
Indepen

 
1. บทนํา 

 
วิ

เชิงกลยุทธ
รวมทั้งสิ้น
ทํางานในล
งานนั้น ๆ 
อิสระมีวัต
ปรากฏกา
นักศึกษาก
ประจําและ

 
ล

ทําแผนธุร
แผนธุรกิจ
หรือคําตอ
จึงสามารถ

 
เ

บุคคลตาง
ผูประสาน
การปฏิบตัิ

 
เ

ประเภทข
เอกสารรา
 

ndent Study:

วชิาการคนควา
ธ (แผน ข) แบง
น 6 หนวยกิต นั
ลักษณะใดลักษ
 และนําเสนองา
ตถุประสงคเพื่อ
ารณตาง ๆ  ท่ีเกิ
กับอาจารยท่ีปรึ
ะอาจารยพิเศษ

ลักษณะงานที่นั
กิจ ท้ังน้ีไมวาจ
) หรือการตั้งป
บตอคําถามนัน้
ถทําไดโดยสราง

เอกสารแนวทา
ง ๆ  ท่ีเกี่ยวของ
นงาน เพื่อใหมีค
ตงิานแตละข้ันต

เน้ือหาของแนว
องการวิจัย กา
ยงาน และบทบ

 

 Guideline 2

แนวท
วิชา

โครงการปริ

าอิสระ (Indepe
การทํางานเปน
นักศึกษาจะตอง
ษณะหน่ึง ไดแก
านในรูปการสอ
อใหนักศึกษาไ
กิดข้ึนในธุรกิจ ส
รึกษางานตามก
ษจากภาคธุรกิจ

นักศึกษาในวิชา
ะเปนลักษณะง
ประเด็นคําถามห
น โดยมีวิธีการต
งความเขาใจทีต่

างปฏิบัติงานเพื
กับการศึกษาวิช
ความเขาใจตรง
ตอนของการทํา

ทางปฏิบัติงาน
ารเตรียมการเพ
บาทของอาจาร

2014 

ทางปฏิบัติงา
าการคนคว
ริญญาโทสํา

endent Study) 
นวิชาการคนควา
งลงทะเบียนเรีย
ก งานวิจัย หรือง
อบปากเปลาตอ
ไดใชความรูตา
สังคม และเศรษ
การศึกษาอิสระ
 

าการคนควาอิส
งานใดขอบเขตข
หรือปญหาท่ีนา
ตรวจพิสจูนเพื่อ
ตรงกันในวิธีกา

พื่อประกันคุณภ
ชาการคนควาอิ
งกันในแนวทาง
และการเสนองา

นครอบคลุมประ
พื่อทําโครงงาน
ยท่ีปรึกษา 

านเพื่อประกั
าอสิระ (Ind
าหรับผูบริหา

เปนวิชาบังคับ
าอิสระ1 จํานวน
ยนท้ังสองวิชานี
งานใหบริการให
อโครงการปริญญ
าง ๆ  ทางทฤษ
ษฐกิจ อันกอให
ะ รวมทั้งกับคณ

ระสามารถจัดท
ของงานครอบค
าสนใจ (กรณีงา
ยืนยนัคําตอบอ
ารไดมาซ่ึงงานที

ภาพงานของนั
อิสระ ไมวาจะเป
การทํางานอยา
าน  

ะเภทของงาน แ
น แผนงานการ

กันคุณภาพผ
dependent
าร  ฉบับปก

ตามหลักสูตรบ
น 3 หนวยกิตแล
น้ีภายใน 2 ภา
หคําปรึกษาธุรกิ
ญาโททางบริห
ษฎีมาหลอหลอ
หเกิดความรูให
ณะกรรมการสอบ

ทําไดอาจเปนงา
คลุมตั้งแตการเลื
านวิจัยและงาน
อยางเปนระบบ 
ท่ีมีคุณภาพ  

นักศึกษาฉบับน้ี
ปนนักศึกษา อา
างมีระบบ มีวิธี

นวทางการเลือ
รเสนอโครงงาน

ผลงานใน 
t Study) 
ารศึกษา 25

บริหารธุรกิจมหา
ละวิชาการคนค
าคการศึกษา โด
กิจ หรือแผนธุรกิ
ารธุรกิจ การจัด
อมรวมกันเพื่อ
มข้ึน และเปนก
บวิชาการคนคว

