
การฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีว ี: มิติใหมของการพัฒนาขาราชการ*
                                                    พุธทรัพย  มณีศร*ี*

 --------------
การท่ีงบประมาณหมวดเงินเดือนของรัฐไดเพิม่ในอัตราท่ีสูงข้ึนเปนประจ ําทุก ๆ

ป
สาเหตุส ําคัญท่ีทํ าใหงบประมาณหมวดนีเ้พิม่ข้ึน ก็คืออัตรากํ าลังของขาราชการ

ซึ่งเพิ่มข้ึนเปนประจํ าทุกป
รัฐบาลทุกรัฐบาลท่ีไดเขามาบริหารประเทศ  ไดมีความพยายามอยางมากในการ

แกไขปญหานี้
เร่ิมแรกจากรัฐบาลของพลเอก เปรม ติณสูลานนท
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2523  ไดมีมาตรการจํ ากัดใหเพิ่มจํ านวนตํ าแหนงได      ไม

เกินรอยละ 2
แตความเปนจริง อาจจะพูดไดวา ไมประสบความส ําเร็จ
เพราะ 10 ป ใหหลัง คือในปงบประมาณ 2534 ปรากฎวาอัตรากํ าลังไดเพิม่ข้ึนกวา

เดิมถึง 1 เทาตัว
คือมีอัตรากํ าลังท้ังสิ้น ประมาณ 2 ลานอัตรา
ความพยายามในเร่ืองการลดอัตรากํ าลังนี ้ ไดเร่ิมใหมอีกคร้ังหนึง่ ในสมัยของรัฐ

บาลของนายอานันท ปนยารชุน
โดยกํ าหนดวา ตํ าแหนงใดท่ีไดกํ าหนดไวแลว แตยังไมมีอัตราเงินเดือน ก็จะไม

จัดสรรเงินให
มาตรการนี ้ใชระหวางปงบประมาณ 2535 ถึงปงบประมาณ 2539
คือกํ าหนดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 7
มาถึงรัฐบาลชุดปจจุบัน คือรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย
ไดกํ าหนดใหมีมาตรการกํ าหนดขนาดกํ าลังคนภาครัฐข้ึน

-------------------------
* เผยแพรครั้งแรกในหนังสือประจํ าปของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรอืน สํ านกังาน ก.พ. ในป
พ.ศ. 2537
** ขณะท่ีเขียนเรือ่งนี้ ดํ ารงต ําแหนงผูอ ํานวยการสถาบันพฒันาขาราชการพลเรือน สํ านกังาน ก.พ.
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รายละเอียดของเร่ืองนีมี้อยูแลวในหนังสอืฉบับนี้
จึงไมขอนํ ามากลาวซํ ้าอีก
หากมาตรการนี้ประสบผลสํ าเร็จ
นอกจากอัตราการเพิ่มงบประมาณหมวดเงินเดือนจะหยุดลง
รัฐบาลก็อาจจะเพิม่เงินเดือนขาราชการไดมากข้ึน
และในการเพิม่เงินเดือนของขาราชการแตละคร้ัง
นอกจากจะมีจดุมุงหมายใหขาราชการ ไดรับเงินเดือนท่ีเพียงพอตอการครองชีพ

ตามคาครองชีพท่ีสูงข้ึนทุก ๆ ปแลว
จุดมุงหมายท่ีสํ าคัญของรัฐบาลอีกประการหนึ่ง  ก็คือ  ตองการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํ างานของขาราชการ
แมวาจ ํานวนขาราชการ  จะเทาเดิมหรืออาจจะลดลงไดบางในบางสวนจากมาตร

การกํ าหนดกํ าลังคนภาครัฐ
แตบริการท่ีใหแกประชาชน จะตองดีข้ึนและมากข้ึน  เพราะจ ํานวนประชากร

