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ข้อกาํหนดการจดัทาํรายงานประกอบวชิา  BUS 7096 การค้นคว้าอสิระ (Independent Study) 

1. รูปเล่มรายงาน  ใชก้ระดาษขนาด A 4 

2. ตวัอกัษร ใหใ้ช ้Angsana New เท่านั้น 

3. บทท่ี  ใชข้นาดตวัอกัษร 24 

4. หวัขอ้ ใชข้นาดตวัอกัษร 22, 20   ตามลาํดบัขั้นของหวัขอ้ 

5. เน้ือเร่ือง  ใชข้นาดตวัอกัษร 18 

6. การเวน้ระยะขอบกระดาษ ใหต้ั้งค่าหนา้กระดาษดงัน้ี 

เวน้ดา้นบน 1.5 น้ิว   เวน้ซา้ย 1.5 น้ิว 

  เวน้ดา้นล่าง 1.0 น้ิว   เวน้ขวา 1.0 น้ิว 

7. นกัศึกษาตอ้งมีการอา้งอิงเอกสารประกอบการทาํรายงานไม่นอ้ยกว่า 15 เล่ม  

(ไม่นบัรวมการสืบคน้จาก Web site) และตอ้งถ่ายสําเนาปกดา้นหนา้เอกสาร

ท่ีอ้างอิงทุกเล่มเป็นหลักฐาน โดยนํามาใส่ไว้ด้านหลังเล่มวิจัย ต่อจาก

ภาคผนวก  

8. หวัขอ้เร่ืองท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้อิสระตอ้งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางธุรกิจ

และ ควร เก่ียวขอ้งกับงาน / บริษทั / องค์กร ท่ีนักศึกษาไดท้าํงานอยู่  เพื่อ

สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้

9. นกัศึกษาจะตอ้งมีประวติั การขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา อย่างตํ่าไม่

นอ้ยกว่า  4 คร้ัง ไดแ้ก่ 

9.1  หวัขอ้เร่ืองวิจยั 

9.2  ตอนท่ี 1 (บทนาํ) 

9.3  ตอนท่ี 2 (แนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง) 

9.4  ตอนท่ี 3 (วิธีการดาํเนินการวิจยั) 

9.5  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือในการวิจยั 
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10. กาํหนดส่งรูปเล่มรายงานวิจยั จาํนวน 2 เล่ม พร้อม CD จาํนวน 2 แผน่ ภายใน

ระยะเวลาท่ีทางโครงการฯ กาํหนด  (ใส่ทั้งหมดในกล่องเดียวกนั) โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปน้ี 

10.1) ส่งอาจารย์ทีป่รึกษา :   

- รูปเล่มรายงานวิจยั (ฉบบัสมบรูณ์) จาํนวน 1 เล่ม 

- แผน่ CD จาํนวน 1 แผน่   

- บทคดัยอ่ จาํนวน 1 ชุด มีทั้งหมด 15 หนา้  

ไม่ต้องใส่ในเล่มรายงานวจิยั (ฉบับสมบูรณ์)  

- สมุดคู่มืองานวิจยั (IS) ท่ีมีลายเซ็นของอาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั  

- แบบสอบถาม และหลกัฐานประกอบการวิจยั พร้อม Print Out 

SPSS 

10.2) ส่งโครงการฯ :  

- รูปเล่มรายงานวิจยั (ฉบบัสมบรูณ์) จาํนวน 1 เล่ม 

- แผน่ CD จาํนวน 1 แผน่   

   

 ตัวอย่างปกรายงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  นักศึกษาจะต้องนําคู่มอืฉบับนีม้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาทุกคร้ังเพือ่จดบันทึก 

ความคดิเห็น / ข้อแนะนํา ของอาจารย์ทีป่รึกษา  *** 
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( ปกนอก ใช้ปกสีฟ้า ) 
 

 
 

 

ช่ือเร่ืองรายงานวิจยั 

 

เสนอ 

(...........ระบุ ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา.................) 

โดย 

(............ระบุ ช่ือ-นามสกุล นกัศึกษา................) 

