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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “การปรับการบริหารการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์  
แท็บเล็ตของบรรณาธิการหนังสือเรียน” เป็นการศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( Indepth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) และการค้นคว้าเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) 
หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก 3 ส่วน มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)   
ตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งศึกษาภาพรวมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียน การเปลี่ยนแปลงของ
บรรณาธิการหนังสือเรียน และการปรับการบริหารการผลิตจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของบรรณาธิการหนังสือเรียนที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลง และการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
 ผลการศึกษาพบว่า หน้าที่หลักของบรรณาธิการหนังสือเรียนในกระบวนการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียนประกอบด้วยขั้นตอนก่อนการผลิต ได้แก่ การวางรูปแบบและโครงสร้าง
ของต้นฉบับ รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้เขียนต้นฉบับ ขั้นตอนการผลิต ได้แก่ การตรวจความ
ถูกต้องของเนื้อหาและภาพประกอบ การตรวจระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน     
และตรวจการจัดรูปเล่ม ส่วนขั้นตอนหลังการผลิตจะน าข้อคิดเห็นจากผู้ใช้มาประเมินผลเพ่ือปรับปรุง
การจัดพิมพ์ครั้งต่อไป แต่ด้วยปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี และด้านโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือ
การศึกษาไทย (One Tablet Per Child) ของรัฐบาลชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ประกอบกับผลการส ารวจจากหน่วยงานต่างๆ ที่พบว่า มีสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์     
แท็บเล็ตไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน ปัจจัยภายนอกเหล่านี้ได้ส่งผลต่อปัจจัย
ภายในของ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียน จนกระทั่งมีการก าหนดนโยบายเพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ
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คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยพัฒนากลุ่มบรรณาธิการหนังสือเรียนสู่การเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล
ส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ซึ่งเป็นการน าทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถมาพัฒนา และใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ แม้ว่าบรรณาธิการหนังสือเรียนจะมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียน แต่การผลิตผลงานข้ามสื่อ (Cross-Media) จากสื่อสิ่งพิมพ์
สู่สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอาจพบกับปัญหา อุปสรรค ซึ่งบรรณาธิการหนังสือ
เรียนต้องหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้การผลิตบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
ค าส าคัญ: การปรับการบริหารการผลิต สื่อการเรียนรู้ดิจิทัล คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต            
              บรรณาธิการหนังสือเรียน 

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการผลิต และการ

กระจายผลงาน (Distribution) ของสื่อกระแสหลัก (Mainstream Media) ส่ งผลให้ผู้ ผลิตงาน
สื่อสารมวลชนได้น าจุดเด่นของสื่อแต่ละประเภทมาหลอมรวมกัน (Media Convergence) จนเกิดเป็น
สื่อใหม่ (New Media) สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอนก็เป็นกรณีศึกษาที่ก าลังมีการ
พัฒนาการผลิตด้วยแนวคิดการหลอมรวมสื่อประเภทต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น วัสดุอุปกรณ์ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียงประกอบ สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตด้วยการหลอมรวมสื่อแต่ละประเภท     
และแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์จึงมีลักษณะเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล  