านวิจัย งานใหบ
ลือกธุรกิจท่ีจะวิ
นบริการใหคําป
ดังน้ันการประ

น้ี ไดกําหนดข้ัน
าจารยท่ีปรึกษา
ธีการทํางานท่ีต

กธุรกิจหรือการ
นรูปแบบของข

557 

าบัณฑิต สาขา
ควาอิสระ2 จําน
ดยนักศึกษาแต
กจิ เพื่อนําสงอา
ดทําเอกสารราย
ทําความเขาใจ
การแลกเปลี่ยน
วาอิสระซ่ึงอาจ

บริการใหคําปรึ
วิเคราะหและวา
ปรึกษา) และแส
กันคุณภาพในก

นตอนและแผน
า กรรมการสอบ
รวจสอบได แล

รตั้งประเด็นปญ
ขอเสนอโครงง

1 | P a g e

าวิชาการจัดการ
นวน 3 หนวยกติ
ตละคนตองจัด
าจารยท่ีปรึกษา
ยงานการศึกษา
จและวิเคราะห
นความรูระหวาง
จเปนท้ังอาจารย

รึกษาธุรกิจ และ
างแผน (กรณีทํา
สวงหาทางออก
การศึกษาวิชาน้ี

ปฏิบัติงานของ
บ และเจาหนาที
ละมีการติดตาม

ญหาท่ีจะทําและ
านรูปแบบของ

 

ร
ต 
ด
า
า
ห
ง
ย

ะ
า
ก
น้ี

ง
ท่ี
ม

ะ
ง



Indepen

เอกสารแน
ป 2542 เป
ผลงานในวิ
Project ข
ของนักศึก
ตลอดจนข
นามของศู
มหาวิทยา
 
2. ประเภ
 
 ล







 
2

ส
ขอเสนอโค

 
1) 

2) 

3) 

 
(

ndent Study:

นวทางปฏิบัติงา
ปนตนมา โดยเ
วิชาการคนควา
ของโครงการปริ
กษาปริญญาโท
ขอมูลจาก “คูมื
ศูนยพัฒนาการ
าลัยธรรมศาสต

ภทของงานในวิ

ลักษณะงานที่นั
 งานวิจัย 
 งานใหบริกา
 แผนธุรกิจ 

2.1 งานวิจัย 

สําหรับนักศึกษ
ครงการวิจัยท่ีได

เปนงานวิจัย
คาดจากงาน

งานวิจัยตาม
Research) 
(Quantitativ

งานวิจัยท่ีดี ไ
ออกแบบการ
การวิจัยชัดเจ

(ดูรายละเอียดเ

 

 Guideline 2

านท่ีโครงการปริ
เอกสารแนวทาง
าอิสระป 2549 
ริญญาโทสําหรั
ทสําหรับผูบริห
มือ Project Wo
เรียนการสอน 
ร 

วชิาการคนคว

นักศึกษาในวิชา

ารใหคําปรึกษา

ษาท่ีตองการเสน
ดฝกทําในชั้นเรีย

ยที่ขยายขอบเข
นวิจัย  

มขอเสนอ อาจ
โดยควรเปน

ve Research) ห

ดแกงานวิจัยที
รวิจัย และเสนอ
จนไมคลุมเครือ

เคาโครงงานวิจั

2014 

ริญญาโทสําหรั
งปฏิบัติงานฉบั
ของ รศ.จิรัตน 
รับผูบริหารซึ่งวิ
หารรวมท้ังประ
ork” ฉบับเดือน
(ปจจุบันคือศูน

าอิสระ (Indep

าการคนควาอิส

าธุรกิจ 

นองานวิจัย โคร
ยนวิชาวิธีวิจัยม

ตแหงภูมิปญญ

เปนการวิจัยปร
นการวิจัยเพื่ออ ิ
หรือเชิงคุณภาพ

ที่ระบุประเด็นป
อวิธีหาคําตอบข
อ มีความเปนปร

ัยในหัวขอ 5.1 

ับผูบริหารจัดทํ
บับปการศึกษา2
สังขแกว รวมถึ
เคราะหและรว
เด็นแนวทางกา
นพฤศจิกายน 2
นยเทคโนโลยีแล

pendent Study

ระสามารถจัดท

รงการปริญญาโ
มาแลว งานวิจยั

ญาในศาสตรทา

ระยุกต (Applie
ธิบายปรากฏก
พ (Qualitative 

ปญหาท่ีจะทําวิ
ของประเด็นปญ
รนัย ไมมีอคติ แ

โครงสรางเคาโ

าข้ึนน้ี ไดมีการ
2556น้ี ปรับปรุง
ถึงเอกสารแนวท
บรวมขอมูลจา
ารทําวิจัย จาก

2539 อันเปนเอ
ละพัฒนาการศึ

y) 

