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     การประเมินผลการดําเนินงานของพอรตโฟลิโอ ( Portfolio Evaluation) 
การประเมินผลเพื่อพิจารณาวาพอรตโฟลิโอท่ีเราถืออยูหรือท่ีเราลงทุนอยูเปนสิ่งสําคัญตอนักลงทุนเปน

อยางยิ่งเพราะจะทําใหนักลงทุนทราบวาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการลงทุนของตนหรือเพื่อชวยใหนัก
ลงทุนพิจารณาตัดสินใจเพื่อจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีอยูมากมายไดอยางมีหลักการยิ่งข้ึน  ในการประเมินผล
นั้นเราตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ไดแก  ผลตอบแทนที่ไดจากพอรตโฟลิโอ  และความเสี่ยงของพอรตโฟลิโอนั้นๆ 
ซึ่งเราจะพิจารณาแตเพียงแคผลตอบแทนเพียงอยางเดียวไมได  เนื่องจากผลตอบแทนและความเสี่ยงมีความสัมพันธ
ตอกันและกันอยางเหนียวแนน  นอกจากนั้น ปจจัยอื่นๆ ก็มีผลตอการประเมินผลของพอรตโฟลิโอดวยเชนกัน  เชน
พอรตโฟลิโอท่ีเราจะนํามาใชในการเปรียบเทียบ และความสามารถในการเลือกหลักทรัพยท่ีจะลงทุนตลอดจน
ความสามารถในการเลือกจังหวะในการลงทุน เปนตน  ซึ่งในที่นี้เราจะไดพิจารณากันถึงมาตรวัดและวิธีการตางๆ 
ในการประเมินผลการดําเนินงานของพอรตโฟลิโอกัน 

ประการแรกที่นักลงทุนตองพิจารณาก็คือ การวิเคราะหถึงผลตอบแทนที่ไดจากพอรตโฟลิโอท่ีเราตองการ
ประเมิน ซึ่งเราสามารถคํานวณไดจากสูตร 

 
ผลตอบแทน = มูลคาของกองทุนหรือพอรตโฟลิโอ ณ ปลายงวด – มูลคาของกองทุน 
 
หรือ            = (พอรตโฟลิโอ ณ ตนงวด + เงินปนผลหรือดอกเบี้ยที่กองทุนนั้นจาย)/มูลคาของ

พอรตโฟลิโอ ณ ตนงวด 
 

มูลคาของพอรตโฟลิโอ ณ ตนงวด 
การคํานวณหาผลตอบแทนนั้นเราจะใชการดําเนินงานที่ผานมาของกองทุนมาใชในการพิจารณาโดยเรา

อาจวัดผลตอบแทนในแตละเดือนหรือรอบสามเดือนแลวแตงวดระยะเวลาการลงทุนที่เราเห็นวาเหมาะสม  เมื่อเรา
ไดผลตอบแทนแลว  ปจจัยตอไปที่ตองพิจารณาก็คือความเสี่ยงซึ่งสามารถวัดไดจากทั้งความเสี่ยงโดยรวมที่วัดโดย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือความเสี่ยงท่ีเปนระบบ (systematic risk) ท่ีวัดไดโดยคาเบตา (β) หลังจากนั้นเราก็จะ
ใชตัวแบบการวัดผลประกอบการที่ปรับดวยความเสี่ยงซึ่งมีอยูหลายตัวแบบดวยกัน  แตท่ีนิยมใชกันสวนใหญไดแก  
ตัววัดของชารป (Sharpe’s measure) ตัววัดของเทรเนอร (Treynor’s measure)  และตัววัดของเจนเซน (Jensen’s 
measure) 

ตัววัดของชารป เปนการพิจารณาผลตอบแทนของพอรตโฟลิโอตอหนึ่งหนวยความเสี่ยง ซึ่งจะวัดโดยคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยสามารถเขียนเปนสูตรไดดังนี้ 
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โดยที่ Si = ตัววัดของชารปสําหรับพอรตโฟลิโอ i 
 iR  = คาเฉลี่ยของผลตอบแทนที่ไดจากพอรตโฟลิโอในชวงเวลาที่ศึกษา 

 fR  = คาเฉลี่ยของผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงในชวงเวลาที่ศึกษา 
σi = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของพอรตโฟลิโอ i 

 
พอรตโฟลิโอท่ีมีคาตัววัดของชารปยิ่งสูง  แสดงวาพอรตโฟลิโอนั้นใหผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงแลว

สูง  นั้นก็หมายความวาพอรตโฟลิโอนั้นมีผลประกอบการที่ดีนั้นเอง 
 
ตัววัดของเทรเนอรก็เปนตัววัดผลตอบแทนของพอรตโฟลิโอเมื่อเทียบกับความเสี่ยงเชนเดียวกับชารป  แต

