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บทความนี้มีจุดประสงค์น าเสนอความเป็นมา กระบวนการด าเนินการ ผลของการด าเนินการโครงการทางไกลผ่าน

ดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) กับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย ตลอดจนปญัหา
อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้ (Feasibility) ในการด าเนินการของโครงการ บทความนี้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) จากงานวิจยัและบทความวิชาการเกี่ยวกับโครงการ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
ค าส าคัญ (Keywords) : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม, Distance Learning Television, โรงเรยีนขนาดเล็ก 
ความเป็นมา (Background) 
 โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เริม่ในปี พ.ศ. 2538 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องที่ชนบท
ห่างไกล และยกระดับคณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรยีน โดยการถ่ายทอดสดจากโรงเรยีนวังไกลกังวล ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในรายการสอนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 จ านวน 6 ช่องสัญญาณ เป็นปฐมฤกษ์ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2538 เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสทรงครองสริิราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี
กาญจนาภเิษก พ.ศ. 2539 โดยพระองค์ได้พระราชทานทุนประเดิม 50 ล้านบาท โดยได้ออกอากาศการเรยีนการสอนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ต่อมาได้พัฒนาจนสามารถด าเนินการถ่ายทอดสดการ
เรียนการสอนและวิชาชีพผ่านทางโทรทัศน์ 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ช่ัวโมง จากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบครีีขันธ์  

มาถึงในปัจจุบัน ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู ที่ทรงไดส้ืบสานและพัฒนาเพื่อให้รองรับกับสถานการณ์ของโลกและเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จึงมีการปรับปรุงการดเนนิงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ใหม่ เป็น New DLTV มีการเปลี่ยนแปลง
พร้อมกันหลายอย่าง ท้ังด้าน Hardware Software และ Peopleware (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ม.ป.ป.) 

ในการด าเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลนครู ครูไม่ครบช้ัน และครสูอนไม่ตรงวิชาเอก 
โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็กและตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลที่มีเป็นจ านวนมาก ซึ่งคุณภาพการจัดการของโรงเรียนในกลุม่
ดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพและคุณภาพ การลงทุนทางการศึกษากับผลตอบแทนท่ีได้รับไมคุ่้มค่า การด าเนินโครงการดังกล่าว
จะท าใหโ้รงเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพได้อย่างท่ัวถึงและเท่าเทยีม นอกจากน้ันยังรวมถงึการศึกษาของประชาชน
ทั่วไป ทุกหมู่เหลา่ โดยไมม่ีข้อจ ากัดและเป็นการให้การศึกษา ตลอดชีวิต เพื่อให้โอกาสและความเท่าเทียมกันแก่พสกนิการใน
การเข้าถึงการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ม.ป.ป.; ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547; ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบรุี เขต 1, 2553; ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2554) 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว แนวทางการศึกษาทางไกลจึงเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ช่วยสร้าง
พลเมืองให้มีคณุภาพและสร้างสังคมแห่งปัญญา แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนครู สรา้งความเสมอภาคในการศึกษา ตลอดจนเปดิ
โอกาสให้ประชาชนท่ัวไปเรียนรู้ผา่นโทรทัศน์ไดต้ลอดเวลา สามารถเรียนรูไ้ด้ทุกช่วงเวลา และไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานท่ีอีกต่อไป 
(มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล, 2561) 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาการศกึษาเปรียบเทยีบ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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การด าเนินโครงการ (Procedure) 
หลักการจดัการเรียนเป็นการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ของครูผูส้อนจากห้องเรียน ในโรงเรียนวังไกลกังวล หรือ 

“โรงเรียนต้นทาง” ส่งตรงไปยังห้องเรียนในโรงเรียนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ หรือ “โรงเรยีนปลายทาง” โดยครจูากโรงเรียนต้นทาง
จัดการเรียนการสอนตามตาราง ในขณะที่โรงเรียนปลายทางจะมีการท ากิจกรรมการเรียนการสอนไปพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน 
มีการถ่ายทอดออกอากาศตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง เป็นประจ าทุกวัน และได้แบ่งระดับการด าเนินงานออกเป็น 2 ระดับ คือ 
ระดับสถานศึกษา และ ระดับส านกังานเขตพื้นท่ี (การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศูนย์พัฒนาคณุภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล, ม.ป.ป.; 2561) 