ของประเทศเพิม่ข้ึนทุก ๆ ป
แมวาอัตราการเพิ่มของประชากรจะเทาเดิมหรือนอยลงก็ตาม
และแมวาจะใชเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการทํ างาน หรืออาจจะปรับปรุง

ระบบการทํ างานใหดีข้ึน
แตหากขาราชการไมมีคุณภาพ หรือไมไดรับการพัฒนาใหทันกับเทคโนโลยีใหม

ๆ  หรือระบบการทํ างานใหม ซึ่งยอมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม
ประสิทธิภาพในการทํ างาน นอกจากจะไมเกิดข้ึนแลว ยังอาจจะแยลงดวย
พูดถึงคุณภาพของขาราชการและการพัฒนาขาราชการ
ก็ตองพูดถึงสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน หรือ สพข. ของสํ านักงาน ก.พ.
สพข. นั้น มีหนาท่ีโดยตรงในการพัฒนาขาราชการพลเรือน
14 ป ท่ีผานมา สพข. ก็ไดพยายามดํ าเนินการ ใหการพัฒนาขาราชการพลเรือน

เปนไปอยางมีระบบ ตอเนื่อง และท่ัวถึง
แตความพยายามของ สพข. ก็ส ําเร็จไดอยูในระดับหนึ่งเทานั้น
เพราะจ ํานวนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีจํ านวนท้ังสิ้น ประมาณ 3.7 แสนราย

นั้น
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สพข. สามารถดํ าเนินการฝกอบรมในหอง (Classroom Training) ไดไมมากนกั
ในปงบประมาณ 2537 สพข. จัดการฝกอบรมในหอง ไดเพียง 2,221 ราย เทานัน้
คิดเปนรอยละแลวใจหาย  เพราะฝกอบรมไดเพียงรอยละ 0.6   ของจํ านวน       ขา

ราชการพลเรือนสามัญท้ังหมด
ความเปนจริงนัน้ สพข. ไดตระหนกัในเร่ืองนีม้านานแลววา  ไมอาจท่ีจะดํ าเนิน

การฝกอบรมในหองใหแกขาราชการพลเรือนสามัญไดอยางท่ัวถึง
จึงไดสงเสริมสนับสนุนใหสวนราชการตาง  ๆ ดํ าเนินการในเร่ืองการฝกอบรม

และการพัฒนาขาราชการในสังกัดอยางจริงจังมากข้ึน
ส ําหรับในสวนของ สพข. เอง นั้น
ไดพยายามใชแนวการศึกษาผูใหญระบบตอเนือ่ง (Continuing Adult Education)

เขามาใชและไดลงมือดํ าเนินการในเร่ืองนีอ้ยางจริงจัง ต้ังแตป พ.ศ. 2528
โดยจดัใหมีหลักสตูรการฝกอบรมทางไกลข้ึนหลายหลักสูตร
ใชการติดตอทางไปรษณียเปนหลัก โดยสงชุดฝกอบรมไปใหผูเขารับการฝกอบ

รม
เสริมดวยวทิยุ รวมท้ังระบบนดัพบตามสถานท่ีตาง ๆ เปนคร้ังคราว
อยางไรก็ตาม การดํ าเนินการฝกอบรมทางไกลก็มีกระบวนการหลายประการ
เร่ิมต้ังแตการรับสมัคร การออกใบเสร็จรับเงิน การสงชุดการเรียนดวยตนเองไป

