
รปูแบบและแนวทางการเขียนโครงรา่ง IS 1 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ 

 
 

ครอูภิลกัษณ์  จนัทรค์าม 
ช่ือเร่ือง 

หลกัการ 

- ชื่อเรือ่ง ตัง้ใหส้ัน้ กะทดัรดั ไดใ้จความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิง่ควรมคี าซึง่เป็นหวัใจ

ของเรือ่ง (Key Word) ซึง่แต่ละค าตอ้งน าไปสู่การนิยามและมแีนวคดิ ทฤษฎรีองรบั   

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 หลกัการ 

 - แสดงเหตุผลใหเ้หน็ว่าเรื่องทีน่ ามาศกึษานี้ส าคญัและจ าเป็น หรอืจงูใจอย่างมากจนถงึ

ขนาดทีท่ าใหผู้ศ้กึษาสนใจและไดต้ดัสนิใจเลอืกศกึษาเรื่องนี้ กล่าวอกีอย่างหนึ่งกค็อื เป็นความ

พยายามของผู้ศึกษาที่จะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกว่าเรื่องที่ศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ 

น่าสนใจและตอ้งการอ่าน ตอ้งการตดิตาม 

แนวทางการเขียน 

- การเขยีนโดยปกตเิริม่จากอธบิายโดยย่อถงึความเป็นมานับแต่อดตีถงึปจัจุบนั เขยีน

บรรยายเพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจความหมายของค าแต่ละค าทีน่ ามาใชใ้นชื่อเรือ่งทีศ่กึษา 

- ใช้กรอบแนวคดิของเรื่อง ควรมทีฤษฎ ีแนวคดิของบุคคลที่มชีื่อเสยีงอยู่ด้วย รวมทัง้

ขอ้มูลเชงิประจกัษ์ที่ได้จากงานวจิยัที่เกี่ยวข้องหรอืข้อมูลสารสนเทศที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้มี

น ้าหนกัน่าเชื่อถอืยิง่ขึน้ แต่ไมใ่ช่การน าเอาค าพดูของคนอื่น   มาเรยีงต่อ   กนั 

- ชีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาอยา่งชดัเจนและบอกเหตุผลของเรือ่งอยา่งเหมาะสม 

- ชี้ให้เหน็ความส าคญัของปญัหาพร้อมทัง้ประโยชน์ที่ส าคญัที่จะได้รบัจากการศกึษา

เรือ่งนัน้ 

- ใชภ้าษาใหถู้กตอ้ง กะทดัรดัไดใ้จความและตรงจดุ และพยายามเรยีงล าดบัความคิดให้

ต่อเนื่องกนั 

 

 



๑.๒ วตัถปุระสงคข์องเร่ืองท่ีท า 

แนวทางการเขียน 

- เขยีนแสดงถงึวตัถุประสงคห์รอืจดุมุง่หมายใหอ้ยา่งชดัเจน ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย รดักุม 

- เขยีนเป็นประโยคบอกเล่า 

- สามารถตัง้สมมตฐิานหรอืทดสอบได ้

- เขยีนแยกเป็นขอ้   โดยวตัถุประสงคข์องการศกึษา ควรครอบคลุมอย่างน้อย ๓ เรื่อง 

ดงันี้ 

๑. ศกึษาแนวคดิและความเป็นมาของ.......................................................................... 

๒. ศกึษาสภาพทีป่รากฏอยูใ่นปจัจบุนัของ................................................................... 

๓. เสนอแนะแนวทางพฒันา ปรบัปรงุ ปรบัเปลีย่น....................................................... 

๑.๓ ขอบเขตของเร่ือง 

๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเน้ือหา 

- ศกึษาอะไร แค่ไหน 

๑.๓.๒ ขอบเขตด้านประชากร (ถ้าม)ี 

- ศกึษากบัใคร (กลุ่มเป้าหมาย) จ านวนเท่าใด 

๑.๓.๓ ขอบเขตด้านสถานท่ี 

- ศกึษาทีไ่หน 

๑.๓.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

- ใชเ้วลาศกึษาเท่าใด เช่น 

ด าเนินการตัง้แต่เดือน...........พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงเดือน.......... พ.ศ.๒๕๕๖ รวมเป็น

ระยะเวลา.....เดอืน  

๑.๔ ปัญหาท่ีต้องการทราบ(งานเขียน) 

เขยีนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องเรือ่ง โดยมลีกัษณะเป็นค าถามเชงิวเิคราะห ์เช่น  

๑.๔.๑ (ใส่หวัขอ้ของตวัเอง)..................................................................เป็นอยา่งไร 

