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ความหมายของการศึกษาทางไกล 
 ระบบการศึกษาทางไกล เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของระบบการศึกษาในปจจุบัน ซึ่งเปนยุคของขอมูลขาวสาร รวมถึงเปนสังคมแหงการเรียนรู  นอกจากนี้ยังเปน
การลดชองวางและเปนการเปดโอกาสทางการศึกษา  ไดมีผูใหความหมายของการศึกษาทางไกลไว
มากมายหลายทาน ทั้งนักการศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศ  จึงขอนําคํานิยามที่นักการศึกษาบางทาน
ไดใหไวมานําเสนอใหเห็นความหมาย  ดังนี้  
 วิจิตร  ศรีสอาน (2529)  ไดใหความหมายของ  การเรียนการสอนทางไกล (Distance 
Learning) วาหมายถึง ระบบการเรียนการสอนที่ไมมีชั้นเรียน แตอาศัยส่ือประสม อันไดแก สื่อทางไปรษณีย 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และการสอนเสริม รวมทั้งศูนยบริการการศึกษาเปนหลัก  โดยมุงใหผูเรียนเรียน
ไดดวยตนเองอยูกับบาน ไมตองมาเขาชั้นเรียนตามปกติ  นอกจากนี้ยังใหความหมายของ   “การสอนทางไกล” 
วาหมายถึง การสอนท่ีผูเรียนผูสอนอยูไกลกันแตสามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันได โดยอาศัย
ส่ือประสมเปนส่ือการเรียนการสอน โดยผูเรียนผูสอนมีโอกาสพบกันอยูบาง ณ ศูนยบริการการศึกษาเทาที่
จําเปน การเรียนรูสวนใหญเกิดขึ้นจากส่ือประสมที่ผูเรียนใชเรียนดวยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก 
 การศึกษาทางไกล มีคําที่ใชเรียกอยางแพรหลายอยู 3 คําคือ การศึกษาทางไกล (Distance 
Education)  การสอนทางไกล (Distance Teaching)  และ การเรียนทางไกล (Distance Learning)  ซึ่งไมวา
จะใชคําเรียกใดก็จะมีความหมายใกลเคียงกัน แตมีรายละเอียดปลีกยอยที่แตกตางกัน ดังนี้คือ 

1) การศึกษาทางไกล (Distance Education)  หมายถึง ระบบของการจัดการศึกษาแบบหนึ่ง
ที่ผูสอนและผูเรียนไมตองมานั่งอยูในหองเรียน คืออยูหางไกลจากกนั  การจัดการเรียนไดอาศัยส่ือประเภท
ตางๆ ที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน ส่ิงพิมพเครื่องมือจักรกล และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง  ๆ 
ความหมายของการศึกษาทางไกลจึงมองความสําคัญหรือมีจุดเนนที่ระบบของการใหการศึกษาที่เนน
ปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน 

2) การสอนทางไกล (Distance Teaching)  หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนที่มีความ
ยืดหยุนในเรื่องของสถานที่ เวลา  โดยถือเอาความสะดวกและความพรอมของผูเรียนเปนหลัก  ลักษณะการ
สอนที่สําคัญคือ เปดโอกาสในการเลือกวิธีการเรียนการสอนไดอยางกวางขวาง ไมวาผูเรียนจะอยูที่ใด มีการใช
ส่ือการเรียนหลายๆ อยาง  ผูเรียนไมตองมานั่งเรียนในหองเรียนและไมตองมีครูสอนประจํา   

3) การเรียนทางไกล (Distance Learning)  หมายถึง  รูปแบบทางการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับ
ความรูและประสบการณจากสื่อการเรียนประเภทตางๆ  ผานทางระบบการส่ือสารมวลชนโดยมิตองเขาไปนั่ง



เรียนในหองใดหองหนึ่งหรือที่ใดที่หนึ่ง การเรียนรูทางไกลจึงมีจุดเนนที่บุคคลแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
ส่ือสารมวลชนประเภทตางๆ นั่นเอง 
 เทอรี่ เพจ และ เจ.บี.โทมัส (Terry Page and J.B. Thomas 1977 : 107)  ไดใหคํานิยามการ
สอนทางไกลหรือการศึกษาทางไกลวา เปนการศึกษาที่ครูและการสอนมิไดกระทํากันโดยการเผชิญหนากับ
ผูเรียน  แตใชการติดตอระหวางกันโดยใชวิธีการตางๆ เชน โดย เอกสารการสอน วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน 
 ดีเรก  ราวนทรี (Derek  Rowntree 1981 : 71)  ใหคํานิยามการศึกษาทางไกลวาเปน
การศึกษาที่ผูเรียนและผูสอนมีการพบปะกันซึ่งหนานอยครั้ง และการติดตอกันจะกระทําดวยวิธีการตางๆ เชน 
ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
 โอชัว (Ochoa อางใน Walter Perry 1983 : 6)  ใหความหมายวา การศึกษาทางไกล คือ
การศึกษาที่มีการจัดระบบ การเลือกใชส่ือการสอนทั้งแบบเกาและแบบใหมที่สงเสริมกระบวนการเรียนการสอน
ดวยตนเอง เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายการศึกษาเปนการเฉพาะโดยการจัดการศึกษาดังกลาวนี้มีศักยภาพที่จะ
ครอบคลุมสภาวะทางภูมิศาสตรไดมากกวาระบบการศึกษาที่มีการเผชิญหนากันระหวางผูเรียนและผูสอน 
 เอ อาร เคย (A.R.Kay 1985 Vol.3 : 1432)  ใหความหมายของการศึกษาทางไกลโดยทั่วไปวา 
หมายถึง การศึกษาซึ่งครูผูสอนมิไดปรากฏตัวในสถานที่ที่การศึกษานั้นเกิดข้ึนหรือเปนการศึกษาที่ครูผูสอน
อาจปรากฏตัวเปนบางครั้งหรือเพ่ือทํางานบางอยาง ตามความหมายดังกลาวมีปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ การ
อยูหางกันระหวางผูเรียนและผูสอน และเปนการเปล่ียนแปลงบทบาทของครูผูสอนซึ่งอาจจะมาพบปะกับ
ผูเรียนเปนครั้งคราวเพ่ือปฏิบัติงาน หรือการแกปญหาเก่ียวกับการเรียน เปนตน 
 อี.เจ.เบิรกและ ซ.ีซี.ฟรีวิน (E.J.Burge and C.C. Frewin. 1985)  ใหความหมายของการเรียน
ทางไกลไววา หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่สถาบันการศึกษาไดจัดทําใหกับผูเรียนซึ่งไมไดเลือกเขาเรียนหรือไม
สามารถเขาเรียนในการสอนแบบชั้นเรียนปกติได  กิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นใหมนี้เปนการผสมผสานวิธีการที่
สัมพันธกับธรรมชาติ การกําหนดใหมีระบบการจัดสงส่ือการสอนและมีการวางแผนการดําเนินการ รูปแบบของ
ธรรมชาติประกอบดวยเอกสารส่ิงพิมพ โสตทัศนูปกรณ ส่ือคอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียนอาจเลือกใชสื่อเฉพาะตนหรือ
เฉพาะกลุมได  มีการวางแผนการดําเนินการ มีระบบการจัดสงส่ือการสอนดวยเทคโนโลยีตาง  ๆสําหรับระบบ
บริการก็มีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาทางไกลข้ึนเพ่ือรับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 กิดานันท  มลิทอง (2543 : 173)  ไดกลาววา การศึกษาทางไกล (Distance Education)  