ใหผูสมัครเขารับการอบรมทางไปรษณีย การตรวจกระดาษคํ าตอบ และการออกใบ
ประกาศนียบัตร

แมวาการฝกอบรมทางไกลจะไดผลเกินคาด และมีผูสนใจมากข้ึน
แตการดํ าเนินการดังท่ีไดกลาวแลวขางตนไมอาจทํ าไดเต็มท่ี
เพราะมีขอจํ ากัดหลาย ๆ ประการ
ท้ังคน ท้ังเงิน และท้ังวัสดุอุปกรณ
สพข. จะขยายการดํ าเนินการใหเพิ่มมากข้ึน ก็ไมอาจจะทํ าไดตามความต้ังใจ
ในปงบประมาณ 2537  สพข. จัดการฝกอบรมทางไกลไดเพียง 6,665 คน เทานัน้
แมวา สพข. จะไดขยายผลในการดํ าเนินการในเร่ืองนี้
โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหสวนราชการตาง ๆ จัดการฝกอบรมทางไกล
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และสงเสริมใหใชวธิกีารฝกอบรมทางไกล ตลอดจนชุดการเรียนดวยตนเองท่ี
สพข.  ไดผลิตข้ึน

แตก็ทํ าไดเฉพาะในบางสวนราชการเทานั้น
เคยมีความคิดท่ีจะใชส่ือโทรทัศน   เพราะเปนสื่อเดียวท่ีทรงพลังท่ีสุด            รวม

คุณสมบัติของทุกสือ่ไวไดหมดและดีกวาส่ืออีกหลาย ๆ อยาง
แตความคิดนี ้ ก็มาหยุดอยูท่ีคาใชจาย  เพราะคาใชจายสงูมาก
ไมวาจะเปนคาเชาเวลาของสถานีโทรทัศน (แมวาจะเปนสถานีโทรทัศนของรัฐ)
ตลอดจนคาผลิตรายการ และคาอุปกรณตาง ๆ
ความหวังในการใชสื่อโทรทัศน   เปนสื่อในการฝกอบรมทางไกล  เพือ่ให

ขาราชการไดมีความรู ความสามารถ ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํ างาน เปนความจริง
เม่ือบริษัท สยามบรอดแคสต้ิง แอนด คอมมิวนเิคชัน่ จํ ากัด และกลุมวัฎจกัร ซึ่ง

เปนผูดํ าเนินการเคเบิลทีว ี ไทยสกายทีว ี และมีความประสงคท่ีจะมีสวนในการทํ า
ประโยชนใหแกสังคม

ไดติดตอส ํานักงาน ก.พ.ในการดํ าเนินการพัฒนาขาราชการดวยการฝกอบรมทาง
ไกล

และใหออกอากาศไดทางเคเบิลทีวีของไทยสกายทีว ี โดยไมคิดคาเชาเวลาแต
ประการใด

นอกจากนี ้ยังไดใหความรวมมือในการผลิตรายการดวย
สพข. จึงไดจับมือกับไทยสกายทีวี จัดทํ า  "โครงการพัฒนาขาราชการดวยการฝก

อบรมทางไกลผานเคเบิลทีว"ี ข้ึน
ท้ังนี ้  ดร. วิลาศ  สิงหวิสัย เลขาธิการ ก.พ.  และ คุณนิกร พรสาธิต  ประธาน

กรรมการบริหารบริษัท สยามบรอดแคสต้ิง แอนด คอมมิวนเิคชัน่ จํ ากัด และกลุมวัฎจกัร
ไดรวมลงนามในขอตกลงเบ้ืองตน  ระหวางสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน
ก.พ. กับบริษัท สยามบรอดแคสต้ิง แอนด คอมมิวนเิคชัน่ จํ ากัด  และกลุมวัฎจกัร  เม่ือวัน
ท่ี 31 สิงหาคม 2537 ท่ีสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ.