วันที่ 24 สิงหาคม 2554 รัฐบาลชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตต่อรัฐสภาภายใต้โครงการ “แท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษา
ไทย” โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ควบคู่
กับการเร่งพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต นโยบาย
ดังกล่าวมีหน่วยงานหลายภาคส่วน เช่น ส านักงานสถิติแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท าการ
ส ารวจพบว่า สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมีไม่เพียงพอต่อการน าไปใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ข้อมูลส่วนนี้จึงมีความส าคัญในการกระตุ้นให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ     
การผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนทั้งภาครัฐและเอกชน เร่งพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลให้มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น 
 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด ในฐานะผู้ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอน         
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียน และได้เล็งเห็นความส าคัญของการผลิต
สื่อประกอบการเรียนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของโรงเรียน ครู และนักเรียน  จึงได้ก าหนด
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นโยบายเพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยพัฒนากลุ่มบรรณาธิการหนังสือ
เรียนสู่การเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  โดยคุณสมบัติเด่นของ
บรรณาธิการหนังสือเรียน คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด มีทักษะการน าเสนอบทเรียนที่น่าสนใจตามจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็ก 
รวมถึงการเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน นอกจากนั้นยังเข้าใจกระบวนการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา การบรรณาธิกรต้นฉบับ 
การตรวจสอบการจัดรูปเล่มเพ่ือเตรียมจัดพิมพ์  
  แม้ว่าบรรณาธิการหนังสือเรียนจะมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการผลิต      
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียน แต่การผลิตผลงานข้ามสื่อจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมีขั้นตอนและลักษณะการผลิตที่แตกต่างจากสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับการบริหารการผลิตในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
ขั้นตอนการผลิต (Production) และขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) เพ่ือให้การท างานของ
ตนเองประสบความส าเร็จ         
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาภาพรวมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียน และการเปลี่ยนแปลงของ
บรรณาธิการหนังสือเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาการปรับการบริหารการผลิตจากสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของบรรณาธิการหนังสือเรียน 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของบรรณาธิการหนังสือเรียนที่มีต่อ     
การเปลี่ยนแปลง และการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

 
    วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้วย         

บทสัมภาษณ์ (Interview Transcript) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพิจารณาภาพรวมของ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการท างานของกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงค้นคว้าเอกสารจากเว็บไซต์          
ที่เก่ียวข้องกับสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่รวบรวมได้จาก 
3 ส่วน มาวิเคราะห์เชิงพรรณนา  
 การศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
บรรณาธิการหนังสือเรียน ฝ่าย Cross Media Curriculum Development บริษัท อักษรเจริญทัศน์ 
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อจท.จ ากัด จ านวน 6 คน ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ
คอมพิวเตอร์ไม่ต่ ากว่า 1 ปี และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มบรรณาธิการหนังสือเรียน  
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ผลการศึกษา  
 หน้าที่หลักของบรรณาธิการหนังสือเรียนในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
เรียนประกอบด้วยขั้นตอนก่อนการผลิต ได้แก่ การวางรูปแบบและโครงสร้างของต้นฉบับ รวมถึงการ
ติดต่อประสานงานกับผู้ เขียนต้นฉบับ ขั้นตอนการผลิต ได้แก่ การตรวจความถูกต้องของเนื้อหา       
และภาพประกอบ การตรวจระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน และตรวจการจัด
รูปเล่ม ส่วนขั้นตอนหลังการผลิตบรรณาธิการหนังสือเรียนจะน าข้อคิดเห็นจากผู้ใช้มาประเมินผลเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป 
  ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี และด้านโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทยของ
รัฐบาลชุด นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ส่งผลต่อปัจจัยภายในของส านักพิมพ์ ที่
บรรณาธิการหนังสือเรียนปฏิบัติงานอยู่ โดยได้ก าหนดนโยบายเพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลให้บรรณาธิการหนังสือเรียนเปลี่ยนแปลงหน้าที่หลัก
จากผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
  การเปลี่ยนแปลงการผลิตครั้งนี้ บรรณาธิการหนังสือเรียนได้มีการปรับการบริหารการผลิต
ในขั้นตอนก่อนการผลิตด้วยการวางแผนการผลิตแบบควบคู่ระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์ กับสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล
ส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยมีลักษณะเป็นแผนการผลิตแบบระยะสั้น  เพ่ือประเมินสถานการณ์
ต่างๆ ไปพร้อมกับการท างาน รวมถึงขอค าปรึกษาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
ส าหรับขั้นตอนการผลิตได้ปรับการบริหารการผลิตโดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการผลิต สอบถาม
จากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และน าความรู้จากงานผลิตหนังสือเรียนที่ ตนเองมีประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือออกแบบเนื้อหา และออกแบบการน าเสนอบนหน้าจอ รวมถึงท าความเข้าใจรูปแบบการ
ควบคุมบทเรียน และรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ส่วนขั้นตอนหลังการผลิตได้
ปรับการบริหารการผลิตด้วยการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงปรึกษาอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญ เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตในอนาคต  หลังจากที่
บรรณาธิการหนังสือเรียนได้ปรับการบริหารการผลิตแล้วก็ได้จัดท า  “คู่มือนักวิชาการมือใหม่สู่
นักวิชาการดิจิทัลมืออาชีพ” เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิต รวมถึงติดตามข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  และส่ง   
ผลงานเข้าประกวดเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการผลิตในอนาคต 
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 การผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของบรรณาธิการหนังสือเรียนได้
พบปัญหา อุปสรรค ดังนี้ ขั้นตอนก่อนการผลิตพบปัญหา อุปสรรค เรื่องนโยบายจากภาครัฐที่มีการ
ปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง แนวทางแก้ไขจึงท าได้เพียงคาดการณ์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพ่ือเตรียมพร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค เรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการผลิต แนวทางแก้ไขคือ ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการผลิตเพ่ือพัฒนาตนเอง และปรึกษา
อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนั้นยังพบปัญหา อุปสรรค เรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันระหว่างทีม
ผลิตของส านักพิมพ์กับทีมผลิตแอปพลิเคชั่น (Applications) จากภายนอก แนวทางแก้ไข คือ         
ควรจัดหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาท างานประจ าภายในส านักพิมพ์ ขั้นตอนการผลิตพบปัญหา อุปสรรค 
เรื่องการน าเนื้อหามาแปลงให้เป็นภาพหรือข้อความสั้นๆ ท าได้ยาก แนวทางแก้ไขได้ศึกษาเนื้อหาของ
หนังสือเรียนจากส านักพิมพ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อแนวคิดหลักของ
บทเรียน รวมถึงน าตัวชี้วัดของหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยย่อหรือขยายเนื้อหา  ส าหรับ
ปัญหา อุปสรรค ในขั้นตอนการผลิตและขั้นตอนหลังการผลิตเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ไม่รองรับการออกแบบการน าเสนอบางประเภท จนไม่สามารถผลิตเป็น
แอปพลิ เคชั่นได้  แนวทางแก้ไข คือ ศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการผลิต รวมถึงคุณสมบัติและ
ระบบปฏิบัติการเพ่ือผลิตงานให้ตอบสนองกับประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  
 บรรณาธิการหนังสือเรียนยังได้เสนอแนวทางส าหรับผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในอนาคตว่า ภาครัฐควรศึกษาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการน าเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตมาใช้จัดการเรียนการสอนก่อนก าหนดเป็นนโยบาย เนื่องจากต้องเตรียมความพร้อมทั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและเนื้อหา นอกจากนี้ภาคเอกชนที่ต้องการผลิตก็ควรศึกษาศักยภาพ           
และประเมินความพร้อมเกี่ยวกับทรัพยากรด้านต่างๆ ภายในหน่วยงานของตนเองก่อนด าเนินการผลิต  
 