๑.๔.๒ ผลการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบั...............................หรอืไม ่อยา่งไร 

๑.๔.๓ เพื่อศกึษาปญัหา อุปสรรค และแนวทาง(ต่อดว้ยหวัขอ้ของตวัเอง)........อะไรบา้ง 

 



๑.๕ สมมติฐานของเร่ือง  

แนวทางการเขียน 

- ตอ้งสอดคลอ้งกบัความมุง่หมายของเรือ่งและตอบปญัหาหวัขอ้เรือ่งไดอ้ยา่งชดัเจน 

- สามารถทดสอบได้ด้วยข้อมูลหลักฐานต่าง   รวมทัง้วิธีการทางสถิติหรอืวิธีทาง

สงัคมศาสตร ์

- ใชภ้าษาทีช่ดัเจน เขา้ใจไดง้า่ยและรดักุม 

- ตัง้มาจากหลกัของเหตุผล ตามทฤษฎีความรู้พื้นฐานและผลงานเขียนที่ผ่านมา ที่

นักเรยีนได้ศึกษาจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหวัข้อเรื่องที่ท าไม่ว่าจะเป็นต ารา 

วารสารต่าง   ฯลฯ ไมไ่ดต้ัง้สมมตฐิานขึน้มาลอย   

๑.๖ ค าจ ากดัความของศพัทท่ี์ใช้ในการเขียนเก่ียวกบัเรื่องท่ีท า 

- ใหน้ิยามศพัทเ์ฉพาะทีจ่ าเป็น (Key Word) ซึง่ตอ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจตรงกบัผูมุ้ง่หวงั 

- การให้ค าจ ากดัความของศพัทท์ีใ่ชใ้นการท า ผู้เขยีนควรนิยามเอง ซึ่งผู้เขยีนจะต้อง

ระบุใหช้ดัเจนว่า สามารถวดั ตรวจสอบหรอืสงัเกตไดอ้ยา่งไร (โดยอาศยัจากการทบทวนแนวคดิ 

ทฤษฎ)ี 

๑.๗ ทบทวนเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อเร่ือง 

แนวทางการเขียน  (การศกึษา เรื่อง  “ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป”  ผูศ้กึษาไดศ้กึษาคน้ควา้

เอกสารและงานวจิยัต่าง   ทีเ่กีย่วขอ้ง  เพื่อเป็นพืน้ฐานของการศกึษาในเรือ่งต่าง   ดงันี้ 

๑) (เอกสารทีเ่กีย่วกบัแนวคดิ(ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป)) 

- ความหมายของสิง่ทีจ่ะท าหรอืเรือ่งทีจ่ะเขยีน 

- แนวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบัสิง่ทีจ่ะเขยีน 

๒) (งานเขยีนและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั(ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป)) 

- งานเขยีนในประเทศ 

- งานเขยีนในต่างประเทศ 

๓) เมื่อกล่าวถงึแต่ละเรื่อง ต้องมกีารสรุปไว้ตอนท้ายของแต่ละเรื่องโดยใช้ภาษาของ

ผูเ้ขยีนเอง 

๔) รปูแบบการเขยีนทบทวนเอกสารและงานเขยีนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 

๑.๗.๑ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 



๑) (เอกสารทีเ่กีย่วกบัแนวคดิ(ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป)) 

ใคร ศกึษาเรือ่งอะไร ผลพบว่า 

 สรปุตอนทา้ยของแต่ละเรือ่งโดยใชภ้าษาของผูเ้ขยีนเอง 

๒) (งานเขยีนและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั(ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป)) 

ใคร ศกึษาเรือ่งอะไร ผลพบว่า 

สรปุตอนทา้ยของแต่ละเรือ่งโดยใชภ้าษาของผูเ้ขยีนเอง 

๑.๘ วิธีด าเนินการ 

การศกึษาเรือ่ง  “ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป”  ทีม่กีารด าเนินงานต่อไปนี้ 

๑.๘.๑ รปูแบบ 

ผูเ้ขยีนไดก้ าหนดรปูแบบในการเขยีนเชงิ knowledge and  Research Formation และ

แบบ Documentary Research  โดยอ้างองิวธิกีารเขยีนเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 

โดยเป็นการเขยีนแบบเชงิส ารวจ (Survey Research) 

๑.๘.๒ ทฤษฏีท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะหข้์อมลู 

นักเรยีนได้สรา้งงานเขยีนขึน้จากแนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบั(ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป) 