และไดจัดใหมีการแถลงขาวตอผูแทนของสวนราชการและผูแทนของจงัหวดัตาง 
ๆ รวมท้ังส่ือมวลชน  เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2537  ท่ีโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด  ถนน
รัชดาภิเษก
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ส ําหรับรายการท่ีจะแพรภาพทางไทยสกายทีว ีนั้น
รายการสวนใหญจะเปนรายการท่ี สพข. ผลิต หรือรวมกับไทยสกายทีว ี ชวยกัน

ผลิต
ซึ่งมีท้ังหมด 4 ประเภท
ประเภทแรก   เปนเทปโทรทัศนคํ าบรรยายของวิทยากรในวิชาตาง ๆ   ตาม   หลัก

สูตรการฝกอบรมท่ีสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน ส ํานักงาน ก.พ. ไดจัดข้ึน  เชน
หลักสูตรดานการบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การฝกอบรมเจาหนาท่ีฝกอบรม   และ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ประเภทท่ี 2 เปนเทปโทรทัศนท่ี สพข. ไดจัดทํ าข้ึนแลว และจะจัดทํ าข้ึนใหม
ส ําหรับการฝกอบรมทางไกลโดยเฉพาะ

ประเภทท่ี 3 เปนรายการการอธิบายและชี้แจงกฎหมาย   กฎ  ระเบียบ  ตลอดจน
หนังสือเวียนตาง ๆ ของสํ านักงาน  ก.พ. ซึ่งมีความจ ําเปนตองใชในการปฎิบัติงาน

รายการประเภทนี ้หากเปนเร่ืองท่ีมีจ ําเปนเรงดวน   ก็อาจจะจัดเปนรายการสดให
ขาราชการไดมีโอกาสอบถามทางโทรศัพทได

ประเภทท่ี 4 ประเภทสุดทายท่ี สพข. และ/หรือไทยสกายทีว ีจะไดรวมกันผลิต ก็
คือการจัดทํ าสื่อการพัฒนาขาราชการดานคุณธรรมและจริยธรรม ท่ีเปนรูปธรรม โดยการ
น ําสิ่งท่ีทางราชการไดใหบริการท่ีดีแกประชาชนมาออกอากาศเผยแพร

รายการประเภทนี ้ นอกจากจะเปนการปลูกฝงจิตส ํานึก เปนตัวอยางและเปนแนว
ทางท่ีจะกระตุนใหขาราชการในสวนราชการอ่ืนมีคุณธรรมและจริยธรรมในตนเองแลว 
ประชาชนยังไดทราบถึงการบริการท่ีดีของรัฐอีกดวย

ส ําหรับรายการอ่ืน ๆ มีอีก 2 ประเภท คือ
ประเภทแรก เปนรายการอภปิราย  การประชุมสัมมนาตาง  ๆ  ท่ีส ํานักงาน ก.พ.

สวนราชการ หรือองคกรตาง ๆ ไดจัดข้ึน   และไดพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาวมี
ประโยชนตอขาราชการ

รายการประเภทท่ีสอง คือ รายการพัฒนาขาราชการท่ีสวนราชการหนึ่งสวนราช
การใดไดจดัทํ าข้ึนเพื่อเปนการพัฒนาขาราชการในสวนราชการนั้น ๆ โดยเฉพาะ

ซึ่งส ํานักงาน  ก.พ.  ก็ไดขอความรวมมือกระทรวง ทบวง กรม ตาง ๆ   ใหรวม
ดํ าเนินการในเร่ืองนีแ้ลว
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ในการออกอากาศนั้น นอกจากการถายทอดสดรายการประชุม หรือการสัมมนาท่ี
นาสนใจซึ่งไดดํ าเนินการมาแลวต้ังแตเดือนกันยายน 2537

รายการอ่ืน ๆ จะเร่ิมแพรภาพประมาณเดือนมกราคม 2538
เหตุท่ีตองรอใหถึงเดือนมกราคม 2538
ก็เพราะตองการใหมีเทปโทรทัศนท่ีพรอมจะออกอากาศไดมากพอควร
ท้ังนี ้เพราะไมตองการใหเปนไปในลักษณะไฟไหมฟาง
ส ําหรับโปรแกรมการออกอากาศนั้น
ขาราชการจะทราบลวงหนาวา จะมีรายการอะไรบาง ในเวลาใด
โดยฝายไทยสกายทีวีจะเปนผูประชาสัมพนัธรายการ  หลังจากไดตกลงรายการ

