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บทคดัย่อ 

 ถงึแมท้ีผ่า่นมามงีานวจิยัด้านการเรยีนการสอนอยู่เป็นจํานวนมาก แต่ทว่างานวจิยัประเภทน้ีในสาขาการท่องเที่ยว
และการโรงแรมยงัมไีม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่งานวจิยัด้านการเรยีนการสอนที่เกี่ยวกบัวิชาวจิยัซึ่งเป็นวชิาที่มลีกัษณะ
เน้ือหาแตกต่างจากวิชาอื่น ๆ โดยเน้ือหาของวิชาน้ีจะเน้นการเรียนการสอนที่กระบวนการวิจ ัย (Research Method-

Oriented) มากกว่าการบรรยายทัว่ไป ด้วยลกัษณะของวิชาที่แตกต่างจากวชิาอื่น ๆ จงึเป็นที่น่าสนใจว่าผู้เรยีนในวชิาวจิยั  

จะมคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อลกัษณะวิชา และรูปแบบการสอนแบบใดจึงจะสอดคล้องกบัความต้องการหรือความสนใจของ
ผูเ้รยีน ประเดน็ปัญหาการวจิยัเหล่าน้ีเป็นประเดน็ทีน่่าค้นหาคําตอบเพื่อให้ขอ้มูลแก่ผู้สอนเพื่อนําไปพฒันาการเรยีนการสอน
ต่อไป ดงันัน้งานวิจยัในครัง้น้ีจึงมวีตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อ 1) สํารวจความคิดเหน็ของนักศกึษาที่มีต่อลกัษณะวิชาและ
รูปแบบการสอนในวิชาวจิยัด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ 2) เปรยีบเทียบความคิดเหน็ของนักศกึษามีต่อลกัษณะ
วชิาและรูปแบบการสอนในวชิาดงักล่าว โดยเปรียบเทยีบระหว่างเพศและระดบัผลการเรยีน (GPA) วธิีการวจิยัดําเนินการ  
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจยัโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาวิจยัด้านการ
ท่องเทีย่วและการโรงแรม ระดบัปรญิญาตร ีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ในภาคเรยีนที ่2 

ปีการศกึษา 2556 จาํนวน 132 คน โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา และสถติเิชงิอ้างองิเพื่อวเิคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมตฐิาน  
ผลการวิจ ัยพบว่า ประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุด 3 อันดับแรกเกี่ยวกับลักษณะของวิชาวิจ ัย               

ดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม คอื วชิาวจิยัควรเน้นการสอนทีก่ระบวนการหรอืวธิกีารทาํวจิยั รองลงมาคอื วชิาวจิยัเป็น
วชิาที่มเีน้ือหาและลกัษณะของวชิาที่แตกต่างจากวชิาอื่น ๆ และวชิาวจิยัเป็นวชิาที่อาศยัความเข้าใจมากกว่าการท่องจํา   
ในส่วนของรูปแบบการสอน พบว่า รูปแบบการสอนที่น่าสนใจ 3 อันดับแรก คือ การให้อาจารย์ผู้สอนบรรยาย           

พรอ้มยกตวัอย่างประสบการณ์วจิยัจรงิของผูส้อน  การมสีื่อการสอนทีห่ลากหลายในการเรยีนการสอน และการให้อาจารย์
ผูส้อนบรรยายพรอ้มยกตวัอย่างงานวจิยัหลายๆ เรื่องประกอบในหอ้งเรยีน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่านักศกึษา 
ที่มีระดับผลการเรียนที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องลักษณะวิชาและรูปแบบการสอนในวิชาวิจ ัย         

ดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรมในบางประเดน็ เช่น การซกัถาม หรอืการใหแ้สดงความคดิเหน็ในหอ้งเรยีน  
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในครัง้น้ี คอื ผูส้อนควรอธบิายชีแ้จงใหน้กัศกึษาทราบและเข้าใจถึงลกัษณะของวชิาวจิยั

ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม จุดม่งหมายของวชิา ความแตกต่างจากวชิาอื่น ๆ รวมทัง้ประโยชน์/คุณค่าของวชิาที่
ผูเ้รยีนจะไดร้บั ในส่วนของรปูแบบการสอน ผูส้อนควรมเีทคนิคการสอนทีห่ลากหลาย เช่น การนําประสบการณ์วจิยัจรงิของ
ผูส้อนมาบรรยายประกอบการสอน การใชส้ือ่การสอนรปูแบบต่าง ๆ การเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาแสดงความคดิเหน็ และการ
แลกเปลีย่นความรู/้ความคดิเหน็ระหว่างผูเ้รยีนและผูส้อนอย่างสมํ่าเสมอ  

คาํสาํคญั: ความคดิเหน็ ลกัษณะวชิา รปูแบบการสอน วชิาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม  
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ABSTRACT

Although there is an abundance of classroom research, yet such research in the tourism and hospitality 
field is limited. In particular, the classroom research on the issue of research courses itself is rare. In general, 
the course of research methodology could be viewed differently from other general courses because it seems to 
focus on learning about the research method rather than context-orientation. As such, it would be interesting to 
find out how students think about the course characteristics and teaching style in such course. Therefore, this 
study has the objectives to explore and compare undergraduate students’ opinions towards the course 
characteristics and teaching style in the course of research methodology for tourism and hospitality. The 
questionnaire was used to collect data from undergraduate students in the Faculty of Tourism and Hospitality 
who enrolled in the course of research methodology for tourism and hospitality in the 2nd semester 2013. Data 
were analyzed by descriptive and inferential statistics. 

The study found that the top three issues that most students agreed on the course characteristics
are 1) research methodology course should focus on the research method or process of conducting 
research 2) research methodology course has a different content from other courses and 3) research 
methodology course requires a depth understanding rather than memorizing. With regard to the teaching 
style, the top three issues that most students preferred are 1) teacher should lecture together with his/her 
research experience 2) teacher should have a variety of teaching media and 3) teacher should lecture 
together with several research examples. For the research hypotheses, it’s revealed that students with 
different GPA had different opinions towards the course characteristics and teaching style. 

The study suggests that teacher should explain students regarding the course characteristics, its 
purpose and the content differences from other courses as well as the course contribution. For the 
teaching style, teacher should have various techniques such as a lecture with real research experience, the 
use of different teaching media, and the encouragement of students’ discussion with teacher. 

Keywords: Opinions, Course Characteristics, Teaching Style, Research Methodology for Tourism and 
Hospitality

บทนํา 
ปัจจุบัน การเรยีนการสอนในระดบัอุดมศึกษามี

ลกัษณะเป็นความร่วมมอืของผู้เรยีนและผู้สอน โดยผู้สอน
ต้องศึกษาวิธีการออกแบบการสอนเพื่อที่จะให้ได้สาระ 
ที่ครบถ้วนและเลือกใช้วิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้และการพัฒนาเต็มตามศกัยภาพ 

ของผู้ เ รียน ในขณะเดียวกัน  ก็จะต้องทําให้ผู้ เ รียน         

เกิดความสนใจและใส่ใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย         

(วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยุธยา, 2556) สําหรบัแนวทาง
หน่ึงทีจ่ะช่วยให้ผู้สอนสามารถออกแบบการเรยีนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพและ 
เกิดความใส่ใจในการเรียนรู้ คือ ผู้สอนจะต้องทําวิจ ัย 

เพื่อพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน (พมิพนัธ์ เดชะคุปต์ 
และ พเยาว์ สินดีสุข ,  2554)  ทัง้ น้ี เพื่อ ให้เกิดความ
เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลถึงผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรยีนของผูเ้รยีน และพฒันาผูเ้รยีนในทีสุ่ด (ศกัดิส์ทิธิ ์วชัรา
รตัน์, 2552)  

จากความสาํคญัของการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีน
การสอน ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจที่จะทําวิจยัเพื่อพัฒนา 
การ เรียนการสอนวิชาวิจ ัยด้านการ ท่อง เที่ยวและ 
การโรงแรม  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ซึ่งเป็นวชิาที่มี
ลกัษณะเน้ือหาและวธิกีารเรียนการสอนแตกต่างจากวชิา
อื่นในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เ น่ืองจาก 

การเรียนการสอนจะเน้นที่กระบวนการวิจ ัยเป็นหลัก 

ซึ่งประกอบด้วยขัน้ตอนต่าง ๆ  เช่น การกําหนดปัญหา
การวิจ ัย การกําหนดวตัถุประสงค์การวิจ ัย การทบทวน
วรรณกรรม การกําหนดวิธีการวิจ ัย การวิเคราะห์ผล 
การอภิปรายผล การสรุป และการให้ข้อ เสนอแนะ 
ด้วยลักษณะเน้ือหาที่แตกต่างจากวิชาอื่น ๆ จึงเป็นที่
น่าสนใจว่าผู้เรียนในวิชาวิจ ัยจะมีความคิดเห็นอย่างไร 
ต่อวชิาน้ี และรูปแบบการสอนแบบใดจึงจะสอดคล้องกบั
ความต้องการหรอืความสนใจของผู้เรยีน ถึงแม้ที่ผ่านมา 
มีงานวิจ ัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจํานวนมาก 

(กติพิร โชประการ, 2555; ธญัธชั วภิตัิภูมปิระเทศ, 2557; 

น้อมจติ กติตโิชตพิาณิชย,์ 2556; วรีะยุทธ สุดสมบูรณ์ และ
คณะ, 2552; ศุภิสรา สุวรรณชาติ และนั ชญา คุรุเจรญิ, 
255 ; สมรรถชยั คนัธมาทน์ และคณะ, 2556) แต่ทว่า
งานวจิยัทีศ่กึษาในบริบทของวชิาวิจยัยงัไม่ค่อยมีมากนัก
ซึ่งทําให้ขาดความรู้ที่จะนําไปพัฒนาการเรียนการสอน
ในวิชาดังกล่าวในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด้วยเหตุน้ี
การวิจ ัย ในครัง้ น้ี จึงมีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อสํารวจและ
เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอลกัษณะวชิา
และรปูแบบการสอนในวชิาการวจิยัด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ซึ่งคําตอบจากการวิจ ัยจะให้ประโยชน์ต่อ
ผูส้อนในการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการเรยีนการสอน
ในวิชาวิจ ัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่อไป
ซึ่ ง ปั จ จุบันวิช า น้ี ได้มีการสอนอย่ างกว้า งข วาง ใน
สถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศทัง้ของรั และเอกชน

า
1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ

ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น ใ น วิ ช า วิ จ ั ย
ดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
นกัศกึษามต่ีอลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาวจิยั
ดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม โดยจาํแนกตามเพศและ
ระดบัคะแนนผลการเรยีน

บ า
1. ด้านตวัแปร: ตวัแปรอิสระ คอื เพศและระดบั

ผลการ เ รี ยนข อง นักศึกษา ส่ ว นตั ว แป รต าม คือ
ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอลกัษณะวชิาและรปูแบบการสอนในวชิา
วจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม

2. ด้านก ลุ่มเ ป้ าหมาย : กลุ่มเ ป้ าหมาย คือ
นักศึกษาชั ้น ปีที่  ในห ลักสู ต ร ร ะดับป ริญญาต รี
คณะการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาวิจ ัยด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2556 ซึง่มจีาํนวนทัง้สิน้ 55 คน (4 กลุ่มเรยีน) 

บ น าน า
กรอบแนวคิดในการวิจ ัยครัง้ น้ี ประกอบด้วย

ตัวแปรต้นเหตุซึ่งได้แก่ เพศและระดับผลการเรียนของ
นกัศกึษา ซึง่ตวัแปรต้นเหตุสองตวัแปรน้ีมงีานวจิยัในอดตี

บ่งชี้ ว่ าเ ป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นัก เรียน นักศึกษา
มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัในเรื่องต่าง ๆ (กติิพร โชประการ, 
2555; ศุภิสรา สุวรรณชาติ และนั ชญา คุรุเจรญิ,255 ;

อศัวนิ แสงพกุิล, 2545) ส่วนตวัแปรตามมสีองตวัแปร คอื
ระดบัความคดิเหน็ต่อลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนใน
วิช าวิจ ัยด้ านการ ท่อ ง เที่ ยว และการ โร งแรม  โดย
กรอบแนวคิดในการวิจ ัยข้างต้นสามารถตัง้สมมติ าน
การวจิยัได้ 2 สมมติ าน คอื

1. นักศึกษาที่มี เพศและระดับผลการ เรียน
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะวิชาวิจ ัย
ดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรมแตกต่างกนั

2. นักศึกษาที่มี เพศและระดับผลการ เรียน
แตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อรปูแบบการสอนในวชิา
วจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรมแตกต่างกนั

า า า
เน่ืองจากประชากรในงานวิจ ัยน้ี เป็นประชากร

แบบจํากัดและทราบจํานวนประชากรทัง้หมด ซึ่งได้แก่
นั ก ศึ ก ษ าชั ้ น ปี ที่ ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญา ต รี
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา
วิจ ัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีจํานวน 4 กลุ่ม รวมทัง้สิ้น 55 คน
ผู้วิจยัจึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาทุกคน
ที่ลงทะเบียนเรยีนในวชิาดงักล่าว อย่างไรกต็าม ผู้วจิยัได้รบั
แบบสอบถามกลบัคืนมาจํานวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 5
ดงันัน้ การวจิยัในครัง้น้ีจงึไดต้วัอย่างจํานวน 2 คน 

ท น า
เครื่องมือวิจยัในครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม โดยผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
 ท่านช่วยตรวจสอบเน้ือหาและคําถามในแบบสอบถาม ซึ่ง

พบว่า มีค่า IOC ที่ระดับ 67- หรือกล่าวได้ว่ า
ข้อคําถามในแบบสอบถามน้ีสามารถวัดได้ครอบคลุม
ตามเน้ือหา แบบสอบถามประกอบด้วย ส่วน คอื ส่วนที่
เป็นขอ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษา (เพศและผลการเรยีน) ส่วนที่ 2
เป็นความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อลักษณะวิชาวิจ ัยซึ่ง
ประกอบด้วยคําถาม ข้อ และความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การสอนในวิชาวิจ ัยจํานวน 2 ข้อ (รวมทัง้หมด 2  ข้อ)

โดยให้ผู้ตอบแสดงความคดิเหน็ใน 5 ระดบั คอื 5 หมายถึง
เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด จนถงึ หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด
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น้อมจติ กติตโิชตพิาณิชย,์ 2556; วรีะยุทธ สุดสมบูรณ์ และ
คณะ, 2552; ศุภิสรา สุวรรณชาติ และนัฐชญา คุรุเจรญิ, 
2553; สมรรถชยั คนัธมาทน์ และคณะ, 2556) แต่ทว่า
งานวจิยัทีศ่กึษาในบริบทของวชิาวิจยัยงัไม่ค่อยมีมากนัก 
ซึ่งทําให้ขาดความรู้ที่จะนําไปพัฒนาการเรียนการสอน   