ส่วนการบรหิารจดัการนั้น สถานศึกษาจะต้อง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เตรยีมสภาพห้อง อาคาร
เรียนและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใหม้ี
ผู้รับผิดชอบอุปกรณแ์ละระบบการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม จดัตารางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
โรงเรียนต้นทาง ประชุมวางแผน ก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายในการพัฒนา จัดท าโครงการ จัดสรรงบประมาณ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ัน
จะต้องจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share & Learn) 
จากผลการด าเนินงานการศึกษา        ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม เพื่อถอดบทเรียนในการพัฒนาปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่เป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอน รวมทั้งการให้
ค าแนะน า สร้างความรู้ความเข้าใจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม 
 ส่วนการด าเนินงานของโรงเรียนต้นทาง มีสถานีวิทยุโทรทัศน์การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกล
กังวลเป็นหน่วยงานต้นทาง มีหน้าที่ในการถ่ายทอดการเรียนการสอน และผลิตรายการ โดยในปัจจบุนัได้มีการเปลี่ยนแปลง
เป็น New DLTV ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงในส่วนการปรบัผังรายการใหมท่ี่เน้นไปยังกลุม่โรงเรียนท่ีขาดแคลนครู และครอบคลุม
การศึกษาส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ Active Learning เปลี่ยนระบบการ
ออกอากาศจากการถ่ายทอดสดเปน็บันทึกเทป การปรับวัสดุอุปกรณข์องโรงเรียนต้นทางให้ทันสมัย เพิม่ช่องทางการเข้าถึง 
DLTV ผ่านเว็บไซต์ (www.dltv.ac.th) และ Application ใน Smart Phone 

นอกจากน้ัน รูปแบบการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกลมาใช้ในการยกระดับคณุภาพการศึกษามี 2 รูปแบบ คือ 
1) การจัดการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เป็นระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาใช้
เทคโนโลยีการถ่ายทอดสญัญาณภาพ และเสียง ส่งจากต้นทางไปยังปลายทางผ่านระบบดาวเทียม 2) การจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) เป็นการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่
มีการบันทึกถ่ายทอดและเผยแพรส่ัญญาณภาพและเสยีงตลอดจนทรัพยากรที่เกี่ยวข้องจากต้นทางไปยังปลายทางผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยทุกช่องทาง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558) 
ผลของการด าเนินการ (Results)  
 จากการด าเนินการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ช่วยลดช่องว่างกับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยูใ่นชนบทได้
เป็นอย่างดี รวมทั้งยังท าให้ผลสมัฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนกลุ่มดงักล่าวมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้เคียงกับโรงเรียนปกติ 
อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนครูผูส้อน ครู นักเรยีน ผู้ปกครอง และ ผู้บริหารมีความพึงพอในการจดัการเรียนการสอนตาม
แนวทางดังกล่าว (ลดารตัน์  ศศิธร, 2558; เกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ และ ชญาพิมพ์  อุสาโท, 2558)  แต่อย่างไรกต็ามการ

