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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและประชาชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจากAPEC Digital Opportunity Center: ADOC  (2) 
ศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบที่APEC Digital Opportunity Center: ADOCใช้ในการพัฒนานวัตกรม
และเทคโนโลยีในประชาชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยนี้ ได้แก่วิทยากรจากศูนย์ ADOC
ผู้บริหารสถานศึกษาที่รับการอบรม และนักเรียนผู้รับการอบรมจากโรงเรียนต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวนทั้งสิ้น 47 คน    
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับสูงที่ศูนย์ ADOC มาให้บริการวิชาการ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนในโรงเรียน  โดยแต่ละหัวข้อการอบรมล้วนเป็นเรื่องเทคโนโลยี
ใหม่  มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในประเด็นระยะเวลาการฝึกอบรมและทีมวิทยากรในการ
อบรม  ผู้บริหารและนักเรียนต่างมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว มีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรคอยให้ความดูแล
ตลอดระยะเวลาการอบรมอย่างทั่วถึง  ในการอบรมแต่ละครั้งกลุ่มวิทยากรจะสร้างบรรยากาศการอบรมด้วยด้วย
ความยิ้มแย้มและเป็นกันเอง  จากนั้นได้เกริ่นน าถึงนวัตกรรมและประโยชน์จากโปรแกรมที่จะอบรม แล้วจึงเข้าสู่
เนื้อหาการอบรม  มีการบรรยายผ่านข้อความและรูปภาพพร้อมอธิบายให้นักเรียนท าตามทีละขั้นตอน (step by 
step) ภายหลังการอบรมเสร็จวิทยากรจะให้นักเรียนส่งผลงานเป็นรายบุคล  หรือแบ่งกลุ่มเพ่ือน าเสนอผลงานเพ่ือรับ
ของรางวัลต่อไป  หรือส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ ADOC  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อการอบรม 2) 
รูปแบบและองค์ประกอบของ APEC Digital Opportunity Center: ADOC ที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรม 
 
1อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2, 3อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกจิ 
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และเทคโนโลยี ในประชาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบเชิงข้อความ (Semantic Model) ซึ่งเป็นรูปแบบที่
ใช้ภาษาเป็นสื่อในการบรรยาย หรืออธิบายด้วยแผนภูมิ รูปภาพ  โดยมีองค์ประกอบ 3 ส่วน  ได้แก่  ส่วนที่ 1 
หลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  ส่วนที่ 2 กระบวนการอบรมเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย  การกระตุ้นความสนใจด้วยบรรยากาศการอบรมอย่างมีความสุข, การ
อบรมโดยบรรยายพร้อมให้นักเรียนปฏิบัติตาม, การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ  และส่วนที่ 3 การประเมินผล  
ประกอบด้วย  การน าเสนอผลงาน, การส่งผลงานประกวด 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบนวัตกรรม  เทคโนโลยี 
 
Abstract 
 The purpose of this research are: 1) to explore the responses of the school directors 
and people with basic education enrolled in the innovation and technology training program at 
APEC Digital Opportunity Center (ADOC) and 2) to study the training model used in the program 
and its components. The key informants are ADOC trainers, school directors and students who 
participate in the training program. The methods of data collection were in-depth interview and 
focus group discussion. The results indicated that: 
 1) The school directors and students have high level of satisfaction towards the training 
program. The content isup-to-date. Thus, it is applicable in present situation. The length of the 
program was suitable. The trainers and assistants provided great assistance throughout the entire 
program. The training atmosphere was friendly and positive. The step-by-step instructions 
through text and pictures were helpful. The trainees’ tasks, both solo and group, were 
presented during the training session. In addition, the trainees might consider entering them into 
the ADOC contest depending on the topics. 
 The ‘semantic model’ was adopted in this innovation and technology training program. 
The model uses text, pictures, and diagrams as the means of communication. It consists of 3 
components: 1) principles and purposes of innovation and technology development, 2) the 
training process for innovation and technology development (positive training atmosphere, 
hands-on instructions, motivation building), 3) evaluation (task presentation, contests). 
 