ทําไดอาจเปนงา

โททางบริหารธุร
ยท่ีนักศึกษานํา

งการบริหารธุร

ed Research
การณ (Causal 

Research) กไ็

วิจัยอยางชัดเจ
ญหาที่ตั้งไวอยา
และนําไปประยุ

โครงงานวิจัย) 

รปรับปรุงอยางต
งจากแนวทางป
ทางปฏิบัติงานเ
กเอกสารตาง ๆ
กการเรียนการส
อกสารที่ รศ. จรี
ศึกษา)  คณะ

านลักษณะใดลั

รกิจสนับสนุนให
เสนอ พึงมีลักษ

รกิจไมวาจะเปน

h) หรือการวิจั
Research) 

ได เพื่อยืนยันคํา

จน มีหลักการ
งเปนระบบและ
ยกุตได  

ตอเน่ืองมาโดย
ปฏิบัติงานเพื่อป
เพ่ือประกันคุณ
ๆ  เกี่ยวกับการ
สอน/การอบรม
ระภา โตสมบุญ
ะพาณิชยศาสต

ลักษณะหนึ่ง ดงั

หนักศึกษาทํางา
ษณะดังน้ี 

นดานวิธีการวิจั

จัยพื้นฐาน (Ba
ซึ่งใชเคร่ือง

าตอบของปญห

หรือกรอบแนว
ะสามารถทดสอ

2 | P a g e

ตลอดนับตั้งแต
ประกันคุณภาพ
ภาพ Business
รจัดทําโครงงาน
มวิธีวิจัยในอดีต
ญ ไดจัดทําข้ึนใน
ตรและการบัญชี

งน้ี 

านสืบเน่ืองจาก

ัยและ/หรือผลที

sic or Pure
งมือเชิงปริมาณ
หาท่ีวิจัย 

วคิดรองรับการ
อบซํ้าได ผลของ

 

ต
พ
s 
น
ต
น
ชี 

ก

ท่ี

e 
ณ 

ร
ง



Indepen

 
2
น

ปญหาทาง
เปนการเส
Identifica
(Strategic

โด

1) 

2) 
3) 
4) 

5) 

(ดู
 
2.3

นัก
บริการน้ัน

 
1) 

2) 

3) 

ndent Study:

2.2 งานใหบริ
นักศึกษาท่ีเลือก
งธุรกิจ หรือกําล
สาะหาโอกาสท
ation) ท้ังน้ี คํา
c Business Un
ยงานท่ีนําเสนอ

ระบุปญหาห
ทางดานการ
บรรยายสภา
กําหนดทางอ
เสนอแนะทา
ทางดานวิชา
ทําคูมือปฏิบั

รายละเอียดเคา

3 แผนธุรกิจ 

กศึกษาท่ีเลือกก
มีความเปนไปไ

เปนแผนธุรกิ
หรือสามารถ
ท่ัวประเทศห

เสนอผลของ
การศึกษาคว

วางแผนทาง

 

 Guideline 2

การใหคําปรึก
กงานใหคําปรึก
ลังตัดสินใจในเ ื
ทางธุรกิจ (Bus
าวา “องคกร” 
nit หรือ Divisio
อตองครอบคลุม

หรือโอกาสทางธุ
รบริหารธุรกิจ ห ื
าพปญหาหรือโอ
ออกตาง ๆ  ของ
างออกของปญห
าการประกอบอ
บตัิงานสําหรับอ

