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การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

The Development of I-K-W-L Learning Activity Management 
Entitled “Heredity” an Analytical Thinking Ability Inventory 

for Matayomsuksa 4 Students

พรเพ็ญ สมบัติมาก1

บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-Lเร่ือง 
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลยั ตามเกณฑ 80/80 2) เปรยีบเทียบผลสัมฤทธิท์าง การเรียนกอนและหลงัเรียนดวย
การจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 3) 
เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลงัเรยีนดวย การจัดการเรียนรแูบบ I-K-W-L เร่ือง การถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนรูแบบ 
I-K-W-L เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียน
ชัน้มัธยมศึกษาปที ่4 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2559 โรงเรียน พระธาตุขามแกนพิทยาลัย ตาํบลบานขาม อาํเภอน้ําพอง
จังหวัดขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 17 คน แบบแผนการวิจัย คือ แบบการวิจัย
และพฒันา (The Research and Development) โดยใชแบบกลมุเดียวทดสอบกอนเรียน และหลงัเรียน One Group 
Pretest – Posttest Design เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เร่ือง การ
ถายทอดลักษณะทางพันธกุรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคิดวเิคราะห ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 จํานวน 
17 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัความสามารถในการคดิวเิคราะห แบบประเมนิความพงึพอใจ
ของนักเรียน หาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู จากสูตร E

1
/E

2 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย ( ) 

และหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาทีแบบไมเปนอิสระตอกัน (t-test Dependent)
 ผลการศึกษาคนควา พบวา
 1.  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.48/ 81.17 
 2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
 3.  นกัเรยีนมคีวามสามารถในการคิดวเิคราะห หลังเรยีนสูงกวากอนเรยีน อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05
 4.  นักเรียนมคีวามพึงพอใจตอการเรียนรแูบบ I-K-W-L เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม อยูในระดับ
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.57 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.53

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L

1 ครู วิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน
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Abstract 
 The objectives of this research were to 1) develop and find the efficiency of I-K-W-L Learning 
Activity Management Plan entitled “Heredity” for Matayomsuksa 4 students, Prathatkhamkaen
pittayalai School, based on 80/80 criterion, 2) compare the pretest and posttest learning achievement
through the I-K-W-L Learning Activity Management Plan entitled “Heredity” for Matayomsuksa 4 
students, 3) compare the pretest and posttest analytical thinking ability through the I-K-W-L 
Learning Activity Management Plan entitled “Heredity” for Matayomsuksa 4 students and 4) study 
the students’ satisfaction on learning through the I-K-W-L activity Management Plan entitled 
“Heredity” for Matayomsuksa 4 students. The samples were 17 Matayomsuksa 4 students during 
the first semester of the 2016 academic year, Prathatkhamkaenpittayalai School, Ban Kham 
Sub-district, Namphong District, Khon Kaen Province, under the jurisdiction of Khon Kaen 
Administrative Organization. This research was the research and development by using one group 
pretest – posttest design. The research instruments were 1) 17 I-K-W-L Learning Activity Management 
Plan Entitled “Heredity” for Matayomsuksa 4 students, 2) a learning achievement test, 
3) an analytical thinking ability inventory and 4) a student’s satisfaction evaluation form  
formula was administered to search for the efficiency of the learning management plan. The statis-
tics used for data analysis included the mean , stand deviation (S.D.), and the t-test Development.
 The research findings found that:
 1.  The efficiency of the learning management plan entitled “Heredity” for Matayomsuksa 
4 students was = 81.46/81.17
 2. The students’ posttest learning achievement was significantly higher than the pretest at 
the 0.5 level.
 3.  The students’ posttest analytical thinking ability was significantly higher than the pretest 
at the 0.5 level.
 4.  The students’ satisfaction on learning through the learning activity management was at 
“The Highest” level. The mean value was = 4.57, and the standard deviation was = 0.53.