หมายถึง ระบบการศึกษาที่ผูเรียนและผูสอนอยูไกลกัน  แตสามารถทําใหเกิดการเรียนรูไดโดยอาศัยสื่อการ
สอนในลักษณะของส่ือประสม  โดยการใชส่ือตางๆ รวมกัน อาทิเชน ตําราเรียน เทปเสียง แผนภูมิ คอมพิวเตอร 
หรือโดยการใชอุปกรณโทรคมนาคมและส่ือมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศนเขามาชวยในการแพรกระจาย



การศึกษาไปยังผูที่ปรารถนาจะเรียนรูไดอยางกวางขวางทั่วทุกทองถ่ิน  การศึกษานี้มีทั้งในระดับตนจนถึง
ระดับสูงข้ันปริญญา 
 การศึกษาทางไกลเปนการศึกษาวิธีหนึ่งในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนที่
อาศัยสื่อส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส และสื่อบุคคล รวมทั้งระบบโทรคมนาคมรูปแบบตางๆ เปนหลักในการเรียน
การสอน เพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองจากส่ือเหลานี้และอาจมีการสอนเสริมควบคูไปดวยเพ่ือให
ผูเรียนสามารถซักถามปญหาจากผูสอนเองหรือผูสอนเสริม  โดยที่การศึกษานี้อาจจะอยูในรูปแบบของ
การศึกษาอิสระ การศึกษารายบุคคล หรือรูปแบบของมหาวิทยาลัยเปดก็ได 
 เชยีรศรี  วิวิธสิริ (2535 : 27)  ไดใหความหมายไววา การศึกษาทางไกล (Distance 
Education)  ซึ่งหมายถึง การเรียนการสอนที่ผูเรียนเรียนดวยตนเองอยางอิสระ โดยไมตองติดตอส่ือสารกับ
ผูสอนโดยตรง  ทํากิจกรมการเรียนการสอนโดยอาศัยส่ือตางๆ กันเอง ไมตองมานั่งเผชิญหนากันในหองเรียน  
ผูสอนและผูเรียนจะอยูไกลกันในดานระยะทาง ไมเนนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน  และหางไกลกันใน
เรื่องของเวลา  คือเวลาสอนและเวลาเรียนคนละเวลาไมตรงกัน  การศึกษาทางไกลเปนการศึกษาที่ยึดหลักการ
ผสมผสาน  ระหวางสังคมการเรียนรูและสังคมเทคโนโลยีทางการศึกษาเขาดวยกัน  โดยการเรียนการสอนจะ
อาศัยสื่อเปนสําคัญ  ดังนั้นการเรียนรูสวนใหญจึงเกิดจากส่ือประสมที่ผูเรียนใชเรียนดวยตนเองในเวลาและ
สถานที่ที่สะดวก 
 สุมาลี  สังขศรี (2539 : 93)  การศึกษาทางไกล หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาที่ผูเรียนและ
ผูสอนไมไดพบกันโดยตรงเปนสวนใหญ  แตผูสอนจะถายทอดเนื้อหาวิชาความรู มวลประสบการณตางๆ ไป
ทางส่ือ  อาจจะเปนส่ือสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน เทปเสียง วีดิทัศน คอมพิวเตอร หรืออื่นๆ  ผูเรียนจะรับความรู
จากส่ือเหลานี้ในลักษณะของการเรียนดวยตนเอง  โดยผูเรียนไมตองเดินทางเขามายังสถาบันการศึกษา แตจะ
เรียนอยูที่บานหรือสถานที่ทํางาน ผูเรียนสามารถกําหนดเวลาเรียน สถานที่เรียน และจะตองบริหารการเรียน
ของตนเองภายในเวลาที่สถาบันการศึกษากําหนด  การพบปะระหวางผูสอนกับผูเรียนอาจจะกําหนดใหมีข้ึน
บาง แตนอยครัง้มากจะเปนการพบปะเพ่ือทบทวนเพ่ือซักถามประเด็นปญหาในส่ิงที่เรียนดวยตนเองไมเขาใจ  