Keywords : Model, Innovation, Technology 
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1. บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
บทบาทต่อสังคมไทยและสังคมโลกมากขึ้นการสร้าง
โอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจึงนับเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของประชาชนในประเทศให้พร้อมรับกับ
การแข่งขันในโลกดิจิตอลการส่งเสริมให้มีการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายจึงเป็น
หนทางหนึ่งที่จะสร้างโอกาสและลดช่องว่างของการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ การพัฒนา
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและ
สังคมของกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ เทคโนโลยี เข้ามี
บทบาทท าให้เกิด "ยุคข้อมูลข่าวสาร"ซึ่งส่งผลให้การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสามารถท าผ่านสื่อได้
หลายรูปแบบ  องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
เอเชีย -แปซิ ฟิก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC) โดย ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสร้าง
โอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (APEC Digital 
Opportunity Center: ADOC) ได้คัดเลือกให้
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นตัวแทนศูนย์การเรียนรู้
เพ่ือสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจ า
ประเทศไทย  จากศูนย์ตัวแทน 10 ประเทศทั่วโลก  
โดยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551  วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียได้ลงนามความร่วมมือในพิธีเปิดโครงการศูนย์
การเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
จังหวัดขอนแก่น (วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย, 2560)เพ่ือ
สนับสนุนเทคโนโลยี เ พ่ือผลิตและให้ความรู้แก่
บุคลากรในชุมชน ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยี   โดยศูนย์  ADOC 

มอบหมายให้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ด าเนินโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย จัดโครงการอบรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือชุมชน (IT for Community) เพ่ือสร้างโอกาส
การเรียนรู้ทางเทคโนโลยี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี  แม่บ้าน รวมถึงผู้ว่างงานใน
เขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสและลดช่องว่างของการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลังจากมีการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียแล้ว ได้มีกิจกรรม
ต่างๆ เกิดขึ้นเ พ่ือเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีและภาษาจีนกลางอีกมากมาย ซึ่ง
การสร้างโอกาสการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี ร่วมกับ
องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 
และ ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสทางเทคโนโลยี
แห่งเอเชียนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของประชาชนชาวไทย
และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ในนามของตัวแทน
ประเทศไทย เพ่ือจะได้ร่วมด าเนินกิจกรรมโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย จะเป็นแรงหนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป  โดยในแต่ละปีศูนย์ 
ADOC มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 800-
1,000 คน  โดยแบ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน  
ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มสตรีและผู้ว่างงาน 
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งค่าบริหารจัดการและ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมทางศูนย์  ADOC ไม่ได้เก็บ
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ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางศูนย์เป็นผู้บริหาร
จัดการด้วยการใช้ทรัพยากร และบุคลากรที่มีอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 คณะผู้วิจัยในฐานะเป็นตัวแทนศูนย์การ
เรียนรู้ เ พ่ือสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
ประจ าประเทศไทยจากศูนย์ตัวแทน 10 ประเทศทั่ว
โลก  จึงเกิดความสนใจที่จะศึกษารูปแบบของศูนย์ 
ADOC ในการพัฒนานวัตกรมและเทคโนโลยี ใน
ประชาชนกลุ่มเด็กและเยาวชนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือให้ได้รูปแบบที่สามารถน าไปใช้และ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ  
  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและประชาชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่รับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจากAPEC 
Digital Opportunity Center: ADOC 
  2. เพื่อศึกษารูปแบบและองค์ประกอบ
ของรูปแบบที่APEC Digital Opportunity Center: 
ADOCใช้ในการพัฒนานวัตกรมและเทคโนโลยีใน
ประชาชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง รูปแบบของ APEC Digital 
Opportunity Center: ADOC เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีในประชาชนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบจากการวิเคราะห์
เอกสารและการศึกษาจากสภาพจริง โดยประยุกต์