Keywords : I-K-W-L learning Activity Management

บทนํา
 การจดัการเรยีนรวูทิยาศาสตร จาํเปนตองสงเสรมิ
ใหนักเรียนไดพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเปนเหตุเปนผล 
คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะที่สําคัญใน
การคนควาหาความรูมีความสามารถในการแกปญหา
อยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจ โดยใชขอมูลหลาก

หลายและประจักษพยานที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตร
เปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม  ซึ่งเปนสังคมแหง 
การเรียนรู  (Knowledge Based Society) และ
นกัวชิาการเก่ียวกับวธิกีารสอน พบวา การจัด การเรียนรู
ดวยวธิกีารสบืเสาะหาความร ู(Inquiry Method) ตามแนว
ทฤษฎีการเรียนรูแบบสรรคสรางความรู (Constructivism) 
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นอกจากน้ีแลว การจัดการเรียนรูที่เนนการอานเชิง
วิเคราะห ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการคิด
วิเคราะห รูวาตนเองคิดอะไร มีวิธีคิดอยางไร สามารถ
ตรวจสอบความคดิของตนเองไดนัน้ สอดคลองกบัวธิกีาร
เรียนรูแบบ K-W-L (Know-Want-Learn) ซ่ึงเปนรปูแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ชวยพัฒนาความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห เนื่องจากเปนรูปแบบที่เนนการนํา
โครงสรางความรูเดิมไปชวยตีความเร่ืองที่เรียน มีการ
ระดมสมองในกลุม โดยใชประสบการณเดิมของนักเรียน 
มีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางนักเรียนกับนักเรียน และ
นกัเรียนกบัครู มกีารคาดคะเนตรวจสอบความถกูตองและ
การตั้งคําถามเก่ียวกับเรื่องที่เรียน ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบน้ีจะชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในเร่ือง
การคิดวิเคราะหมากขึ้น อีกท้ังยังสามารถนําความรูไปใช
ในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม (สถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2554:1)
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขางตนซึง่สอดคลอง
กบัปญหาทีพ่บในการจัดการเรยีนการสอน รายวชิาชวีวทิยา
พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยการสํารวจขอมูล
ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนปการศึกษา 
2556 – 2558 ที่ศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 รายวิชา
ชีววิทยาพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย 
พบวามีคาเฉลี่ย 58.47, 57.65, 55.47 คอนขางต่ําและมี
แนวโนมท่ีต่ําลง เมือ่เทียบกับเกณฑทีท่างโรงเรยีนกาํหนด 
คือครูผู สอนตองยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในรายวิชาทีร่บัผิดชอบ เพิม่ข้ึน รอยละ 3 ตอ ปการศกึษา 
(เอกสารแบบบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงานบุคคล
โรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย) สาเหตุเกิดจาก
ครูผูสอนใชรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ ขาดทักษะการ
จดัการเรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผล ใชขอสอบเปน
สวนมาก นักเรยีนขาดทักษะกระบวนการคดิ และขาดทักษะ
การทํางาน ขาดทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
และขาดคุณลักษณะอันพึงประสงคดานการใฝเรียนใฝรู
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงสนใจนํา
วิธีการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L มาใชกับนักเรียนกลุม

เปาหมาย โดยการนํารูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู (Inquiry Method) ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู
แบบสรรคสรางความรู (Constructivism) รวมกับรปูแบบ
การจัดการเรียนรูแบบ K-W-L โดยต้ังชื่อใหมเปนรูปการ
จัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ 
1) ขัน้การสรางความสนใจและระบุขอมูลจากประสบการณเดมิ
ของนักเรียน (Engagement and What You Know) 
2) ขั้นการสํารวจคนหาและระบุในส่ิงท่ีนักเรียนสนใจ 
(Exploration and What I want to know) 
3) ข้ันอธบิายและสรุปสิง่ท่ีนักเรียนไดเรยีนรใูหม (Explanation 
and What I Have Learned) 4) ขั้นขยายความรู 
(Elaboration) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เรื่อง การ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ซึ่งเปนเน้ือหาที่ครูและ
นกัเรียน ลงความเห็นวาเปนเน้ือหาท่ีนาสนใจแตนกัเรียน
ทําความเขาใจไดยาก มีคะแนนสอบในเน้ือหาน้ีต่ํากกวา
เนื้อหาอ่ืนๆ 