หรือเปนการสรุปหรือฝกทักษะที่สําคัญจากเนื้อหาวิชานั้น  ๆ  
 ชัยยงค  พรหมวงศ และ  วิจิตร  ศรีสอาน สรุป  การเรียนการสอนทางไกล วาเปนการเรียนการ
สอนที่ไมมีชั้นเรียนแตอาศัยส่ือประสม ไดแก ส่ือทางไปรษณีย วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและการสอน
เสริม  รวมทั้งศูนยบริการการศึกษาเปนหลัก  มุงใหผูเรียนเรียนดวยตนเองที่บานโดยไมตองเขาชั้นเรยีน 
 วิจิตร  ภักดีรัตน การสอนทางไกล คือ การเรียนการสอนที่มีระยะทางระหวางผูเรียนกับผูสอน 
ผูเรียนกับผูสอนอยูคนละที่  คนละทาง ไมวาใกลหรือไกล จึงจําเปนที่จะตองใชสื่อหรือระบบวิธีที่ทําใหรูสึกวา
ใกลชิดหรือเสมือนใกลชิดกัน 



 นิคม  ทาแดง การสอนทางไกล  มุงจัดระบบใหสามารถถายทอดเนื้อหาสาระ ทักษะ และเจต
คติผานสื่อการศึกษาและลดบทบาทการศึกษาแบบเผชิญหนาใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทําไดตามขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและเปดโอกาส
ทางการศึกษา 
 โฮลมเบิรก (Holmberg 1989 )การสอนทางไกล หมายถึง การสอนที่ผูเรียนและผูสอนไมไดมา
เรียนหรือสอนกันซึ่งๆ หนา  แตเปนการจัดโดยใชระบบการส่ือสารแบบสองทาง  ถึงแมวาผูเรียนและผูสอนจะไม
อยูในหองเดียวกันก็ตาม 
 เพจและโทมัส (Page and Thomas. 1977 : 107)  ใหนิยามคําวาการสอนทางไกล (Distance 
Learning)  วาเปนการสอนที่มิไดกระทําโดยการเผชิญหนา แตใชการติดตอระวางกันดวยวิธีการตางๆ  เชน 
เอกสารการสอน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน  เชนเดียวกับ 
 ไอเซอรแมนและวิลเลียมส (Eiserman and Williams. 1987 : 1)  ที่ระบุวาการสอนทางไกล 
หมายถึง การติดตอส่ือสารทางการศึกษาโดยไมตองมาเผชิญหนากัน ซึ่งทําไดหลายรูปแบบ    
 ไกรมส (Grimes. 1993 : 6-8)  ไดใหความหมายวาเปนแนวทางทุกๆ แนวทางของการเรียนรู
จากหลักสูตรการเรียนการอสนปกติที่เกิดข้ึน  แตในกระบวนการเรียนรูนี้ผูสอนและผูเรียนอยูคนละสถานที่กัน  
จากความหมายดังกลาว ไกรมส ไดยกตัวอยางของการศึกษาทางไกลในยุคแรกๆ ไวดวย เชน ในป ค.ศ. 1840  
ไอแซค  พิททแมน (Isaac Pittman)  เปดสอนวิชาชวเลขทางไปรษณีย และในป ค.ศ. 1892  มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน (University of Wisconsin) ไดใชประโยชนของการศึกษาทางไกลโดยที่เปดสอนวิชาตางๆ ทาง
ไปรษณีย  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ป ค.ศ. 1892 เปนปแรกที่มีการศึกษาทางไกลเกิดขึ้น 
 ไกรมส  ยังไดอธิบายถึงเรื่องการใชเทคโนโลยีการเรียนการสอนผานสื่อทางไกล  โดยเขาไดให
นิยามที่กระชับเขาใจงายสําหรับการศึกษาทางไกลสมัยใหมไววา คือ “การนําบทเรียนไปสูผูเรียนโดยใช
เทคโนโลยีมากกวาที่จะใชเทคโนโลยีผูเรียนเขาสูบทเรียน”   
 คีแกน (Keegan. 1986)  ไดกําหนดลักษณะเฉพาะของการเรียนการสอนทางไกลไวดังนี้คือ 
 1.1 เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ผูสอนและผูเรียนอยูตางสถานที่กัน 