(รหสัประจาํตวันกัศึกษา) 

(รุ่นท่ี .........Section …………) 

 

วิชา BUS 7096 การคน้ควา้อิสระ 

(Independent Study) 

 

รายงานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต One Day Program 

ภาคเรียนท่ี ……….   ปีการศึกษา 25..... 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 



 
4 

 

(ปกใน) 

 
 

 

ช่ือเร่ืองรายงานวิจยั 

 

เสนอ 

(...........ระบุ ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา.................) 

โดย 

(............ระบุ ช่ือ-นามสกุล นกัศึกษา................) 

(รหสัประจาํตวันกัศึกษา) 

(รุ่นท่ี .........Section …………) 

 

 

การประเมนิผลได้เกรด   .....................  (อาจารย์ทีป่รึกษาเป็นผู้ระบุ) 

 

 

อนุมติัใหร้ายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต One Day Program 

ภาคเรียนท่ี ……….   ปีการศึกษา 25..... 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
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ใบรองปกใน 

วิชา BUS 7096 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

 

ขา้พเจา้ ..................................................................................................................... 

ขอส่งรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์สาํหรับกระบวนวิชา  BUS 7096 การศึกษาคน้ควา้อิสระ   

หวัขอ้วิจยั ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

  ขา้พเจา้ขอรับรองว่า เน้ือหาในการศึกษาคน้ควา้อิสระเล่มน้ี  ขา้พเจา้ได้ทาํ

ตามขั้นตอน และหลกัวิชาการ โดยไม่มีการคดัลอกผลงานของผูอ่ื้นไม่วา่ส่วนหน่ึงส่วนใด 

หากปรากฏภายหลงัว่าขอ้ความในการศึกษาคน้ควา้อิสระของขา้พเจา้ดงักล่าวได้มีการ

คดัลอกผลงานของผูอ่ื้น ขา้พเจา้ยอมรับผิดตามระเบียบของมหาวิทยาลยัทุกประการ 

             

    .......................เซ็นลายมือช่ือนักศึกษา..................... 

                                               (ระบุ ช่ือ-นามสกลุ นักศึกษา เขียนตัวบรรจง)      
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แนวกรอบการจดัทาํ เล่มรายงานวิจยั 

ประกอบวชิา BUS 7096 การค้นคว้าอสิระ (Independent Study) 

 

ปกใน 

ใบรองปกใน 

กิตติกรรมประกาศ 

บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร (Executive Summary) 

สารบญั 

บทท่ี 1 บทนาํ 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

  สมมติฐานของการศึกษา  

  ขอบเขตของการศึกษา 

  ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ (ถา้มี) 

  ขอ้จาํกดัของการศึกษา (ถา้มี) 

  นิยามศพัทเ์ฉพาะ  

  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  

บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

บทท่ี 3 วิธีดาํเนินการศึกษาวิจยั 

บทท่ี 4 ผลการศึกษาวิจยั 

บทท่ี 5 บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

ภาคผนวก 

บรรณานุกรม 
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ส่วนเนือ้เร่ือง 

บทที ่1  บทนํา   ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

1.1   ความเป็นมา เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงสภาพทัว่ไป เพื่อเป็นการแนะนาํให้ผูอ่้าน  

มีความรู้เก่ียวกบัภมิูหลงัของเร่ืองหรือปัญหาท่ีจะศึกษา  

1.2   ความสําคญัของปัญหา เป็นส่วนหน่ึงท่ีช้ีใหเ้ห็นประเด็นสําคญัของปัญหาท่ี

จะศึกษา 

1.3   วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็นส่วนท่ีแสดงให้เห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา

และหาคาํตอบ ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประเดน็สาํคญัของปัญหา โดยตอ้งระบุเป็นขอ้ๆ  

1.4   สมมติฐานของการศึกษา  เป็นส่วนท่ีผูศึ้กษาคาดหมายคาํตอบไวล่้วงหน้า

เก่ียวกับประเด็นสําคญัของปัญหาท่ีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และวิเคราะห์ข้อมูล สมมติฐานของการศึกษานั้ นอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ตามความ