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่ อ พัฒนาและหาประ สิท ธิภาพของ
การจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เร่ือง การถายทอด
ลักษณะทางพันธกุรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 
ตามเกณฑ 80/80 
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังเรียนดวยการเรียนรูปแบบ I-K-W-Lเรื่อง การ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปที่ 4 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะหกอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ 
I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
 4. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนรูแบบ I-K-W-L เร่ือง การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
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สมมติฐานของการวิจัย
 1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีน ท่ีเรียน
ดวยการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลังเรียน
สูงกวากอนเรียน
 2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรยีน
ทีเ่รยีนดวยการจดัการเรยีนรแูบบ I-K-W-Lเร่ือง การถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาในคร้ังนี้ แบงขอบเขตออกเปน 4 ดาน 
ดังนี้
 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา
  ผศูกึษาไดพฒันาการจดัการเรยีนรแูบบ I-K-
W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อสง
เสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมีทั้งหมด 17 แผน รวม 17 ชั่วโมง 
ไมรวมช่ัวโมงท่ี ใชในการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
 2.  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
  กลุมตัวอยางคือ นกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ของโรงเรียนพระธาตุ
ขามแกนพิทยาลัย อาํเภอ นํา้พอง จงัหวดัขอนแกน สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 17 คน รวม 
1 หอง 
 3.  ขอบเขตดานตัวแปร
  3.1 นวัตกรรมท่ีใช ไดแก การจัดการเรียนรู
แบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เพือ่สงเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
  3.2 ผลท่ีเกิดกับผูเรียน ไดแก
    1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
    2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห
    3)  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการ
เรียนรูแบบ I-K-W-L

 4.  ขอบเขตดานระยะเวลา
   ดําเนินการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการ
ศึกษา 2559 โดยจําแนกเปนการทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน 2 ชั่วโมง และการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L 
เปนเวลา 17 ชั่วโมง รวมใชเวลาในการเก็บขอมูลในการ
ศึกษา 19 ชั่วโมง

กรอบการวิจัย
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดกําหนดแบบแผนใน
การศกึษา แบบการวจัิยและพฒันา (The Research and 
Development) โดยใชแบบกลุมเดียวทดสอบกอนเรียน 
และหลังเรยีน (One Group Pretest – Posttest Design)

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี มี 4 ชนิด ดังนี้
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เรื่อง 
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพ่ือสงเสริมความ
สามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 4 จํานวน 17 แผนเวลา 17 ชั่วโมง
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
 3.  แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
 4. แบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูแบบ I-K-W-L

ผลการวิจัย
 1.  พฒันาและหาประสทิธิภาพของ การจดัการ
เรียนรู แบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะ
ทางพนัธกุรรม เพ่ือสงเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 80/80 สรุป
ไดดังนี้
  1.1 ผลการตรวจสอบและการประเมนิความ
สอดคลองระหวางมาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด สาระการ
เรยีนร ูจุดประสงคการเรยีนรกัูบรปูแบบและขัน้ตอนการ
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จัดการเรียนรู และการวัดผลประเมินผล ของการจัดการ
เรียนรูแบบ I-K-W-L เร่ือง การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที ่4 โดยผูเช่ียวชาญ จํานวน 
5 ทาน ปรากฎวา การจัดการเรียนรูมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.60)
  1.2 การจดัการเรยีนรแูบบ I-K-W-Lเรือ่ง การ
ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพ่ือสงเสริมความ
สามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 4 สามารถคํานวณคาประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เทากับ 