จ า ก แ น ว คิ ด ข อ ง  ว า โ ร  เ พ็ ง ส วั ส ดิ์  ( 2553) 
ประกอบด้วย 
  1.  ศึ กษ า เอกสา รและ งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและรูปแบบที่ศึกษา 
  2. ศึกษาสภาพจริง ได้แก่ สภาพจริง
จากการด าเนินงาน  ศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนา
กลุ่ ม   จากผู้บริหาร/ผู้ วิทยากรของศูนย์ADOC  
ผู้บริหารสถานศึกษา  และนักเรียน 
  3. ถอดรูปแบบจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  และจากการศึกษาจากสภาพจริง 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ได้ ร วบรวมข้ อมู ลด้ ว ยการวิ เ ค ราะห์ เ อกสาร 
(Documentary Research) และสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview)โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเลือกมาด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 47 ราย ได้แก่  1) 
วิทยากรจากศูนย์ ADOC จ านวน 2คน  2) ผู้บริหาร
สถานศึกษาที่รับการอบรม จ านวน 5 คนนอกจากนี้
ยั งรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ซึ่งเลือกนักเรียนผู้รับการอบรม
จากโรงเรียนต่างๆ จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ ประเด็น
ค าถามในการสนทนากลุ่ม  เทปบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์  และสมุดจดบันทึกข้อมูล  โดยมีการจัดท า
หนังสือขอเข้าสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม  นัดหมาย
เวลา  และด าเนินการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม   
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 โดยในส่วนของแบบสัมภาษณ์อย่างมี
โครงสร้าง ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เน้นการเก็บข้อมูลทางด้านลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้ ให้สัมภาษณ์และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์  ตลอดจนผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึกอบรม 
 ในงานวิจัยนี้นอกจากจะเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
แล้ว ยังได้เก็บข้อมูลทุติยภูมิเพ่ิมเติมอีกด้วย โดยเก็บ
จากเอกสาร  บทความทางวิชาการ  และผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาได้ ได้ถูก
น ามาวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
ส่วนข้อมูลที่เก็บมาได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และการสนทนากลุ่ม จะถูกน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบ
ของรูปแบบและผลที่ เกิดขึ้นกับประชาชนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ข้อมูลมาจากผู้ให้ข้อมูล
หลัก จ านวน 47 คน  ซึ่งประกอบด้วย วิทยากรจาก
ศูนย์ ADOC จ านวน 2 คน  เป็นเพศชาย  อายุ
ระหว่าง 35-40 ปี  ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา
จ านวน 5 คน  เพศชาย  อายุระหว่าง55-60 ปี   
และนักเรียนที่รับการอบรม จ านวน 40 คนโดยส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย  จ านวน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 
52.5ส่วนเพศหญิงมีจ านวน 19 คน หรือคิดเป็นร้อย
ละ 47.5ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี 

 5.1 ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและประชาชนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่รับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
จากAPEC Digital Opportunity Center: 
ADOC 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น
ต่อรูปแบบการจัดอบรมนักเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของศูนย์ ADOCพบว่า 
ผู้ บริ หารส่ วน ใหญ่มีความพึงพอใจที่ มี องค์กร
ระดับประเทศเข้ามามีบทบาทในการให้บริการ
วิชาการด้านคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนในโรงเรียนเป็น
อย่างมาก  และหัวข้อที่ศูนย์ ADOC จัดอบรมให้กับ
นักเรียนมีความน่าสนใจ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย 
นักเรียนยังไม่เคยสัมผัส  เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันส่วนในประเด็นระยะเวลาในการ
ฝึกอบรมนั้น   ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า  การอบรม1 วัน  โดยใช้เวลาวันละ
ประมาณ7 ชั่วโมง มีความเหมาะสมดีแล้ว  เนื่องจาก
จะได้ไม่เป็นการกระทบเวลาเรียนมากจนเกินไป  
และหากนักเรียนคนใดมีความสนใจในหัวข้อที่รับการ
อบรมก็สามารถไปพัฒนาต่อยอดเองได้ภายหลังจาก
อบรมเสร็จแล้ว  ส่วนจ านวนทีมวิทยากรจาก ADOC 
ที่มีประมาณ 10 คน ในการอบรมแต่ละครั้ง  
ผู้บริหารทุกคนมีความเห็นว่ามีสัดส่วนเหมาะสมและ
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่รับการอบรม 
  ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สนทนากลุ่มนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการจัดอบรมนักเรียนเพ่ือพัฒนา
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของศูนย์ 
ADOC พบว่านักเรียนทุกคนมีความชื่นชอบการ
อบรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จัดโดย
ศูนย์ ADOC เนื่องจากสนุก และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้
เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อให้
นักเรียนบอกเล่าล าดับการอบรมตั้ งแต่ เริ่มต้น
จนกระท่ังสิ้นสุดการอบรม  นักเรียนให้ข้อมูลว่า กลุ่ม
วิทยากรเริ่มต้นด้วยการแนะน าตัวด้วยความยิ้มแย้ม
และเป็นกันเอง  จากนั้นได้เกริ่นน าถึงนวัตกรรมและ
ประโยชน์จากโปรแกรมท่ีจะอบรมแล้วจึงเข้าสู่เนื้อหา
การอบรม  โดยหัวหน้าวิทยากรจะฉายสไลด์พร้อม
อธิบายให้นักเรียนท าตามทีละขั้นตอน (step by 
step)   มีล่ ามแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย  และยังมีทีมผู้ช่วยวิทยากรอีกประมาณ 8-
9 คน  อยู่กระจายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คอยให้ความช่วยเหลือหากใครมีความสงสัยหรือตาม
ไม่ทัน  ภายหลังการอบรมเสร็จวิทยากรจะให้
นักเรียนส่งผลงานเป็นรายบุคล  หรือแบ่งกลุ่มเพ่ือ
น าเสนอผลงานเพ่ือรับของรางวัลต่อไป  หรือส่งผล
งานเข้าประกวดชิงรางวัลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ 
ADOC ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหัวข้อการอบรม  
  เมื่อสอบถามถึงความรู้ความเข้าใจที่
นั ก เรี ยน ได้ รั บจากการอบรมโดยศูนย์  ADOC 
นักเรียนทุกคนต่างมีความเห็นตรงกันว่า การอบรม
โดยมีวิทยากรบรรยายผ่านสไลด์ที่มีทั้งรูปภาพและ
ข้อความ  และให้นักเรียนท าตามเป็นขั้นเป็นตอน
อย่างช้าๆ นี้  ท าให้เข้าใจและจดจ าได้ง่าย  เมื่อ
อบรมเสร็จแล้วก็ยังสามารถกลับไปทบทวนที่บ้านได้ 
 5.2 รูปแบบและองค์ประกอบของ
รูปแบบท่ีAPEC Digital Opportunity Center: 