โดยใชท้ฤษฏทีีใ่ชใ้นการศกึษาวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ (อยา่งน้อยตอ้งมสีกั ๕ คน/ท่าน ) 

- ครูยกตวัอย่าง เช่น วธิคีดิอย่างเป็นระบบ๑ (Systems Thinking)  กล่าวคอื การคดิ

อย่างเป็นระบบ เริม่มาจากการตัง้ข้อสนันิษฐาน ( Thesis ) แล้วมขีอ้ขดัแยงต่อขอ้สนันิษฐษน

เกดิขึน้ ( Antithesis) จนน าไปสู่การคดิสงัเคราะห์ ( Synthesis ) ในภาพรวมทัง้หมดจนได้สิง่

ใหม่หรอืความรู้ใหม่ เกดิขึน้  และมกีารพฒันาไปเรื่อย จนได้ความรู้ใหม่  ขยายเพิม่ขึ้นไป

เรื่อย  จนท าให้ได้ขอ้ค้นพบว่า ทุกอย่างมกีารเคลื่อนไหว  ไม่หยุดนิ่ง และมคีวามสมัพนัธ์กนั

เชื่อมโยงถงึกนัหมด 

-ครยูกตวัอยา่ง เช่น การคดิเชงิวเิคราะห์๒ ( Analytical thinking ) หมายถงึ การจ าแนก

แยกแยะองคป์ระกอบของสิง่ใดสิง่หนึ่งออกเป็นส่วน  เพื่อคน้หาว่ามาจากอะไร มอีงคป์ระกอบ

                                                           
๑ ปิยนาภ ประยรู (2548). Systems Thinking วธิคีดิอยา่งเป็นระบบ. พมิพค์รัง้ที ่2.

กรุงเทพมหานคร : โครงการเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้พื่อชมุชนเป็นสขุ (สรส.) 
๒ เรยีบเรยีงโดยอาศยัแนวคดิหลกัจาก เกรยีงศกัดิ ์ เจรญิวงศ๋ศกัดิ ์( 2546 ) การคดิเชงิวเิคราะห.์ 



อะไร ประกอบขึน้มาไดอ้ย่างไร  เชื่อมโยงสมัพนัธ์กนัอย่างไร และหาความสมัพนัธ์เชงิเหตุผล

ระหว่างองคป์ระกอบเหล่านัน้ เพื่อหน้หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

๑.๘.๔ การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

เขยีนมาจากหลกัของเหตุผล ตามทฤษฎีความรู้พื้นฐานและผลงานเขียนที่ผ่านมา ที่

นักเรยีนได้ศึกษาจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหวัข้อเรื่องที่ท า  ไม่ว่าจะเป็นต ารา 

วารสารต่าง   ฯลฯ ไมไ่ดเ้ขยีนขึน้มาลอย   

๑.๘.๕ การวิเคราะหข้์อมลูและการใช้ทฤษฏีในการวิเคราะหข้์อมลู  

ผู้ศึกษาด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลจากเหตุผล ตามทฤษฎีความรู้พื้นฐานและผลงาน

เขยีนทีผ่่านมา ทีน่ักเรยีนไดศ้กึษาจากหนังสอืและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัหวัขอ้เรื่องทีท่ า  ไม่ว่า

จะเป็นต ารา วารสารต่าง  รวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั(ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป) ไดแ้ก่ 

๑. ศกึษาเอกสาร วารสาร บทความ ต าราต่าง  และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบั(ใส่หวัข้อ

ตวัเองลงไป) 

๒. ศกึษาจากผู้มปีระสบการณ์ในเรื่อง (ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป) ที่ศกึษา   และผู้มคีวาม

ช านาญด้านการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการเขยีนเพื่อให้สอดคลอ้งเหมาะสม

กบัสภาพความเป็นจรงิ 

๓. ขอ้เสนอแนะในการเขยีน (ใส่หวัขอ้ตวัเองลงไป) ให้ครูผูดู้แลรายวชิา Independent 

Study1 และครูผู้เชี่ยวชาญตรวจแก้ไขทัง้ในด้านเนื้อหา โครงสรา้งรวมทัง้ส านวนภาษา เพื่อ

ตรวจพจิารณา และปรบัปรงุแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑.๙ กรอบแนวคิดการศึกษา  (ตวัน้ีไว้ท่ีหลงั) 

 

๑.๑๐ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

เขยีนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารศกึษา 

๑.๑๐.๑ ท าใหท้ราบ..................................................................................................... 

๑.๑๐.๒ ท าใหท้ราบ.................................................................................................... 

๑.๑๐.๓ ท าใหท้ราบ.................................................................................................... 