81.48/81.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 80/ 80 
ตามท่ีกําหนดไว จากการวิเคราะหขอมูลจากหลากหลาย
รูปแบบ ผูศึกษาพบวาการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบ I-K-W-L โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการ
ศึกษา ในครั้งน้ี นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
หลังเรียนสูงข้ึน นักเรียนเขาใจและเห็นความสําคัญของ
การจดัการเรียนรแูบบ I-K-W-L มคีวามสนุกสนานในการ
ทํากิจกรรม มีทักษะกระบวนการกลุม มีการแสดงความ
คิดวิเคราะห วิจารณ และเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันภายในกลุมและระหวางกลุม ในระดับมากที่สุด 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน
กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L 
เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปท่ี 4 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน พบวาคะแนน
กอนเรียนมคีาเฉล่ีย เทากบั 15.12 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.06 สวนคะแนนหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย เทากับ 
32.47 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.97 นั่นคือ 
คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเปรียบเทียบความสามารถใน การคิด
วิเคราะหกอนและหลังเรียนดวยการจัด การเรียนรูแบบ 
I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เพือ่สงเสรมิความสามารถในการคดิวเิคราะห ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ซึ่งมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา

คะแนนกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 11.18 และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เทากับ 1.07 สวนคะแนนหลังเรียนมีคา
เฉล่ียเทากับ 24.12 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
1.65 นั่นคือ คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีตอการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา 
โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสดุ 
โดยมคีาเฉลีย่ เทากบั 4.57 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.53 นกัเรียนมขีอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
เรียนรูดวยวิธีนี้ เชน ทําใหรักการเรียนรัก การทดลอง 
ชางสังเกต รูวิธีการจดจํา เรียนแลวสนุกต่ืนเตน หรือเกิด
ความสงสัยใครรู อยูตลอดเวลา รวมท้ังทําใหนักเรียน
มีความสามารถในการคดิวเิคราะหกอนการตดัสนิใจ และ
เพ่ิมทกัษะในการอาน รักการอาน เพือ่แสวงหาความรูหรือ
คําตอบของขอสงสัยที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา

การอภิปรายผล
 1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการ
จดัการเรยีนรแูบบ I-K-W-L เรือ่ง การถายทอดลกัษณะ
ทางพันธุกรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิด
วเิคราะห ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 
80/80 สามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังน้ี
  1.1 ผลการศึกษาการพัฒนา การจัดการเรียนรู
แบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
เพือ่สงเสริมความสามารถในการคดิวเิคราะห ของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 17 แผน ไดรับการประเมิน
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ผลปรากฏวา การจัดการ
เรยีนรูมคีวามเหมาะสมสอดคลองในระดับมากท่ีสดุ ทัง้น้ี
อาจเนื่องมาจากผูศึกษาไดสรางและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ท่ียึดหลักการและทฤษฎีที่สอดคลองกับความ
ตองการและพัฒนาการของนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษา
ปที ่4 อกีท้ังรปูแบบ ข้ันตอนและการจัดกระบวนการเรียน
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รูในแผน การจัดการเรียนรูเนนการสืบเสาะหาความรู 
สาํรวจตรวจสอบ และคนควาวิธกีารตางๆ มกีารเชือ่มโยง
ความรเูดมิกับความรใูหมทีไ่ดรบัอยางเปนระบบ จนทาํให
นักเรียนเขาใจ เกิดการรับความรูนั้นอยางมีความหมาย 
จึงสามารถสรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง ซึ่งเปน
ขอมูลที่คงทน สามารถนํามาใชเพื่อแกปญหาในชีวิต
ประจําวันได สอดคลองกับท่ี พิมพันธ เดชะคุปต (2554 : 
56) ไดกลาววา การจัดการเรยีนการสอนโดยวธิใีหนกัเรียน
เปนผูคนควาหาความรูดวยตนเอง หรือ สรางความรูดวย
ตนเอง โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ครูเปน
ผอูาํนวยการความสะดวก เพ่ือใหนกัเรียนบรรลุเปาหมาย 
วิธีสืบเสาะหาความรู เปนการเนนผูเรียนเปนสําคัญอีก
รปูแบบหนึง่ อนึง่ การศึกษาคร้ังนี ้ผศูกึษาไดสงัเกตพฤตกิรรม
ในการเรียนรูพบวา นักเรียนมีความสนใจ ต่ืนเตน 
กระตือรือรนและสนุกสนานในการปฏิบัติกจิกรรม มีความ
มั่นใจในความรูที่คนพบ กลาแสดงออก กลาพูด กลาทํา
กิจกรรมโดยสามารถศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติ แลวลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองอยางมั่นใจ และหากเกิดความ
ผิดพลาดก็พรอมที่จะแกไขขอบกพรองหรือลงมือปฏิบัติ
ใหม เพื่อเปนการทดสอบสมมติฐานที่กําหนดในกิจกรรม
การเรียนรูและสามารถนําประสบการณจากความผิด
พลาดของตนเองหรอืของเพ่ือนมาเปนประโยชนดวยความ
ระมดัระวงั และปองกนัความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ในครัง้
ตอๆ ไป
  1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรูแบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีคาประสิทธิภาพ 
เทากับ 81.48 / 81.17 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 
80/80 ท้ังน้ี อาจเนื่องมาจากผูศึกษาไดออกแบบการ
จดัการเรียนรูตามหลักวิชาการ แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวของ
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ธรรมชาติของการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ความตองการและพัฒนาการของ
นกัเรยีน ทาํใหเกดิความเขาใจคงทนและสรางองคความรู
ใหม สามารถตอบสนองความตองการและพัฒนาการ