ADOCใช้ในการพัฒนานวัตกรมและเทคโนโลยี ใน
ประชาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  จากหลักฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้
ทั้งจากเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิทยากร
จากศูนย์ ADOC ชี้ให้เห็นว่าศูนย์ ADOC จัดตั้งขึ้นมา
เพ่ือสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีและให้ความรู้แก่
ประชาชนในชุมชนต่างๆ ในหมู่ประเทศแถบเอเชีย-
แปซิ ฟิ ก  ให้ มี โ อกาส ได้ รั บกา ร พัฒนาความรู้
ความสามารถทางเทคโนโลยี  โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 
เยาวชน สตรี  แม่บ้าน รวมถึงผู้ว่างงาน เพ่ือให้กลุ่ม
คนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตส าหรับประเทศ
ไทยนั้น ศูนย์ ADOCได้คัดเลือกให้  วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย เป็นตัวแทนศูนย์การเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาส
ทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจ าประเทศไทย จาก
ศูนย์ตัวแทน 10 ประเทศทั่วโลก  โดยในแต่ละปีจะ
ส่งวิทยากรประจ าศูนย์ ADOCจ านวน 1 คน มา
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของวิทยาลัยบัณฑิต
เอเซียเพื่อทีบุ่คลากรที่ได้รับการอบรมจะได้น าความรู้
ไปสอนหรื ออบรมให้ กับกลุ่ ม เป้ าหมายต่อ ไป  
นอกจากนี้ศูนย์ ADOC ยังส่งทีมวิทยากรอาสาสมัคร
ปีละประมาณ 10 คน  มาให้การอบรมแก่
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในประเทศไทยเป็นประจ าทุกปีอีกด้วย  ใน
ส่วนของการก าหนดหัวข้อที่จัดอบรมนั้นผู้บริหารของ
ศูนย์ ADOC จะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนด
หั ว ข้ อ ที่ จั ด อบ รมน วั ต ก ร รมแล ะ เทค โน โ ล ยี
คอมพิวเตอร์  ซึ่งพิจารณาจากนวัตกรรมใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้น  หรือแนวโน้มของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่
ก าลั งได้รับความนิยมและจะเป็นประโยชน์ต่อ
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กลุ่ ม เป้ าหมายโดยก่ อนการอบรมวิทยากรจะ
เตรียมการโดยการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดหัวข้อที่
จะอบรม  จัดวิทยากรหลักของแต่ละหัวข้อ  จัดท า
สไลด์ประกอบการอบรมที่มีทั้งข้อความและรูปภาพ
เพ่ือให้ผู้อบรมเข้าใจง่ายและท าตามได้  รวมจนถึง
การจัดเตรียมอุปกรณ์และของรางวัลส าหรับเล่น
เกมส์กับผู้รับการอบรม  ซึ่งระยะเวลาในการอบรม
ของแต่ละหัวข้อจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง  โดย
กลุ่มวิทยากรจะมีการประชุมทั้งก่อนการอบรม  
ระหว่างการอบรมในช่วงพักเบรก และภายหลังเสร็จ
สิ้นการอบรมหากพบว่ามีข้อบกพร่องจุดใดก็จะ
ปรับแก้ไขทันทีหรือปรับปรุงเพ่ือใช้ในการอบรมครั้ง
ถัดไป 
  จากข้อสรุปที่ได้ รูปแบบของ APEC 
Digital Opportunity Center: ADOC ที่ใช้ในการ
พัฒนานวัตกรมและเทคโนโลยี ในประชาชนระดับ
กา รศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ านมี รู ป แบบ เชิ ง ข้ อ คว าม 
(Semantic Model) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ
ในการบรรยาย หรืออธิบายด้วยแผนภูมิ รูปภาพ  มี