ในวิชาดังกล่าวในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ด้วยเหตุน้ี   

การวิจ ัย ในครัง้ น้ี จึงมีว ัต ถุประสงค์ เพื่ อสํารวจและ
เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอลกัษณะวชิา
และรปูแบบการสอนในวชิาการวจิยัด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ซึ่งคําตอบจากการวิจ ัยจะให้ประโยชน์ต่อ
ผูส้อนในการพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพการเรยีนการสอน
ในวิชาวิจ ัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่อไป       
ซึ่ ง ปั จ จุบันวิช า น้ี ได้มีการสอนอย่ างกว้า งข วาง ใน
สถาบนัอุดมศกึษาทัว่ประเทศทัง้ของรฐัและเอกชน  
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
 1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
ลั ก ษ ณ ะ วิ ช า แ ล ะ รู ป แ บ บ ก า ร ส อ น ใ น วิ ช า วิ จ ั ย              

ดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของ
นกัศกึษามต่ีอลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนในวชิาวจิยั
ดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม โดยจาํแนกตามเพศและ
ระดบัคะแนนผลการเรยีน  
 

ขอบเขตการวิจยั  
 1. ด้านตวัแปร: ตวัแปรอิสระ คอื เพศและระดบั
ผลการ เ รี ยนข อง นักศึกษา  ส่ ว นตั ว แป รต าม  คือ         
ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอลกัษณะวชิาและรปูแบบการสอนในวชิา
วจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

 2. ด้านก ลุ่มเ ป้ าหมาย : กลุ่มเ ป้ าหมาย  คือ 
นักศึกษาชั ้น ปีที่  3  ในห ลักสู ต ร ร ะดับป ริญญาต ร ี        
คณะการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัย       

ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาวิจ ัยด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 ซึง่มจีาํนวนทัง้สิน้ 155 คน (4 กลุ่มเรยีน)  
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั  
 กรอบแนวคิดในการวิจ ัยครัง้ น้ี ประกอบด้วย    

ตัวแปรต้นเหตุซึ่งได้แก่ เพศและระดับผลการเรียนของ
นกัศกึษา ซึง่ตวัแปรต้นเหตุสองตวัแปรน้ีมงีานวจิยัในอดตี

บ่งชี้ ว่ าเ ป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้นัก เรียน /นักศึกษา           
มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัในเรื่องต่าง ๆ (กติิพร โชประการ, 
2555; ศุภสิรา สุวรรณชาติ และนัฐชญา คุรุเจรญิ,2553; 

อศัวนิ แสงพกุิล, 2545) ส่วนตวัแปรตามมสีองตวัแปร คอื 
ระดบัความคดิเหน็ต่อลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนใน
วิช าวิจ ัยด้ านการ ท่อ ง เที่ ยว และการ โร งแรม  โดย        

กรอบแนวคิดในการวิจ ัยข้างต้นสามารถตัง้สมมติฐาน    

การวจิยัได ้2 สมมตฐิาน คอื  
 1. นักศึกษาที่มี เพศและระดับผลการ เรียน
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะวิชาวิจ ัย   

ดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรมแตกต่างกนั 

 2. นักศึกษาที่มี เพศและระดับผลการ เรียน
แตกต่างกนั มรีะดบัความคดิเหน็ต่อรปูแบบการสอนในวชิา
วจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรมแตกต่างกนั  
 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
เน่ืองจากประชากรในงานวิจ ัยน้ี เป็นประชากร      

แบบจํากัดและทราบจํานวนประชากรทัง้หมด  ซึ่งได้แก่
นั ก ศึ ก ษ าชั ้ น ปี ที่  3  ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญา ต ร ี                  
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา
วิจ ัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม  ในภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2556 ซึ่งมีจํานวน 4 กลุ่ม รวมทัง้สิ้น 155 คน    
ผู้วิจยัจึงเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษาทุกคน     

ที่ลงทะเบียนเรยีนในวชิาดงักล่าว อย่างไรกต็าม ผู้วจิยัได้รบั
แบบสอบถามกลบัคืนมาจํานวน 132 คน คดิเป็นร้อยละ 85 
ดงันัน้ การวจิยัในครัง้น้ีจงึไดต้วัอย่างจํานวน 132 คน  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือวิจยัในครัง้น้ี คอื แบบสอบถาม โดยผ่าน

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืด้วยการให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3 ท่านช่วยตรวจสอบเน้ือหาและคําถามในแบบสอบถาม ซึ่ง
พบว่า มีค่า IOC ที่ระดับ 0.67-1.00 หรือกล่าวได้ว่ า          
ข้อคําถามในแบบสอบถามน้ีสามารถวัดได้ครอบคลุม       

ตามเน้ือหา แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 
เป็นขอ้มลูทัว่ไปของนกัศกึษา (เพศและผลการเรยีน) ส่วนที่ 2 
เป็นความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อลักษณะวิชาวิจ ัยซึ่ง
ประกอบด้วยคําถาม 8 ข้อ และความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบ
การสอนในวิชาวิจ ัยจํานวน 12 ข้อ (รวมทัง้หมด 20 ข้อ)    

โดยให้ผู้ตอบแสดงความคดิเหน็ใน 5 ระดบั คอื 5 หมายถึง    
เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด จนถงึ 1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด   
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การวิเคราะหข้์อมูล 

การวจิยัในครัง้น้ีใช้สถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ 
รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเพื่อวเิคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา (เพศและระดบัผลการ
เรยีน) และความคดิเหน็ที่มต่ีอลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอน
ในวิชาวิจ ัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และใช้สถิต ิ    

เชงิอ้างองิ (t-test, ANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั โดย
กําหนดระดับนัยสําคัญไว้ที่ .05 (Level of Significance)  

สําหรบัเกณฑ์วดัระดบัความคดิเหน็ในแบบสอบถาม ผู้วจิยัได้
กาํหนดออกเป็น 5 ระดบั ซึง่เป็นมาตรวดัแบบ Likert scale โดย
กําหนดค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเหน็และการแปลความหมาย
ข้อมูล ดังน้ี  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่าง 1.00-1.80    
(เห็นด้วยน้อยที่สุด)  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่าง      
1.81 - 2.61 (เหน็ด้วยน้อย)  คะแนนเฉลี่ยความคดิเหน็ระหว่าง 
2.62 - 3.42 (เห็นด้วยปานกลาง)  คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น
ระหว่าง 3.43 - 4.23 (เห็นด้วยมาก) และคะแนนเฉลี่ย          

ความคดิเหน็ระหว่าง 4.24 - 5.00 (เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) 
 

ผลการวิจยั  
1. ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม    
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศกึษาเพศ

หญิ ง  ร้ อ ย ละ  6 4 . 4  ส่ ว น เพ ศช าย  ร้ อ ย ล ะ  3 5 . 6             

โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 56.1 มรีะดบัผลการเรยีน       

อยู่ระหว่าง 2.00 - 3.00 รองลงมา คือ 3.10 ขึ้นไป         
(รอ้ยละ 32.5) และ ตํ่ากว่า 2.00 (รอ้ยละ 11.4)  ตามลาํดบั  
  2. ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะ
วิชาและรปูแบบการสอนในวิชาวิจยัด้านการท่องเท่ียว
และการโรงแรม 

จากการสํารวจความคิดเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอ
ลักษณะวิชาวิจ ัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม   
(ตารางที ่1) พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 คะแนน 

โดยประเด็นที่นักศกึษามคีวามคดิเหน็อยู่ใน 3 อนัดบัแรก 
คอื วชิาวจิยัควรเน้นการสอนทีก่ระบวนการหรอืวธิกีารทํา
วจิยั (Χ = 4.18) รองลงมาคอื วชิาวจิยัเป็นวชิาที่มเีน้ือหา
และลกัษณะของวชิาที่แตกต่างจากวชิาอื่น ๆ (Χ = 4.14)  