ทางสมองของนกัเรยีน ทาํใหผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้
สอดคลองกบัผลการศกึษาของ บุศรา สวนสาํราญ (2555 
: 79) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 
เร่ือง พืช ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิค KWLH plus รวมกับกิจกรรมการเรียนแบบคูคิด 
พบวา 1) แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง พืช ชั้นประถม
ศกึษาปที ่5 ท่ีจดัการเรยีนรดูวยเทคนคิ KWLH plus รวม
กับกิจกรรมการเรียนแบบคูคิด มีประสิทธิภาพเทากับ 
88.58/88.13 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L 
เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธกุรรม ของนักเรียนช้ัน
มธัยมศึกษาปท่ี 4 ผลการศึกษา พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานของ
การศึกษา ในขอที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนนี้ 
เกิดจากการจัดการเรียนรู มีข้ันตอนการสรางอยางเปน
ระบบ โดยกาํหนดขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรยีนร ูดงันี้ 
1) ข้ันการสรางความสนใจและระบุขอมูลจากประสบการณ
เดมิของนกัเรยีน (Engagement and What You Know) 
2) ข้ันการสาํรวจและคนหาและระบใุนสิง่ทีน่กัเรยีนสนใจ 
(Exploration and What I Want to Know) 3) ขั้น
อธิบายและสรปุสิง่ท่ีนกัเรยีนไดเรียนรใูหม (Explanation 
and I What Have Learned) 4) ขั้นขยายความรู 
(Elaboration) 5) ข้ันประเมินผล (Evaluation) มีจุด
มุงหมายท่ีชัดเจน การจัดกิจกรรมเปนไปอยางตอเน่ือง 
เน้ือหาสอดคลองเช่ือมโยงกัน สามารถสรางองคความรู
ใหม ซึง่สอดคลองกบัผลการศกึษาของ สรวรรณ บวัจนัทร 
(2555 : 50) ท่ีศกึษาผลของวิธสีอนแบบสืบเสาะหาความ
รูทีม่ผีลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เรือ่ง พืช
และสัตว  พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วทิยาศาสตร หลงัเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับ วิสุทธิ์ ตรีเงิน (2557 
: 63) ที่ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในทักษะการคิดพื้นฐาน ดวยการเรียนรู
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โดยใชปญหาเปนฐาน และเทคนคิการเรยีนรูแบบ K-W-L และ
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต เรื่อง ระบบนิเวศจากการใช
เทคนิค การเรยีนรแูบบ K-W-L หลังเรยีนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และทักษะการคิดพ้ืนฐานของนักศึกษาจากการ
จดัการเรยีนโดยการใชเทคนิคการเรียนรแูบบ K-W-L และ
การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญที่ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 3. การเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดวเิคราะห
กอนและหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L 
เร่ือง การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ของนักเรียนช้ัน
มธัยมศกึษาปที ่4 พบวา ความสามารถในการคิดวเิคราะห 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานของการศกึษา ในขอ
ที่ 2 ซึ่งเกิดจากการนําการเรียนรูแบบ I-K-W-L มาจัด
กจิกรรมการเรยีนรู ทาํใหนกัเรยีนสืบเสาะ สืบคน สามารถ
สรางความรู ความเขาใจ หรือสรางความหมายใหม 
ดวยตัวเอง ซ่ึงการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L เปนกจิกรรม
การเรยีนรท่ีูตองใชทกัษะกระบวนทางวทิยาศาสตรและทกัษะ
การคิดวิเคราะหคอนขางชัดเจนโดยเนนใหนักเรียน
เกดิกระบวนการคดิ การทาํงานเปนกลุม รวมกนัแกปญหา 
เพือ่คนหาคําตอบของส่ิงท่ีอยากรู สืบคนขอมลูดวยตนเอง 
คนหาคําตอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ทํางานเปน
ระบบ เนนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา 
ดวยวธิกีารฝกใหผเูรยีนรจัูกศกึษาหาความรู จงึจะสามารถ
สรางเปนองคความรูของนักเรียนเอง และเก็บเปนขอมูล
ไวในสมองไดอยางยาวนาน สามารถนํามาใชเม่ือมีสถาน
การณใดๆ มาเผชิญหนา สอดคลองกับสมจิต ผอมเซง. 
(2557 : 67) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะ
หาความร ู5 ขัน้ รวมกับการใชผังกราฟกท่ีมตีอผลสมัฤทธิ์
ทาง การเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวทิยาศาสตรของนักเรียน ทีเ่รียนโดยการจัดการ

เรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน รวมกับการใช
ผงักราฟกสูงกวาของนักเรียนท่ีเรยีนโดยการจัดการเรียนรู
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และ 
2) ความสามารถในการคดิวเิคราะหของนกัเรียนดงักลาว
ทีเ่รยีนโดยการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ขัน้ 
รวมกบัการใชผังกราฟกสูงกวาของนกัเรยีนท่ีเรียนโดยการ
จดัการเรียนรตูามปกติ อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติที ่ระดบั 
.01 และสอดคลองกับ สาริศา บุญแจมและคณะ (2558 
: 67) ทีศึ่กษาการจดัการเรยีนรแูบบสบืเสาะหาความรแูละ
แบบการบริการสังคม เรือ่ง ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิเคราะห และ
จิตสาธารณะ สาํหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที ่3 พบวา 
1) ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรูวงจรปฏิบัติการที่ 1 
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู นกัเรยีน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 69.21 คะแนน
การคิดวิเคราะหคิดเปนรอยละ 59.44 มีพฤติกรรม
จติสาธารณะระดับดีคาเฉล่ียเทากับ 1.63 วงจรปฏิบัตกิาร
ที ่2 การจดัการเรยีนการสอนแบบสบืเสาะหาความรแูละ
แบบการบริการสังคม นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน คิดเปนรอยละ 80.56 คะแนนการ
คิดวิเคราะหมีพฤติกรรม จิตสาธารณะระดับดี คาเฉลี่ย
เทากับ 1.84
 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ทีม่ตีอ
การเรียนรูแบบ I-K-W-L เรื่อง การถายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา 
มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 ซ่ึงเปนผลมา
จากการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมใหนกัเรียนทํางานรวมกัน
เปนกลุม นักเรียนไดแสดงออกทางความคิดและทําการ
ทดลองเพื่อหาความรู หรือทดสอบสมมติฐานดวยตนเอง 
ภายใตการดูแลอยางใกลชิดของครู ซึ่งนักเรียนสามารถ
ดําเนินการเพ่ือคนหาคําตอบหรือขอความรูดวยตนเอง
อยางอิสระแตอยใูนขอบเขตหรอืกติกาทีกํ่าหนดใชรวมกัน 
และไดรับคําช้ีแนะจากครูทันทีท่ีนักเรียนประสบปญหา 
ตลอดจน มีการอภิปราย สรุปผล หรืออธิบายเหตุผล
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ของสิ่งที่คนพบโดยแสดงหลักฐานการเรียนรู ตามเหตุผล 
ขอเท็จจริง อีกทั้งไดคิดวิเคราะหอยูตลอดเวลาท่ีปฏิบัติ
กิจกรรม ไดฝกเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูที่ไดคนพบ
ไปสูความรูใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น แลวจดบันทึกสิ่งที่ไดเรียนรู
สิง่ทีค่นพบในรูปแบบของแผนผังความคิดท่ีตนเองสรางสรรค
รูปแบบขึ้นเอง และผานการตรวจสอบพิจารณารวมกัน
ของเพื่อนนักเรียนในกลุม ในชั้นเรียนและครูผูสอน 
ชวยใหความรูมคีวามคงทน พัฒนาตอยอดไดงาย อน่ึง ใน
การเขียนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในทายแบบประเมิน
นักเรียนระบุว า การเรียนรูดวยวิธีนี้ทําใหนักเรียน
รักการเรียน รักการทดลอง ชางสังเกต รูวิธีการจดจํา 
เรียนแลวสนุกต่ืนเตน หรือเกิดความสงสัยใครรูอยูตลอด
เวลา รวมทั้งทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วเิคราะหกอนการตัดสนิใจ และเพ่ิมทักษะในการอาน รกั
การอาน เพ่ือแสวงหาความรูหรือคําตอบของขอสงสัยท่ี
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา สอดคลองกับท่ี สุจิตรา ภรณไพศรี 
และคณะ (2556 : 87) ศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 
7 ขั้น รวมกับเทคนิค K-W-L พบวาความพึงพอใจตอการ
เรยีนของนกัเรยีน โดยภาพรวมอยใูนระดบัมาก (  เทากบั 
4.33) นอกจากนัน้ นกัเรียนใหรวมมอืเปนอยางดี สนกุกบั
การการเรยีน ความพงึพอใจตอการเรียนของนกัเรียน โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ขั้นรวมกับ
เทคนิค KWL โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  เทากับ 
4.37) 

