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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การทาวิจัยออนไลน์ 4.0 (Online Research 4.0) (ฝึกปฏิบัติ)
๑. หลักการและเหตุผล
ปัญหางานวิจัยที่มักพบเสมอในการทางานวิจัยรูปแบบเดิม คือ สร้างแบบสอบถามเป็นกระดาษ ซึ่งทาให้เสียค่าใช้จ่ายมากในการจัดส่ง
และให้คนตอบกลับ ปัญหาการรอคอยแบบสอบถามกลับมานาน รวมทั้งได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องมาใช้ เวลามากในการนามาลงในโปรแกรม
สาเรร็จรูป เช่น SPSS นอกจากนี้แล้ว ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการสัมภาษณ์ ก็จะต้องมีการนัดหมายเพื่อเดินทางไปสัมภาษณ์ ซึ่งใช้เวลา
ในการเดินทางไปกลับและค่าใช้จ่ายมาก และสาหรับนักวิจัยเองในการทางานระหว่างนักวิจัยหลายคนก็มักมีการส่งไฟล์งานวิจัยระหว่างนักวิจัย
กันเองผ่าน email ทาให้ไม่รู้ว่าไฟล์ไหน update อีกทั้งการจัดเก็บข้อมูลก็ไม่เป็นระบบไม่เป็นหมวดหมู่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจาก
เทคโนโลยีขณะนั้นยังไม่มีความก้าวหน้ ามากและเป็นเทคโนโลยีที่จากัดอยู่เฉพาะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น เช่น โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น
ขณะที่เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีของ Cloud และเทคโนโลยีของ Smart Phone และ Tablet กลับช่วยทาให้การทางาน
ภายใต้ยุคดิจิทัลทาได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ทาให้ User สามารถออกแบบได้เอง โดยสามารถนามาจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ จัดทาแบบ
สัมภาษณ์ออนไลน์ ให้คนสามารถตอบผ่านทาง email หรือตอบผ่านทาง Line หรือตอบผ่านทาง Facebook ซึ่งสอดคล้องกับ lifestyle
สมัยใหม่ที่คนอยู่บนมือถือมากขึ้น หรือทาเป็น QR Code ให้คน scan และตอบออนไลน์ได้เลยเช่นกัน อีกทั้ง นักวิจัยก็สามารถสร้างฐานข้อมูล
ออนไลน์เพื่อรอรับคาตอบจากผู้ตอบได้ด้วย ไม่ต้องเสียเวลามา key ข้อมูลลงในโปรแกรมอีกเหมือนเดิม หลักสูตรการทาวิจัยออนไลน์ ๔.๐ จะ
ทาให้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องใช้กระดาษแม้แผ่นเดียว ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เข้าใช้ร่วมกัน โดยเป็น
Freeware ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จาเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทาวิจัยออนไลน์ ได้แก่ การจัดทาแบบสอบถามออนไลน์ การสัมภาษณ์ออนไลน์ การสนทนากลุ่มแบบ
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรมต่างๆ
๒. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือการวิจัยสมัยใหม่ เช่น Line, Facebook,Twitter และ QR Code
๓. เพือ่ ออกแบบงานวิจัยออนไลน์ให้สามารถทาได้ ทุกเวลา ทุกที่ และทุกอุปกรณ์ (any time, any place, and any devices)
๔. เพื่อให้ผู้อบรมสร้างบริหารโครงการวิจัย ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีของ Cloud โดยทาฐานข้อมูลออนไลน์ร่วมกันระหว่างนักวิจัย ทั้งส่ง
แชร์ และแก้ไขที่ทาผ่านออนไลน์ได้ทันที
๓. กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสมกับสายวิชาการ นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย และบุคลากรที่สนใจที่ต้องการจะทาวิจัยออนไลน์ หรือแบบสอบถาม
ออนไลน์ด้วยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
๔. ขอบเขตเนื้อหา ในการฝึกอบรมหลักสูตรการทาวิจัยออนไลน์ (Online Research) มีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้
๑. การทาแบบสอบถามออนไลน์ (e-Questionnaire) ที่ให้คนสามารถ Click ตอบผ่านออนไลน์ผ่านมือถือได้
- การทาข้อคาถามออนไลน์แบบ Multiple Choice
- การทาข้อคาถามออนไลน์แบบ Dropdown
- การทาข้อคาถามออนไลน์ที่สามารถให้ผู้ตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
- การทาข้อคาถามออนไลน์ในรูปแบบ Likert Scale ในรูปแบบมากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
- การทาข้อคาถามออนไลน์แบบแสดงความคิดเห็นปลายเปิด
- การแทรกไฟล์รูปภาพและวีดีโออนไลน์ ลงในแบบสอบถามออนไลน์ ที่คน
ตอบสามารถ Click เปิดดูวีดีโอขณะที่กาลังตอบแบบสอบถามได้เลย
๒. การทาแบบสัมภาษณ์ออนไลน์ ที่ให้คนตอบสามารถพิมพ์ตอบผ่านออนไลน์ได้เลย
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๓. การท าแบบสอบถามออนไลน์ ให้ ค นสามารถ key online ผ่ า น
email ได้ โดยให้แบบสอบถามไปฝังตัวใน email เลย
๔. การทาแบบสอบถามออนไลน์ให้คนสามารถตอบผ่านโปรแกรม
Line และสามารถใส่ Sticker ได้
๕. การทาแบบสอบถามออนไลน์ให้คนสามารถตอบผ่านโปรแกรม
Facebook
๖. การทาแบบสอบถามออนไลน์ให้คนสามารถตอบผ่าน Website ทั้ง Internet และ Intranet
๗. การบริหารโครงการวิจัยผ่าน Smart Phone ในระบบ iOS และระบบ Android
- การติดตามผลการตอบกลับของแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางมือถือ และ Tablet ได้ทุกที่ ทุกเวลา
- การ share file งานให้คนอื่นที่ทาผ่านมือถือ และ Tablet เมื่ออยู่นอกสถานที่ ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ Notebook เลย
๘. การบริหารโครงการวิจัยออนไลน์ ผ่านเทคโนโลยีของ Cloud