และวิชาวิจ ัย เ ป็นวิชาที่อ าศัยความเข้า ใจมากกว่ า         
การท่องจํา (Χ = 4.12 ) ตามลําดับ ส่วนประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่า 4.0 ม ี3 ประเด็น คอื วิชาวิจยัเป็นวชิาที่
ควรเน้นการบรรยายเป็นหลกั (Χ = 3.91 ) วชิาวจิยัควรมี
การสอนทีแ่ตกต่างจากวชิาอื่นๆ (Χ = 3.85) และวชิาวจิยั
เป็นวิชาที่ให้ประโยชน์หรือความรู้มากกว่าวิชาอื่น ๆ   
(Χ = 3.71 ) ตามลาํดบั 

 

ตารางท่ี 1  ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของนกัศกึษาที่มต่ีอลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

ประเดน็ความคิดเหน็  Χ  S.D. ความหมาย 

1. วชิาวจิยัควรเน้นการสอนทีก่ระบวนการหรอืวธิกีารทาํวจิยั 4.18 0.81 เหน็ดว้ยมาก 

2. วชิาวจิยัเป็นวชิาทีม่เีน้ือหาและลกัษณะของวชิาทีแ่ตกต่างจากวชิาอื่นๆ 4.14 0.72 เหน็ดว้ยมาก 

3. วชิาวจิยัเป็นวชิาทีอ่าศยัความเขา้ใจมากกว่าการท่องจาํ 4.12 0.97 เหน็ดว้ยมาก 

4. วชิาวจิยัเป็นวชิาทีค่วรเน้นการสอนจากประสบการณ์วจิยัของผูส้อน 4.08 0.80 เหน็ดว้ยมาก 

5. วชิาวจิยัเป็นวชิาทีม่เีน้ือหาเขา้ใจยากกว่าวชิาอื่นๆ 4.05 0.92 เหน็ดว้ยมาก 

6. วชิาวจิยัเป็นวชิาทีค่วรเน้นการบรรยายเป็นหลกั 3.91 0.79 เหน็ดว้ยมาก 

7. วชิาวจิยัควรมกีารสอนทีแ่ตกต่างจากวชิาอื่นๆ เช่น เน้นการสอนที่
กระบวนการวจิยั  

3.85 0.91 เหน็ดว้ยมาก 

8. วชิาวจิยัเป็นวชิาทีใ่หป้ระโยชน์หรอืความรูม้ากกกว่าวชิาอื่นๆ 3.71 0.88 เหน็ดว้ยมาก 

รวมเฉล่ีย 4.01 0.50 เหน็ด้วยมาก 
 

ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอน 
(ตารางที่ 2) พบว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 
คะแนน โดยรูปแบบการสอนที่ได้รบัคะแนนเกนิ 4.0 ม ี5 
ข้อ คอื    อนัดบัที่ 1 การใหอ้าจารย์ผู้สอนบรรยายพรอ้ม

ยกตวัอย่างประสบการณ์วจิยัจรงิของผู้สอน  (Χ = 4.15) 

อนัดบัที่ 2 คอื การมสีื่อการสอนที่หลากหลายในการเรยีน           

การสอน (Χ = 4 .10 ) การให้อาจารย์ผู้สอนบรรยาย              

พร้อมยกตัวอย่างงานวิจ ัยประกอบ (Χ = 4.07 )          

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็น   

ในระหว่างเรยีน (Χ = 4.03) และการให้อาจารย์ผู้สอนเน้น
การเรียนรู้โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน (Χ = 4.01) ตามลําดับ     
ส่ ว นข้ อ ที่ ไ ด้ ค ะ แน น น้ อ ย ที่ สุ ด  3  อั น ดับ สุ ดท้ า ย             

(ตํ่ากว่า 3.50) ได้แก่ การตัง้คําถามหรอืซกัถามผู้เรยีนใน
ระหว่างการเรียน (Χ = 3.49) การมอบหมายงานหรือ
แบบ ึกหดัในชัว่โมงเรยีน (Χ = 3.47)  และการเน้นการ
บรรยายเน้ือหาในตํารา หนงัสอื (Χ = 3.44) ตามลาํดบั  

 

ตารางท่ี   ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรปูแบบการสอนวชิาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

ประเดน็ความคิดเหน็  Χ  S.D. ความหมาย 

1. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งประสบการณ์วจิยัจรงิ
ของผูส้อน 

4.15 0.78 เหน็ดว้ยมาก 

2. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชส้ื่อการสอนทีห่ลากหลายในการเรยีนการสอน 4.10 0.79 เหน็ดว้ยมาก 

3. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งงานวจิยัประกอบ 4.07 0.75 เหน็ดว้ยมาก 

4. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใหโ้อกาสนกัศกึษาแต่ละคนแสดงความคดิเหน็
ในระหว่างเรยีน 

4.03 0.91 เหน็ดว้ยมาก 

5. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเน้นการเรยีนรูโ้ดยแลกเปลีย่นความรู้ ความ
คดิเหน็ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารยผ์ูส้อน 

4.01 0.82 เหน็ดว้ยมาก 

6. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเน้นการสอนโดยใหค้ดิและวเิคราะหป์ระเดน็
ต่างๆระหว่างการเรยีน 

3.95 0.82 เหน็ดว้ยมาก 

7. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเน้นการเรยีนรูโ้ดยแลกเปลีย่นความรู้ ความ
คดิเหน็ระหว่างเพื่อนนกัศกึษาดว้ยกนัในชัน้เรยีน 

3.87 0.81 เหน็ดว้ยมาก 

8. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานกลุ่มหรอืทาํกจิกรรมกลุ่มใน
ระหว่างการเรยีน  

3.82 0.93 เหน็ดว้ยมาก 

9. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานคน้ควา้นอกหอ้งเรยีน 3.78 0.99 เหน็ดว้ยมาก 

10. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนตัง้คาํถามหรอืซกัถามผู้เรยีนในระหว่างการเรยีน 3.49 1.01 เหน็ดว้ยมาก 

11. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานหรอืแบบ ึกหดัในชัว่โมงเรยีน 3.47 0.95 เหน็ดว้ยมาก 

12. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเน้นการบรรยายเน้ือหาในตํารา หนงัสอื  3.44 1.00 เหน็ดว้ยมาก 

รวมเฉล่ีย .  0.5  เหน็ด้วยมาก 
 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีมีต่อลักษณะวิชาและรูปแบบการสอนวิชาวิจัย              

ด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม จาแนกตามเ ศ  

จากการเปรยีบเทยีบพบว่า ระดบัความคดิเหน็ที่มต่ีอ
ลกัษณะวชิาวจิยัด้านการท่องเทีย่วและการโรงแรม ในแต่ละข้อ
ระหว่างนักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิไม่มีความแตกต่างกนั 
ซึ่งหากพิจารณาจากระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ พบว่า มีค่า
มากกว่า .05 ทุกขอ้ แสดงว่านักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิไม่
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเรื่องลักษณะวิชาวิจยัด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม นอกจากน้ี ระดบัความคิดเห็นของ
นกัศกึษาที่มต่ีอรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัด้านการท่องเที่ยว

และการโรงแรม ในแต่ละข้อระหว่างนักศกึษาชายและนักศกึษา
หญงิไม่มคีวามแตกต่างกนั ซึ่งพจิารณาจากระดบันัยสําคญัทาง
สถติ ิพบว่ามค่ีามากกว่า .05 ทุกขอ้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่านักศกึษา
ชายและนักศึกษาหญิงไม่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่อง
รปูแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม  
 4. ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
นักศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะวิชาและรปูแบบการสอนวิชา
วิจยัด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม จาแนกตาม
ระดบัผลการเรียน 

จากการเปรยีบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษา 
ที่มต่ีอลกัษณะวชิาวจิยัด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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การเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคนแสดงความคิดเห็น   

ในระหว่างเรยีน (Χ = 4.03) และการให้อาจารย์ผู้สอนเน้น
การเรียนรู้โดยแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็นระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ผู้สอน (Χ = 4.01) ตามลําดับ     
ส่ ว นข้ อ ที่ ไ ด้ ค ะ แน น น้ อ ย ที่ สุ ด  3  อั น ดับ สุ ดท้ า ย             

(ตํ่ากว่า 3.50) ได้แก่ การตัง้คําถามหรอืซกัถามผู้เรยีนใน
ระหว่างการเรียน (Χ = 3.49) การมอบหมายงานหรือ
แบบฝึกหดัในชัว่โมงเรยีน (Χ = 3.47)  และการเน้นการ
บรรยายเน้ือหาในตํารา/หนงัสอื (Χ = 3.44) ตามลาํดบั  

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรปูแบบการสอนวชิาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม 

ประเดน็ความคิดเหน็  Χ  S.D. ความหมาย 

1. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งประสบการณ์วจิยัจรงิ
ของผูส้อน 

4.15 0.78 เหน็ดว้ยมาก 

2. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใชส้ื่อการสอนทีห่ลากหลายในการเรยีนการสอน 4.10 0.79 เหน็ดว้ยมาก 

3. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนบรรยายพรอ้มยกตวัอยา่งงานวจิยัประกอบ 4.07 0.75 เหน็ดว้ยมาก 

4. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนใหโ้อกาสนกัศกึษาแต่ละคนแสดงความคดิเหน็
ในระหว่างเรยีน 

4.03 0.91 เหน็ดว้ยมาก 

5. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเน้นการเรยีนรูโ้ดยแลกเปลีย่นความรู/้ความ
คดิเหน็ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารยผ์ูส้อน 

4.01 0.82 เหน็ดว้ยมาก 

6. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเน้นการสอนโดยใหค้ดิและวเิคราะหป์ระเดน็
ต่างๆระหว่างการเรยีน 

3.95 0.82 เหน็ดว้ยมาก 

7. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเน้นการเรยีนรูโ้ดยแลกเปลีย่นความรู/้ความ
คดิเหน็ระหว่างเพื่อนนกัศกึษาดว้ยกนัในชัน้เรยีน 

3.87 0.81 เหน็ดว้ยมาก 

8. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานกลุ่มหรอืทาํกจิกรรมกลุ่มใน
ระหว่างการเรยีน  

3.82 0.93 เหน็ดว้ยมาก 

9. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานคน้ควา้นอกหอ้งเรยีน 3.78 0.99 เหน็ดว้ยมาก 

10. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนตัง้คาํถามหรอืซกัถามผู้เรยีนในระหว่างการเรยีน 3.49 1.01 เหน็ดว้ยมาก 

11. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนมอบหมายงานหรอืแบบฝึกหดัในชัว่โมงเรยีน 3.47 0.95 เหน็ดว้ยมาก 

12. ท่านอยากใหอ้าจารยผ์ูส้อนเน้นการบรรยายเน้ือหาในตํารา/หนงัสอื  3.44 1.00 เหน็ดว้ยมาก 

รวมเฉล่ีย 3.86 0.57 เหน็ด้วยมาก 
 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา
ท่ีมีต่อลักษณะวิชาและรูปแบบการสอนวิชาวิจัย              

ด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม จาํแนกตามเพศ  

จากการเปรยีบเทยีบพบว่า ระดบัความคดิเหน็ที่มต่ีอ
ลกัษณะวชิาวจิยัด้านการท่องเทีย่วและการโรงแรม ในแต่ละข้อ
ระหว่างนักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิไม่มีความแตกต่างกนั 
ซึ่งหากพิจารณาจากระดับนัยสําคัญ ทางสถิติ พบว่า มีค่า
มากกว่า .05 ทุกขอ้ แสดงว่านักศกึษาชายและนักศกึษาหญงิไม่
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัในเรื่องลักษณะวิชาวิจยัด้านการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม นอกจากน้ี ระดบัความคิดเห็นของ
นกัศกึษาที่มต่ีอรูปแบบการสอนในวชิาวจิยัด้านการท่องเที่ยว

และการโรงแรม ในแต่ละข้อระหว่างนักศกึษาชายและนักศกึษา
หญงิไม่มคีวามแตกต่างกนั ซึ่งพจิารณาจากระดบันัยสําคญัทาง
สถติ ิพบว่ามค่ีามากกว่า .05 ทุกขอ้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่านักศกึษา
ชายและนักศึกษาหญิงไม่มีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่อง
รปูแบบการสอนในวชิาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม  
 4. ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
นักศึกษาท่ีมีต่อลกัษณะวิชาและรปูแบบการสอนวิชา
วิจยัด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม จาํแนกตาม
ระดบัผลการเรียน 

จากการเปรยีบเทยีบความคิดเห็นของนักศึกษา 
ที่มต่ีอลกัษณะวชิาวจิยัด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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จําแนกตามระดบัผลการเรียน พบว่า ระดบัความคิดเห็น
ของนักศกึษาในแต่ละกลุ่มผลการเรยีนไม่มคีวามแตกต่างกนั
เท่าไรนกัในเกอืบทุกข้อ ยกเว้นประเดน็ที่ว่า วชิาวจิยัเป็น
วิชาที่มีเ น้ือหาเข้าใจยากกว่าวิชาอื่นๆ  ซึ่งมีค่าระดับ
นยัสาํคญัทางสถติน้ิอยกว่า .05 แสดงว่านักศกึษาในแต่ละ
กลุ่มผลการเรียนมีความคิดเห็นแตกต่างกนัในประเด็นน้ี 
และจากผลการทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า นักศกึษาในกลุ่ม 

ที่มผีลการเรียนตํ่ากว่า 2.00 และระหว่าง 2.00 – 3.00 มี
ความคิดเห็นในประเด็น น้ีไม่แตกต่างกัน ในขณะที่
นกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนตัง้แต่ 3.01 ขึ้นไป มคีวามคดิเหน็
ในประเดน็น้ีแตกต่างจาก 2 กลุ่มข้างต้น  นอกจากน้ี จาก
การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนักศกึษาที่มต่ีอรูปแบบ
การสอนจําแนกตามระดับผลการเรียน พบว่าระดับ 

ความคิดเห็นของนักศึกษาในแต่ละกลุ่มผลการเรียนไม่มี
ความแตกต่างกนัเท่าไรนักในเกอืบทุกข้อ ยกเวน้ประเด็น
เรื่องความต้องการให้อาจารย์ผู้สอนตัง้คําถามหรอืซกัถาม
ผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีน และประเดน็เรื่องความต้องการ
ให้อาจารย์ผู้ สอนให้โอกาสนักศึกษาแต่ละคนแสดง 
ความคดิเหน็ในระหวา่งเรยีน ซึ่งมรีะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

น้อยกว่า .05 แสดงว่า นกัศกึษามคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั
ในประเดน็ดงักล่าว และจากผลการทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า
นักศึกษาในกลุ่มที่มีผลการเรียนตํ่ากว่า 2.00 และระหว่าง 
2.00 – 3.00 มีความคิดเหน็ใน 2 ประเด็นน้ีไม่แตกต่างกนั 
ในขณะทีน่กัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนตัง้แต่ 3.01 ขึ้นไป มคีวาม
คดิเหน็ในประเดน็น้ีแตกต่างจาก 2 กลุ่มขา้งต้น  

