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คำนำ 

 
 หนังสือ “การวิจัยในชั้นเรียนยุค Digital Transformation” 
เล่มนี้ เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายให้เห็นว่า การวิจัยในชั้นเรียน
ยุคใหม่จะต้องทำให้รวดเร็วขึ้น บ่อยครั้งขึ้น ที่สำคัญคือบูรณาการไปกับ
การจัดการเรียนรู ้มากขึ ้น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลากหลาย                     
มาสนับสนุน  
 หวังเป ็นอย่ างย ิ ่ งว ่าหน ังส ือเล ่มนี้ จะเป ็นประโยชน์                  
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้มากพอสมควร  
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การวิจัยในชั้นเรียน 
ยุค Digital Transformation 

 
 

1. บทนำ 
 
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้สอนที่ใช้สำหรับ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งด้านการรู้คิด ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  การวิจัยในชั ้นเร ียน          
ยุค Digital Transformation ใช้เทคโนโลยีทันสมัยช่วยสนับสนุน          
ให้สามารถบูรณาการการวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการอย่างลงตัว  
 
  

2. การวิจัยในช้ันเรียนยุค Digital Transformation 
 
 โลก Digital Transformation มีการผสมผสานเทคโนโลยี
ต ่างๆ มาช่วยสนับสนุนการทำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การวิจัยในชั้นเรียนยุค Digital Transformation ผู้สอนใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือ Application ต่างๆ มาปรับใช้ช่วยการทำวิจัยในชั้นเรียน
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ให้มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ลดระยะเวลาในการทำวิจัยให้น ้อยลง           

แต่ได้ผลการวิจัยที ่ถ ูกต้องมากขึ ้น (ทำน้อยแต่ได้ผลมาก)             
ทำวิจัยในชั้นเรียนได้มากขึ้น บ่อยครั้งขึ้น ไปจนถึงทำวิจัยในชั้นเรียน
ทุกวันจากการบูรณาการไปกับการจัดการเรียนรู้ 
 
 

3. จุดเน้นการวิจัยในชั้นเรียนยุค Digital Transformation 
 
 การวิจัยในชั้นเรียนยุค Digital Transformation มีจุดเน้น
ดังต่อไปนี้ 
 
  1. บูรณาการการวิจัยในชั้นเรียนกับการจัดการเรียนรู้
ผ่านการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ทำให้เกิด “จัดการเรียนรู้         
ไปด้วย...ทำวิจัยในชั้นเรียนไปด้วย” โดยไม่แยกส่วนออกจากกัน 
 
 
  2. ใช้เทคโนโลยี Digital สนับสนุนการวิจัยในแต่ละ
ขั้นตอน เช่น ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ หรือวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียน เป็นต้น 
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  3. มีความรวดเร็ว คือ ทำวิจัยในชั ้นเรียนได้เร็วขึ้น         
ไม่เชื่องช้า จนไม่ทันต่อสถานการณ์ปัญหาของผู้เรียน ให้คิดว่าผู้เรียน
เปรียบเสมือนคนไข้ของแพทย์ เมื่อมีคนไข้มาพบแพทย์ แพทย์จะต้อง
ดำเนินการวินิจฉัยและรีบให้การรักษา ผู้เรียนที่ประสบปัญหาคือคนไข้
ทางการเรียนรู้ ที่ผู้สอนต้องวินิจฉัยและให้การแก้ปัญหาทันทีเช่นกัน 
 
  4. มีความต่อเนื่อง คือ ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง 
จากการที ่ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน ทำวิจ ัยในชั ้นเร ียนได้ง ่ายขึ้น            
ทำได้บ่อยครั้งขึ้น เพราะปัญหาของผู้เรียนเกิดขึ้นทุกวัน  
 
   ดังนั้นการวิจัยในชั้นเรียนต้องทำได้ง่ายขึ้น (ลดเวลา
แต ่ เพ ิ ่มค ุณภาพ)  เหม ือนก ับเราใช้  Application ทำธ ุรกรรม             
ทางการเงินได้อย่างง่ายดาย การวิจัยในชั ้นเรียนที่ใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนก็จะทำได้ง่ายดายเช่นกัน ทำวิจัยได้บ่อยครั้งขึ ้น ผู้เรียน                
ได้ประโยชน์มากขึ้น 
 
  5. นำไปสู ่การสร้าง Big data ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และวิธีการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมของแต่ละสถานศึกษา วัฒนธรรมผู้เรียน 
วัฒนธรรมโรงเรียน วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งจะพัฒนาไปเป็นภูมิปัญญา          
ทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาต่อไป 
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ภาพประกอบ 1 จุดเน้นการวิจัยในชั้นเรียนยุค Digital Transformation 

จุดเน้น 
การวิจัย 

ในชั้นเรียน 
ยุค Digital 

Transformation 

บูรณาการกับ 
การจัดการเรียนรู้ 

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สนับสนุนการวิจัย 

รวดเร็ว ไม่เชื่องช้า 
ทันสถานการณ์ปัญหา 

มีความต่อเนื่อง 
ทำวิจัยบ่อยครั้ง 

นำไปสู่การสร้าง 
Big Data ของนวัตกรรม 
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4. ภารกิจของผู้สอนต่อการวิจัยในช้ันเรียนยุค Digital  
    Transformation 
 
 ด้วยการว ิจ ัยในช ั ้นเร ียนยุค Digital Transformation            
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Application ต่างๆ มาช่วยในการทำ
วิจัยให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น บูรณาการการจัดการเรียนรู้
กับการวจิัยในชั้นเรียนได้ดีขึ้น สามารถทำวิจัยได้บ่อยครั้งขึ้น  
 
 ดังนั ้นผู ้สอนจึงควรเรียนรู ้เทคโนโลยีต่างๆ แล้วนำมา
ประยุกต์ใช้ในการทำวิจัย ให้ทันต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้  
ของผู้เรียน  
 
  

5. บทสรุป 
 
 การวิจัยในชั้นเรียนยังคงมีความสำคัญในฐานะเป็นเครื่องมือ
สำหรับแก้ปัญหาและพัฒนาผู ้เรียน การวิจัยในชั ้นเรียนโฉมใหม่           
คือการวิจัยที่บูรณาการไปกับการจัดการเรียนรู ้ รวดเร็ว ฉับไว            
และทันท่วงทีต่อปัญหาของผู ้เร ียน ที ่มีเข้ามาท้าทายสติปัญญา           
ของผู้สอนทุกวัน 
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การวิจัยในชั้นเรียนยุค Digital Transformation  

ผู้สอนใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัล หรือ Application ต่างๆ  
มาปรับใช้ช่วยการทำวิจัยในชั้นเรียน 

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 


