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บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูใน
สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ ครูในสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 317 คน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของ
สถานศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครู จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นองค์
ความรู้ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และดา้นบทบาทของครู
ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.986 สถิติท่ีใช้ในการวิจยั คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
การทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ 

ผลการวจิยัพบวา่  1) การรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ตามล าดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  2) การเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดังน้ี (1) ผลการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษาโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั (2) ผลการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครู
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 (3) ผลการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 
เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .05 ยกเวน้ด้านการรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ไม่แตกต่างกนั   
  

ค าส าคญั : การจดัการเรียนรู้เชิงรุก  การรับรู้  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 
 

บทน า   
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้มีการจดัการศึกษาท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการจดัรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน่ท่ีค  านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตวัของผูเ้รียน ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัมากต่อความสนใจใฝ่รู้ และศกัยภาพในการแสวงหาความรู้ของผูเ้รียน รวมทั้งใหก้ารบริหารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่ง
ถูกตอ้งสอดคลอ้งและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะกระบวนการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต มีการตดัสินใจแกปั้ญหา และน าไปสู่การคิดสร้างสรรค ์[5] 
กระทรวงศึกษาธิการโดยส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาไดก้ าหนดให้แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) มียทุธศาสตร์
ในการพฒันาการศึกษาภายใต ้6 ยุทธศาสตร์หลกัท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการ
ขบัเคล่ือนประเทศตามเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และไดว้างกรอบแนวทางในการพฒันาการศึกษาใหส้ามารถด าเนินไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพบริบทและส่ิงแวดลอ้มท่ีลว้นมีผลกระทบต่อการพฒันา
การศึกษาของประเทศ ทั้ งด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดท่ีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคม และ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้การจดัการศึกษาจ าเป็นจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้  
กา้วทนัสังคมโลก โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) ไดก้ าหนดเป้าหมายดา้นผูเ้รียน (Learner Aspirations) ก าหนดให้
มีการพฒันาผูเ้รียนทุกคนใหมี้คุณลกัษณะ และทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ประกอบดว้ยทกัษะ 3R ไดแ้ก่ การอ่าน
ออก (Reading) การเขียนได ้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetic) และทกัษะ 8C ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
และทกัษะในการแกปั้ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) ทกัษะดา้นการสร้างสรรค์และนวตักรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวฒันธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ  
การท างานเป็นทีม และภาวะผู ้น า (Collaboration Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการส่ือสาร และการรู้ เท่าทันส่ือ 
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(Communication Information and Media Literacy) ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
(Computing and ICT Literacy) ทักษะด้านอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) ดังนั้ นการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 จึงต้องเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นเตรียมคนไปเผชิญการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วพลิกผนัและคาดไม่ถึง คนยุคใหม่จึงตอ้งมีทกัษะสูงในการเรียนรู้และการปรับตวั โดยให้ความส าคญักบั
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีสามารถตอบสนองเป้าหมายของผูเ้รียนดงักล่าวได ้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 [13] 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญหา (Constructivism) ท่ีเน้น
กระบวนการเรียนรู้มากวา่เน้ือหาวิชาและใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ใหเ้กิดข้ึนในตวัเองดว้ยการลงมือปฏิบติั
จริงผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูแ้นะน า กระตุน้หรืออ านวยความสะดวกให้กบัผูเ้รียน เช่น การเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมเป็นฐาน 
(Activity-Based Learning) เป็นการเรียนรู้จากการสร้างผลงาน ช้ินงานของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะสร้างองคค์วามรู้ข้ึนดว้ยตนเองจากการ
ปฏิบติังาน การเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียน
ตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหานั้น รวมถึงการคน้ควา้ ความรู้พ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหา เพ่ือน าไปสู่การ
แกปั้ญหา การเรียนรู้ดงักล่าวจะท าให้ผูเ้รียนเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าจากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ เกิดทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ใหมี้ความพร้อมท่ีจะเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสังคมไดจ้ากการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงรุก [9]  ซ่ึงมีการศึกษาผลการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุก ของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ในรายวิชาการพฒันาทกัษะการคิดส าหรับเดก็ปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ [2] พบวา่ จากการประเมินทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลงัจากจดัการเรียนรู้เชิงรุก ท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และการเป็นพลเมืองดี (Compassion) และจุฑามาศ เพ่ิมพูนเจริญยศ [1] ไดท้ าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนระหวา่งการจดัการเรียนรู้แบบเดิมกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุกผา่นหอ้งเรียนอจัฉริยะ พบวา่ กลุ่มทดลองมีการ
ใชก้ารจดัการเรียนรู้เชิงรุกผ่านห้องเรียนอจัฉริยะมีคะแนนหลงัเรียนรู้ สูงกว่า กลุ่มควบคุมท่ีเรียนรู้ดว้ยรูปแบบเดิม อยา่งมีระดบัท่ี 
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05  ดงันั้นการจดัการเรียนรู้เชิงรุกจึงเป็นการจดัการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีสามารถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน และพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสอดรับกบัเป้าหมายของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และนโยบายส าคญัของกระทรวงศึกษาธิการท่ีใชเ้ป็นกลไกในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงเห็นความส าคญัของการพฒันาคุณภาพการศึกษาดว้ยการจดัการเรียนรู้เชิง
รุก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต ้(จชต.) ประกอบด้วย จังหวดัปัตตานี แบ่งเป็น 3 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
จงัหวดัยะลา แบ่งเป็น 3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และจงัหวดันราธิวาส แบ่งเป็น 3 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตามมติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2549 เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้ม และ
บริบทท่ีแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืน ทั้งในเร่ืองของความเป็นมาทางประวติัศาสตร์ ความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม 
รวมถึงการเกิดสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี [12] ซ่ึงส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีค่าพฒันาผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) ปีการศึกษา 2560 นอ้ยท่ีสุดในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้[14]  