ตางกันที่ความเสี่ยงของเทรเนอรจะวัดจากความเสี่ยงท่ีเปนระบบที่วัดโดยคาเบตา (β) 
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โดยที่ T = ตัววัดของเทรเนอร 
 iR  = คาเฉลี่ยของผลตอบแทนของพอรตโฟลิโอ 
 fR  = คาเฉลี่ยของผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 

βi = คาเบตาท่ีเปนตัววัดความเสี่ยงท่ีเปนระบบ 
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  = คาความแปรปรวนรวมระหวางผลตอบแทนของพอรตโฟลิโอและผลตอบแทนของตลาด
หารดวยความแปรปรวนของตลาด 

ตัววัดของเจนเซน เปนการวัดวาผลตอบแทนที่แทจริงของพอรตโฟลิโอนั้นแตกตางจากผลตอบแทนที่คาด
วาจะไดรับที่วัดจากตัวแบบ CAPM อยางไรถาผลตอบแทนที่ไดมากกวาผลตอบแทนที่คํานวณจากตัวแบบ CAPM ก็
หมายความวาพอรตโฟลิโอนั้นมีการดําเนินงานที่ดีกวานั่นเอง 
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โดยคา αi = คาเจนเซน  แอลฟา  ถา แอลฟาเปนบวกแสดงวาพอรตโฟลิโอนั้นมีผลการดําเนินงานที่
ดีกวาท่ีควรไดตามทฤษฎี CAPM 
 เราจะลองดูประสิทธิภาพของดัชนีตราสารหนี้กลุมตางๆกันวากลุมใดมีผลการดําเนินการมากกวากัน โดย
จะใชขอมูลรายสัปดาหของดัชนีแตละกลุม ไดแกดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุมยอยท่ี 1(อายุคงเหลือ 1 ถึง 3 ป) กลุมยอย
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ท่ี 2 (อายุคงเหลือ 3 ถึง 7 ป) กลุมยอยท่ี3 (อายุ 7 ถึง 10ป) กลุมยอยท่ี4 (อายุมากกวา 10 ป) และดัชนีหุนกูภาคเอกชน
ท่ีอยูในระดับลงทุนได  โดยจะวัดผลการดําเนินการตั้งแตตนป 2545 นี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2545 
 

วันที่ ผลตอบแทนดัชนี อัตราผลตอบแทน สวนตาง
(รายสัปดาห) ปราศจากความเสี่ยง อัตราผลตอบแทน

17 ต.ค. 45 -0.125 0.036 -0.161
24 ต.ค. 45 0.136 0.035 0.101
31 ต.ค. 45 0.197 0.035 0.162
7 พ.ย. 45 0.347 0.034 0.313

14 พ.ย. 45 0.352 0.032 0.320
21 พ.ย. 45 0.057 0.033 0.024
28 พ.ย. 45 0.054 0.032 0.022  

 
 ตารางขางบนเปนตัวอยางขอมูลของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุมยอยท่ี 1 ในชองแรกของตารางเปนวันที่ของ
คาดัชนี ชองท่ี 2 เปนคาอัตราผลตอบแทนของดัชนีท่ีคํานวณจากดัชนีอัตราผลตอบแทนสุทธิ ชองท่ี 3 เปนคาอัตรา
ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง ซึ่งในที่นี้ใชอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง 1 เดือนโดยปรับเปนผลตอบแทน
ตอสัปดาหเพื่อสอดคลองกับชวงเวลาที่คํานวณดัชนี และชองสุดทายเปนสวนตางระหวางอัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีกลุมยอยท่ี 1 และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
เมื่อไดขอมูลเชนที่แสดงในตารางดังกลาวแลวเราก็จะคํานวณหาคาเฉลี่ยของสวนตางของอัตราผลตอบแทน(ชอง
สุดทาย)และนํามาหารดวยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผยตอบแทนของดัชนีซึ่งใชเปนตัววัดความเสี่ยงของ
อัตราผลตอบแทนนั่นเอง คาท่ีไดก็คือตัววัดของชารปซึ่งเปนการวัดอัตราผลตอบแทนตอหนึ่งหนวยความเสี่ยง
นั่นเอง ถากลุมหลักทรัพยใดมีคาอัตราสวนของชารปนี้สูงก็จะมีผลการดําเนินการที่ดีกวากลุมหลักทรัพยท่ีมีคา

อัตราสวนของชารปต่ํา รายละเอียดของคาตางๆไดนํามาแสดงในตารางขางลางนี้ 
 

ดัชนี คาเฉล่ียสวนตาง สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาอัตราสวนของชารป
กลุมยอยที่1 0.069 0.141 0.492
กลุมยอยที่2 0.215 0.671 0.321
กลุมยอยที่3 0.373 1.494 0.250
กลุมยอยที่4 0.829 1.579 0.525
หุนกูเอกชน 0.172 0.257 0.669  