- ความหมายและประโยชน์ของการนาเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในการทาวิจัยแบบออนไลน์
- การทาฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักวิจัย (Research Collaborators) ตลอด
โครงการวิจัย ทุกคนสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องเสียเวลากับการส่ง
email กลับไปกลับมาหลายรอบ
- การเขียนรายงานวิจัยร่วมกัน ในลักษณะ Online แบบ Real Time ไม่มีเวลานัดประชุม
ร่วมกัน ก็นัดทางานผ่านออนไลน์แบบ Real Time ได้
- การจัดทาปฏิทินงานวิจัยออนไลน์ ระหว่างนักวิจัย ดูผ่านมือถือได้
๙. การสั ม ภาษณ์ อ อนไลน์ (e-Interview) ผ่ า นโปรแกรมเครื อ ข่ า ยสั งคม
ออนไลน์ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
๑๐. การทา Focus Group ออนไลน์ (e-Focus Group) แบบเห็นหน้าในกลุ่ม
สนทนา ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
๑๑. การออกแบบงานวิจัยออนไลน์ให้สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ได้แก่
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Notebook มือถือ Tablet
๑๒. การแปลง (convert) คาตอบออนไลน์ไปสู่การใช้โปรแกรม SPSS
๑๓. การนาโปรแกรม SPSS มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลออนไลน์
๑๔. การเผยพร่ผลงานวิจัยผ่านออนไลน์ ทาได้เอง ไม่มคี ่าใช้จ่าย คือ Project Sites, Line, Facebook
๑๕. ฝึกปฏิบติการทาโครงงานวิจยั ออนไลน์ วิพากษ์ และเสนอแนะ
๕. วิธีการฝึกอบรม ใช้การบรรยาย กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติทกุ ขั้นตอน ทาได้จริงโดยผู้อบรมใช้คอมพิวเตอร์ ๑ คนต่อ ๑ เครื่อง
๖. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัยมามากกว่า ๑๐ ปี เช่น การออกแบบ e-Learning โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่, การออกแบบโปรแกรม e-Research Management, การออกแบบระบบ e-Journal, Cloud
๗. สถานที่ฝึกอบรม ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ๑ อาคารบริการ (อยู่หน้าเสาธง) ชั้น ๔
สถานที่ตั้ง คือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
๘. ระยะเวลาฝึกอบรม รุ่นละ ๓ วัน (๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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พักรับ ประทานอาหารกลางวัน

รุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๙. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมคนละ ๖,๓๐๐ บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยรวมค่าใช้จ่าย ๑) ค่าเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ๒) ค่าอาหารกลางวัน ๓) ค่าอาหารว่าง ๔) วุฒิบัตร สาหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็น
วันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิ์เบิกค่าธรรมเนียมจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบราชการ
หมายเหตุ : รุ่นที่ ๑๑ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ และรุ่นที่ ๑๒ ถ้าสมัครและโอนเงินภายในวันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๒
ลดเหลือ ๖,๐๐๐ บาท ถ้าโอนหลังจากวันที่ดังกล่าวชาระค่าธรรมเนียม ๖,๓๐๐ บาท
๑๐. การติดต่อสอบถาม หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นางนันทวัณย์ ธรรมปริพัตรา สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. ๐๘๗ ๕๐๔ ๕๐๖๘
๑๑. การสมัครลงทะเบียนและชาระค่าธรรมเนียม
๑๑.๑ การสมัครลงทะเบียน วิธีสมัครทาได้ ๔ วิธี คือ
(๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.drmanage.com หรือ (๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่
http://ird.stou.ac.th/ เลือกหัวข้อ อบรม/ประชุม/สัมมนา “ใบสมัครหลักสูตรการทาวิจัยออนไลน์” (๓) อ่าน QR
Code ผ่าน LINE หรือ (๔) กรอกใบสมัครที่เป็นกระดาษนี้ ถ่ายภาพ และส่งมาที่อีเมลล์
stou.training@gmail.com
๑๑.๒ วิธีการชาระค่าธรรมเนียม สามารถชาระค่าธรรมเนียมได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จากัด
(มหาชน) สาขาเมืองทองธานี ในนาม “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เลขที่บัญชี ๑๔๗-๑-๐๓๖๓๖-๗ และถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐานส่ง
เอกสารมาที่ stou.training@gmail.com พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล หลักสูตรและรุ่นที่สมัครให้เห็นอย่างชัดเจน
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากอบรมเสร็จ
๑) ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทาวิจัยออนไลน์ได้เป็น ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน
๒) ทาให้การบริหารโครงการวิจัยออนไลน์สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการวิจัย
๑๓. การรั บ รองผลการฝึ ก อบรม จบการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รโดยมี เ วลาเรี ย นไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๙๐ ได้ รั บ วุ ฒิ บั ต รจาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๑๔. ตารางฝึกอบรม (เน้นการบรรยายและฝึกปฏิบัติควบคู่ไปตลอดการฝึกอบรมทั้ง ๓ วัน)
วัน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ –
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.