าโครงงานใหคาํ

การทําแผนธุรกิ
ไดในเชิงธุรกิจ เ

กิจสําหรับสินค
ถใชในการแกปญ
หรือท่ัวโลก โดย

งการศึกษาควา
วามเปนไปไดดา

การตลาด การ

2014 

กษาธุรกิจ 
กษาธุรกิจตองค
เร่ืองสําคัญของ
siness Opp
ดังกลาว อาจ

n หรือ Self-Ma
มประเด็นตาง ๆ

ธุรกิจ โดยตองเป
รือทางดานการ
อกาสทางธุรกจิ
งปญหา (Solut
หา (Solution) 
ยางละเอียด 
งคกร 

าปรึกษาธุรกิจไ

กิจจะตองเลือก
เนื้อหาของแผน

าหรือบริการท่ีคิ
ญหาของประเท
ตองช้ีใหเห็นอย

ามเปนไปไดอยา
านเทคนิค ควา

รเงิน และการผลิ

นหาองคกรท่ีตั้
องคกร เชน กา

portunity) ห
จเปนองคกรระ
anagement Un
ๆ ดังน้ี  

ปนปญหาหรือโ
รบัญชี เพื่อวิเคร
จ โดยตองกําหน
tions) และวิเคร
ท่ีผูทํางานใหบ ิ

ได ในหัวขอ 5.2

สินคาหรือบริก
นธุรกิจท่ีนําเสนอ

คิดคนข้ึนใหม ห
ทศได หรือมีคว
ยางชัดเจนวาเห

างละเอียดท้ังก
มเปนไปไดทาง

ลิตอยางละเอีย

ั้งใจจะมีสวนรว
ารปรับปรุงธุรกิจ
หรืออาจเปนกา
ดับบริษัท (Cor
nit) หรือระดับส

โอกาสทางธุรกิจ
ราะหปญหา 
นดขอบเขตและ
ราะหผลท่ีคาดว
ริการใหคําปรึก

2 โครงสรางเคาโ

ารท่ีมีความนา
อพึงมีลักษณะดั

หรือใชเทคโนโล
ามเปนสากล ห
ตุใดสินคาหรือบ

การประมาณกา
งการตลาด และ

ด 

วมในโครงงานข
จน้ันใหดีข้ึน (B
รระบุอุปสรรค
rporate Leve
สายงานเฉพาะ 

จท่ีสําคัญมากพ

ผลกระทบที่จะ
วาจะเกิดข้ึนจาก
กษาธุรกิจ คิดวา

โครงงานใหบริก

าสนใจ แลววาง
ดงันี้  

ลยีใหม หรือเป
หรือคาดวามีผล
บริการท่ีเลือกจึ

ารความตองกา
ะความเปนไปได

ของนักศึกษาแล
Business Impr
ของการดําเนิน
el) หรือระดับ
(Functional Le

พอ และตองใช

ะเกิดข้ึนตอองคก
กการเลือกทางอ
าเหมาะสมท่ีสุด

การใหคําปรึกษ

งแผนเพื่อผลักดั

ปนสินคาหรือบริ
ลกระทบในวงก
จึงมีความนาสน

ร โดยมีขอมูลร
ดทางการเงิน  

3 | P a g e

ละกําลังประสบ
ovement) หรือ
นธุรกิจ (Threa
บหนวยหรือฝาย
evel) ก็ได 

ความรูระดับสูง

กร 
ออกแตละทาง
ด โดยใหเหตุผล

ษา) 

ดันใหสินคาหรือ

ริการท่ีมีจุดเดน
วางตอผูบริโภค
นใจ 

รองรับ แสดงผล

 

บ
อ
at 
ย 

ง

ล

อ

น 
ค

ล



Indepen

4) 

(ดู
 
 
3. แผนงา
 

เพื่
รายงานค
วิชาการคน
ความเห็นช
คนควาอิส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ndent Study:

ในกรณีท่ีนัก
น้ัน ๆ ไมมีคว
แนวทางแกไ

รายละเอียดเคา

านการเสนอเอ

่อใหไดงานท่ีมี
วามคืบหนาขอ
นควาอิสระรวม
ชอบจากอาจาร
สระ” เปนแนวทา

 

 Guideline 2

กศึกษาจัดทําแ
วามเปนไปไดเชิ
ไข 

าโครงงานแผน

อกสารผลงาน

มีคุณภาพตามก
องงานตออาจา
มทั้งการสอบกา
รยท่ีปรึกษาวามี
างในการกําหน

 