เหมาะสม หรืออาจใชค้าํถามปัญหาการวิจยัแทนก็ได ้

1.5   ขอบเขตของการศึกษา เป็นการกาํหนดกรอบขอบเขตของส่ิงท่ีต้องการ

ทาํการศึกษาเพื่อท่ีจะทาํให้การศึกษามีความชัดเจนว่า จะทาํการศึกษาครอบคลุม

อะไรบา้ง  โดยสามารถแบ่งออกได ้ 4  ดา้น  ดงัน้ี   

 1.5.1) ขอบเขตดา้นเน้ือหาการวิจยั 

 1.5.2) ขอบเขตดา้นประชากรการวิจยั 

 1.5.3) ขอบเขตดา้นพื้นท่ีการวิจยั 

 1.5.4) ขอบเขตดา้นระยะเวลาการวิจยั 

1.6   ข้อตกลงเบือ้งต้น (ถา้มี) เป็นขอ้ตกลงท่ีจะตอ้งยอมรับในเบ้ืองตน้ของการ

ดาํเนินการศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

1.7   ข้อจํากดัของการศึกษา (ถา้มี) เป็นการระบุถึงอุปสรรคในการดาํเนินการ

ศึกษาท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้

1.8   นิยามศัพท์เฉพาะ เป็นการกาํหนดความหมายของตวัแปรท่ีใชเ้ฉพาะใน

การศึกษาคร้ังน้ี   โดยควรเป็นการใหค้วามหมายนิยามเชิงปฏิบติัการ 
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1.9   ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ เป็นการระบุให้เห็นถึงประโยชน์ท่ีจะได้จาก

การศึกษาในคร้ังน้ี โดยปกติจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ ทั้งนี ้ควรระบุทั้ง

ประโยชน์โดยตรงและประโยชน์ทีอ่งค์กรจะได้รับจากการวจิยั 

 

บทที ่2  แนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นส่วนท่ีนาํเสนอแนวคิด ทฤษฏี และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเร่ืองท่ีศึกษาจากวรรณกรรมในเชิงวิเคราะห์  

ทั้งน้ี ในส่วนของแนวคิด ทฤษฎี จะตอ้งมีขอ้สรุปเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี ว่าใน

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะนาํรายละเอียดส่วนใดของแนวทฤษฎี มาประยุกต ์เพื่อเป็น

แนวทางในการศึกษาวิจยั 

 

บทที ่3  วธีิการดาํเนินการศึกษาวจิยั   

 เป็นการระบุเก่ียวกับรูปแบบการวิจยั วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ

วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย  โดยให้เสนอเป็นผงั เพื่อแสดงถึงกรอบแนวคิดท่ี

ตอ้งการศึกษาวิจยั (Path Diagram) 

3.2 รูปแบบ  ประเภท  ทีนํ่ามาใช้ในการวิจัย เช่น  การวิจยัเชิงสํารวจ การวิจยั

เอกสาร หรือการวิจยัเชิงทดลอง เป็นตน้ 

3.3 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.4 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นการระบุถึงวิธีการ ขั้นตอน และเคร่ืองมือ

ต่างๆ ท่ีจะใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น ประเภทและแหล่งท่ีมาของ

ขอ้มูล  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  (แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ 

เอกสารหรือวสัดุต่างๆ ท่ีตอ้งใช ้เป็นตน้)   
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3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นส่วนท่ีกล่าวถึงวิธีการประมวลผลข้อมูล  

วิธีการแจงนับ การแจกแจงขอ้มูล วิธีการทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล และพิสูจน์สมมติฐาน (ในกรณีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ) 

 

บทที ่4  ผลของการศึกษาวเิคราะห์   

 เป็นส่วนท่ีแสดงการวิเคราะห์ขอ้มูลและขอ้คน้พบจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

รวมถึงการแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และการตอบปัญหาคาํถามวิจยั (ถา้มี) 

 

บทที ่5  บทสรุปและข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา  

เป็นการอภิปรายผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี (เน้ือหาบทท่ี 4) ซ่ึงจะเป็นการสรุป

เร่ืองทั้งหมดในการศึกษาวิจยั โดยนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาตอบวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวใ้ห้

ชดัเจนและครบถว้นทุกประเด็น รวมถึงขอ้วิจารณ์ และขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 

และสาํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังต่อๆไป 

      (การเขียนในส่วนบทสรุปน้ี ควรยึดวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการ

ศึกษาวิจยัเป็นหลกั เพื่อช้ีให้เห็นว่าการศึกษาวิจยัไดบ้รรลุวตัถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร 

และมีส่วนใดท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือไม่) 
 