ตาง ๆ รวมกับ สพข. แลว
อยางไรก็ตาม ในระยะแรกคือเม่ือส้ินป 2537 นั้น ขาราชการทุกจังหวัดยังไมอาจ

รวมในโครงการนี้ได
เพราะตามแผนงานของไทยสกายทีวีนั้น  จะขยายการแพรภาพไปสูสวนภูมิภาค

ไดเพียง 17 จังหวัด เทานัน้
แตในป 2538 จะขยายเพิ่มมากข้ึน และทุกจังหวัดจะรับชมไดอยางท่ัวถึง
เพราะทราบวาไทยสกายทีว ี จะปรับเปล่ียนการสงสัญญาณภาพจากระบบ 

MMDS  (Multi Channal Multi Point Distribution System) เปนระบบ DTH (Direct to
Home)

ระบบ  MMDS คือระบบท่ียิงสัญญานภาพจากสถานีสงผาน Mirowave ไปยัง
บานของผูรับ ซึ่งติดต้ังจานสัญญานรับภาพไว

ระบบนี้ อาจใชดาวเทียมเขาชวยได แตตองมีสถานียอยรับภาพแลวสง
Microwave ไปยังบานของผูรับ ซึ่งตองติดต้ังจานสัญญานรับภาพ

สวนระบบ DTH นั้น คลาย ๆ กับสถานีโทรทัศนท่ัวไปท่ีสงสัญญานภาพผานดาว
เทียม

แตผูรับซ่ึงมีจานดาวเทียมธรรมดา ไมอาจรับสัญญานภาพของเคเบิลทีวีได
จะตองติดต้ังตัวแปลงสัญญานภาพอีกตัวหนึ่ง จึงจะรับภาพของเคเบิลทีวีได
ระบบ DTH จึงแกปญหาสัญญานภาพออนหรือตึกบังสัญญานไดเปนอยางดี
และขอมูลลาสุดท่ีไดรับทราบจากไทยสกายทีว ีก็คือ
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ไทยสกายทีวีไดกํ าหนดจะสงสัญญานภาพในระบบ DTH ในเดือนพฤษภาคม
2538

ซึ่งจะทํ าใหประชาชนท้ังประเทศรับสัญญานภาพจากไทยสกายทีวีได
หากเปนสมาชิกของไทยสกายทีวี
กลับมาเร่ืองการพฒันาตนเอง โดยการฝกอบรมทางไกลผานไทยสกายทีวีนี้
รายการนี้ ขาราชการจะตองมีคาใชจาย
เพราะการจะรับภาพสัญญานของไทยสกายทีวีได จะตองเปนสมาชกิของไทย

สกายทีวี
และจะตองเสียคาใชจายเปนรายเดือน
เพื่อใหขาราชการเสียคาใชจายในเร่ืองนี้นอยท่ีสุด  และไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง

ไดอยางท่ัวถึง
บริษัท สยามบรอดแคสต้ิง แอนด คอมมิวนเิคชัน่ จํ ากัด ผูดํ าเนินการไทยสกาย ทีวี
จึงคิดอัตราคาบริการรายเดือนในอัตราท่ีต่ํ าท่ีสุด
โดยคิดคาติดต้ังเพยีง 2,400 บาท ในขณะท่ีอัตราปกติ 2,500 บาท
ท้ังนี ้ ไดเปดโอกาสใหขาราชการผอนสงรายเดือน ๆ 200.- บาท เปนเวลา 12

เดือน ไดอีกดวย
ส ําหรับคาบริการรายเดือนจากราคาปกติเดือนละ 500 บาท ก็คิดส ําหรับ

ขาราชการเพียงเดือนละ 250 บาท เรียกวาลดคร่ึงราคาทีเดียว
ราคานีอ้าจจะตองเพิม่ข้ึน หากมีการปรับเปล่ียนสัญญานการแพรภาพไปเปน