2014 

แผนธุรกิจไปแล
ชิงธุรกิจ ใหนักศึ

ธุรกิจได ในหัวข

การคนควาอิส

กําหนดเวลาที่
ารยที่ปรึกษาเป
รนําเสนอผลงา
มีความพรอมใน
นดวัน-เวลาการท

ลว แตผลการศึ
ศึกษาวิเคราะห

ขอ 5.3 เคาโครง

สระและนําเสน

เหมาะสม นัก
ปนระยะๆ รวมท้ั
านฉบับสมบูรณ
นการสอบ ท้ังน้ี
ทํางานในแตละ

ศึกษาจากการท
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ภายในสัปดาหที
สระ (Independ
ปรึกษา 
ษาทํางานตามหั
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bpae ตามแบบ
อกรายละเอียด 
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ละโครงสรางกว

) 

นอาจารยประจํ
ไมต่ํากวารองศ
ประสบการณใน
นท่ีนักศึกษาเลื
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ดเจน เปนจุดเร่ิ
ามเปนไปไดขอ
นการประเมินค
ลาวิชาการคน
แลวเทาน้ัน 

บัติในช้ันเรียนวิช

วาง ๆ  ของเคาโ

ามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารยใ
นการทําวิจัยท่ีมิ
ลือกทํากับศาส

างการจัดทํางา
รทํางานตามโค

นักศึกษาตออา
ท่ีนักศึกษาไดว

ตามท่ีไดนัดหม
ลงนาม 

นควาอิสระที่นัก
ปรึกษา และเพื่อ

มแรกท่ีจะเกิดง
งงานจากเคาโ
ความคืบหนางา
นควาอิสระจะ

ชาวิธีวิจัย นําเส

โครงงานวิจัย ง
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ยธรรมศาสตร มี
ในสาขาวิชาที
ใชสวนหน่ึงของ
สตรท่ีอาจารยมี

นของนักศึกษา
รงงานนั้น ๆ  

าจารยท่ีปรึกษา
างไว 

มาย โดยการเขา

กศึกษาเลือกใน
อใหนักศึกษาได

งานท่ีมีคุณภาพ
โครงดังกลาวใน
านจะใชเอกสาร
ตองเปนงานที

สนอตออาจารย

งานใหบริการให

 

มี
ท่ี
ง
มี

า

า 

า

น
ด

พ 
น
ร
ท่ี

ย

ห



Indepen

5.1

บท

ท

วิ

สําหรับงาน

ผ

ส

ndent Study:

1 โครงสรางเค

ทนํา 

 ระบุป

 ความ

 วัตถปุ

ทบทวนวรรณ

 ทบทว
ผานม

 ประเด

 พัฒน

วธิีการวิจัย 

 การวั

 ชวงเว

 การห

 การป

 เคร่ือง

นวิจัยฉบับสมบู

ผลการวิจัย 

 สรุปข

 วิเครา

สรุปผล 

 ผลสรุ

 ประโย

 

 Guideline 2

คาโครงงานวิจั

ประเด็นปญหาที

มสําคัญของปญ

ประสงคงานวิจยั

ณกรรม 

วนงานวิจัยท่ีผา
มา เพื่อสรุปจุดอ

ด็นท่ียังไมมีการ

นากรอบทฤษฎงี

ัดคาตัวแปรตาง

วลาท่ีศึกษา พืน้

หาขอมูล การเก็บ

ประมวลขอมูล 

งมือท่ีจะใชในก

บรูณน้ันนอกจา

ขอมูลท่ีไดรับจา

าะหผลในเชิงปริ

รุปจากงานวิจัย

ยชนท่ีไดรับจาก

2014 

ัย 

ที่จะทําวิจัย 

ญหา 

ย 

านมาท่ีเกี่ยวขอ
ออน/จุดแข็งของ

รศึกษาและ/หรือ

งานวิจัย 

ง ๆ  

นท่ี ประชากรเป

บขอมูล การวัด

การวิเคราะหขอ

ก 3 หัวขอแรกใ

กการวิจัย 

ริมาณและ/หรือ

 ตอบตามวัตถปุ

กงานวิจัย 

องกับเร่ืองท่ีทํา
งงานวิจัยท่ีผาน

อประเด็นตอเน่ื

ปาหมาย ฯลฯ 

ดขอมูล ตัวอยาง

มูล 

ในขอเสนองานวิ

อเชิงคุณภาพ 

ประสงคงานวจิั

วิจัย ประมวลวิ
นมา 

นอง เพื่อเชื่อมโย

งและวิธีการสุม

วจัิย ควรจะตอง

จัยท่ีตั้งไว 

วิธีการศึกษาแล

ยงกับประเด็นป

ตัวอยาง  

งประกอบดวยอี

ละผลการศึกษา

ญหาของงานวิ

อีก 2 หัวขอหลัก
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าของงานวิจัยที