อภิปรายผลการวิจยั 
1. จากผลการวิจ ัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

นกัศกึษาทีม่ต่ีอลกัษณะวชิาและรูปแบบการสอนวชิาวจิยัด้าน
การท่องเที่ยวและการโรงแรมที่พบว่า วิชาวิจยัควรเน้นการ
สอนที่กระบวนการหรือวิธีการทําวิจยัมากที่สุด นอกจากน้ี 
นักศึกษายังเห็นว่า  ควรให้อาจารย์ผู้สอนบรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประสบการณ์วิจยัจริงของผู้สอนมากที่สุด  ซึ่ง
ผลการวจิยัในประเดน็น้ีเป็นไปตามแนวคดิการจดัการเรยีนการ
สอนโดยใช้วิจ ัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) 

(ไพฑูรย์ สินลารตัน์, 2555) กล่าวคือ การสอนด้วยวิธีการ
ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ผ่านการ
แสวงหาความรูอ้ย่างเป็นระบบ ทําให้ผู้เรยีนได้พบความรู้ใหม่
ดว้ยตนเอง  นอกจากน้ี การใหผู้เ้รยีนไดใ้ช้กระบวนการวจิยัใน
บางขัน้ตอนหรอืทุกขัน้ตอนเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้หรอืให้

ผูเ้รยีนลงมอืทาํวจิยัโดยตรงจะช่วยฝึกฝนทกัษะการวจิยัให้แก่
ผูเ้รยีน และยงัมสี่วนช่วยให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ที่ลกึซึ้งขึ้น 

(ทศินา แขมมณี, 2555)    
ขอ้ค้นพบดงักล่าวน้ีมคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัที่

เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเกี่ยวกบัวิชาทางด้านทกัษะการปฏิบัต ิ
เช่น งานวจิยัของวรีะยุทธ สุดสมบูรณ์ และคณะ (2552) พบว่า 
นกัศกึษาสาขาวชิาครุศาสตรเ์ครื่องกล มคีวามคดิเหน็ในระดบั
มากว่าอาจารยค์วรยกตวัอย่างประกอบการสอนเน้ือหาวชิาเพื่อ
ทาํใหม้แีนวทางเขา้ใจ มากขึน้เช่นเดยีวกบังานวจิยัของศุภิสรา 
สุวรรณชาต และนัฐชญา คุรุเจรญิ (2553) ที่พบว่า นักศกึษา
พยาบาลมีความคดิเหน็ว่าควรเน้นให้มกีารเรียนการสอนเชิง
ปฏิบตัิและศกึษาดูงานในระดบัมาก นอกจากน้ี ยงัสอดคล้อง
กบังานวจิยัของกติิพร โชประการ (2555) ซึ่งพบว่า นักศกึษา
ในรายวิชาศิลปะการดําเนินชีวติมีความเห็นว่าอาจารย์ ควร
สอนโดยการยกตวัอย่างประกอบเน้ือหา รวมถึงสอดคล้องกบั
งานวจิยัของธญัธชั วภิตัภิูมปิระเทศ (2557) ทีพ่บว่า นกัศกึษา
มคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนในรปูแบบการใช้วจิยัเป็น
ฐานโดยให้นักศกึษาได้เรยีนรู้กระบวนการทําวจิยัด้วยตนเอง
ในระดบัมาก   

2. ในส่วนของการทดสอบสมมติฐานการวจิยั พบว่า
นกัศกึษาชายและนักศกึษาหญงิไม่มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั
ในเรื่องลกัษณะวิชาวิจยัด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
รวมทัง้ประเดน็ในเรื่องรูปแบบการสอน อย่างไรกต็าม สําหรบั
ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอลกัษณะวชิาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการ
โรงแรม พบว่า นักศึกษาที่มีระดบัผลการเรียนตํ่ากว่า 2.00 
และระหว่าง 2.00 – 3.00  มีความคิดเห็นแตกต่างจาก
นักศกึษาที่มผีลการเรยีน  ตัง้แต่ 3.01 ขึ้นไป ในประเดน็ที่ว่า
เน้ือหาวชิาวิจยั ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าใจยาก
กว่าวชิาอื่น ๆ สําหรบัความคดิเหน็ที่มต่ีอรูปแบบการสอนใน
วชิาวจิยัดา้นการท่องเทีย่วและการโรงแรม พบว่า นกัศกึษาที่มี
ผลการเรียนตํ่ากว่า 2.00 และระหว่าง 2.00 - 3.00 มีความ
คดิเหน็แตกต่างจากนักศกึษาที่มผีลการเรยีนตัง้แต่ 3.01 ขึ้น
ไป  ในเรื่องการซักถามนักศึกษาในห้องเรียน และการให้
นกัศกึษาแสดงความคดิเหน็  ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากเน้ือหาของ
วชิาที่เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการทําวจิยัในขัน้ตอนต่าง ๆ นัน้
อาจถกูมองว่ายากและเป็นเรื่องไกลตวัในมุมมองของนักศกึษา
ที่มผีลการเรยีนตํ่า (ผลการเรยีนตํ่ากว่า 2.00) และปานกลาง 
(ผลการเรยีนระหว่าง 2.00-3.00)  และจากการที่นักศึกษาใน
กลุ่มที่มผีลการเรยีนตํ่าและปานกลาง มีความเหน็ในลกัษณะ
ดงักล่าวจงึส่งผลใหม้คีวามคดิเหน็ต่อรปูแบบการเรยีนในวชิาน้ี

แตกต่างไปจากกลุ่มนกัศกึษาที่มผีลการเรยีนสูง (ผลการเรยีน
ตัง้แต่ 3.01 ขึ้นไป) กล่าวคอื ทําให้พวกเขาไม่ต้องการที่จะให้
อาจารยผ์ูส้อนซกัถามและไม่ต้องการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน 

ขอ้คน้พบน้ีมคีวามคลา้ยคลงึกบังานวจิยัของสมรรถ
ชยั คนัธมาทน์ และคณะ (255 ) ที่พบว่า นักศกึษาสาขาวชิา
พลศกึษาทัง้ชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อรูปแบบการเรยีน
การสอนที่ไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบังานวจิยัของน้อมจิต
กติตโิชตพิาณิชย์ และคณะ (255 ) ซึ่งพบว่า นักศกึษาที่มผีล
การเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อเน้ือหาวิชาสถิติ
เบื้องต้นแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถิติ และสอดคล้อง
กบังานวจิยัอื่น ๆ เช่นกนั (วรุณี เชาวน์สุขุม, วงศสถิตย์
เหลอืงธาํรงสกุล และอาทติย์ วุ วิงศ์วณิช, อศัวนิ แสง
พกุิล, ) ที่ระบุว่า นักศกึษาอาจมีความคดิเห็นคล้าย ๆ 
กนั ในบางเรื่อง และในขณะเดยีวกนักอ็าจมคีวามคดิเหน็
แตกต่างกนัในบางเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเป็นนักศกึษาที่
มรีะดบัผลการเรยีนทีแ่ตกต่างกนั อาจเป็นไปได้ที่จะมคีวามคดิ
เหน็แตกต่างกนัในหลาย ๆ ประเดน็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เป็นนักศกึษาที่มผีลการเรยีนแตกต่างกนัอย่างเช่น นักศกึษา
กลุ่มที่เรียนดีกบันักศกึษากลุ่มที่เรียนอ่อนอาจมีความรู้และ
ความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียนแตกต่างกนั ซึ่งทําให้มีความ
คดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัได้

อ อ
1 อ อ อการ าผลการวิจยั ป
1) จากผลการวจิยัทีพ่บว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่เหน็ว่า