การรับรู้คือ การท่ีบุคคลไดรั้บขอ้ความ ขอ้มูลและสามารถตีความจากความเขา้ใจ ความสนใจ ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่และ
สามารถแปลความหมายจากส่ิงต่าง ๆ ท่ีรับรู้ได ้[3] การรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูจึงเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงในการน าสู่การ
ปฏิบติัใหเ้กิดผลในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตามเป้าหมาย ซ่ึงระดบัการรับรู้ของแต่ละบุคคลนั้นจะแตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล 
เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ทศันคติ ฯลฯ [8]  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งการศึกษาระดบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดั
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยเปรียบเทียบตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาด
ของสถานศึกษา เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแนวทางการพฒันาครูดา้นการจดัการเรียนรู้เชิงรุกท่ีมีความเหมาะสมต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวจิัย  เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (survey  research) 
 ประชากร เป็นครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
จ านวน 1,729 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง  ไดก้  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 โดยใชต้ารางของ เครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie 
& Morgan) [7] ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 317 คน และใช้วิ ธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้ น (Stratified Random Sampling)  
ตามสัดส่วนขนาดของสถานศึกษา ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นครูในสถานศึกษาขนาดเลก็ 35 คน ขนาดกลาง 258 คน ขนาดใหญ่ 24 คน  
 เคร่ืองมือการวจิัย ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 
เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย วฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) เก่ียวกบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง  
น้อย น้อยท่ีสุด จ านวน 30 ขอ้ ซ่ึงแบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยู่ระหว่าง .60 – 1.00 จากการะประเมินความ
สอดคลอ้งจากผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก์ และผูอ้  านวยการสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จงัหวดันราธิวาส ผูอ้  านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคใต ้สพฐ. และน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช ้(Try Out) กบัครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง จ านวน 30 คน  
เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใช่สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ไดค้่า
ความเช่ือมัน่ (Reliability) เท่ากบั .986 และมีค่าอ  านาจจ าแนก (discrimination)  อยูร่ะหวา่ง .714 – 1.00  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัไดส่้งหนงัสือถึงส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เกบ็ขอ้มูลจากครูในสังกดั ซ่ึงไดข้อ้มูลกลบัมา 317 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความครบถว้น
สมบูรณ์ของขอ้มูลเสร็จแลว้น าผลไปวเิคราะห์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์  ดงัน้ี สถิติพ้ืนฐาน  
ใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
สถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ ใชส้ถิติทดสอบค่าที (t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
ผูว้จิยัไดใ้ชข้อบข่ายเน้ือหาของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน [15] มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัได ้ 
ดงัรูปท่ี 1   
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

ผลการวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง การรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ในการท างาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ครูโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 317 คน โดยผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล
และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี    

ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของครูผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครู
ในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 283 คน คิดเป็น
ร้อยละ 89.30 และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 10.70 โดยมีประสบการณ์ในการท างาน 10 ปีข้ึนไป จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 รองลงมา คือ ประสบการณ์ในการท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 และ
ประสบการณ์ในการท างาน น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 ตามล าดบั ส่วนขนาดสถานศึกษา มีครูท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 81.40 รองลงมา เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 35 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 11.00 และสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที ่1 จ านวน และร้อยละของสถานภาพครูผูต้อบแบบสอบถามสถานภาพครูผูต้อบแบบสอบถามการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้
เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  

สถานภาพ 
N = 317 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา   
          ปริญญาตรี 283 89.30 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 34 10.70 