การด าเนินการของสถานศึกษา 
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ด าเนินการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ยังพบว่ายังมีประเดน็ท่ีจะต้องพัฒนาต่อไป โดย กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) 
และ ยอดชาย มานิม่ และ ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ (2559) ได้สรุปข้อคน้พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าวมี
ปัญหาในส่วนของผู้เรียนท่ีมีพื้นฐานไม่เท่ากันกับโรงเรยีนต้นทาง ท าให้นักเรียนเรียนไม่ทัน และปญัหาที่ส าคัญที่สดุคือในด้าน
ของครูที่ยังมีความรู้ ทักษะทีย่ังไมเ่พียงพอในการจัดการเรียนการสอนไปพร้อมกับโรงเรยีนต้นทาง สอดคล้องกับ เกียรติศักดิ์ 
เริงชัยภูมิ และ ชญาพิมพ์ อุสาโท (2558) ที่พบว่า ครูในโรงเรียนขนาดเล็กต้องจัดการเรียนการสอนและสื่ออุปกรณ์พร้อม ๆ 
กันในหลายระดับช้ัน นอกจากน้ัน ลาดารตัน์ ศศิธร (2558) พิทักษ์  สมพร้อม (2561) ยังพบว่า โรงเรียนยังขาดสื่ออุปกรณ์ไม่
เพียงพอและไม่ทันสมยั  
ข้อเสนอแนะ (Suggestions) 
 จากปัญหาดังกล่าวในด้านของครผูู้สอน ซึ่งอยู่ในหน่วยของโรงเรยีนปลายทางนั้น จ านวนเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานเขต
พื้นที่ท่ีมีโรงเรียนในสังกัดจะต้องเชื่อมโยงทักษะ กระบวนการ และ ความรู้จากโรงเรยีนต้นทางมายังโรงเรียนปลายทาง โดย
พัฒนาครูให้มีความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะและกระบวนการในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้สื่อของการศึกษาทางไกล 
รวมทั้งการนิเทศ ตดิตามเพื่อน าไปสะท้อนผลและร่วมพัฒนากับสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.; เกียรติศักดิ์ เริง
ชัยภูมิ และ ชญาพมิพ์ อุสาโท, 2558; ศิริกานต์  จันทรศิริ, 2559) ส่วน ยอดชาย มานิ่ม และ ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ (2559) ได้
เสนอแนะว่า ครแูละผู้บรหิารควรที่จะร่วมกันในการส ารวจสื่อและอปุกรณ์ในการถ่ายทอดสญัญาณใหท้ันสมัย โดยร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และเขตพื้นที่ในการระดมงบประมาณหรือทรัพยากรอื่นท่ีจะปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ท่ีน ามา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งการสนับสนุนใหส้ร้างเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเข้าร่วมโครงการ  
 นอกจากการแก้ปัญหาในเรื่องของนักเรียน ครู และสื่ออุปกรณ์แล้ว สิ่งที่ส าคัญก็คือในแตล่ะโรงเรียนนัน้มีความ
แตกต่างกันในด้านสภาพแวดล้อมและบริบท ส่งผลให้การด าเนินการไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของครู การสนับสนุนใน
ด้านต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไป ซึ่งในส่วนนี้ ศิริกานต์ จันทร์ศริิ (2559) และ ลดารตัน์  ศศิธร (2558) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
จะต้องมีระบบก ากับ ติดตาม สะทอ้นผล และ ช่วยเหลือให้ครูในการบทเรียนมาทบทวน สนับสนุนสื่อมาใช้ในห้องเรียนสอน
คละชั้น คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร วัสดฝุึกต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาหรือโปรแกรมของโรงเรยีนต้นทาง 
หลังจากด าเนินการดังกล่าวแล้ว ในส่วนของผู้บริหารและส านักงานเขตพื้นที่ ศิริพร  พรศิรินทิพย์ (ม.ป.ป.) ได้เสนอแนะว่า 
ผู้บริหารควรมีการสะท้อนผลปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อน าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ
ตามกระบวนการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งโรงเรยีนต้นปลายทางควรที่จะได้ติดต่อ
หรือสื่อสารกับโรงเรียนต้นทางในช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
สรุปผล (Conclusion)  
 การใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม หรือ Distance Learning Television ได้ด าเนินโครงการมาเป็นระยะเวลา
กว่า 20 ปี ได้มีการพัฒนาและปรบัเปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยีในยคุปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าของคณุภาพการศกึษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนในประเทศไทย ทั้งในมิติทางกายภาพ (พื้นที่ในเมือง
และพื้นที่ในชนบท) มิติของวัย (การเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคณุภาพตลอดชีวิต) และมิติของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม แต่การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในลักษณะของสังคมดิจิทัล (Digital Era) ที่การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและมกีารเช่ือมโยงกันทั่วโลก 
ซึ่งการจัดการศึกษาในแนวทางดังกล่าวในประเทศไทยถึงแม้จะช่วยให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดกับประชาชนชาวไทย แต่ก็ยังเป็น
สิ่งที่ท้าทายในการด าเนินการที่จะพัฒนาให้เกิดคุณภาพในทุกมิติเพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคสารสนเทศและเทคโนโลยีเชิง
นวัตกรรม เพื่อให้คนไทยมีคณุภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ต่อไป 
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