วิชาวิจยัควรเน้นการสอนที่กระบวนการหรือวิธีการทําวิจ ัย
รวมทัง้วิชาวิจ ัยเป็นวิชาที่มีเน้ือหาและลักษณะของวิชาที่
แตกต่างจากวิชาอื่น ๆ และเป็นวิชาที่อาศัยความเข้าใจ
มากกว่าการท่องจํา ดงันัน้ผู้สอนจึงควรอธิบายให้นักศึกษา
ทราบและเข้าใจถึงลกัษณะวิชาวจิยัให้ชดัเจนตัง้แต่การสอน
ครัง้แรกว่าวชิาวจิยัมลีกัษณะเน้ือหาอย่างไรแตกต่างจากวชิา
อื่นอย่างไร และจะมกีารเรียนการสอนอย่างไร เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะทําให้ผู้เรยีนทราบว่า
ตนเองจะต้องเรยีนอะไรบ้างในวชิาน้ี ซึ่งการที่นักศกึษาเข้าใจ
ลกัษณะของวิชาตัง้แต่แรกเริ่ม จะทําให้นักศึกษาสามารถ
เตรยีมความพรอ้มของตนเองในการเรยีนรู้สิง่ใหม่ ๆ ในวชิาน้ี
ซึ่งแนวทางที่เสนอแนะข้างต้นอาจจะเป็นผลดีในการสร้าง
แรงจงูใจและความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รยีนได้

2) จากผลการวิจ ัยในส่วนของรูปแบบการสอนที่
พบว่า นักศกึษาให้คะแนนเกี่ยวกบัประเดน็ต่อไปน้ี ในอนัดบั
ต้น ๆ ได้แก่ การให้อาจารย์ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตวัอย่าง
ประสบการณ์วจิยัจรงิของผูส้อนการมสีื่อการสอนทีห่ลากหลาย
ในการเรียนการสอน การให้อาจารย์ผู้สอนบรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างงานวจิยัประกอบ การเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาแต่ละ
คนแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน และการให้อาจารย์
ผู้สอนเน้นการเรียนรู้โดยแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารยผ์ูส้อน ดงันัน้ การสอนในวชิาวจิยั
ดา้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้วจิยัอาจนําประสบการณ์
วิจ ัยจริงของผู้สอนมาเล่าให้นักศึกษา ั งเพื่อประกอบการ
บรรยายเน้ือหาในหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น การกาํหนดปัญหาการวจิยั
การสร้างเครื่องมอืวิจยั หรอื การเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นต้น
รวมทัง้ควรใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเช่น การบรรยายโดย
power point การเล่าเรื่องจากประสบการณ์หรอืงานวจิยัของ
ผูอ้ื่น การใหน้กัศกึษาเล่นเกมเขยีนตอบคําถามที่กระดานหน้า
ชัน้เรียนหรอืเขียนตอบในกระดาษที่เตรียมไว้ หรือการใชส้ื่อ
อินเทอร์เน็ตประกอบการสอน เป็นต้น จากผลการวิจ ัยมี
ข้อสังเกตว่านักศึกษาให้ความสําคัญกับ การบรรยาย
เน้ือหาวชิาวจิยัทีม่ตีวัอย่างงานวจิยัประกอบ ดงันัน้การสอนใน
วชิาน้ีผูส้อนควรมปีระสบการณ์วจิยัมาพอสมควร และสามารถ
นําผลงานวจิยัของตนเองมาประกอบการสอนได้ ซึ่งอาจทําให้
นักศกึษามคีวามสนใจเรยีนมากขึ้น และอยาก ังการบรรยาย
เน้ือหาวิชาจากประสบการณ์วจิยัของครูผู้สอน นอกจากนัน้
รปูแบบการสอนอื่น ๆ ทีไ่ดค้ะแนนตํ่าในลาํดบัทา้ย ๆ เช่น การ
ตัง้คําถามหรือซักถามผู้ เรียนในระหว่างการเรียน การ
มอบหมายงานหรอืแบบฝึกหดัในชัว่โมงเรยีน และการเน้นการ
บรรยายเน้ือหาในตํารา หนงัสอื ผู้สอนอาจพจิารณานํามาปรบั
ใชใ้นบางโอกาสหรอือาจนํามาใชผ้สมผสานกบัวธิอีื่น ๆ ขา้งต้น
เพื่อไม่ใหก้ารเรยีนน่าเบื่อเกนิไป

2 อ อ อการ าวิจยั ร ั อ ป
1) ควรศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ

ลกัษณะวิชาและรูปแบบการสอนกบันักศึกษาคณะอื่น ๆ
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิจ ัย เช่น คณะนิเทศ
ศาสตร์ และคณะบรหิารธุรกจิ

2) ควรทําวิจ ัยในชัน้ เรียนเพื่อ เปรียบเทียบ
ผลสมั ทธแิละทกัษะทางการวิจยัผ่านการเรียนการสอน
รปูแบบต่างๆ
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แตกต่างไปจากกลุ่มนกัศกึษาที่มผีลการเรยีนสูง (ผลการเรยีน
ตัง้แต่ 3.01 ขึ้นไป) กล่าวคอื ทําให้พวกเขาไม่ต้องการที่จะให้
อาจารยผ์ูส้อนซกัถามและไม่ต้องการทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ใน
ชัน้เรยีน  

ขอ้คน้พบน้ีมคีวามคลา้ยคลงึกบังานวจิยัของสมรรถ
ชยั คนัธมาทน์ และคณะ (2556) ที่พบว่า นักศกึษาสาขาวชิา
พลศกึษาทัง้ชายและหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อรูปแบบการเรยีน
การสอนที่ไม่แตกต่างกนั เช่นเดียวกบังานวจิยัของน้อมจิต 
กติตโิชตพิาณิชย ์และคณะ (2556) ซึ่งพบว่า นักศกึษาที่มผีล
การเรียนแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อเน้ือหาวิชาสถิติ
เบื้องต้นแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถิติ  และสอดคล้อง
กบังานวจิยัอื่น ๆ เช่นกนั (วรุณี เชาวน์สุขุม, 2553; วงศสถิตย ์
เหลอืงธาํรงสกุล และอาทติย์ วุฒวิงศ์วณิช, 2550; อศัวนิ แสง
พกุิล, 2545) ที่ระบุว่า นักศกึษาอาจมีความคดิเห็นคล้าย ๆ 
กนั         ในบางเรื่อง และในขณะเดยีวกนักอ็าจมคีวามคดิเหน็
แตกต่างกนัในบางเรือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่หากเป็นนักศกึษาที่
มรีะดบัผลการเรยีนทีแ่ตกต่างกนั อาจเป็นไปได้ที่จะมคีวามคดิ
เหน็แตกต่างกนัในหลาย ๆ ประเดน็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เป็นนักศกึษาที่มผีลการเรยีนแตกต่างกนัอย่างเช่น นักศกึษา
กลุ่มที่เรียนดีกบันักศกึษากลุ่มที่เรียนอ่อนอาจมีความรู้และ
ความเข้าใจในเน้ือหาบทเรียนแตกต่างกนั ซึ่งทําให้มีความ
คดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนัได ้  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะต่อการนําผลการวิจยัไปใช้ 