 
จากตารางการจะพบวาการประเมินผลสําหรับพันธบัตรรัฐบาลกลุมตางๆโดยใชตัววัดของชารปในชวง

ตั้งแตตนปนั้น ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุมยอยท่ี 4 มีผลการดําเนินการดีท่ีสุดโดยมีคาอัตรสวนของชารปสูงสุดใน
กลุมถึง 0.525 รองลงมาเปนกลุมยอยท่ี 1 และ2 ท่ีมีคาอัตราสวนของชารปเทากับ 0.492 และ 0.321 ตามลําดับ ถา
พิจารณาเฉพาะอัตราผลตอบแทนจะพบวาวาดัชนีกลุมท่ี 4 มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาเปนกลุม 3 2 
และ 1 ตามลําดับ ในดานของความเสี่ยงท่ีวัดจากคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีกลุมยอยท่ี 1 มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานต่ําสุด รองลงมาเปน กลุมยอยท่ี 2 3 และ 4 ตามลําดับ 
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ขอสังเกตประการหนึ่งคือแมวาคาเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนกลุมยอยท่ี 3 จะสูงกวาของกลุมท่ี 1และ2 ก็
ตามแตกลุมนี้ก็มีความผันผวนของอัตราผลตอบแทนอยูในระดับที่สูงดวย สงผลใหอัตราผลตอบแทนที่ปรับดวย
ความเสี่ยงมีคาต่ําหรือมีประสิทธิภาพต่ํากวานั่นเอง นั่นแสดงวาเราไมสามารถที่จะพิจารณาประสิทธิภาพของกลุม
หลักทรัพยลงทุนโดยดูเฉพาะอัตราผลตอบแทนอยางเดียว การประเมินนั้นตองพิจารณาความเสี่ยงควบคูไปดวย
เสมอ 
 นอกจากกลุมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลกลุมยอยตางๆแลวในตารางจะพบวาคาอัตราสวนของชารปของ
กลุมหุนกูภาคเอกชนมีคาอัตราสวนสูงท่ีสุดถึง 0.669 นั่นแสดงวาอัตราผลตอบแทนตอหนึ่งหนวยความเสี่ยงของหุน
กูภาคเอกชนที่อยูในระดับลงทุนไดสูงกวาของกลุมดัชนีพันธบัตรรัฐบาลทุกกลุม หรือมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง 

          ความสามารถในการเลือกจังหวะเวลาในการปรับเปลี่ยนองคประกอบของตราสารที่อยูในพอรต 
 ภาวการณเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพยนั้นจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะเศรษฐกิจหรือเมื่อมี
ขอมูลขาวสารใหมๆเขามากระทบ ดังนั้นถานโยบายของกองทุนหรือของพอรตมีลักษณะเปนแบบเชิงรุก (active 
strategy) แลวผูบริหารพอรตควรมีการศึกษาและคาดการทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดจะเปนไปในทิศทางใด
และทําการปรับเปลี่ยนหลักทรัพยท่ีอยูในพอรตใหสอดคลองกับทิศทางของตลาด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผลตอบแทนของพอรตท่ีตนบริหารอยูสูงสุด 
 ตัวอยางเชนถาผูบริหารมีหลักฐานพอใหเช่ือไดวาตลาดจะปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ึน ผูบริหารก็ควรเลือก
ลงทุนในหุนที่มีคาเบตาสูงๆ (เบตาเปนตัววัดความออนไหวของการเคลื่อนไหวของราคาของหลักทรัพยตอการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด)  หรือในกรณีของตลาดตราสารหนี้ ถาผูบริหารเชื่อวาอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมท่ีลดลง 
ผูบริหารก็ควรเลือกลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีคาดูเรชั่นสูงๆ (ดูเรชั่นเปนตัววัดความออนไหวของราคาของตราสารหนี่
ตอการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย) โดยขายตราสารหนี้ท่ีมีคาดูเรชั่นต่ําๆออกไปเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนของพอรต
ใหสูงกวาของตลาด ในทางกลับกันถาผูบริหารเชื่อวาตลาดมีทิศทางที่ไมดี เชนมีขาวสงคราม หรือการประกาศ
ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ต่ํากวาท่ีตลาดเคยคาดการณไวเดิม ผูบริหารก็ควรขายหุนที่มีคาเบตาสูงและซื้อหุนที่มีคา
เบตาต่ําเขาพอรตเพื่อลดเบตาของพอรต ในกรณีของตราสารหนี้ผูบริหารกองทุนควรขายตราสารหนี้ท่ีมีคาดูเรชั่นสูง
และลงทุนในตราสารหนี้ท่ีมีดูเรชั่นต่ําแทนเพื่อลดดูเรชั่นของพอรตลง 
 การวัดความสามารถในการจับจังหวะการปรับพอรตของผูบริหารนั้นสามารถแสดงใหเห็นและสรางเปน
ตัววัดได 2 รูปแบบคือ ตัววัดของ  Treynor and Mazuy  และตัววัดของ  Henriksson and Merton  
  