จัย 

กไดแก 

 

ท่ี
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 บ

ก

ก

ส
ห

 ก

ก

ndent Study:

 ขอจาํ

 งานวิ

5.2 โครงสราง

บทนํา(Define)

 ระบแุ

 อธิบา

 ระบผุ

 กลาว

การวัดระดับข

 วัดระ

การวิเคราะหห

 ใชเครื

 จัดลํา

สําหรับงานท่ีป ึ
หัวขอหลักไดแก

การเสนอแนว

 นําเสน

 เลือก

 เลือก

การควบคุมให

 นําเสน

 นําเสน

 

 Guideline 2

ากัดงานวิจัย 

จัยในอนาคต 

งเคาโครงงานใ

) 

และอธิบายปญห

ายภูมิหลังของป

ผลกระทบท่ีอาจ

วถึงวัตถุประสงค

ของปญหา (Me

ดับของปญหาที

หาสาเหตุของป

ร่ืองมือทางการจ

าดับความสําคญั

รึกษาฉบับสมบ
ก 

วทางแกไขปญ

นอแนวทางแกไ

ปจจัยท่ีใชในกา

แนวทางที่เหมา

หเกิดการดําเนิ

นอแนวทางในก

นอการประเมนิ

2014 

ใหบริการใหคํา

หาหรือโอกาสท

ปญหา 

จเกิดข้ึนตอองคก

คของขอเสนอโค

easure) 

ท่ีเกิดข้ึนในปจจุ

ปญหา (Analy

จัดการตาง ๆ วิ

ญของสาเหตุเห

บูรณน้ันนอกจ

ญหา (Improve)

ไขปญหา 

ารประเมินเลือก

าะสมท่ีสุดในกา

นนิการอยางตอ

การปฏิบัติงาน

น Cost-Benefit 

าปรึกษา 

ทางธุรกิจ 

กรหากมิไดมีกา

ครงการน้ี 

จุบันโดยใชเคร่ือ

yze) 

วเคราะหสาเหตุ

หลาน้ันท่ีสงผลใ

าก 3 หัวขอแ

) 

กแนวทางการแ

ารแกไขปญหา

อเนื่อง (Contr

จากแนวทางที่

ารแกไขปญหา

องมือตาง ๆ ท่ีได

ท่ีมาของปญหา

ใหเกิดปญหา 

แรกในขอเสนอ

กไขปญหา 

rol) 

ท่ีนําเสนอ 

ดเรียนมา 

า 

งานท่ีปรึกษา คควรจะตองประ
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แ
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แ
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5.3 โครงสราง

บทนํา 

 อธิบา

การประเมินส

 โครงส

 ประเมิ

 การป

การประเมินส

 ระบุ v

 ประเมิ

 แนวท

สําหรับงานแผน
หัวขอหลักไดแก

แผนการตลาด

 การจั

แผนการปฎิบั

 การจั

แผนการเงิน 

 ขอสม

 งบกํา

 การป

 การจั

 

 Guideline 2

งเคาโครงการท

ายลักษณะท่ัวไป

ภาพแวดลอม

สรางอุตสาหกร

มินความนาสน

ประเมินโอกาสแ

ภาพแวดลอม

vision mission

มิน จุดออนและ

ทางการจัดการธ

นธุรกิจฉบับสม
ก 

ด   

ัดทําแผนกลยทุ

ัติการ 

ัดทําแผนกลยทุ

มมติฐานของกา

าไรขาดทุน งบดุ

ประเมินความคุม

ัดทํา Sensitivit

2014 

ทําแผนธุรกิจ

ปของธุรกิจ ขอบ

มภายนอก 

รรม 

นใจของอุตสาหก

และความเส่ียงข

มภายใน 

n และ goals ขอ

ะจุดแข็งของธุรกิ

ธุรกิจเชิงกลยุทธ

มบูรณน้ันนอกจ

ทธทางการตลาด

ทธทางการปฏบิั

ารพยากรณตัวแ

ดลุ 

มคาในการลงทุ

ty Analysis 

บเขตของธุรกิจ 

กรรมเชน การใช

ของธุรกิจ 

องธุรกิจตามแผ

กจิ 

ธ 

จาก 3 หัวขอแ

ด เชน ผลิตภณั

บตัิการ เชน การ

แปรทางการเงิน

ทุน 

 