 1.2 สถาบันการศึกษาเปนผูกําหนดขอบเขตและวิธีการในการบริหารจัดการ (รวมทั้งการ
ประเมินผลการเรียนของผูเรียน) 
 1.3 ใชกระบวนการส่ือสารในการนําเสนอเนื้อหาหลักสูตร เปนตัวประสานระหวางผูสอนกับ
ผูเรียน 
 1.4 สามารถติดตอกันไดทั้งระหวางผูสอนกับผูเรียนและ/หรือสถาบันการศึกษากับผูเรียน 



  พงศประเสริฐ  หกสุวรรณ (2540 : 10)  ไดใหความหมายวา การสอนทางไกลหมายถึง
การสอนที่ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองอยูเผชิญหนากัน  แตใชการจัดระบบเพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ไดดวยตนเองจากส่ือตางๆ ที่จัดให 
 จากคํานิยามที่ใหโดยนักการศึกษาหลายๆ ทานดังกลาวขางตน อาจพอสรุปความหมายของ
การศึกษาทางไกลไดวา การศึกษาทางไกล หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาที่ผูเรียนและผูสอนไมไดพบกัน
โดยตรงเปนสวนใหญ แตผูสอนจะถายทอดเนื้อหาวิชาความรู มวลประสบการณตางๆ ไปทางสื่อ  อาจจะเปน
ส่ือส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศน เทปเสียง วีดิทัศน และสื่อคอมพิวเตอรทุกประเภท   เม่ือ   การศึกษาทางไกล 
หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่สถาบันการศึกษาไดจัดทําเพ่ือใหผูเรียนซึ่งไมไดเลือกเขาเรียนหรือไมสามารถจะ
เขาเรียนในชั้นเรียนที่มีการสอนตามปกติได  ผูเรียนและผูสอนมีการพบปะกันซึ่งหนานอยครั้ง  ซึ่งจะมีการ
ผสมผสานวิธีการที่สัมพันธกับทรัพยากร  การกําหนดใหมีระบบการจัดสงส่ือการสอน และมีการวางแผนการ
ดําเนินการ  รูปแบบของทรัพยากร ประกอบดวยเอกสารส่ิงพิมพ โสตทัศนูปกรณ ส่ือคอมพิวเตอร ซึ่งผูเรียนอาจ
เลือกใชสื่อเฉพาะตนหรือเฉพาะกลุมได 
 ระบบการสอนทางไกลนั้นมีการเรียกที่แตกตางกันออกไป ไดแก การสอนทางไกล การเรยีน
ทางไกล การศึกษาทางไกล  ซึ่งความหมายเปนไปในทางเดียวกัน คือ ระบบการเรียนการสอนที่ผูเรียนและ
ผูสอนอยูหางไกลกัน  อยูตางเวลาหรือตางสถานที่กัน แตมีถายทอดเนื้อหาสาระและมีปฏิสัมพันธกันโดยผาน
ส่ือตางๆ ในปจจุบันมีการใชส่ือเสริมประเภทตางๆโดยเฉพาะที่ใชผานระบบคอมพิวเตอรตัวอยางเชน 
 การศึกษาแบบออนไลน (E-learning)  หมายถึง การศึกษา การเรียนรูผานเครือขาย
คอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต (Internet) หรืออินทราเน็ต (Intranet)   เปนการเรียนรูตามความสามารถและความ
สนใจของตน  โดยเนื้อหาของบทเรียนจะถูกสงผานไปยังผูเรียนผาน Web Browser ที่ผูเรียนสามารถคนหา
(Search)ไดตามที่ตองการ 
 จึงสรุปไดวา ระบบการศึกษาทางไกลเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่ผูเรียนและผูสอนซึ่ง
อยูหางไกลกัน  ใหมีโอกาสปฏิสัมพันธกัน โดยเนนที่ผูเรียนตองมุงเรียนรูดวยตนเอง  ขณะเดียวกันถงึแมวา
ผูเรียนและผูสอนจะอยูคนละสถานที่กันแตก็สามารถมีกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกันได  โดยอาศัยสื่อ
ประสมตางๆ หรือชองทางการส่ือสารตาง  ๆ 
 
 