ระบบ DTH (Direct to Home)
อยางไรก็ตาม ส ําหรับขาราชการทุกประเภทและลูกจางประจ ํา
ก็จะเสียคาใชจายในอัตราท่ีพิเศษต่ํ ากวาราคาปกติ
คงจะตองย้ํ าถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการนี้อีกคร้ังหนึ่ง
ซึ่งอาจจะกลาวถึงประโยชนตอคน 2 กลุม
กลุมแรก ก็คือขาราชการท่ีเปนสมาชิก
พูดถึงประโยชนโดยตรงกอน
ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ  จํ านวน 3.7 แสนคน ท่ีส ํานักงาน ก.พ. รับ

ผิดชอบอยูเทานัน้
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แตขาราชการทุกประเภทและลูกจางประจ ํา จํ านวนประมาณ 2 ลานคน
หากเปนสมาชิก  จะไดประโยชน
จะไดชมรายการท่ีผลิตข้ึน   และเผยแพรโดยส ํานักงาน ก.พ. ผานไทยสกายทีวีทุก

วัน  ซึ่งจะมีคุณคาทางการพัฒนาและไดสาระขาวสารท่ีดีมีประโยชน
นอกจากนั้น อาจจะมีสวนราชการอ่ืน ๆ มารวมกับสํ านักงาน ก.พ. ดวย โดยผลิต

รายการตาง ๆ เพื่อพัฒนาขาราชการในกระทรวง ทบวง กรม นั้น โดยเฉพาะ
ขาราชการก็จะไดรับประโยชนจากรายการเหลานั้น
ส ําหรับประโยชนโดยออมนั้น
ขาราชการท่ีเปนสมาชิก จะไดชมรายการอ่ืน ๆ ท่ีเปนสาระบันเทิงและขาวสารท่ี

ทันสมัยจากชองอ่ืน ๆ ท้ังหมดของไทยสกายทีวี
ซึ่งจะทํ าใหไดขยายโลกทัศน  (Vision) ท่ีกวางไกลข้ึน อันจะมีประโยชนท้ังตอ

ตนเอง ตอครอบครัว  และตอราชการ
กลุมท่ีสอง คือ บุคคลท่ัวไป
ประชาชนจะไดชมรายการท่ีสํ านักงาน ก.พ.  และสวนราชการอ่ืน   ๆ  ชวยกัน

ผลิต
จะไดท้ังความรู สาระประโยชน  บันเทิงและขาวสารทันสมัย   เก่ียวกับระบบ   ขา

ราชการ ขาราชการและขาวสารของทางราชการ
ท่ีส ําคัญท่ีสุดก็คือ การใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ
นอกจากนั้น ประชาชนจะไดมีโอกาสรับทราบถึงการปฏิบัติงานของขาราชการ

ตลอดจนความพยายามของรัฐ ในการแกปญหาตาง ๆ ใหแกประชาชน
อันจะทํ าใหมีทัศนคติท่ีดีตอขาราชการอีกดวย  ซึ่งจะเปนประโยชนในการ     รวม

กันทํ างานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
สิ่งสุดทายท่ีจะกลาวก็คือ
การฝกอบรมทางไกลผานเคเบิลทีวีของ สพข. รวมกับไทยสกายทีว ีในคร้ังนี้
จะดีหรือไมก็อยูท่ีขาราชการผูสนใจและใฝหาความรูเพือ่พัฒนาตัวเอง
หากไดชวยกันแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ
ก็จะทํ าใหการฝกอบรม  ตาม "โครงการพัฒนาขาราชการดวยการฝกอบรมทาง

ไกลผานเคเบิลทีว"ี ของ สพข. ประสบผลสํ าเร็จ
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สมดังวัตถุประสงคท่ีต้ังไวโดยทุกประการ
ก็คงตองรอคํ าติชมจากทาน

-----------------------------