ช Five-Force D

นธุรกิจท่ีเสนอ

แรกในขอเสนอ

ณฑ ราคา ชองท

รเลือกทําเลท่ีตัง้

น 

Diagram 

องานท่ีปรึกษา 

างการจัดจําหน

ง การดําเนินกา

ควรจะตองประ

นาย และการสง

รผลิตหรือใหบริ
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ะกอบดวยอีก 4

งเสริมการตลาด

ริการ 

 

4 

ด 



Indepen

 ก

6. เอกสา
 
รา

ทํางานอย
 
6.1

  
6.2
กร

บัณฑิตวิท
 
 
 
 
 
 

ndent Study:

การประเมินแ

 การป

 ปจจัย

 แผนสํ

ารรายงานการ

ยงานในการศึก
างเปนลําดับข้ัน

1 โครงสรางรา
สวนนําเร่ือ

สวนเนื้อเร่ือ

สวนประกอ

2 การจัดพิมพ
ระดาษ การเวน
ทยาลัย มหาวิท

 

 Guideline 2

แผนธุรกิจ 

ประเมินความเป

ยวิกฤตที่เปนเงือ่

สํารอง 

คนควาอิสระ 

กษาวิชาการคน
นตอน โดยอาจ

ายงานการคน
อง: ประกอบดว

ใบปะหนา 
บทคัดยอ 
กิตติกรรมป
สารบัญ สา

อง: (ตามเคาโค
รูปแบบกา
มหาวิทยา

อบทายเร่ือง: ป
ภาคผนวก
บรรณานุก

พ 
นขอบ ระดับตา
ทยาลัยธรรมศ

2014 

ปนไปไดของธุรกิ

อนไขแหงความ

นควาอิสระท่ีนํ
มีตาราง/แผนภู

ควาอิสระ 
ย 
(ตามแบบฟอร

ประกาศ  
ารบัญตารางแล
ครงขอเสนองาน
ารอางอิงขอมูล
าลัยธรรมศาส
ประกอบดวย 
 
กรม 

ง ๆ  ของหัวขอ
ศาสตร 

กิจ 

มสําเร็จ/ลมเหลว

าเสนอในรูปเอ
ภมูิ/รูป ประกอบ

รม pw-05) 

ละภาพประกอบ
นการคนควาอสิ
ล ใหเปนไปตาม
สตร 

อ การพิมพเลขห

วของธุรกิจ 

กสารจะตองใช
การนําเสนอ  

บ 
สระ) 
ม“คูมือการจัด

หนา ใหเปนไป

ชถอยคําท่ีชัดเจ

ดทําวิทยานิพน

ตาม “คูมือกา

จน ไมกํากวม น

นธ” ของบัณ

ารจัดทําวิทยา
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นําเสนอผลการ

ณฑิตวิทยาลัย

นิพนธ” ของ

 

ร

ย 

ง



Indepen

6.3
ข
บ

กระชับแล
ภาษาอังก
สละสลวย
องคประกอ

1
มีหัวขอหรื

 

2
ลําดับเน้ือ
โดยมกีารส
ทัศนะทาง
มีหัวขอหรื

ndent Study:

3 บทความวิช
ขอกําหนดขอ
บทความที่จะส
ะไดใจความชดั
กฤษ ผูสงบทคว
ยของการใชภาษ
อบของบทควา
1. บทความวิจยั
รอองคประกอบ

1.  บทคัดย
วัตถุประ

2.  บทนํา (
รวมถึงนิ

3.  ทบทวน
4.  วิธีการวิ

ใชในกา
5.  ผลการศึ
6.  อภิปราย

สําคัญที
7.  เอกสารอ

2. บทความวิชา
หาท่ีเหมาะสมเ
สรุปประเด็น อา
งวิชาการผานมมุ
รอองคประกอบ

1.  บทคัดย
เชนอธิบ

2.  บทนํา (
ศัพทเฉพ

3.  การวัดร
4.  การวิเคร

 