อภิปรายผล 
 หน้าที่หลักของบรรณาธิการหนังสือเรียนในกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ
เรียนมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการหนังสือเรียนที่ หทัย ตันหยง (2525) ได้กล่าว
ไว้ว่า บรรณาธิการหนังสือเรียนเป็นบทบาททางวิชาการระดับสูง มีฐานะเทียบได้ดั่งกลุ่มครู อาจารย์    
ของสถาบันการพิมพ์ โดยระบบสากลถือว่าเป็นงานฝีมือ (Technician) บทบาทส าคัญๆ ที่เป็นหลัก   
ของงาน ได้แก่ ตรวจความเรียบร้อยของต้นฉบับ ตกแต่งต้นฉบับให้ถูกต้องสมบูรณ์อย่างที่เรียกว่า        
ท าภาษาให้เป็นหนังสือ ตรวจแก้ไขต้นฉบับ ให้ค าปรึกษาและค าวินิจฉัยทางวิชาการแก่หน่วยงาน         
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะงานพิสูจน์อักษรกับงานศิลปะรูปเล่ม และติดต่อประสานงานกับนักเขียนต้นฉบับ
เพ่ือให้ได้หนังสือเรียนที่มีคุณภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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 บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการหนังสือเรียนที่กล่าวไว้ข้างต้น ถือเป็นหน้าที่หลักในการ
ท างานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเรียน แต่ปัจจัยภายนอกด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศไทยต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี      
ที่เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ปัจจัยด้านเทคโนโลยีดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
เทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด (Communication Technology determinism) ที่ พิจารณาว่า
เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป จะสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นกับระดับสังคม สถาบัน       
และปัจเจกบุคคล เทคโนโลยีจึงเป็นตัวสาเหตุหลัก (Prime Mover) ในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดขึ้นกับส่วนอ่ืนๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนี้ได้
สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นต่อระดับสังคม จนกระทั่งมีการก าหนดนโยบายโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือ
การศึกษาไทย ซึ่งเป็นนโยบายจากภาครัฐในการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ประเทศไทย  
 ปัจจัยภายนอกที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อปัจจัยภายในของบริษัทฯ โดยก าหนด
นโยบายให้ฝ่ายฯ ท าหน้าที่ผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะนี้มีความสอดคล้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 
2549) ที่พิจารณาว่ามาจากปัจจัยภายนอก (External Forces) เช่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี     
การผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนโยบายด้านต่างๆ ปัจจัยภายนอกเหล่านี้จะส่งผลต่อปัจจัยภายใน 
(Internal Forces) ขององค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจหรือนโยบาย 
ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ท าให้ฝ่ายฯ ได้พัฒนาบรรณาธิการหนังสือเรียนสู่การเป็นผู้ผลิตสื่อ
การเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้สอดคล้องกับลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงขององค์การแบบส่วนเพ่ิม (Incremental Change หรือ Evolutionary Change) เพราะมี
เวลาที่จะค่อยๆ ปรับตัว (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2549) เมื่อบรรณาธิการหนังสือเรียนได้พัฒนาสู่การผลิต
สื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตก็ได้มีการปรับการบริหารการผลิต เพ่ือให้การท างาน
ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบเวลาของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผสม (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 
2549) โดยองค์การจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในส่วนที่เริ่มจากผู้บริหาร หรือจากผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การก็ได้  การเปลี่ยนแปลงจะมีลักษณะของการร่วมแรงร่วมใจกันภายในองค์การ และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมักเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์การหลายๆ ส่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งส่วนที่เป็น
เรื่องเชิงทิศทางหรือนโยบายขององค์การ หรือเรื่องเชิงการปฏิบัติงานที่ต้องการความรู้ทางเทคนิคเฉพาะ
ก็ได้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะรับรู้ปัญหาและทิศทาง ตลอดจนความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
องค์การร่วมกัน  

 การปรับการบริหารการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของ

บรรณาธิการหนังสือในกระบวนการผลิตขั้นตอนต่างๆ ยังมีความสอดคล้องกับทฤษฎีระบบ (System 
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Theory) ที่มีองค์ประกอบของการด าเนินงานในเชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน 

(Input) กระบวนการแปลงปัจจัยการด าเนินงานให้เป็นสินค้าหรือบริการ (Conversion Process) ผลที่

เกิดขึ้นจากกระบวนการแปลงปัจจัยการด าเนินงานหรือผลผลิต (Output) ของระบบ และข้อมูล

ย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งเกิดจากการประเมินผลของผลผลิต โดยทั้ง 4 องค์ประกอบนี้จะอยู่ภายใน

องค์ประกอบสุดท้าย ได้แก่ สิ่ งแวดล้อม (Environment) (เฉลิมพงศ์ มีสมนัย , 2548) กล่าวคือ 

สภาพแวดล้อมภายนอกด้านเทคโนโลยี และโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทยได้ส่งผลให้ บริษัทฯ

มีการก าหนดนโยบายเพ่ือผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ปัจจัยน าเข้าเหล่านี้ได้

ส่งผลให้บรรณาธิการหนังสือเรียนมีการปรับการบริหารการผลิตในขั้นตอนก่อนการผลิตด้วยการวาง

แผนการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตควบคู่กับงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โดยใช้การ

วางแผนระยะสั้น เพ่ือประเมินสถานการณ์ไปพร้อมกับการท างาน และมีการประชุ มทีมผลิตบ่อยครั้ง  

เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การท างานลักษณะนี้จึงเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์แบบ Reactive คือ         

จะพยายามปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้บรรณาธิการหนังสือเรียนยังได้ปรึกษา

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และศึกษาหาความรู้

จากเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยตนเอง 

 ปัจจัยน าเข้าได้ส่งผลไปยังขั้นตอนการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์      

แท็บเล็ตของบรรณาธิการหนังสือเรียน ซึ่งเป็นกระบวนการแปลงปัจจัยน าเข้ามาด าเนินการให้เกิดเป็น

ผลงาน ซึ่งบรรณาธิการหนังสือเรียนได้ปรับการบริหารการผลิตในขั้นตอนการผลิต โดยศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับวิธีการผลิตจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อใหม่ ประยุกต์ความรู้จากงานผลิตสื่อสิ่ งพิมพ์มาใช้ออกแบบ

เนื้อหาและหน้าจอ รวมถึงท าความเข้าใจรูปแบบการควบคุมบทเรียนและรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์

ของเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต การปรับการบริหารการผลิตในขั้นตอนก่อนการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า 

และขั้นตอนการผลิตซึ่งเป็นกระบวนการแปลงการด าเนินงานให้เกิดเป็นสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับ

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ได้ส่งผลต่อมายังขั้นตอนหลังการผลิตซึ่งเป็นผลงานที่ได้ออกแบบไว้ โดยขั้นตอน

หลังการผลิตนี้บรรณาธิการหนังสือเรียนจะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี รวมถึงปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญและศึกษาผลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตในอนาคต ข้อมูล

เหล่านี้จะเป็นการประเมินผลย้อนกลับ เพ่ือน าไปใช้ปรับการบริหารการผลิตในขั้นตอนก่อนการผลิต 

ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามองค์ประกอบของการด าเนินงาน

ในเชิงระบบ 
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาเรื่อง “การปรับการบริหารการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์   
แท็บเล็ตของบรรณาธิการหนังสือเรียน” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ระดับประเทศ  
 1. นโยบายโครงการแท็บเล็ตพีซีเพ่ือการศึกษาไทย ควรศึกษาแนวคิดและประสบการณ์
จากประเทศที่ประสบความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการเรียนการสอน และประสาน
ความร่วมมือเพ่ือวางแผนอย่างเป็นระบบด้วยการเตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์  (Hardware) และซอฟต์แวร์
(Software) ให้พร้อม และทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประเมินผลภาพรวมก่อนก าหนดเป็นนโยบาย     
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและผู้ใช้งาน 
 2. หากมีการด าเนินนโยบายโครงการแท็บเล็ตพีซี เพ่ือการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต 
ภาครัฐควรแจกเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มีคุณภาพ เพราะการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนั้น ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้อย่างใกล้ชิด หากเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตมีคุณภาพย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และจะเอ้ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการผลิตสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 ระดับองค์การ 
 1. ควรมีการประเมินและศึกษาแนวโน้มทุกมิติ อาทิ การคงอยู่ของนโยบายจากภาครัฐ 
ทัศนคติของผู้ใช้ การตลาดของผลิตภัณฑ์ การสรรหาบุคลากรที่มีความช านาญด้านการผลิ ต รวมถึง    
การพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาใช้
ประกอบการวางแผนการผลิตได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในองค์การ 
 2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เพ่ิมขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การอบรมเกี่ยวกับ
วิธีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ศึกษาดูงานจากผู้ผลิตที่ประสบความส าเร็จทั้งในและต่างประเทศ เพราะการ
ลงทุนเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพจะส่งผลระยะยาวต่อการขยายธุรกิจขององค์การในอนาคต  
 ระดับบุคคล 
 1. บรรณาธิการหนังสือเรียนควรพัฒนาทักษะด้านการผลิตงานสื่อใหม่อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของผู้อ่านที่นิยมสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มีสัดส่วนเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา บรรณาธิการหนังสือเรียนจึงควรเตรียมความพร้อมรับมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 2. บรรณาธิการหนังสือเรียนควรตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เนื่องจากเป็นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน ซึ่งจ าเป็นต้องมีความรู้รอบด้าน 
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ดังนั้น จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตผลงาน  
ทีม่ีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อเยาวชน  
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