1) จากผลการวจิยัทีพ่บว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่เหน็ว่า
วิชาวิจยัควรเน้นการสอนที่กระบวนการหรือวิธีการทําวิจ ัย 
รวมทัง้วิชาวิจ ัยเป็นวิชาที่มีเน้ือหาและลักษณะของวิชาที่
แตกต่างจากวิชาอื่น ๆ และเป็นวิชาที่อาศัยความเข้าใจ
มากกว่าการท่องจํา ดงันัน้ผู้สอนจึงควรอธิบายให้นักศึกษา
ทราบและเข้าใจถึงลกัษณะวิชาวจิยัให้ชดัเจนตัง้แต่การสอน
ครัง้แรกว่าวชิาวจิยัมลีกัษณะเน้ือหาอย่างไรแตกต่างจากวชิา
อื่นอย่างไร และจะมกีารเรียนการสอนอย่างไร เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนทราบว่า
ตนเองจะต้องเรยีนอะไรบ้างในวชิาน้ี ซึ่งการที่นักศกึษาเข้าใจ
ลกัษณะของวิชาตัง้แต่แรกเริ่ม จะทําให้นักศึกษาสามารถ
เตรยีมความพรอ้มของตนเองในการเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ ๆ ในวชิาน้ี 
ซึ่งแนวทางที่เสนอแนะข้างต้นอาจจะเป็นผลดีในการสร้าง
แรงจงูใจและความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รยีนได ้

2) จากผลการวิจ ัยในส่วนของรูปแบบการสอนที่
พบว่า นักศกึษาให้คะแนนเกี่ยวกบัประเดน็ต่อไปน้ี ในอนัดบั
ต้น ๆ ได้แก่ การให้อาจารย์ผู้สอนบรรยายพร้อมยกตวัอย่าง
ประสบการณ์วจิยัจรงิของผูส้อนการมสีื่อการสอนทีห่ลากหลาย
ในการเรียนการสอน การให้อาจารย์ผู้สอนบรรยายพร้อม
ยกตวัอย่างงานวจิยัประกอบ การเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาแต่ละ
คนแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน และการให้อาจารย์
ผู้สอนเน้นการเรียนรู้โดยแลกเปลี่ยนความรู้/ความคิดเห็น
ระหว่างนกัศกึษากบัอาจารยผ์ูส้อน ดงันัน้ การสอนในวชิาวจิยั
ดา้นการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้วจิยัอาจนําประสบการณ์
วิจ ัยจริงของผู้สอนมาเล่าให้นักศึกษาฟังเพื่อประกอบการ
บรรยายเน้ือหาในหวัขอ้ต่าง ๆ เช่น การกาํหนดปัญหาการวจิยั 
การสร้างเครื่องมอืวิจยั หรอื การเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นต้น 
รวมทัง้ควรใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเช่น การบรรยายโดย 
power point การเล่าเรื่องจากประสบการณ์หรอืงานวจิยัของ
ผูอ้ื่น การใหน้กัศกึษาเล่นเกมเขยีนตอบคําถามที่กระดานหน้า
ชัน้เรียนหรอืเขียนตอบในกระดาษที่เตรียมไว้ หรือการใชส้ื่อ
อินเทอร์เน็ตประกอบการสอน เป็นต้น จากผลการวิจ ัยมี
ข้อสังเกตว่านักศึกษาให้ความสําคัญกับ    การบรรยาย
เน้ือหาวชิาวจิยัทีม่ตีวัอย่างงานวจิยัประกอบ ดงันัน้การสอนใน
วชิาน้ีผูส้อนควรมปีระสบการณ์วจิยัมาพอสมควร และสามารถ
นําผลงานวจิยัของตนเองมาประกอบการสอนได้ ซึ่งอาจทําให้
นักศกึษามคีวามสนใจเรยีนมากขึ้น และอยากฟังการบรรยาย
เน้ือหาวิชาจากประสบการณ์วจิยัของครูผู้สอน นอกจากนัน้ 

รปูแบบการสอนอื่น ๆ ทีไ่ดค้ะแนนตํ่าในลาํดบัทา้ย ๆ เช่น การ
ตัง้คําถามหรือซักถามผู้ เรียนในระหว่างการเรียน การ
มอบหมายงานหรอืแบบฝึกหดัในชัว่โมงเรยีน และการเน้นการ
บรรยายเน้ือหาในตํารา/หนงัสอื ผู้สอนอาจพจิารณานํามาปรบั
ใชใ้นบางโอกาสหรอือาจนํามาใชผ้สมผสานกบัวธิอีื่น ๆ ขา้งต้น
เพื่อไม่ใหก้ารเรยีนน่าเบื่อเกนิไป   

2. ข้อเสนอแนะต่อการทาํวิจยัคร ัง้ต่อไป
1) ควรศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ

ลกัษณะวิชาและรูปแบบการสอนกบันักศึกษาคณะอื่น ๆ 

ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการวิจ ัย เช่น คณะนิเทศ
ศาสตร ์และคณะบรหิารธุรกจิ  

2) ควรทําวิจ ัยในชัน้ เรียนเพื่อ เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิแ์ละทกัษะทางการวิจยัผ่านการเรียนการสอน
รปูแบบต่างๆ 
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งานวจิยัน้ี มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการดาํเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย
และค่าอตัราตอบแทนเ ลี่ยโดยเปรยีบเทยีบกบัความเสีย่ง ภายใต้สมมติฐานที่ว่ากองทุนรวมที่มค่ีาอตัราตอบแทนเ ลี่ยโดย
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ขอ้มลูของกองทุนรวม จาํนวน 122 กองทุน จาก 14 บรษิทัจดัการกองทุน ที่มอีายุกองทุนนานกว่า  ปี นําข้อมูลมาวเิคราะห์
ประสทิธภิาพดว้ยวธิ ี ata n elopment Anal sis ( A) ผลการศกึษาพบว่ากองทุนที่มปีระสทิธภิาพการดําเนินงานสูงสุดมี
 กองทุน ไดแ้ก่ 1) กองทุนรวมตราสารทุน SCBPGF บลจ.ไทยพานิชย์ 2) กองทุนรวมตลาดการเงนิ A บลจ.อเบอร์ดนี
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ในตราสารทุน A บลจ.บวัหลวง แต่มเีพยีงกองทุน A กองทุนเดยีวที่ม ีอตัราตอบแทนเ ลี่ยโดยเปรยีบเทยีบกบั
ความเสีย่ง มากกว่า 1 จงึสรุปไดว้่าประสทิธภิาพในการดาํเนินงานของกองทุนและค่า harpe ratio ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั
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ABSTRACT

This research purposes was to compared the performance of funds and Sharpe ratio’s funds. The
assumption of the funds have Sharpe ratio more than 1 are the higher performance funds. This study 
selected 122 mutual funds are over five year from 14 companies by Data Envelopment Analysis (DEA)
model. Results from this proposed model show 6 mutual funds: SCBPGF invested in equity funds, ABCC
invested in money market, ABEG invested in foreign investment fund, ABSI-RMF invested in
Retirement Mutual Fund, 3MR(A) invested in fixed income funds and BCARE invested in foreign 
investment fund have efficiency score1(highest performance funds) and only BCARE funds has Sharpe
ratio more than 1. The result shown performance and Sharpe ratio’s aren’t relationship
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บ นา
กองทุนรวม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุน

(in estment ehicle) สําหรบันักลงทุนทีต่้องการลงทุนใน
ตลาดเงนิหรอืตลาดทุน แต่มขี้อจํากดับางประการ เช่น ไม่
มเีวลาเพยีงพอในการศึกษาข้อมูล ไม่มีความชาํนาญหรือ
ประสบการณ์ หรอืมทุีนทรพัย์จํากดั กองทุนรวมสามารถ

อํานวยความสะดวกในการลงทุนได้ เน่ืองจากมีบริษัท
หลักทรัพย์จ ัดการกองทุนรวม ซึ่งได้ร ับอนุญาตจาก
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยทาํหน้าทีจ่ดัการการลงทุนแทนนักลงทุน โดย
บริษัทหลักทรพัย์จดัการกองทุนรวมจะขายหน่วยลงทุน


