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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 ปี การศึ กษา 2563 จานวน 317 คน จาแนกตามวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ ในการทางาน และขนาดของ
สถานศึกษา เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์
ความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และด้านบทบาทของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก มี ค่าความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.986 สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีการของเชฟเฟ่
ผลการวิจยั พบว่า 1) การรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก
รองลงมาคือ ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ตามลาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ
ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก 2) การเปรี ยบเทียบการรับรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 ดังนี้ (1) ผลการรั บรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน (2) ผลการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 (3) ผลการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ .05 ยกเว้นด้านการรู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก การรับรู ้ นราธิวาส
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Abstract
This exploratory research aimed to study and compare the level of perception on teachers’ active learning method in Narathiwat
Primary Educational Service Area Office 3. The target group was 317 teachers under the Narathiwat Primary Educational Service Area
Office 3 classified by education, working experience, and schools’ sizes. The instrument for collecting data was a questionnaire concerning
the perception of teachers’ active learning method in four aspects: the knowledge about active learning method, the characteristic of active
learning method, the pattern of active learning method, the role of teachers in active learning method with reliability = 0.986. The statistics
used in analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One –Way ANOVA, and Scheffe’s method.
The results of this research were shown as following; 1) The perception of teachers’ active learning method in Narathiwat Primary
Educational Service Area Office 3 was at a high level as a whole. When considering each aspect, it showed that the average of perception
on teachers’ role in active learning method was at the highest level, following by the characteristic of active learning method, the knowledge
about active learning method and the pattern of active learning method, respectively. 2) When comparing the perception of teachers’ active
learning method in different aspects, the results have shown as following; (1) The result of perception towards active learning methods in
Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 classified by education and individual aspects demonstrated that there was no
differences. (2) The result of perception towards active learning methods in Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 classified
by working experience and individual aspects was significantly different at 0.05 level. (3) The result of perception towards active learning
methods in Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 classified by the size of school as overall and individual aspects was
significantly different at 0.05 level, except active learning methods that there was no statistically significance differences.
Keywords : Active Learning, Perception, Narathiwat Province