รวม 317 100.00 

การรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

1. ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
2. ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
3. ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 
4. ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
 

สถานะภาพของครู 

1. ระดบัการศึกษา 
    1.1 ปริญญาตรี 
    1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์การในการท างาน 
    2.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
    2.2 5 – 10 ปี 
    2.3 10 ปีข้ึนไป   
3. ขนาดสถานศึกษา 

3.1 ขนาดเลก็ 
3.2 ขนาดกลาง 
3.3 ขนาดใหญ่  
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ตารางที ่1 ต่อ  

สถานภาพ 
N = 317 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างาน   
          นอ้ยกวา่ 5 ปี 61 19.20 
          5 – 10 ปี 112 35.30 
          10 ปีข้ึนไป 144 45.40 

รวม 317 100.00 
ขนาดสถานศึกษา   
          เลก็ 35 11.00 
          กลาง 258 81.40 
          ใหญ่ 24 7.60 

รวม 317 100.00 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.86) เม่ือพิจารณา เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบทบาทของครู
ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ( = 4.05) รองลงมาคือ ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ( = 3.81) และดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบั
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ( = 3.80)  ตามล าดับ และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  
( = 3.78) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  โดยรวมและรายดา้น                                                                                                                                   (N = 317) 

การรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
การรับรู้ของครู 

 S.D. ระดบั 

1 ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.80 .60 มาก 

2 ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.81 .62 มาก 

3 ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก 3.78 .64 มาก 

4 ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.05 .67 มาก 

 รวม 3.86 .58 มาก 
 

ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีมีวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษาต่างกนั ดงัน้ี  

1. ครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีการรับรู้ต่อการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

 
 

X
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ตารางที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยรวมและรายดา้น                                                                                                                       (N = 317) 

* p < .05 
 

2. ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั  
มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
ตารางที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายดา้น                                                                                           (N = 317)        

 ประสบการณ์ในการท างาน  

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
น้อยกว่า5 ปี 

(n=61) 
5 - 10 ปี 
(n=112) 

10 ปีขึน้ไป 
(n=144) 

F p 

  S.D.  S.D.  S.D.   

1. ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.82 .66 3.91 .56 3.71 .60 3.614* 0.028 
2. ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.84 .66 3.90 .57 3.72 .63 3.078* 0.047 

3. ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  3.88 .65 3.85 .60 3.68 .65 3.245* 0.040 

4. ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.14 .77 4.13 .56 3.94 .70 3.088* 0.047 

รวม 3.92 .63 3.95 .52 3.76 .60 3.646* 0.027 

* p < .05 

 3. ครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีอยูใ่นสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีการรับรู้
ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก และดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ส่วนดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ไม่พบความแตกต่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 5  

 

X X X

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

วุฒิการศึกษา  

ปริญญาตรี 
 

(n=283) 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

(n=34) 
t p 

 S.D.  S.D. 

1 ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.79 .62 3.93 .47 -1.262 .208 
2 ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 3.79 .63 3.96 .51 -1.533 .126 
3 ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  3.76 .64 3.92 .61 -1.313 .190 
4 ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.04 .68 4.13 .58 -0.809 .419 
 รวม 3.84 .59 3.98 .48 -1.322 .187 

X X
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ตารางที่  5 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น                                                                              (N = 317) 

 ขนาดสถานศึกษา  

การรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
เลก็ 

(n=35) 
กลาง 

(n=258) 
ใหญ่ 

(n=24) 
F p 

  S.D.  S.D.  S.D.   
1. ดา้นองคค์วามรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.01 .53 3.80 .58 3.56 .83 4.068* .018 
2. ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 4.08 .54 3.79 .59 3.63 .86 4.605* .011 
3. ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  3.93 .72 3.77 .62 3.65 .75 1.465 .233 

4. ดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 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  
 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 มีประเดน็ส าคญัอภิปรายผล ดงัน้ี 
 1. การรับรู้ต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  
โดยภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ย ดา้นองคค์วามรู้ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นลกัษณะการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ดา้นรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้เชิงรุก และดา้นบทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้เชิงรุก อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะครูในสังกดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานราธิวาสเขต 3 ได้รับการพัฒนาเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเห็นได้จากท่ี
กระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคญักบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู โดยมุ่งหวงัให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเรียนการ
สอนให้เป็นการจดัการเรียนรู้เชิงรุก ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากข้ึน โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ : Active Learning โดยเร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 [16] จึงท าใหค้รูมีการรับรู้เก่ียวกบัการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของฐนกร สองเมืองหนู และคณะ [4] ท่ีศึกษาเร่ือง การจดัการเรียนรู้เชิง
รุกส าหรับครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีระดบัความพึงพอใจโดยรวมต่อการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกซ่ึงอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของยุภาลยั มะลิซ้อน และกาญจน์ เรืองมนตรี [10]   
ท่ีศึกษาเร่ือง การพฒันาสมรรถนะครูดา้นการจดัการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มเป้าหมายสามารถจดัการเรียนรู้เชิงรุกตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนการจดัการเรียนรู้มีการปฏิบติั
อยู่ในระดบัมาก และสวรส ตาลกุล และปิยะนาถ บุญมีพิพิธ [18] ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 7 จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า 
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จ าแนกตามวฒิุการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของสถานศึกษา สามารถอภิปรายผลได ้ดงัน้ี 
 2.1 ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะในปัจจุบนัครูสามารถรับรู้ข่าวสาร ความรู้ไดง่้ายและสะดวกข้ึนผ่านระบบออนไลน์ [3] รวมทั้งไดรั้บการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้เชิงรุกจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จึงท าให้ระดบัการรับรู้ของครูต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกไม่