การใช้ข้อความเพ่ืออธิบายให้เข้าใจกระจ่าง  ดังเช่นที่
ศูนย์ ADOC ได้มีการจัดท าสไลด์น าเสนอด้วยภาพ 
และแทรกค าบรรยาย  เพ่ือใช้ประกอบการอบรมใน
แต่ละครั้ง 
  เมื่อมองถึงองค์ประกอบของรูปแบบใน
การพัฒนานวัตกรมและเทคโนโลยีของศูนย์ ADOC 
ข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักเมื่อน ามาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อคิดเห็นของผู้รับการอบรมท าให้มองเห็นได้
ว่า องค์ประกอบของรูปแบบที่ศูนย์ ADOC ใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3ส่วน  
ได้แก่  ส่วนที่ 1หลักการและวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนานวั ตก ร รมและ เทค โน โ ลยี   ส่ ว นที่  2 
กระบวนการอบรมเ พ่ือพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย  การกระตุ้นความสนใจ
ด้วยบรรยากาศการอบรมอย่างมีความสุข, การอบรม
โดยบรรยายพร้อมให้นักเรียนปฏิบัติตาม, การกระตุ้น
ให้ เกิดแรงจูงใจ  และส่วนที่  3 การประเมินผล  
ประกอบด้วย  การน าเสนอผลงาน, การส่งผลงาน
ประกวดดังแสดงในภาพที่ 1 
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     ภาพที่ 1 รูปแบบการอบรมของศูนย์ ADOC 
 
6. อภิปรายผล 
 APEC Digital Opportunity Center: 
ADOC จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาส
ทางเทคโนโลยีและให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน
ต่างๆ ในหมู่ประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก ให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี 
เนื่องจากเล็งเห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในประเทศก าลังพัฒนา  
ซึ่งสอดคล้องกับ กฤติกร รัสมภูตานนท์ (2557)  ที่
ระบุว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Informationand Communication Technology: 
ICT) เป็นเครื่องมืออันทรงพลังผลักดันให้เกิดการ
พัฒนา  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการพัฒนาสู่สังคม
คุณภาพโดยใช้ ICT ต้องอาศัยความเข้มแข็งของชุมชน  
โครงสร้างพ้ืนฐานทาง ICT ในชุมชน  การเข้าถึง

สารสนเทศและความรู้ของคนในชุมชน  การพัฒนาบุ
คลาการอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  และการเชื่อมโยง
นโยบายและกิจกรรมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 ผลของการศึ กษาคว ามคิ ด เห็ นขอ ง
ประชาชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รับการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากAPEC Digital 
Opportunity Center: ADOCสะท้อนให้เห็นว่า
วิทยากรจากศูนย์ ADOC มีการสร้างบรรยากาศ
ความเป็นกันเองให้ผู้รับการอบรมเกิดความสุขและมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  กล้า
ซักถามเมื่อไม่เข้าใจ  และมีทีมวิทยากรที่ดูแลเอาใจ
ใส่อยู่กระจายทั่วห้องอบรมดังที่ พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ 
และพเยาว์  ยินดีสุข (2558) กล่าวว่า การสร้ าง
บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นปัจจัยส าคัญต่อ

