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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4  MAT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6      
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการทดลอง     
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 โดยการสุ่มหลายขั้นตอนตั้งแต่สุ่มอ าเภอ สุ่มกลุ่มโรงเรียนได้ โรงเรียนวัดคานหาม
เป็นกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน และโรงเรียนวัดสะแกเป็นกลุ่ม
ควบคุมที่จัดการเรียนรู้ แบบปกติ 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ระยะเวลาในการทดลองกลุ่มละ 18 ช่ัวโมง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบ  
วัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตัวแปร (MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าหลังการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู ้4 MAT, ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล, ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์b 
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Abstract 
 This research aims to: 1) compare the reasoning thinking ability and science process skill 
before and after using the 4 MAT system of Prathomsuksa 6 students, 2) compare the reasoning 
thinking ability and science process skill after using the 4 MAT system and the conventional approach 
of Prathomsuksa 6 students. The sample size consists of 60 students under Phranakhon Si Ayutthaya 
Primary Educational Service Area Office 1 in the first semester of the 2015 academic year by simple 
random multistage. The students are divided into two groups. The 30 students of Watkanham School 
are the experimental group taught by using the 4 MAT system. The 30 students of Wat  Sagae School 
are the controlled group taught by the conventional approach. The duration of the experiment is 18 
hours. The instruments are 4 MAT system lesson plans, conventional approach lesson plans, 
reasoning thinking ability measurement tests and science process skill tests. The data were analyzed 
by MANOVA. The findings revealed that: 1) the reasoning thinking ability and science process skill of 
the students taught by using the 4 MAT system after the experiment are significantly higher at the 
level of .05, and 2) the reasoning thinking ability and science process skill of the students taught by 
using the 4 MAT system after the experiment are higher than the group taught by the conventional 
approach at the significant level of .05.    
Keywords : Learning Cycle 4 MAT, Ability of reasoning thinking, Science Process Skills 
 
1. บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 23 ระบุว่า
ในส่วนของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์นั้นต้องให้เกิดทั้ง
ความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งความรู้
ความเข้าใจและประสบการณ์ เรื่องการจัดการการ
บ ารุงรักษาและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลยั่ งยืน  และมาตรา 24 ระบุว่าการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาและการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน   
ได้เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ให้ท าได้ คิดเป็น
รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ อย่างบ [1] หลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดให้การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลก
ปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจ าวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจน 
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์
ได้ใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน 
เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์ และศาสตร์อื่นๆ  วิทยาศาสตร์ช่วย

ให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล     
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณ์ มีทักษะส าคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลาย  
และมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
(Knowledge - based society) ดังนั้นทุกคนจึงจ าเป็น 
ต้องได้รับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น 
สามารถน าความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และ    
มีคุณธรรม [2] การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ส าหรับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์ที่เน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอนผู้เรียนจะได้
ท ากิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทั้งเป็นกลุ่มและเป็น
รายบุคคลในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว การตั้งค าถาม 
หรือปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษาได้พัฒนากระบวนการ
คิดขั้นสูง มีการคิดวางแผนและลงมือปฏิบัติการส ารวจ
ตรวจสอบด้วยกระบวนการเรียนที่หลากหลายจากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งส่วนที่เป็นสากลและท้องถิ่นคิดและตัดสินใจ
เลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตอบค าถามหรือ
แก้ปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่องค์ความรู้แนวคิดหลักทาง
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วิทยาศาสตร์ [3] ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องปรับปรุงวิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผลและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
 สภาพการจัดการเรียนการสอนเป้าหมายของการ
จัดการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้ก าหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจหลักการทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานใน
วิทยาศาสตร์ เข้าใจขอบเขตธรรมชาติและข้อจ ากัดของ
วิทยาศาสตร์ มีทักษะที่ส าคัญในการศึกษาค้นคว้าและ
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการ
แก้ ปั ญ หาแ ละก า รจั ด ก า ร ทั กษ ะ ในก า รสื่ อ ส า ร 
ความสามารถในการตัดสินใจ ให้ตระหนักถึงความสัมพันธ ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มวลมนุษย์และสภาพ 
แวดล้อมในเชิงที่มีอิทธิพลและผลกระทบซึ่งกันและกัน 
และน าความรู้ความเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวิต เป็นคน
มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมใน
การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ [4] 
การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติ
และเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถน าความรู้
ไปใช้อย่างมีเหตุผลและพัฒนาความสามารถทางความคิด
จะน าไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ชนิดไม่รู้จบผู้เรียนสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้ว่ากระบวน การเรียนรู้ของวิชาที่สอน
นั้นเป็นอย่างไร ต้องรู้ว่าผู้เรียนในแต่ละวัยมีกระบวนการ
เรียนรู้อย่างไร และเนื้อหาที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนควรเหมาะแก่ผู้เรียนโดยผู้สอนต้องคิดกิจกรรมที่ยาก
ให้เป็นกิจกรรมที่ง่ายเพื่อผู้เรียนให้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
เข้าใจมากข้ึน 
 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล เป็นการคิดที่ต้อง
อาศัยหลักการ หรือข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องมาสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ การคิดประเภทนี้มีโอกาสผิดพลาดน้อย และ 
ถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่พัฒนาให้มีคุณภาพสูง        
ซึ่งความคิดคุณภาพสูงนั้นย่อมช่วยแก้ปัญหานานาประการ 
ให้แก่มนุษย์และสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ให้แก่
มนุษย์ได้นานาประการ [5] ซึ่งการคิดเชิงเหตุผลเป็น
กระบวนการที่อาศัยความเช่ือ หลักการหรือข้อมูลเบื้องต้น 
มาใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนอีกความ
น่าเช่ือถือหนึ่งหรือการใช้ในการลงข้อสรุป  โดยอาศัย