ขอเสนอแนะ
 จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูศึกษามีขอเสนอแนะซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู และการศึกษาวิจัย 
ดังนี้
 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป
  1.1 ครทูีใ่ชแผนการจดัการเรยีนร ูควรเตรยีม
ตัวเปนอยางดี เพราะครูจะตองใชความรูความเขาใจ 
สามารถใหคาํปรึกษา ชีแ้นะเกีย่วกับขัน้ตอนตางๆ ในการ
จัดการเรียนรูตลอดจนจัดสื่อและอุปกรณที่เก่ียวของให

ครบตามท่ีระบุในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
  1.2 ครูท่ีจะจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L 
ควรประยุกตใชใหเหมาะกับสาระการเรียนรู โดยอาจ
บูรณาการรวมกับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืนๆ 
เน้ือหาอื่นหรือรวมกับส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย
เพื่อใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  1.3 ในระหวางการจัดการเรียนรูแบบ I-K-
W-L ครูตองคอยสังเกตและแนะนําในบางสวนท่ีคิดวาจะ
เปนปญหาตอกลมุของนกัเรยีนในขณะปฏบัิตกิิจกรรม ไม
ควรปลอยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตางๆ จนเสร็จสิ้น
กระบวนการ
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
  2.1 ควรพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ I-K-
W-L ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ หรือในระดับช้ันอื่นๆ และควร
นําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ I-K-W-L ไปประยุกตใชกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ ตอไป
  2.2 ควรทําการศึกษาและพัฒนา การจัดการ
เรียนรูแบบ I-K-W-L โดยใชเทคนิคหรือรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ หรือบูรณาการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบตางๆ ใหเหมาะกับ
เนื้อหาและธรรมชาติของการเรียนรูวิทยาศาสตรและวัย
ของนักเรียน
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