
แนะนาํคําศพัทเ์กีย่วกบัการเรียนทางไกล 

จุฑารตัน ์นกแกว้* 

  ปัจจุบัน เม่ือเราอ่านบทความหรือ เข้ารับฟังการบรรยายสมัมนาที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษา

ทางไกล  การเรียนทางไกล หรือ  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน เรามักจะพบ

คาํศัพทท์ี่มีความหมายเหมือนหรือ ใกล้เคียงกบั คาํว่าการศึกษาทางไกล  (distance education) หรือ การ

เรียนทางไกล (distance learning)  หลายคาํ อาท ิการเรียนแบบเปิด ( open learning) การเรียนออนไลน์  

(online learning) การเรียนทางอเิลก็ทรอนิกส ์(eLearning)  และคาํศัพทอ์ื่นๆ อกีหลายคาํที่มี

ความหมายเช่ือมโยงถึงการศึกษาทางไกล อาท ิสิ่งแวดล้อมการเรียนเสมือนจริง (virtual learning 

environment)  การเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสนับสนุนหรือ ช่วยในการสอน (computer assisted 

learning, computer management learning)  เป็นต้น  คาํศัพทเ์หล่าน้ี มีความหมายเหมือนและแตกต่าง

กบัการเรียน การศึกษาทางไกลอย่างไร   คาํศัพทค์าํน้ีใช้แทนการศึกษาทางไกลได้หรือไม่ จะใช้คาํศัพทค์าํ

ใดให้เหมาะสมกบับริบทต่างๆ คาํถามเหล่าน้ีคงมีอยู่ภายในใจของนักศึกษาไม่มากกน้็อย เช่นเดียวกนั 

คาํถามน้ีกมี็อยู่ในใจผู้ปฏบัิติงานวิชาชีพสารสนเทศ ที่ต้องมีหน้าที่จัดหมวดหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศ

สารสนเทศการศึกษาทางไกล  และให้บริการค้นหาสารสนเทศทางไกลแก่ผู้รับบริการ เช่นกนั  

 ดังน้ัน เพ่ือให้เกดิความเข้าใจคาํศัพท ์และช่วยผู้เกี่ยวข้องในการนาํไปใช้ให้ชัดเจนย่ิงข้ึน จะขอ

แนะนาํคาํศัพทท์ี่เกี่ยวกบัการเรียนทางไกลที่พบเหน็และมีการนาํไปใช้อย่างแพร่หลายกว้างขวางในแวดวง

การศึกษาทางไกล ดังน้ี 

Open learning  เป็นคาํที่ใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมถึง วิธกีารที่เรียน สถานที่เรียน เวลา และ 

ก้าว (pace) ของผู้เรียน รวมทั้งการควบคุมสิ่งที่ผู้เรียนเรียน วิธีที่ประเมินการเรียน 

Online learning  คาํน้ีพบมากในการเรียนแบบเปิด ที่ผู้เรียนต้องใช้เวลาอย่างน้อยสดุในการเช่ือมต่อ

อนิเทอร์เนต็เพ่ือการเรียนการสอน โดยผู้เรียนจะสามารถควบคุมเวลาเรียน วิธเีรียน  แต่ไม่ต้องควบคุม

สถานที่เรียน คาํน้ีจะเช่ือมกับการประเมินออนไลน์ 

E-learning เป็นคาํที่มีความหมายเหมือนกบั Online learning   การใช้คาํน้ี อย่างน้อยสดุต้องมีการ

เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กบัการสื่อสารทางไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างผู้เรียนด้วยกนัเองและระหว่าง

ผู้เรียนกบัผู้สอน 
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Virtual Learning Environment เป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการเผชิญหน้าผู้เรียนออนไลน์ กบัวัสดุการเรียนที่

เกบ็ในรูปอเิลก็ทรอนิกส ์รวมถึงความสะดวก ไปรษณีย์อิเลก็ทรอนิกส์ และการประชุมด้วยคอมพิวเตอร์ 

ในการปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้เรียน ในมหาวิทยาลัยหมายถึงผู้เรียนที่ปฏสิมัพันธก์นัเครือข่ายกบัผู้สอน 

แหล่งทรัพยากร ในห้องสมุด 

Distance Education   การศึกษาทางไกล เป็นวิธกีารจัดการศึกษาที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้พบกนัโดยตรง 

ผู้สอนถ่ายทอดเน้ือหาความรู้ ประสบการณ์ผ่านสื่อ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ เทปเสยีง วิดีทศัน์

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผู้เรียนรับความรู้จากสื่อในลักษณะการเรียนด้วยตนเองโดยจะเรียนที่ใด เม่ือใดกไ็ด 