หลักการให้เหตุผลเชิงนิรนัยและอุปนัยในการได้มาซึ่ง
ข้อสรุปนี้อย่างสมเหตุสมผล 
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการด าเนินการ 
แก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์จะสัมฤทธิ์ผลมาก
น้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินการจะมี ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่
จ าเป็นในการแสวงหาความรู้และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะ
ทางปัญญาหรือ ทักษะการคิดที่ต้องพัฒนาให้กับผู้เรียน [6] 
ด้วยเหตุผลนี้การจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ นอกจาก
จะต้องมุ่งให้นักเรียนมีความรู้ในเนื้อหาแล้ว ยังต้องให้
นักเรียนรู้จักวิธีการหรือกระบวนการที่จะท าให้ได้ความรู้
ทางวิทยาศาสตร์นั้นมาใช้อย่างถูกต้องตามทักษะหรือ
กระบวนการและน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 จากปัญหาด้านความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
และ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้น าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
4 MAT ที่น ามาใช้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด    
เชิงเหตุผลและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์      
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 คือ การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ 4 MAT ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ เน้นการ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนความถนัดและความสนใจ
โดยน าเอาเทคนิคการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวา    
มาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสุขในการท ากิจกรรมการ
เรียนแต่ละช่วงที่ตนเองถนัดและสนใจ [7] ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่ผู้วิจัย
น ามาพัฒนาผู้เรียนในด้านความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล และพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองใน
เรื่องที่เรียนและเกิดความรู้ ความเข้าใจและน าความรู้ 
ความเข้าใจนั้นไปใช้ได้นักเรียนสามารถสร้างผลงานที่เป็น
ความคิดสร้ า งสรรค์ ของตน เองรวมทั้ ง ได้พัฒนา
ความส ามา รถ ในกา รคิ ด เ ชิ ง เ หตุ ผ ลและทั กษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนและ
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หลังการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ กับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลัง
การทดลอง 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ 
อ า เภออุทั ย  สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 11 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 
233 คน 
 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ การสุ่มหลายขั้นตอนโดยเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนในสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จากนั้นสุ่มระดับอ าเภอได้
อ า เภออุทั ย  และสุ่ ม ระดับ โรงเ รี ยนภาคเรียนที่ 1            
ปีการศึกษา 2558 ได้ โรงเรียนวัดคานหาม จ านวน 1 
ห้องเรียน และโรงเรียนวัดสะแก จ านวน 1 ห้องเรียน 
ห้องเรียนละ 30 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนตามสภาพจริง
จากนั้นจับฉลากแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ดังนี้ ห้องที่  1 โรงเรียนวัดคานหามเป็นกลุ่มทดลอง 
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้4 MAT ซึ่งมี
กระบวนการสอน 8 ข้ันตอนคือขั้นการสร้างประสบการณ ์
ขั้นการวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นการพัฒนาประสบการณ์ 
เป็นความคิดรวบยอด ขั้นการพัฒนาความรู้ความคิด    
ขั้นการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ ขั้นการสร้างช้ินงาน
ของตนเอง ขั้นการวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการ
น าไปประยุกต์ใช้ ข้ันการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด และ
ห้องที่ 2 โรงเรียนวัดสะแก เป็นกลุ่มควบคุมจัดการเรียนรู้
แบบปกติ มีกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้าง