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กาหนดให้มีการจัดการศึ กษาที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มีการจัดรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน่ ที่คานึ งถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ น
เรื่ องที่สาคัญมากต่อความสนใจใฝ่ รู ้ และศักยภาพในการแสวงหาความรู ้ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งให้การบริ หารจัดการศึกษาเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องและมีประสิ ทธิ ภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการดารงชีวิต มีการตัดสิ นใจแก้ปัญหา และนาไปสู่ การคิดสร้างสรรค์ [5]
กระทรวงศึกษาธิ การโดยสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาได้กาหนดให้แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ.2560-2579) มียทุ ธศาสตร์
ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ หลักที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี เพื่อให้การศึกษาเป็ นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนประเทศตามเป้ าหมายของยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี และได้วางกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้สามารถดาเนิ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสภาพบริ บทและสิ่ งแวดล้อมที่ลว้ นมีผลกระทบต่อการพัฒนา
การศึ กษาของประเทศ ทั้งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแ บบก้าวกระโดดที่ ส่งผลต่ อระบบเศรษฐกิ จ สภาพสั งคม และ
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ทาให้การจัดการศึกษาจาเป็ นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้
ก้าวทันสังคมโลก โดยแผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) ได้กาหนดเป้ าหมายด้านผูเ้ รี ยน (Learner Aspirations) กาหนดให้
มีการพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วยทักษะ 3R ได้แก่ การอ่าน
ออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็ น (Arithmetic) และทักษะ 8C ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้ างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) ทัก ษะด้า นความเข้า ใจต่ า งวัฒ นธรรมต่ า งกระบวนทัศ น์ (Cross-cultural Understanding) ทัก ษะด้า นความร่ ว มมื อ
การท างานเป็ นที ม และภาวะผู ้น า (Collaboration Teamwork and Leadership) ทั ก ษะด้ า นการสื่ อสาร และการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ
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(Communication Information and Media Literacy) ทักษะด้า นการใช้ค อมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Computing and ICT Literacy) ทัก ษะด้า นอาชี พ และการเรี ยนรู ้ (Career and Learning Skills) และความมี เ มตตา กรุ ณ า มี วิ นั ย
คุ ณธรรม จริ ยธรรม (Compassion) ดังนั้นการศึ กษาในยุคศตวรรษที่ 21 จึ งต้องเป็ นการศึ กษาที่ มุ่ งเน้นเตรี ยมคนไปเผชิ ญ การ
เปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ วพลิ กผันและคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงต้องมี ทกั ษะสู งในการเรี ยนรู ้ และการปรั บตัว โดยให้ความสาคัญกับ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่สามารถตอบสนองเป้ าหมายของผูเ้ รี ยนดังกล่าวได้ แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 [13]
การจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิ ดการสร้ างสรรค์ทางปั ญหา (Constructivism) ที่ เน้น
กระบวนการเรี ยนรู ้มากว่าเนื้อหาวิชาและให้ผเู ้ รี ยนสามารถเชื่อมโยงความรู ้ หรื อสร้างความรู ้ให้เกิดขึ้นในตัวเองด้วยการลงมือปฏิบตั ิ
จริ งผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ครู เป็ นผูแ้ นะนา กระตุน้ หรื ออานวยความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยน เช่น การเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน
(Activity-Based Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้จากการสร้างผลงาน ชิ้นงานของผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนจะสร้างองค์ความรู ้ข้ ึนด้วยตนเองจากการ
ปฏิบตั ิงาน การเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem-Based Learning) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้โดยใช้ปัญหาเป็ นตัวกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ตั้งสมมติ ฐาน สาเหตุ และกลไกของการเกิ ดปั ญหานั้น รวมถึ งการค้นคว้า ความรู ้ พ้ืนฐานที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญหา เพื่อนาไปสู่ การ
แก้ปัญหา การเรี ยนรู ้ดงั กล่าวจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าจากสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ เกิดทักษะที่จาเป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 ให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้จากการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบเชิงรุ ก [9] ซึ่ งมีการศึกษาผลการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ในรายวิชาการพัฒนาทักษะการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ [2] พบว่า จากการประเมินทักษะการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21 หลังจากจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะด้านความ
ร่ วมมือ การทางานเป็ นทีม และการเป็ นพลเมืองดี (Compassion) และจุฑามาศ เพิ่มพูนเจริ ญยศ [1] ได้ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนระหว่างการจัดการเรี ยนรู ้แบบเดิมกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กผ่านห้องเรี ยนอัจฉริ ยะ พบว่า กลุ่มทดลองมีการ
ใช้การจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กผ่านห้องเรี ยนอัจฉริ ยะมีคะแนนหลังเรี ยนรู ้ สู งกว่า กลุ่มควบคุมที่เรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบเดิม อย่างมีระดับที่
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ดังนั้นการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กจึ งเป็ นการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่ งที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน และพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งสอดรับกับเป้ าหมายของแผนการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนโยบายสาคัญของกระทรวงศึกษาธิ การที่ใช้เป็ นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรี ยนรู ้เชิ ง
รุ ก โดยเฉพาะในพื้ นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ประกอบด้วย จังหวัดปั ตตานี แบ่ งเป็ น 3 ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
จังหวัดยะลา แบ่งเป็ น 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดนราธิ วาส แบ่งเป็ น 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ งเป็ นพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิ จจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติคณะรั ฐมนตรี วันที่ 23 พฤศจิ กายน 2549 เป็ นพื้นที่ ที่มีสภาพแวดล้อม และ
บริ บทที่แตกต่างจากพื้นที่อื่น ทั้งในเรื่ องของความเป็ นมาทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายทางเชื้ อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม
รวมถึงการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ [12] ซึ่ งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 เป็ นเขตพื้นที่การศึกษาที่มีค่าพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน
(O-Net) ปี การศึกษา 2560 น้อยที่สุดในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ [14]
การรับรู ้คือ การที่บุคคลได้รับข้อความ ข้อมูลและสามารถตีความจากความเข้าใจ ความสนใจ ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ และ
สามารถแปลความหมายจากสิ่ งต่าง ๆ ที่รับรู ้ได้ [3] การรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู จึงเป็ นปั จจัยส่ วนหนึ่ งในการนาสู่ การ
ปฏิบตั ิให้เกิดผลในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนตามเป้ าหมาย ซึ่ งระดับการรับรู ้ของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกันตามปั จจัยส่ วนบุคคล
เช่น ประสบการณ์ ความรู ้ ทัศนคติ ฯลฯ [8] ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงต้องการศึกษาระดับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 โดยเปรี ยบเทียบตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาด
ของสถานศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลในการวางแนวทางการพัฒนาครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กที่มีความเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาระดับ การรั บ รู ้ ต่อ การจัดการเรี ย นรู ้ เชิ งรุ ก ของครู ในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นราธิวาส เขต 3
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
รู ปแบบการวิจัย เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research)
ประชากร เป็ นครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ประจาปี การศึกษา พ.ศ. 2563
จานวน 1,729 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 โดยใช้ตารางของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie
& Morgan) [7] ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 317 คน และใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบชั้ น (Stratified Random Sampling)
ตามสัดส่ วนขนาดของสถานศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 35 คน ขนาดกลาง 258 คน ขนาดใหญ่ 24 คน
เครื่ องมือการวิจัย ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
เป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบเลือกตอบ (Check list) เกี่ยวกับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 มี ลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประเมิ นค่ า (Rating scale) 5 ระดับ คื อ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่ สุด จานวน 30 ข้อ ซึ่ งแบบสอบถามมี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .60 – 1.00 จากการะประเมิ นความ
สอดคล้องจากผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ศึกษานิ เทศก์ และผูอ้ านวยการสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
จังหวัดนราธิ วาส ผูอ้ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคใต้ สพฐ. และนาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ที่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ ง จานวน 30 คน
เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช่สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ .986 และมีค่าอานาจจาแนก (discrimination) อยูร่ ะหว่าง .714 – 1.00
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผูว้ ิจยั ได้ส่งหนังสื อถึงสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากครู ในสังกัด ซึ่ งได้ขอ้ มูลกลับมา 317 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูลเสร็ จแล้วนาผลไปวิเคราะห์
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติเพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ดังนี้ สถิติพ้ืนฐาน
ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
สถิติที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบ ใช้สถิติทดสอบค่าที (t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ขอบข่ายเนื้อหาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [15] มากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้
ดังรู ปที่ 1
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สถานะภาพของครู