X X X
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แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัวศิน ชูชาติ [11] ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูเพ่ือส่งเสริม
ทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนแห่งศตวรรษท่ี 21 จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ความสามารถในการจดัการเรียนรู้ของครูท่ีมีวุฒิต่างกนั 
มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนแห่งศตวรรษท่ี 21 จงัหวดัสุพรรณบุรี ไม่แตกต่างกนั  

 2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีพ้ืนฐานความรู้ในการจดัการเรียนการสอนไม่เท่ากนั หรือมีทศันคติ ความตอ้งการ
ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกต่างกนั และความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั ท าใหก้ารรับรู้แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั 
ปิยะนันท์ บุญณะโยไทย [8] ท่ีกล่าวว่า ดว้ยความสามารถท่ีจ ากดัของมนุษยจึ์งท าให้ตอ้งเลือกสรรข่าวสารท่ีจะเปิดรับ การเลือก
เปิดรับน้ีแตกต่างกนัออกไปตามประสบการณ์ ความเช่ือ ทศันคติ ลกัษณะทางประชากร ฯลฯ ของผูรั้บสาร และ มีแนวโน้มท่ีจะ
เปิดรับหรือปฏิเสธข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัระบบความเช่ือ ค่านิยมประสบการณ์ และข่าวสารท่ีสะสมไวด้งัเดิม และสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจยัของตุล เช้ือจ ารูญ [6] ท่ีไดท้  าการวิจยัเร่ือง สภาพปัญหา และความตอ้งการพฒันาดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั  
มีสภาพปัญหาการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 2.3 ครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนั  
มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุก โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะครูท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีบริบทในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนครู หรือ
ครูผูส้อนไม่ตรงเอกวิชาในบางโรงเรียนของพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้[12] จึงท าให้โอกาสในการรับรู้เก่ียวกบัวิธีการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของสลิตา รินสิริ [17]  ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัของโรงเรียนในอ าเภอเกาะจนัทร์ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่าการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของโรงเรียนในเขตอ าเภอเกาะจนัทร์ สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีการรับรู้ในดา้น

รูปแบบการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จึงควร 
มีการใหค้วามรู้กบัครูในดา้นรูปแบบการจดัการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพ่ิมข้ึน เช่น การจดัอบรม การรวบรวมและจดัการความรู้
เก่ียวรูปแบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกเป็นคู่มือให้ครูไดศึ้กษาเพ่ิมเติม และมีการก ากบันิเทศติดตามการจดัการเรียนการสอนอยา่ง
ต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมใหค้รูใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกท่ีหลากหลายข้ึน  
  2. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ครูในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 มีการรับรู้ในดา้น
บทบาทของครูในการเรียนรู้เชิงรุกมีค่าเฉล่ียสูงสุด ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จึงควรส่งเสริมให ้
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดั การสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียนกลา้แสดงออก และไดแ้สดง
ความคิดเห็น การใชส่ื้อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน หรือสร้างเครือข่ายครูเพ่ือสร้างความเขม้แขง็ในการจดัการเรียนรู้เชิงรุกใน
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พร้อมทั้งนิเทศ ก ากบัติดตามการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 
 3. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ ครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างานและขนาดของสถานศึกษาต่างกนั มีการรับรู้ต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั ดงันั้นส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ควรศึกษาและพฒันารูปแบบในการอบรมครูใหเ้หมาะสมกบักลุ่มครูท่ีมีความแตกต่าง
กนัเพ่ือใหเ้กิดการรับรู้ และเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้เชิงรุกอยา่งสูงสุด 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียนท่ีเกิดผลส าเร็จและพฒันาเป็นแนวทางการจดัการ
เรียนรู้เชิงรุกในพ้ืนท่ีส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3  
 2. ควรสร้างรูปแบบ/สร้างครูตน้แบบการจดัการเรียนรู้เชิงรุกของครูในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงคุณภาพ 
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