๑ - กระบวนการและขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัยแบบ
- การนาเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในการทาวิจัยแบบ
ออนไลน์
ออนไลน์ ให้สามารถทาได้ผา่ นทุกอุปกรณ์
๒ - การสร้างเครื่องมือการวิจัยแบบออนไลน์ (ต่อ)
- การสัมภาษณ์ออนไลน์ (e-Interview)
- การทาเครื่องมือวิจัยผ่าน Line และ Facebook
- การทา Focus Group ออนไลน์ (e-Focus
- การจัดทา Website ของโครงการวิจัยด้วยตนเอง
Group)
๓ - การติดตามข้อมูลการตอบกลับแบบออนไลน์
การออกแบบ website งานวิจัยด้วยตนเองอย่าง
- การประมวลผลข้อมูลการวิจัยแบบออนไลน์
ง่ายๆ
- การนาข้อมูลออนไลน์มาประมวลผลผ่านโปรแกรม SPSS
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ใบสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การทาวิจัยออนไลน์ (Online Research) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑๑ – ๑๒
คาชี้แจง : วิธีสมัครทาได้ ๔ วิธี คือ : (๑) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ www.drmanage.com หรือ
(๒) กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://ird.stou.ac.th/ เลือกหัวข้อ อบรม/ประชุม/สัมมนา “ใบ
สมัครหลักสูตรการทาการทาวิจัยออนไลน์ 4.0” หรือ (๓) อ่าน QR Code ผ่าน LINE หรือ (๔) กรอกใบ
สมัครที่เป็นกระดาษนี้ ถ่ายภาพ และส่งมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑. สมัครเข้าอบรม

( ) รุ่นที่ ๑๑ วันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(QR Code ใบสมัครออนไลน์)
( ) รุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. คานาหน้าชื่อ ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว
๓. ยศ(ถ้ามี) ........................................................................................................................................................................................
๔. ชื่อ – สกุล ......................................................................................................................................................................................
๕. ตาแหน่ง ..........................................................................................................................................................................................
๖. หน่วยงาน ........................................................................................................................................................................................
๗. ที่อยู่ (กรุณาเขียนตัวบรรจง).............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย์...........................................
๘. โทรศัพท์มือถือ
๙. e-mail (โปรดเขียนบรรจง)
@
๑๐. อาหารที่รับประทาน ( ) ทั่วไป ( ) มังสวิรัติ ( ) อิสลาม
๑๑. ใบเสร็จรับเงินโปรดระบุข้อความที่ต้องการเขียนในใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะออกใบเสร็จ
ให้ในวันที่ฝึกอบรม (กรุณาเขียนตัวบรรจง)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ : (๑) ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการชาระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
(๒) เมื่อมีการโอนเงินเข้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแล้ว กรุณาถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐาน
โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ stou.training@gmail.com
๑๒. ที่พัก สาหรับผู้อบรมท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดและต้องการที่พัก สามารถโทรศัพท์สารองที่พักด้วยตนเอง
โดยพักที่อาคารสัมมนา ภายใน มสธ. จองผ่าน Line (ผู้อบรมออกค่าใช้จ่ายเอง และมาจ่ายเงินสดด้วยตนเอง
เมื่อเข้าพัก) (ค่าที่พักประมาณ 600 บาทสาหรับอาคารสัมมนา 1 และประมาณ 840 บาทสาหรับอาคารสัมมนา 2
โดยควรสารองตั้งแต่เนิ่น ๆ กรณีโอนเงิน ให้โอนค่าที่พักแยกออกจากค่าธรรมเนียมหลักสูตร)
(QR Code จองที่พัก)