ความสนใจ ขั้นส ารวจค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป 
ขั้นขยายความรู้ ข้ันประเมินผล 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา  
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ  
 ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ การ
เรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 4 MAT และการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม  
 ได้แก่ ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ซึ่งมี
กระบวนการสอน 8 ข้ันตอนคือขั้นการสร้างประสบการณ ์
ขั้ น ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ป ร ะส บก า ร ณ์  ขั้ น ก า รพัฒน า
ประสบการณ์เป็น ความคิดรวบยอด ขั้นการพัฒนา
ความรู้ความคิด ขั้นการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้    
ขั้นการสร้างช้ินงานของตนเอง ขั้นการวิเคราะห์ผลงาน
และแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ ขั้นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ความคิด  แผนการจัดการเรียนรู้ แบบปกติ          
มีกระบวนการสอน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ 
ขั้นส ารวจค้นหา ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยาย
ความรู้ ขั้นประเมินผล แบบทดสอบวัดความสามารถใน
การคิดเชิง แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย คุณภาพของ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
คุณภาพของเครื่องมืออยู่ ระหว่าง .25 - .80 และ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คุณภาพของเครื่องมืออยู่ระหว่าง .51 - .77 โดยใช้แผน
แบบการวิจัยแบบสองกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง แบบวัด
ความสารถในการคิดเชิงเหตุผล  แบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ซึ่งมี
กระบวนการสอน 8 ข้ันตอนคือขั้นการสร้างประสบการณ ์
ขั้นการวิเคราะห์ประสบการณ์ ขั้นการพัฒนาประสบการณ์ 
เป็นความคิดรวบยอด ขั้นการพัฒนาความรู้ความคิด    
ขั้นการปฏิบัติตามแนวคิดที่ได้เรียนรู้ ขั้นการสร้างช้ินงาน
ของตนเอง ขั้นการวิเคราะห์ผลงานและแนวทางในการ
น าไปประยุกต์ใช้ ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีกระบวนการสอน        
5 ขั้นตอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจค้นหา     
ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นขยายความรู้ ขั้นประเมินผล 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิง แบบทดสอบ
เป็นแบบปรนัย คุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
ในการคิดเชิงเหตุผล คุณภาพของเครื่องมืออยู่ระหว่าง 
.25 - .80 และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์คุณภาพของเครื่องมืออยู่ระหว่าง .51 - .77 
โดยใช้แผนแบบการวิจัยแบบสองกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง 
แบบวัดความสารถในการคิดเชิงเหตุผล  แบบทดสอบวัด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ผู้ วิ จั ยวิ เคราะห์ข้ อมูล โดยการหาค่ า เฉลี่ ย (𝑋)        
ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ทดสอบ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนหลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis of  Variances) MANOVA 
 

5. ผลการวิจัย 
 5.1 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนแบบ  
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา    
ปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 5.2 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร
การเรียนรู้ ท่ีมีต่อความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าหลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตาราง 1 การทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่า
แปรปรวนหลายตัวแปร ของความสามารถในการคิดเชิง
เหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนการ
ทดลองของกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT  กับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

Box’ M  F df 1 df 2 Sig. 

2.85 .91 3 
 

605520.00 
 

.43 

 
 จากตาราง 1 พบว่าเมทริกซ์ค่าแปรปรวนหลายตัว
แปรของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม ไม่แตกต่างกัน โดยค่า Sig เท่ากับ .43 ซึ่งมากกว่า 
.05 สอดคล้องกับเง่ือนไขการวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปร 
 ตาราง 2 การทดสอบความเหมือนของเมทริกซ์ค่า
ความแปรปรวนหลายตัวแปร ของความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนรู้แบบ     
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กับกลุ่มควบคุมที่จัดการเรียนรู้
แบบปกติ 
  

Box’ M  F df 1 df 2 Sig. 