1. ระดับการศึกษา
1.1 ปริ ญญาตรี
1.2 สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. ประสบการณ์ การในการทางาน
2.1 น้อยกว่า 5 ปี
2.2 5 – 10 ปี
2.3 10 ปี ขึ้นไป
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ่

การรับรู้ ต่อการจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก
1. ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
2. ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
3. ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
4. ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3
จาแนกตามวุฒิการศึ กษาประสบการณ์ ในการทางาน และขนาดสถานศึ กษา กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั คื อ ครู โรงเรี ยนในสั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ปี การศึกษา 2563 จานวน 317 คน โดยผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูล
และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของครู ผตู ้ อบแบบสอบถามการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ส่ วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 283 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 89.30 และสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.70 โดยมีประสบการณ์ในการทางาน 10 ปี ขึ้นไป จานวน 144
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 45.40 รองลงมา คื อ ประสบการณ์ ใ นการท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 112 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.30 และ
ประสบการณ์ ในการทางาน น้อยกว่า 5 ปี จานวน 61 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.20 ตามลาดับ ส่ วนขนาดสถานศึ กษา มี ครู ที่อยู่ใน
สถานศึ กษาขนาดกลาง จานวน 258 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 81.40 รองลงมา เป็ นสถานศึ กษาขนาดเล็ก จานวน 35 คน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 11.00 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.60 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวน และร้อยละของสถานภาพครู ผตู ้ อบแบบสอบถามสถานภาพครู ผตู ้ อบแบบสอบถามการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้
เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3
N = 317
สถานภาพ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
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283
34
317

89.30
10.70
100.00
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ตารางที่ 1 ต่อ
N = 317

สถานภาพ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

61
112
144
317

19.20
35.30
45.40
100.00

รวม

35
258
24
317

11.00
81.40
7.60
100.00

ประสบการณ์ ในการทางาน
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
10 ปี ขึ้นไป
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก
กลาง
ใหญ่

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.86) เมื่อพิจารณา เป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านบทบาทของครู
ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ( X = 4.05) รองลงมาคือ ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ( X = 3.81) และด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
การจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ( X = 3.80) ตามล าดับ และข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ ด้า นรู ป แบบการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก
( X = 3.78) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยรวมและรายด้าน
(N = 317)
การรับรู้ ของครู
การรับรู้ ต่อการจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก
X
S.D.
ระดับ
1 ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
3.80
.60
มาก
2 ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