ส่วนประกอบตอนท้าย 

ส่วนประกอบตอ้นทา้ย ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

1.   ภาคผนวก  

เป็นส่วนหน่ึงท่ีเพิ่มเติมในตอนทา้ยของรายงาน เพื่อให้ความกระจ่าง หรือ

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีทาํการศึกษาวิจยั แต่ไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นเน้ือหา (เน้ือเร่ือง) 

ของรายงานการศึกษาวิจยั และ ตวัอยา่งแบบสอบถาม  ส่วนท่ีเป็นภาคผนวกจะแยกตอน

ออกมา โดยการพิมพค์าํว่า ภาคผนวก ก่ึงกลางหนา้กระดาษ ในกรณีท่ีมีหลายภาคผนวก 
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ใหพ้ิมพก์าํกบัคาํเพิ่มเป็น ภาคผนวก ก ภาคผนวก ข ฯลฯ โดยจดัให้อยู่ก่ึงกลางหนา้ทั้ง 4 

ดา้น โดยในหนา้น้ีจะไม่มีขอ้ความส่วนขยายอ่ืนๆ ยกเวน้ช่ือภาคผนวกนั้นๆ 

2.   บรรณานุกรม  

เป็นการระบุแหล่งข้อมูลอนัเป็นท่ีมาของการอา้งอิง ท่ีใช้ประกอบการเขียน

รายงานการศึกษาวิจยั โดยให้ระบุแหล่งมาของขอ้มูลอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผูท่ี้อ่าน

ผลงานสามารถตรวจสอบ หรือคน้ควา้เพิ่มเติมได ้บรรณานุกรมเป็นส่วนท่ีเรียงลาํดบัต่อ

จากภาคผนวก 

3.   การเขยีนรายงานและการอ้างองิ  

ใหใ้ชคู้่มือการจดัทาํดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการศึกษาคน้ควา้

อิสระ ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิยาลยัรามคาํแหง  
 

(ตัวอย่าง) 

บรรณานุกรม 

กระทรวงการคลงั, กรมศุลกากร. (2548). การส่งออกของไทย. คน้เม่ือ 22 มีนาคม 2548, 

จาก http://www.customs.go.th/statistic/substat.jsp?hscode 

กระทรวงมหาดไทย, กรมการปกครอง. (2518). เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ.

2518. กรุงเทพมหานคร: ผูแ้ต่ง. 

โกวิท พวงงาม. (2546). การปกครองทอ้งถ่ินไทย: หลักการและมิติใหม่ในอนาคต  

(พิมพค์ร้ังท่ี3). กรุงเทพมหานคร: วิญญชน. 

ประยรู กาญจนดุล. (25232). คาํบรรยายกฏหมายปกครอง. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สมคิด เลิศไพฑูรย.์ (2538). พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญในประเทศฝร่ังเศส.  

ใน พนม เอ่ียมประยรู (บรรณาธิการ), อาจาริยบูชา หนังสือรวบรวมบทความทาง

วิชาการ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม (หนา้109-115).

กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน. 

 

http://www.customs.go.th/statistic/substat.jsp?hscode
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เคลเมนตส์, ริชาร์ด บี. (2541). ISO 9000 คู่มือนาํมาตรฐานคุณภาพสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 

(วิฑูรย ์สิมะโชคดี, ผูแ้ปล) กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพด์อกหญา้. 

พิมลพรรณ เรพเพอร์. (2541). ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการศึกษาวิชา 

บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. วารสารห้องสมุด, 42(1), 48-59. 

เรวฒั สวสัดี. (2536). ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าดาํรงตาํแหน่งผู้ใหญ่บ้าน:  

ศึกษากรณีจังหวัดพิจิตร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์.  

ธญัลกัษณ์ เหลืองวิสุทธ์ิ. (2549, กุมภาพนัธ์ 21). 19 ลา้นเสียงกบัความชอบธรรมของ 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย. มติชน, หนา้ 6. 

7 แบล๊คลิสวงันํ้าเยน็. (2549, กุมภาพนัธ์ 21). มติชน, หนา้ 11. 

Salvatore, D. R. (1998). International Economics. NJ: Prentice-Hall. 