 Guideline 2

ชาการเพื่อการ
งบทความตน
งไมควรมคีวาม
ดเจน นอกจากนี้
ามควรตรวจสอ
ษา รวมท้ังควรจ
มท้ัง 2 ประเภท
ยัควรใหมกีารนํ
ท่ีแตกตางได) 
อ (Abstract) ก
ะสงควิธีการศกึ
Introduction) ที
นิยามศัพทเฉพา
วรรณกรรม (Lit
จัย (Research
ารทําวิจัยอยางช
ศกึษา (Researc
ยและสรุปผลกา
ท่ีไดจากการศกึษ
อางอิง (Refere

าการสําหรับกา
เพื่อใหผูอานสา
าจเปนการนําค
มมองของตนเอ
ท่ีแตกตางได) 
อ (Abstract) ก
บายปญหาหรือ
Introduction) ที
พาะ 
ระดับของปญหา
ราะหถึงสาเหตขุ

2014 

รตีพิมพเผยแพ
ฉบับ (Manusc
มยาวเกิน 7,000
น้ีผูสงบทความจ
อบความถูกตอง
จะกําหนดประเภ
ท ดังรายละเอีย
นําเสนอการวิจยั

การสรุปประเดน็
กษา ผลการศึกษ
ท่ีครอบคลมุคว
าะ 
terature Revie

h Methodology
ชัดเจน 
ch Finding) เป
ารวิจัย (Discus
ษารวมถงึประโ

ences) รายละเ

ารใหคําปรึกษาห
ามารถเขาใจไดช
วามรู กรอบแน
องไดอยางเดนชั

การสรุปประเดน็
โอกาสทางธุรกิ
ท่ีครอบคลมุถึง

า (Measure) ที
ของปญหา (An

พร 
cript Requirem
0 คาํ และช่ือขอ
จะตองเขียนบท
งของการพิมพต
ภทของบทความ
ดตอไปนี ้
ยและผลท่ีไดรับ

นเน้ือหาที่เปนแ
ษาคนควา วิจัย
วามสําคัญและที

ew) ท่ีครอบคลมุ
y) ท่ีสามารถอธิ

ปนการนําเสนอ
ssion/Conclus
โยชนท้ังทางดาน
เอียดตามหัวขอ

หัวขอและเนื้อห
ชัดเจน รวมถึงมี
นวคิดและทฤษฎี
ชัด และเกิดประ

นเน้ือหาที่เปนแ
จ วัตถุประสงค
อธิบายที่มาขอ

ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบ
nalyze)  

ments) 
องบทความท้ังภ
ทคัดยอ (ความย
ตนฉบับ เชน ตวั
มใหชัดเจนวาเป

อยางเปนระบบ

แกนสําคญัเปนข
 และ/หรือขอเส
ท่ีมาของปญหา

มทฤษฎีและบท
ธิบายวิธีดําเนินก

ผลการวิจัยอยา
ion) เปนการอภิ
นทฤษฎีและเชงิ
อถัดไป 

หาควรช้ีประเด็น
มกีารใชทฤษฎีวิ
ฎจีากแหลงตาง
ะโยชนแกผูอานโ

แกนสําคญัเปนข
ควิธีการวิเคราะห
งปญหาพรอมท

บันโดยใชเคร่ือง

ภาษาไทยและภ
ยาวไมควรเกนิ 2
วสะกด วรรคตอ
ปนบทความวิจั

บโดยควรมีองค

ขอสรุปโดยยอข
สนอแนะ 
าวิจัยพรอมทั้งเส

ทความท่ีผูวิจัยใ
การวิจยัรวมถึง

างชดัเจนตามหั
ภปิรายผลของง
งการนําไปใชใน

นท่ีตองการนําเส
วเิคราะหประเด็
ง ๆ มาสังเคราะ
โดยควรมีองคป

ขอสรุปโดยยอข
ห ผลการวิเครา
ท้ังเสนอภาพรว

งมือตางๆ 

ภาษาอังกฤษ คว
250 คํา) ท้ังภา
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