ตามความพร้อมของผู้เรียนโดยไม่ต้องมาที่สถาบันการศึกษา 

Distance learning คาํน้ีมีการประยุกต์ถึงการเรียนออนไลน์ที่เกดิข้ึนทางไกล จากผู้จัดเตรียมวัสดุการเรียน 

รวมถึงหลักสตูรที่จัดเตรียมโดย Open University ในสหราชอาณาจักร หลักสตูรทางไปรษณีย์ การ

จัดเตรียมแหล่งทรัพยากรทั้งสิ่งพิมพ์ ออนไลน์และการประเมินออนไลน์   คาํน้ี มีการใช้แทนคาํว่า 

Distance Education   เม่ือกล่าวในแง่การเรียนการสอน เพ่ือให้สื่อและเน้นถึงตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางย่ิง

ข้ัน  

Flexible learning เป็นคาํที่รวมถึงชนิดของการเรียนรู้ ในการจัดเตรียมการเรียนรู้ทางไกลและเปิด (open 

and distance learning) ไม่ว่าจะใช้สื่อใดในการเรียน ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อเิลก็ทรอนิกส ์แต่เน้นการเรียนที่

ผู้เรียนสามารถควบคุมเวลา สถานที่ กระบวนการศึกษาตามหลักสตูร คาํน้ีมีการใช้ในมหาวิทยาลัย ในการ

เรีนการสอนบางเวลา (part time) 

Computer assisted learning คาํน้ีมีหลายคาํที่คล้ายคลึง เช่น computer based training , computer 

management learning  หมายถึงการเรียนที่ใช้คอมพิวเตร์เป็นสื่อกลาง หรือ ใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุน 

Work based learning เป็นโปรแกรมการศึกษาที่รวมโปรแกรมวิชาชีพ สาํหรับผู้เรียนที่ทาํงานในสถาบ

ประกอบการ เป็นการเรียนโดยการปฏบัิติ พัฒนาทกัษะและความรู้ผ่านประสบการณ์ ส่วนใหญ่การเรียน

แบบน้ีใช้วัสดุการเรียนสนับสนุน กบัระบบการสื่อสารออนไลน์ระหว่างผู้เรียนกบัผู้สอน การค้นคืนออนไลน์ 
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 หากพิจารณาคาํศัพท ์ข้างต้น มีคาํที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชของเรา  

2 คาํคือ คาํว่า distance กบั คาํว่า open คาํแรกเป็นคาํที่มสธ ใช้ ในความหมาย วิธกีารเรียนการสอนที่มสธ 

เลือกใช้ ขณะที่คาํว่า open เป็นคาํที่ มสธ ใช้ประกอบช่ือมหาวิทยาลัย ซ่ึงเม่ือพิจารณแล้ว คาํทั้งสอง

เหมาะสมกบั วิถีการเรียนการสอนของมสธ เป็นอย่างย่ิง  กล่าวคือ คาํว่า distance ให้ความหมายการจัด

การศึกษาด้วยวิธกีารสอนทางไกลที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ต้องเข้าช้ันเรียน อนัเป็นวิธกีารสอนที่มสธ ยังคงใช้นับ

แต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถงปัจจุบัน ขณะที่คาํว่า open  ให้ความหมาย การเปิดโอกาสสู่ผู้เรียน ให้ผู้เรียน

เป็นศูนย์กลางในการเรียน  ทั้งในแง่ ความยืดหยุ่นในการเรียน ความเป็นอสิระ เวลาที่เรียน สถานที่เรียน 

วิธเีรียน ความช้าเรว็ในการเรียนหรือ เรียนตามควมพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน   

นอกจากน้ี คาํว่า open ยังมีความหมายรวมถึงการเรียนที่ใช้แหล่งทรัพยากรสนับสนุน โดยเฉพาะ

การเรียนออนไลน์ (online learning)  การเรียนทางอเิลก็ทรอนิกส์ ( elearning)  การเรียนแบบยืดหยุ่น 

(flexible learning)และคาํอื่นๆ ที่เป็นการเรียนในรูปแบบการใช้คอมพิวเตอร์  ซ่ึงคาํเหล่าน้ีสะท้อนถึงการ

เรียนการสอนในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้น้ีเป็นอย่างดี    ปัจจุบันเราจึงพบว่า มีการใช้คาํว่า Open and 

Distance Learning  (ODL) ควบคู่กนัเม่ือกล่าวถึงระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบเปิด 

* บรรณารักษ ์7 หัวหนา้หน่วยสนเทศการศึกษาทางไกล ฝ่ายบริการสนเทศ สาํนักบรรณสารสนเทศ 
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