Wormell, I. (2001). Informetric for informed decision making. Retrieved April 28, 

2004, from http://www.hb.se/bhs/seminar/semdoc/wormell.htm 

Kotler, P. (1994). Marketing Management: Analysis, planning, implementation, and 

control (8th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

 

ตัวอย่างวธีิการเขยีนอ้างองิข้อมูลในเนื้อเร่ือง 

การเขยีนอ้างองิข้อมูลจากเวบ็ไซต์ 

การเขียนอ้างอิงวิธีท่ี 1 ได้ดังนี:้ 

กระทรวงการคลงั, กรมศุลกากร (2548) ไดร้ายงานว่า จากความผนัผวนของราคา

นํ้ามนัในตลาดโลก ทาํใหต้น้ทุนการขนส่งมีราคาสูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ

ส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกสินคา้ประมงแปรรูป และกุง้แช่แข็ง ในไตรมาสสุดทา้ย

ของปี 2547 มียอดส่งออกรวม 36,245.89 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกบัช่วง 

เวลาเดียวกนัของปี 2546 ………………. 

 

http://www.hb.se/bhs/seminar/semdoc/wormell.htm
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หรือ เขียนอ้างอิงวิธีท่ี 2 ได้ดังนี:้  

จากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัในตลาดโลก ทาํให้ตน้ทุนการขนส่งมีราคา

สูงข้ึน ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกสินคา้ประมงแปร

รูป และกุง้แช่แขง็ ในไตรมาสสุดทา้ยของปี 2547 มียอดส่งออกรวม 36,245.89 ลา้นบาท 

ลดลงร้อยละ 8.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2546 …… (กระทรวงการคลงั, 

กรมศุลกากร, 2548) 

การเขียนบรรณานุกรมการอ้างอิงในกรณีนี ้ คือ 

กระทรวงการคลงั, กรมศุลกากร. (2548). การส่งออกของไทย. คน้เม่ือ 22 มีนาคม 2548. 

  จาก http://WWW.customs.go.th/statistic/substat?hscode 

การเขยีนอ้างองิข้อมูลจากหนังสือหรือวารสาร 

 การเขียนอ้างอิงวิธีท่ี 1 ได้ดังนี:้ 

 โกวิท  พวงงาม (2546, หนา้ 18) ไดอ้ธิบายว่า การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง 

การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อาํนาจหรือกระจายอาํนาจไปให้หน่วย ปกครองทอ้งถ่ิน

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการปกครองทอ้งท่ีชุมชน โดยมี

องคก์ร ผูรั้บผดิชอบ มีอิสระในการใชดุ้ลยพินิจ มีอาํนาจหนา้ท่ี และงบประมาณในการ

ดาํเนินงาน แยกออกจากราชการส่วนภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตามองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน 

ไม่มีอธิปไตยในตวัเอง ยงัตอ้งอยูภ่ายใต ้การควบคุมของรัฐบาลกลาง ตามวิธีท่ีเหมาะสม

การปกครองท้องถ่ิน มีหลายรูปแบบแต่ท่ีสอดคล้องกับ การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย มากท่ีสุด คือ เทศบาล …………….……… 

 จากข้อมูลข้างต้นอาจเขียนอ้างอิงได้อีกวิธีหน่ึง คือ 

 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง การปกครองท่ีรัฐบาลกลางให้อาํนาจหรือ

กระจายอาํนาจไปให้หน่วยปกครองทอ้งถ่ินเพื่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนในทอ้งถ่ินมี

ส่วนร่วมในการปกครองทอ้งท่ีชุมชน โดยมีองค์กร ผูรั้บผิดชอบ มีอิสระในการใชดุ้ลย

พินิจ มีอาํนาจหน้าท่ี และงบประมาณในการดาํเนินงาน แยกออกจากราชการส่วน-

ภมิูภาค แต่อยา่งไรก็ตามองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ไม่มีอธิปไตยในตวัเอง ยงัตอ้งอยู่ภายใต ้

การควบคุมของรัฐบาลกลางตามวิธีท่ีเหมาะสม การปกครองทอ้งถ่ิน มีหลายรูปแบบแต่
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ท่ีสอดคล้องกับ การปกครองระบอบประชาธิปไตย มากท่ีสุด คือ เทศบาล ……… 

(โกวิท  พวงงาม, 2546, หนา้ 18)  

 

การเขียนบรรณานุกรมการอ้างอิงในกรณีนี ้ คือ 

โกวิท  พวงงาม. (2546). การปกครองท้องถ่ินไทย: หลักการและมิติใหม่ในอนาคต 

  (พิมพค์ร้ังท่ี 3). กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพว์ิญ�ูชน. 