6.56 2.10 3 605520.00 .09 

 
 จากตาราง 2 พบว่าเมทริกซ์ค่าแปรปรวนหลายตัว
แปรของความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล และทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมไม่แตกต่างกัน โดยค่า Sig เท่ากับ .09 ซึ่งมากกว่า 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับเง่ือนไขการวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปร 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ที่มีต่อความสามารถใน
การคิดเชิงเหตุผล และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 6.1 ความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ และได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ความสามารถในการ
คิดเ ชิงเหตุผลของนัก เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6           
ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และสูงกว่ากลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัย จากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้ เรียนเกิด
ความสามารถในการคิดเชิงเหตุ สังเกตได้จากพฤติกรรม
ของนักเรียนมีการคิดอย่างหลากหลายเพื่อหาค าตอบและ
แก้ปัญหาในแต่ละเหตุการณ์เป็นเหตุเป็นผลกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กู๊ด [8] ได้อธิบายว่า การคิดเชิง
เหตุผลเป็นการคิดหรือกระบวนการทางสมองในที่จะลง
ความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงและ
ปรากฏการณ์ สามารถสรุปเหตุผลจากข้อสมมุติฐานได้ 
เป็นการคิดที่เป็นผลมาจากการทดสอบหรือการตัดสินใจ 
และนักเรียนจะได้ใช้ความสามารถทางด้านการคิดอย่างมี
เหตุผลแทรกเข้าไปด้วยทุกขั้นตอนตั้งแต่การให้นักเรียน
ได้เผชิญกับปัญหากับสถานการณ์ที่ครูก าหนดขึ้น เพื่อ
น าไปสู่การตั้งสมมติฐาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผล เพราะนักเรียนจะต้องใช้ความคิดของตนเอง
ให้มากที่สุดในการซักถามปัญหา หรือส ารวจปัญหาจาก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลสอดคล้องกับที่ได้
กล่าวว่า การคิดเชิงเหตุผลเป็นกระบวนการที่อาศัยความ
เช่ือ หลักการ หรือข้อมูลเบื้องต้นมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการสนับสนุนอีกความเช่ือหนึ่ง หรือใช้ในการลง
ข้อสรุป โดยอาศัยหลักการให้เหตุผลเชิงนิรนัยและอุปนัย
ในการได้มาซึ่งข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล มีความเช่ือมโยง
และต่อเนื่องของการให้เหตุผล [9] 
    6.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ และ
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ พบว่า ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6       
ที่จัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
สูงกว่า กลุ่มของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานการ
วิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
4 MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการที่
เป็นขั้นตอนกระบวนการ ซึ่งนักเรียนต้องลงมือปฏิบัติจริง
ตามขั้นตอน ตั้งแต่การตั้ง สมมติฐาน การก าหนด และ
ควบคุมตัวแปรการทดลอง การเก็บรวบรวมข้อมูล     
การค านวณ และการสรุปผลการทดลอง มีการคิดและ
การท างานที่เป็นระบบจนเกิดเป็นความช านาญทางทักษะ
กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์คือ ความช านาญและ
ความสามารถในการใช้กระบวนการคิด เพื่อค้นหาความรู้ 
รวมทั้งการแก้ปัญหา การคิดเป็นทักษะทางปัญญา ไม่ใช่
เป็นเฉพาะทักษะการปฏิบัติด้วยมือเท่านั้นผลการวิจัยครั้ง
นี้สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้กล่าวว่า ทักษะกระบวนการ   
ทางวิทยาศาสตร์ เกิดจากความสามารถของนักเรียนใน
การแสดงการคิด การปฏิบัติอย่างมีเหตุผลมีระบบโดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสะสมอยู่ในตัวของผู้เรียนและ
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและแสวงหา
ความรู้ได้ [10] 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้    
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 7.1.1 ก่อนน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 4 MAT ไปใช้ครูผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนต่างๆ
อย่างละเอียด ชัดเจนและปรับให้เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้ เรียน เพื่อให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 7.1.2 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรยีนรู้ 4 MAT นั้นครูผู้สอนควรท า
หน้าที่เสมือนเป็นผู้แนะน าหรือผู้อ านวยความสะดวก
มากกว่าเป็นผู้บอกเล่าทั้งหมด โดยหน้าที่ครูควรจะเป็นผู้
รวบรวมเอกสารต่างๆส าหรับการสืบค้น เพื่อให้นักเรียน
ใช้อ้างอิง จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบทเรียนหรือ
แนวคิดที่ต้องการให้นักเรียนเกิดเรียนรู้ และช้ีแนะในบาง
โอกาส เพื่อให้นักเรียนได้พยายามใช้ความคิดของตนเอง
ให้มากท่ีสุด  
 7.1.3 การจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนไม่ควร
ก าหนดเวลาส าหรับนักเรียนมากนักหรือถ้ามีเวลาจ ากัด
แล้วยังไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ควรใช้เวลานอก
ห้องเรียนเพิ่มเติมและควรสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนให้
นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองมากที่สุด 
 7.1.4 ควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสามารถในการคิด  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และมีความสนใจในบทเรียนในกิจกรรม   
ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สามมารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 7.2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัดการ
เรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กับการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นพัฒนาความสามารถใน
การคิ ด เ ชิ ง เหตุ ผล  และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 
 7.2.2 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ     
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ร่วมกับตัวแปรตามด้านอื่นๆ 
เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ การคิด
สังเคราะห์ เพื่อน าไปใช้พัฒนาความสามารถของผู้เรียน 

 7.2.3 ควรท าการศึกษาความคงทนของความสามารถ
ในการคิดเ ชิงเหตุผลและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังการทดลองการจัดการเรียนรู้แบบ      
วัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT 
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