคัก แล้ วนํามาซึง่ ผลตอบแทนของสนามบินนัน่ เอง
สรุ ปความแตกต่ างของผลลัพธ์ ท่ ไี ด้ จากงานวิจัยชิน้ นีแ้ ละ
งานวิจัยชิน้ อื่น ๆ ที่ใกล้ เคียงกัน
จากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ทําให้ สามารถสรุ ปความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้ จากวิจยั ชิ ้นนี ้และ
งานวิจยั ชิ ้นอื่น ๆ ที่ใกล้ เคียงกันดังนี ้
1. คุณศิริลกั ษณ์ ธํารงรักษ์ กลุ (2551) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเปรี ยบเทียบ
ผลการดําเนินงานและปั จจัยที่กําหนดผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย
(property fund)” โดยใช้ ข้อมูลของกองทุนทังหมด
้
13 กองทุน ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึง่ สถิติที่ใช้ คือวิธีกําลังสองน้ อยที่สดุ (Ordinary Least Square: OLS)
ได้ ผลการวิจัยว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเงินบาทเทียบกับเงินสกุลดอลล่าสหรัฐ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
และอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (private investment index) มีความสัมพันธ์ ใน
ทิศทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ ส่วนอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากประจําเฉลี่ย 1 ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานํ ้ามันดิบโลก อัตรา
เงิ น เฟ้ อ อัต ราการเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี ย้ พัน ธบัต รรั ฐ บาลอายุ 10 ปี และอัต ราการ
เปลี่ยนแปลงของราคาทองคําแท่งในตลาดโลก มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวม
2. พิชญา แซ่อึ ้ง (2550) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยกําหนดมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวมอสังหาริ มทรัพย์ (กอง1)” โดยใช้ ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือน ตังแต่
้ เดือนกันยายน พ.ศ.2546 ถึง
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 จากหน่วยงานต่าง ๆ มาหาความสัมพันธ์ ระหว่างมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์กบั ปั จจัยต่าง ๆ และทําการวิเคราะห์โดยใช้ วิธีการทางเศรษฐมิติ
สร้ างสมการถดถอยเชิงซ้ อน (multiple linear regressions) ในรู ปแบบลอการิ ทึม (double-log function) ผล
การศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารทุน (NAVEPF) และอัตรา
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ดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา (R) มีความสัมพันธ์ กบั มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์อย่างมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 99 97 และ 99 ตามลําดับ
3. งานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง “สมการพยากรณ์ผลตอบแทนของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทย” โดยใช้ ข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์กอง 1 ที่เริ่ ม
ก่อตังไม่
้ เกิน 30 มิถนุ ายน 2550 ทําให้ มีกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ใช้ ในการศึกษาทังหมด
้
15
กองทุ น ได้ มี ก ารศึ ก ษาตั ว แปรเศรษฐกิ จ มหภาคที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลตอบแทนของกองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์เช่นเดียวกับทัง้ 2 ท่านข้ างต้ น แต่ผลที่ได้ มีบางตัวแปรที่ได้ ผลต่างกันคือบางตัว
แปรมีความสัมพันธ์ กบั ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ได้ ทงทิ
ั ้ ศทางเดียวกันและทิศทาง
ตรงกันข้ าม นัน่ คือ ราคานํ ้ามันดิบตลาดโลก อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์
อัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี ้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาทองคําแท่งในตลาดโลก เนื่องจากผู้วิจยั พบว่า ตัวแปรเหล่านี ้สามารถส่งผลต่อผลตอบแทน
ของกองทุนได้ ทงด้
ั ้ านบวกและลบ เช่น ราคานํ ้ามันดิบตลาดโลก ถือเป็ นต้ นทุนของการเดินทาง แต่
ก็เป็ นการเกิดประโยชน์ให้ แก่บางกองทุนเนื่องจากกองทุนนันเป็
้ นกองทุนที่ลงทุนอาคารสํานักงาน
ใจกลางเมือง เนื่องจากจะมีกําไรมากขึ ้นเพื่อเป็ นการลดค่าใช้ จ่ายการเดินทางของพนักงาน จึงเช่า
สํานักงานที่อยู่ใจกลางเมืองมากขึ ้น เป็ นต้ น แต่เนื่องจากผู้วิจยั แต่ละท่านได้ ใช้ กรอบเวลาการวิจยั
ที่ ต่า งกัน รวมทัง้ จํ า นวนกองทุน ที่ ใ ช้ ศึก ษาก็ ไ ม่เ ท่ า กัน อี ก ทัง้ ขบวนการวิ จัย อาจมี บ างส่ ว นที่
แตกต่างกันส่งผลให้ ผลการวิจยั ที่ได้ ออกมาต่างกันบ้ างในบางตัวแปร ดังนัน้ ผู้ที่จะนําไปใช้ เป็ น