ส่วนที่ 1 
หลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ส่วนที ่2 
กระบวนการอบรมเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

- การกระตุ้นความสนใจด้วยบรรยากาศการอบรมอย่างมีความสุข  
- การอบรมโดยบรรยายพร้อมใหน้ักเรียนปฏิบตัิตาม 
- การกระตุ้นใหเ้กิดแรงจูงใจ 

ส่วนที่ 3 
การประเมินผล 

- การน าเสนอผลงานในห้อง 
- การส่งผลงานเข้าประกวด 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
ปีท่ี  7  ฉบับพิเศษ  (เดือนตุลาคม  2560) 
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ประสิทธิภาพการสอน  บรรยากาศเชิงบวกจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความตั้งใจ  ใช้เวลา
ในการ เรี ยน เต็ มที่   นอกจากนี้ ยั งมี การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่ม  โดยเน้นให้ผู้รับการ
อบรมได้ปฏิบัติจริงควบคู่กับการมีสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้รับการอบรมกับวิทยากรดังที่ วิจารณ์ พาณิชย์ 
(2555) ระบุว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระใน
การค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง  เน้นการท างานเป็น
ทีมหรือเป็นกลุ่ม  ให้ผู้ เรียนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกัน  ตลอดจนประสานความคิดร่วมกัน 
เป็นบรรยากาศที่จะท าให้กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไป
อย่างมีชีวิตชีวาและสนุกสนาน  ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้
ท าให้รูปแบบการอบรมของศูนย์ ADOC สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้ 
และได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตตามวัตถุประสงค์ของ
ศูนย์ ADOC 
 ผลการศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของ
APEC Digital Opportunity Center: ADOCที่ใช้ใน
การพัฒนานวัตกรมและเทคโนโลยี ในประชาชน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 
หลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี  ส่วนที่ 2 กระบวนการอบรมเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย  
การกระตุ้นความสนใจด้วยบรรยากาศการอบรม
อย่างมีความสุข, การอบรมโดยบรรยายพร้อมให้
นักเรียนปฏิบัติตาม, การกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ  
และส่วนที่ 3 การประเมินผล  ประกอบด้วย  การ

น าเสนอผลงาน, การส่งผลงานประกวด  จะเห็นได้ว่า
เป็นนวัตกรรมที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดย
แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันเพ่ือให้ผู้อบรม
ได้เกิดความรู้ความเข้าใจตามวัตถุประสงค์  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา  
แขมมณี (2553) ที่สรุปว่า  การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียรู้ต้องผ่านการจัดองค์ประกอบต่างๆ ของ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบ  โดยค านึงถึง
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง  จัดองค์ประกอบ
ต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือน านักเรียนไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น จะ
เห็นได้ว่าองค์ประกอบของรูปแบบการอบรมของศูนย์ 
ADOC นี้  มีความสอดคล้องมีความสัมพันธ์และ
ต่ อ เนื่ อ งกัน ในแต่ ละขั้ น ตอน  สอดคล้ องกั บ
วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ที่ ต้ อ ง ก า ร  แล ะสอดค ล้ อ ง กั บ
กระบวนการ 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.รูปแบบของ APEC Digital 
Opportunity Center: ADOC เพ่ือการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้
กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้  เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มผู้
ว่างงาน  เป็นต้น 
  2. ก ระบวนการอบรม เ พ่ื อ พัฒนา
นวัตกรรม โดยใช้รูปแบบของศูนย์ ADOC นี้ ผู้อบรม
สามารถพิจารณาเลือกใช้เทคนิควิธีการอบรมอ่ืนๆ ที่
หลากหลายได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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โดยองค์ประกอบส่วนที่ส าคัญ คือ การกระตุ้นให้เกิด
แรงจูงใจ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีการตอบสนองและ
เกิดความท้าทายในการสร้างสรรค์ผลงานภายหลัง
การอบรมเสร็จสิ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรท าการศึกษาวิจัยการน ารูปแบบ
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืน 
  2. ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ทดสอบรูปแบบและการปรับปรุงรูปแบบเพ่ือให้ได้
รูปแบบที่สมบูรณ์ต่อการน าไปใช้งาน 
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