3.81

.62

มาก

3 ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

3.78

.64

มาก

4 ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

4.05

.67

มาก

3.86

.58

มาก

รวม

ตอนที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ้ ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ เ ชิ ง รุ ก ของครู ใ นสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษาต่างกัน ดังนี้
1. ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาต่างกันมีการรับรู ้ต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงรุ กโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน
(N = 317)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
(n=34)
S.D.
X
3.93
.47
3.96
.51
3.92
.61
4.13
.58
3.98
.48

การจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก
(n=283)

X
1
2
3
4

ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
รวม

3.79
3.79
3.76
4.04
3.84

S.D.
.62
.63
.64
.68
.59

t

p

-1.262
-1.533
-1.313
-0.809
-1.322

.208
.126
.190
.419
.187

* p < .05
2. ครู ในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ ว าส เขต 3 ที่ มีประสบการณ์ ในการทางานต่า งกัน
มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามประสบการณ์ในการทางาน โดยรวมและรายด้าน
(N = 317)
ประสบการณ์ ในการทางาน
น้ อยกว่ า5 ปี
(n=61)
X S.D.

5 - 10 ปี
(n=112)
X S.D.

10 ปี ขึน้ ไป
(n=144)
X S.D.

1. ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
2. ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
3. ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

3.82
3.84
3.88

.66
.66
.65

3.91
3.90
3.85

.56
.57
.60

3.71
3.72
3.68

4. ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

4.14

.77

4.13

.56

รวม

3.92

.63

3.95

.52

การจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก

F

p

.60
.63
.65

3.614*
3.078*
3.245*

0.028
0.047
0.040

3.94

.70

3.088*

0.047

3.76

.60

3.646*

0.027

* p < .05
3. ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ที่อยูใ่ นสถานศึกษาขนาดต่างกัน มีการรับรู ้
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ ก โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านองค์ความรู ้
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ส่ วนด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ไม่พบความแตกต่าง ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการเปรี ยบเที ยบการรั บรู ้ ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
(N = 317)
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก
กลาง
ใหญ่
การรับรู้ ต่อการจัดการเรียนรู้ เชิงรุ ก
F
p
(n=35)
(n=258)
(n=24)
X S.D. X S.D. X S.D.
1. ด้านองค์ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก 4.01
.53 3.80
.58
3.56
.83
4.068* .018
2. ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
4.08
.54 3.79
.59
3.63
.86
4.605* .011
3. ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
3.93
.72 3.77
.62
3.65
.75
1.465
.233
4. ด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก

4.25

.57

4.04

.66

3.81

.85

3.136*

.045

รวม

4.07

.54

3.85

.56

3.66

.80

3.663*

.027

* p < .05

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เกี่ ยวกับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 มีประเด็นสาคัญอภิปรายผล ดังนี้
1. การรั บรู ้ ต่ อการจัดการเรี ย นรู ้ เชิ งรุ กของครู ในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3
โดยภาพรวมและรายด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์ความรู ้ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านลักษณะการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ด้านรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก และด้านบทบาทของครู ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะครู ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานราธิ ว าสเขต 3 ได้รั บ การพัฒ นาเกี่ ย วกับ การจั ด การเรี ยนรู ้ เ ชิ ง รุ กอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ งจะเห็ น ได้จ ากที่
กระทรวงศึกษาธิ การให้ความสาคัญกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของครู โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรี ยนการ
สอนให้เป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้มากขึ้น โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
นโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ : Active Learning โดยเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 [16] จึงทาให้ครู มีการรับรู ้เกี่ยวกับการ
จัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐนกร สองเมืองหนู และคณะ [4] ที่ศึกษาเรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้เชิง
รุ กสาหรับครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ครู มีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิ งรุ กซึ่ งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของยุภาลัย มะลิซ้อน และกาญจน์ เรื องมนตรี [10]
ที่ศึกษาเรื่ อง การพัฒนาสมรรถนะครู ดา้ นการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กตามที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้มีการปฏิบตั ิ
อยู่ในระดับมาก และสวรส ตาลกุล และปิ ยะนาถ บุญมีพิพิธ [18] ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางการบริ หารที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า
ประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จาแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน และขนาดของสถานศึกษา สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 ครู ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะในปั จจุบนั ครู สามารถรับรู ้ ข่าวสาร ความรู ้ได้ง่ายและสะดวกขึ้นผ่านระบบออนไลน์ [3] รวมทั้งได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กจากสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอย่างต่อเนื่ อง จึ งทาให้ระดับการรับรู ้ของครู ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ เชิ งรุ กไม่
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แตกต่างกัน สอดคล้องกับวศิน ชูชาติ [11] ที่ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ ของครู เพื่อส่ งเสริ ม
ทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแห่ งศตวรรษที่ 21 จังหวัดสุ พรรณบุรี พบว่า ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ที่มีวุฒิต่างกัน
มีความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนแห่งศตวรรษที่ 21 จังหวัดสุ พรรณบุรี ไม่แตกต่างกัน
2.2 ครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีพ้นื ฐานความรู ้ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่เท่ากัน หรื อมีทศั นคติ ความต้องการ
ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กต่างกัน และความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ทาให้การรับรู ้แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ปิ ยะนันท์ บุญณะโยไทย [8] ที่ กล่าวว่า ด้วยความสามารถที่ จากัดของมนุ ษย์จึงทาให้ตอ้ งเลือกสรรข่าวสารที่ จะเปิ ดรั บ การเลือก
เปิ ดรั บนี้ แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ ความเชื่ อ ทัศนคติ ลักษณะทางประชากร ฯลฯ ของผูร้ ับสาร และ มีแนวโน้มที่จะ
เปิ ดรั บหรื อปฏิ เสธข่าวสารที่ ขดั แย้งกับระบบความเชื่ อ ค่านิ ยมประสบการณ์ และข่าวสารที่ สะสมไว้ดงั เดิ ม และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของตุล เชื้ อจารู ญ [6] ที่ได้ทาการวิจยั เรื่ อง สภาพปั ญหา และความต้องการพัฒนาด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอาชี วศึกษาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ต่างกัน
มีสภาพปั ญหาการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ครู ในสั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 ที่ อ ยู่ในสถานศึ กษาขนาดต่ างกัน
มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ ก โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านรู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะครู ที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกันมี บริ บทในการปฏิ บตั ิงานที่ แตกต่างกัน รวมทั้งปั ญหาการขาดแคลนครู หรื อ
ครู ผูส้ อนไม่ตรงเอกวิชาในบางโรงเรี ยนของพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ [12] จึ งทาให้โอกาสในการรับรู ้เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิ งรุ กแตกต่างกัน สอดคล้องกับ งานวิจยั ของสลิตา ริ นสิ ริ [17] ได้ศึกษาเรื่ อง การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สาคัญของโรงเรี ยนในอาเภอเกาะจันทร์ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน
พบว่าการจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญของโรงเรี ยนในเขตอาเภอเกาะจันทร์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. จากผลการวิจัยที่ พบว่า ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 มี การรั บรู ้ ในด้าน
รู ปแบบการจัดการกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กมี ค่าเฉลี่ยต่าสุ ด สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 จึ งควร
มีการให้ความรู ้กบั ครู ในด้านรู ปแบบการจัดการกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กเพิ่มขึ้น เช่น การจัดอบรม การรวบรวมและจัดการความรู ้
เกี่ยวรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กเป็ นคู่มือให้ครู ได้ศึกษาเพิ่มเติม และมีการกากับนิ เทศติดตามการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เชิงรุ กที่หลากหลายขึ้น
2. จากผลการวิจัยที่ พบว่า ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึ กษานราธิ วาส เขต 3 มี การรั บรู ้ ในด้าน
บทบาทของครู ในการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 จึงควรส่ งเสริ มให้
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับจัดการเรี ยนรู ้เชิ งรุ กของครู ในสังกัด การสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้ รี ยนกล้าแสดงออก และได้แสดง
ความคิดเห็น การใช้สื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน หรื อสร้างเครื อข่ายครู เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งนิเทศ กากับติดตามการจัดการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง
3. จากผลการวิจยั ที่พบว่า ครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ที่มีประสบการณ์ในการ
ทางานและขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีการรับรู ้ต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ดังนั้นสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3 ควรศึกษาและพัฒนารู ปแบบในการอบรมครู ให้เหมาะสมกับกลุ่มครู ที่มีความแตกต่าง
กันเพื่อให้เกิดการรับรู ้ และเข้าใจในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กอย่างสู งสุ ด
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม – สิ งหาคม พ.ศ. 2564

87

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
11 (May - August) 79 - 89 (2021) Vol. 11, No. 2

ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในโรงเรี ยนที่เกิดผลสาเร็ จและพัฒนาเป็ นแนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้เชิงรุ กในพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิ วาส เขต 3
2. ควรสร้างรู ปแบบ/สร้างครู ตน้ แบบการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กของครู ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
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