ข้ อมูลในงานวิจัยครัง้ ต่อไปควรทําการศึกษาให้ ถี่ถ้วนด้ วยว่าช่วงเวลาต่างกันจะมีผลต่อผลลัพธ์
งานวิจยั ของแต่ละท่านหรื อไม่
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้ อเสนอแนะสําหรั บผู้ประกอบการอสังหาริมทรั พย์
ั ้ มาก
1.1 ผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์ควรพิจารณาเพิ่มเติมในด้ านทําเลที่ตงให้
เพราะเนื่องจากทําเลถือเป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จของโครงการมากที่สดุ บางครัง้ โครงการ
ของกองทุนที่มีอยู่เดิมประสบความสําเร็ จ แต่โครงการลักษณะเดียวกันแต่ต่างทําเลอาจทําให้ ไม่
ประสบความสําเร็จก็ได้
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1.2 การที่ผ้ ูประกอบการจะเสนอขายหรื อเสนอเช่าต่อกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อระดมทุนนัน้ ควรให้ มืออาชีพแนะนําตังแต่
้ เริ่ มแรกจะดีที่สดุ เพราะเป็ นเรื่ องของการลงทุนของ
คนจํานวนมากต้ องใช้ ความรู้เฉพาะทาง
1.3 สมการพยากรณ์ ผลตอบแทนของทัง้ 15 กองนี ้ไม่ได้ รับประกันความแม่นยําใน
อนาคต เพราะต้ องคํานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมภายนอกที่อาจจะเปลี่ยนแปลงด้ วย ซึ่งในสภาพความ
เป็ นจริ ง ปั จจัยต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้ องใช้ สมการพยากรณ์ให้ เหมาะและตรงกับ
สถานการณ์ที่กําหนดไว้
1.4 ประเภทธุ ร กิ จ ที่ ก องทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ มี ม ากที่ สุ ด คื อ กองทุ น
อสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องกับที่อยู่อาศัย ถ้ าผู้ประกอบการรายใดที่มีอสังหาริ มทรัพย์อยู่ในธุรกิจ
ประเภทอื่นที่มีผลตอบแทนที่สูง ก็สามารถเสนอขายต่อนักลงทุนได้ แต่ต้องศึกษาตลาดให้ มาก
เพราะการที่จะเข้ าไปเปิ ดตลาดใหม่ ไม่ได้ รับประกันความสําเร็ จ
2. ข้ อเสนอแนะต่ อนักลงทุนรายย่ อย
2.1 การนําสมการพยากรณ์ผลตอบแทนกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ทงั ้ 15 กองทุน
ไปใช้ ต้องอยู่บนสมมติฐานที่ ว่า ปั จจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ ไม่เกี่ ยวข้ องไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น
ปั จจัยทางการเมือง ปั จจัยทางเศรษฐกิจโลก ฯลฯ
2.2 ผู้ลงทุนจะต้ องมีความเข้ าใจและมีความรู้ ด้านการลงทุนประกอบด้ วย เพราะการ
ใช้ สมการพยากรณ์ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าจะประสบความสําเร็ จ
ในการลงทุน
3. ข้ อเสนอแนะต่ อผู้วิจัยครั ง้ ต่ อไป
3.1 การวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อจํากัดทางด้ านข้ อมูล เนื่องจากข้ อมูลทุติยภูมิของกองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์มีจํากัด ด้ วยเหตุที่กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์เพิ่งมีในเมืองไทยเมื่อปี พ.ศ.2546
ดังนัน้ เมื่อเวลาผ่านไปมากขึ ้น ในการวิจยั ครัง้ ต่อ ๆ ไปสามารถมีข้อมูลของกองทุนอื่น ๆ ที่มาก
เพียงพอต่อการทํ างานวิจัย จึงควรทํ ากลุ่มตัวอย่างของการจัดกลุ่มตามธุรกิ จของกองทุนให้ มี
จํานวนเท่ากันในแต่ละกลุม่ เพื่อจะได้ สามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแต่ละกลุม่ ได้ ชดั เจน
และแม่นยําขึ ้น
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3.2 ในการทดสอบความแม่ น ยํ า ของข้ อ มูล ผู้วิ จัย ใช้ ข้ อ มูล ในอดี ต ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
ระยะเวลาของการทําวิจยั มาแทนค่า เนื่องจากจํานวนข้ อมูลและระยะเวลาในการทําวิจยั มีจํากัด
แต่ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรใช้ ข้อมูลนอกระยะเวลาการศึกษามาแทนค่า เพื่อทดสอบความแม่นยํา
เพื่อให้ ผลที่ได้ มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ ้น
3.3 ควรหาตัวแปรอื่น ๆ ที่ผ้ วู ิจยั รุ่ นหลังคิดว่าน่าจะมีผลต่อการพยากรณ์มาเปรี ยบเทียบกับ
ตัวแปรเดิม และตรวจสอบสมการพยากรณ์วา่ ยังมีความแม่นยําอยูห่ รื อไม่เมื่อกาลเวลาผ่านไป
3.4 การศึกษาครัง้ ต่อไปอาจใช้ การศึกษาโดยการสํารวจความคิดเห็นจากผู้จดั การกองทุนรวม
แต่ละกองว่า แท้ จริ งแล้ วยังมีปัจจัยเฉพาะเจาะจง หรื อเคล็ดลับอะไรที่ทําให้ ผลตอบแทนกองทุนออกมาน่า
พอใจ
3.5 การวิจัยครัง้ นีพ้ บว่า ข้ อมูลของกองทุนอสังหาริ มทรัพย์ในกลุ่มที่อยู่อาศัยมีมากที่สุด
ส่วนข้ อมูลของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ในกลุ่มสนามบินมีน้อยที่สุด ดังนัน้ การวิจยั ครัง้ ต่อไปสําหรับ
บุคคลที่ต้องการศึกษาเจาะลึกรายกลุม่ ธุรกิจ ควรศึกษาในกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์กลุม่ ที่อยูอ่ าศัย