 

การเขยีนอ้างองิข้อมูลจากงานวจิัยหรือวทิยานิพนธ์ 

 ธวชั  เสรีทศัน์ (2543) ศึกษาการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหานํ้าท่วมของกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตลาดพร้าว พบว่า 

นโยบายและแผนงานมีความชดัเจน ครอบคลุมปัญหาต่างๆ การดาํเนินงานตามนโยบาย

และแผนงานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมของกรุงเทพมหานคร เฉพาะในพื้นท่ี

เขตลาดพร้าว มีความเหมาะสม มีประสิทธิผลเป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน 

 

การเขียนบรรณานุกรมการอ้างอิงในกรณีนี ้ คือ 

ธวชั  เสรีทศัน์. (2543). การดาํเนินงานตามนโยบายและแผนงานการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหานํ้าท่วมของกรุงเทพมหานคร: ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตลาดพร้าว. 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง. 

การเขยีนอ้างองิข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูม ิ

การเขียนอ้างอิงวิธีท่ี 1 ได้ดังนี:้  

Goldsworthy (อา้งถึงใน ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2542, หน้า 83) ได้ตั้ ง

ขอ้สังเกตเพิ่มเติมไวว้่า การมองการพฒันาอย่างมีจิตสํานึกทางการเมือง อาจนาํไปสู่

ขอ้สรุปท่ีผิดพลาดได ้ดงัเช่นเร่ืองของเจตนารมณ์ทางการเมือง (political will) กล่าวคือ 

อาจทาํใหเ้ขา้ใจผดิไปว่า ปัญหาของการพฒันาอยูท่ี่การขาดเจตนารมณ์ทางการเมือง หาก

เติมส่ิงน้ีเขา้ไป การพฒันาก็หมดปัญหา Goldsworthy เห็นว่า ประเดน็มิไดอ้ยู่ท่ีการขาด
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เจตนารมณ์ทางการเมืองเพราะปกติจะมีอยู่แลว้ในเร่ืองของการพฒันา แต่อยู่ท่ีการต่อสู้/

ขดัแยง้ระหว่างเจตนารมณ์ทางการเมืองมากกว่า โดยมีเจตนารมณ์หน่ึงไดรั้บชยัชนะ 

(ชัว่ขณะ) และกลายเป็นเจตนารมณ์หลกัท่ีครอบงาํการพฒันาในสังคม ................. 

 

การเขียนอ้างอิงวิธีท่ี2 ได้ดังนี:้ 

การมองการพฒันาอยา่งมีจิตสาํนึกทางการเมือง อาจนาํไปสู่ขอ้สรุปท่ีผิดพลาดได ้

ดงัเช่นเร่ืองของเจตนารมณ์ทางการเมือง (political will) กล่าวคือ อาจทาํให้เขา้ใจผิดไป

ว่า ปัญหาของการพฒันาอยู่ท่ีการขาดเจตนารมณ์ทางการเมือง หากเติมส่ิงน้ีเขา้ไป การ

พฒันาก็หมดปัญหา Goldsworthy เห็นว่า ประเด็นมิได้อยู่ท่ีการขาดเจตนารมณ์ทาง

การเมืองเพราะปกติจะมีอยู่แลว้ในเร่ืองของการพฒันา แต่อยู่ท่ีการต่อสู้/ขดัแยง้ระหว่าง

เจตนารมณ์ทางการเมืองมากกว่า โดยมีเจตนารมณ์หน่ึงไดรั้บชยัชนะ (ชัว่ขณะ) และ

กลายเป็นเจตนารมณ์หลกัท่ีครอบงาํการพฒันาในสังคม ............ (Goldsworthy อา้งถึงใน 

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร, 2542, หนา้ 83) 

 

การเขียนบรรณานุกรมการอ้างอิงในกรณีนี ้ คือ 

ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร. (2542). วาทกรรมการพัฒนา: อาํนาจ ความรู้ ความจริง 

เอกลักษณ์ และความเป็นอ่ืน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัเกริก, ศูนยว์ิจยัและ

ผลิตตาํรา. 
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