 รูปบนแสดงแนวคิดของตัววัดความสามารถในการเลือกจังหวะการลงทุนของ  Treynor and mazuy  ซึ่ง
แสดงวาในชวงท่ีตลาดดี (อัตราผลตอบแทนของตลาดสูง) ถาผูบริหารกองทุนมีความสามารถในการจับจังหวะที่ดี
แลวอัตราผลตอบแทนของพอรตก็ควรสูงกวาอัตราผลตแบแทนของตลาด ในกรณีกลับกันในชวงท่ีตลาดไมดี (อัตรา
ผลตอบแทนของตลาดต่ํา) อัตราผลตอบแทนของพอรตก็ควรจะสูงกวาอัตราผลตอบแทนของตลาด ซึ่งแสดงใหเห็น
ตามกราฟในรูปของความชันที่สูงข้ึนตามผลตอบแทนของตลาด ตัววัดของ Treynor and Mazuy นั้นสามรถแสดง
เปนสูตรไดดังนี้ 
 



  ฝายวิจัยและพัฒนา 
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Rp-rf = a+ b(rm-rf) + c(rm-rf)2 
  โดยที่   Rp  คืออัตราผลตอบแทนของกองทุนหรือพอรตโฟลิโอท่ีตองการวัด 
  rm  คืออัตราผลตอบแทนของตลาด 
  rf  อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
 ในการวัดความสามารถในการจับจังหวะการปรับเปลี่ยนพอรตนั้นเราจะนําขอมูลในอดีตของอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนหรือพอรตมาคํานวณสมการถดถอยกับอัตราผลตอบแทนในอดีตของตลาดตามสมการ ถา
คาสัมประสิทธิ์ ( c ) มีคาเปนบวกอยางมีนัยสําคัญ นั่นเปนหลักฐานของการมีความสามารถในการจับจังหวะการ
ลงทุน (ความชันของกราฟเพิ่มข้ึนแบบโพลิโนเมียลตามอัตราผลตอบแทนของตลาด)   
 แนวคิดของตัววัดความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนของ Henriksson and Merton จะคลายกับตัววัด
ของ Treynor and Mazuy ในแงของการวัดท่ีความชันของกราฟความสัมพันธระหวางอัตราผลตอบแทนของตลาด
กับอัตราผลตอบแทนของกองทุนหรือพอรโฟลิโอท่ีตองการวัด แตตางกันตรงที่ตัววัดของ Henriksson and Merton 
ไมไดสมมติใหความสัมพันธดังกลาวเปนแบบโพลิโนเมียลแตจะมีความสัมพันธเปนเสนตรงที่มีความชันไมเทากัน 
กลาวคือในชวงท่ีตลาดดี ถาผูบริหารกองทุนมีการคาดการณภาวะตลาดถูกตองและทําการปรับพอรตอยางทันทวงที 
อัตราผลตอบแทนของพอรตก็ยอมจะดีกวา ซึ่งจะสะทอนมาในรูปของความชันของกราฟความสัมพันธท่ีตองมีความ
ชันมากกวา 1 ในทางกลับกันในชวงท่ีตลาดไมดี ถาผูบริหารสามารถคาดการและปรับพอรตอยางถูกตอง 
ผลตอบแทนของพอรตก็ยอมดีกวาหรือขาดทุนนอยกวา ทําใหไดเสนกราฟที่มีความชันนอยกวาในชวงท่ีตลาดดี 
แนวคิดของตัววัดดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นดังรูปและสมการตอไปนี้ 
 
 

Rp-rf = a + b (rm-rf) + c(rm-rf)D 
 

โดยที่ ตัวแปร  D = 1 เมื่อ   rm > rf 
   D = 0  เมื่อ  rm<rf  
 การวัดความสามารถในการจับจังหวะการลงทุนของ Henriksson and Merton นั้นทําไดโดยการนําขอมูลอัตรา
ผลตอบแทนในอดีตของตลาดและของกองทุนที่ตองการประเมินมาคํานวณสมการถดถอย และถาคาสัมประสิทธ c  
มีคามากกวาศูนยอยางมีนัยสําคัญ ก็จะเปนหลักฐานที่บงบอกวาผูบริหารกองทุนนั้นมีความสามารถในการคาดการณ
และจับจังหวะการลงทุนที่ดีนั่นเอง 
 

 

 
 

 
 


