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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาทางดาน
การศึกษา ท่ีกอใหเกิดการใชเทคโนโลยีในการกระจายโอกาสทางการศึกษา  การบริหารจัดการ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  การนําเสนอเนื้อหา
รายการศึกษาทัศนซ่ึงเปนรายการทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีสงเสริมความรูแกเยาวชนและประชาชน 
รวมท้ัง รูปแบบการประชาสัมพันธมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และการเผยแพรช่ือมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ผานส่ือส่ิงพิมพเชนหนังสือพิมพ  ไดแก หนังสือพิมพ ไทยรัฐ  
หนังสือพิมพมติชน และหนังสือพิมพสยามรัฐ 
 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพรรณนา เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกผูบริหาร
และผู ท่ี มีสวนเกี่ยวของกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  ศึกษาจากเอกสาร  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส และส่ือวีดิทัศน โดยนําเสนอในลักษณะพรรณนา ผลการศึกษา มีดังนี้   
    พระมหากรุณาและพระราชดําริดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ี
เผยแพรสูสังคมกอใหเกิดการจัดต้ังมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมในพุทธศักราช 2538 เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ในพุทธศักราช 2539   เพื่อ
ดําเนินการอันเปนการสนองพระบรมราโชบายทางดานการศึกษาในเร่ืองความทั่วถึง เทาเทียม และ
การเรียนรูตลอดชีวิต และทรงใชเทคโนโลยีทางการศึกษาในการกระจายโอกาสทางการศึกษาดวย
รายการศึกษาทัศนอันเปนการลดชองวางทางความรูขาวสารแกประชาชน การบริหารจัดการมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อใหเกิดความคลองตัว
ในการบริหารงาน โดยมีส่ิงแวดลอมองคการที่เปนจุดแข็ง  คือบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากร
ท่ีเปนผูนําองคการ  จุดแข็งในดานความเปนประโยชนของภารกิจ  ความครบถวนของเนื้อหา เชน
การถายทอดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน และการเรียนการสอนนอกระบบโรงเรียน  การ
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ดําเนินงานอยางอิสระคลองตัว  และการไดรับการยอมรับและความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เปนสวนสําคัญในการผลักดันใหการดําเนินงานของมูลนิธิฯ เปนไปตาม
วัตถุประสงค   เนื้อหารายการศึกษาทัศน ตอนตามเสด็จพระราชดําเนินโครงการอางเก็บน้ําเขาเตา 
และตอนตามเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรกิจการฝนหลวง ใหความรูเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในเร่ืองการปรับปรุงบํารุงดิน และการทําฝนหลวงหรือฝนเทียมซ่ึงมี
หลักการมาจากความช้ืนในอากาศหรือความชื้นสัมพัทธ ท่ีสงเสริมความรูดานวิทยาศาสตรสาขา
ฟสิกสและเคมี อันเปนความรูท่ีสามารถชวยพัฒนาในดานการเกษตร และยังเปนการเสริมทักษะใน
การคิดและจินตนาการใหมโดยอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรเปนพื้นฐานในการพัฒนา และรูปแบบ
การประชาสัมพันธของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ซ่ึงแบงเปนการประชาสัมพันธ
ภายในองคการ  และการประชาสัมพันธภายนอกองคการ  การประชาสัมพันธภายใน               
องคการ  มี 2 รูปแบบ คือ 1. การจัดประชุม 2. ส่ือส่ิงพิมพ  และการประชาสัมพันธภายนอกองคการ              
มี 6รูปแบบ คือ    1.  ส่ือส่ิงพิมพ  2. ส่ือวีดิทัศน 3.   การบรรยาย  4. การใหสัมภาษณ  5. ส่ือใหม
หรืออินเทอรเน็ต   และ 6.  การจัดกิจกรรมในการติดตามผลการดําเนินงานของมูลนิธิ ฯ รวมไปกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ  ท้ังนี้ การดําเนินงานในรูปแบบการจัดกิจกรรม 
เปนการดําเนินงานท่ีสงผลตอการเผยแพรประชาสัมพันธมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมให
เปนไปอยางกวางขวางผานส่ือมวลชน  ท่ีปรากฏผลวา ในพุทธศักราช 2552 หนังสือพิมพสยามรัฐ
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมมากท่ีสุด  รวม 46 ช้ินงาน   
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ABSTRACT 
 

   The purposes of this research were as follows:- 
 To study the Genius and Benevolence of His Majesty the King of Thailand in the field 
of communication technology for the distributing educational opportunities 
   To analyze the character of Long Distance Learning Foundation management . 
    To present the contents on “Quest for Knowledge” program of the Long Distance 
Learning Foundation which are concerning the Royal Projects under His Majesty’s initiative, 
particularly on the  program entitled “Following His Majesty’s Visit to the Khao Tao Reservoir 
Project” and “Following His Majesty to Observe the Royal Rain Making’s activities”. 
   To study the type of medias used by the Long Distance Learning Foundation for it’s 
publicity  especially in newspapers in the year 2009,  which are important factors  to make public 
learn more about the Foundation’s work resulting great support to the Foundation  
 This study is a Qualitative Research presented in the way of literature and carried out 
by interviewing deeply with the executives of the Long Distance Learning Foundation as well as 
the officials and people concerned. Moreover academic documents and video tape are used in this 
study.  
  The research results reveal that the Long Distance Learning Foundation was 
established in 1995, in honour of His Majesty the King on the occasion of The Fiftieth 
Anniversary (Golden Jubilee) Celebrations of His Majesty’s Accession to the Throne in 1996, 
following His Majesty the King’s policy through His Majesty’s address on various occasions to 
promote the educational opportunities for people in the whole country. And His Majesty the King 
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also uses communication technology to distribute educational opportunities through the “Quest 
for Knowledge” program initiated by His Majesty. The Organization of the Long Distance 
Learning Foundation is operated by board committee. The strong factors of the management are 
man especially the leader; the usefulness of its mission; the completion of its work: such as 
Formal Education and Informal Education programs; the independence of its operation; and its 
recognition. All of these factors bring the achievement of the Foundation. The contents on the 
said “Quest for Knowledge” program give us knowledge of soil development and how to make 
artificial rain, the technique of which is based on sciences in the fields of Chemistry and Physics, 
helping to solve agricultural problems. Beside this, His Majesty’s effort to solve these problems, 
based on knowledge of science, helps us to have creative ways of thinking and imagination.   
 Long Distance Learning Foundation was published inside the organization in two 
ways: meeting and printed media.  As for the publication outside the organization, there are six 
types of media: printed media, VDO presentation, lecturing, interviewing, internet and activities.  
The most effective way for the said publication is arranging activities in co-operation of the 
Rajaprajanugroh Foundation.  In the year 2009, Siamrath newspaper published the most numbers 
of 46 pieces of works concerning the activities of the Long Distance Learning Foundation. 
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