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ปจจุบัน มักพบเห็น คําวา  Distance learning , eLearning  and  Online  learning 

ปรากฏในเอกสาร บทความ การบรรยายทางวิชาการ  คําเหลานี้ เปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน

หรือไม และใชแทนกันไปในความหมายเดียวกัน ไดไหม  นักการศึกษา นักวิจัย และนักศึกษาท่ีตองเขา

ไปเก่ียวของกับการศึกษาทางไกล อาจเกิดความสังสัยหรือสับสนวา จะใชคําใดในบริบทใด  ผูเขียนได

รวบรวมและสรุปนิยามของคําเหลานี้มาเพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงของคําเหล

นี้ และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับบริบทตอไป  

 ขอมูลท่ีนํามาสรุปนี้มาจากบทความตางประเทศ ชื่อ “ E-Learning, Online Learning and 

distance learning environments : are they the same?”  เปนบทความวิจัยท่ีสํารวจการใชคํา

ตางๆ เหลานี้ จากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักวิชาการ จํานวน 43 คนจากประเทศตางๆ โดยใหนักวิชาการ 

ตอบคําถามจากแบบสํารวจ  ครอบคลุมประเด็น   ความหมายของคําท้ังสามดังกลาว  บทบาทของ

ผูตอบในกิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะของการเรียนการสอนท่ีมีสวนสงเสริมการนิยามความหมาย

คําตางๆ เหลานี้  และการจัดกลุม (category)  โดยจําแนก ความหมายของคํา ตามระดับของคํา  

(hierarchy organization)  ประเภทของสื่อท่ีใช (media type)  ประเภทการเขาถึง (access type) 

การสื่อสารโตตอบระหวางกัน (correspondence) และ การปฏิสัมพันธ (interaction) ใหผูตอบแสดง

ความคิดเห็นความหมายของคํา  

ผลการสํารวจ   พบวา  เม่ือจัดกลุมตามระดับของคํา  Distance learning  เปนคําท่ีมีมากอน 

ไดรับการนําไปใชในความหมายกวางท่ีสุด (broadest  term)  eLearning  and  Online learning   

เปนคําท่ีอยูภายใตคํานี้  นอกจากนี้ พบวา  คําวา eLearning  มีการใหนิยามวามีความหมายเทากับคํา

วา Blended learning   โดยท่ี  eLearning มีการเขียนแตกตางกันออกไป  ครอบคลุม e-learning, 

e-Learning, E-learning และ eLearning   และยังไมมีการชี้ชัดวาควรใชคําใดในบริบทใด  นอกจากนี้ 

ยังพบวา ในวารสารดานการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส ก็ยังมีการเขียนคําวา eLearning ตางกัน 

เชน eLearning Magazine, International Journal of E-learning และ  Journal of e-Learning 

เปนตน 

 

  เม่ือนําคําตางๆ มาจําแนกตามประเภทของสื่อ  พบวา Distance learning  ไดรับการใชใน

ความหมายการนําสงเนื้อหาการเรียนทางไปรษณีย เนื้อหาจัดเก็บท้ังในรูปเอกสาร สื่อประสม สื่อ

อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ขณะท่ี Online learning และ   eLearning  เขาไปเก่ียวของกับสื่อท่ีมีการ

ใชเครื่องมือบนเว็บ (web tools/internet)  เม่ือจําแนกตามการเขาถึง พบวา Distance learning  

เปนคําท่ีใชในความหมายการเขาถึงระยะไกลผานสื่อท่ีหลากหลาย เปนการเรียนแบบไมเผชิญหนา 
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ขณะท่ี eLearning เปนการเรียนท่ีเขาถึงระยะไกลและระยะใกล (remote and non - remote)  หรือ 

การใชการเรียนแบบผสมผสานท่ีมีท้ังระบบการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส 

สวน Online learning  เปนคําท่ีมีการใชท้ังการเรียนในและนอกมหาวิทยาลัย (on-off campus) 

  เม่ือจําแนกตามการปฏิสัมพันธ  Distance learning   อาจไมจําเปนตองมีการปฏิสัมพันธ  

แต eLearning  and  Online learning  จําเปนตองมีการเรียนการสอนในเชิงปฏิสัมพันธ 

ท้ังนี้ผูวิจัยสรุปวา แมจะมีการใหนิยามท่ีไมชัดเจนก็ตาม แตการอธิบายถึงคุณลักษณะดานการ

เรียนการสอนจะใหภาพองคประกอบสําคัญของสิ่งแวดลอมการเรียนการสอนมากกวาคําท่ีใช และพบวา 

ระหวางคําท้ัง 3 มีการใชคําวา online learning มากกวา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในคําศัพทตางๆ 

เหลานี้ ผูเขียน จึงขอสรุปความหมายของคําท้ังสาม พอสังเขป ดังนี้  

 Distance learning  การเรียนทางไกล  เปนคําท่ีสื่อความหมาย การจัดเตรียมการเขาถึงการ

เรียนของผูเรียนท่ีอยูหางไกล มีขอจํากัดดานภูมิศาสตร โดยมีการนํามาใชแทนกันระหวาง คําวา 

Distance education และ Distance learning คําแรกมีความหมายมุงเนนท่ีตัวระบบ ขณะท่ีคําท่ีสอง

มุงเนนท่ีผูเรียน  ความสามารถของผูเรียน และการสนับสนุนดานเทคโนโลยี เพ่ือลดขอจํากัดเรื่องเวลา

และสถานท่ี  โดยคําวา Distance learning  มีการนําไปใชอยางกวางขวางในปจจุบัน    

eLearning  การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เปนคําท่ียังมีการใชในหลายนิยาม โดยท่ัวไป

เนนการเขาถึงโดยผานเครื่องมือ เทคโนโลยี  ไมใชเฉพาะเนื้อหาและวิธีการสอนท่ีนําสงดวยสื่อซีดี วิดีโอ 

ดาวเทียมและโทรทัศนปฏิสัมพันธ อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีผูใหนิยามความหมายรวมไปถึง การสงผาน

ความรู ประสบการณผูเรียนรายบุคคลผานกระบวนการสรางความรู ซ่ึงอาจรวม การเรียนออนไลน   

หลักสูตรออนไลน  การเรียนบนเว็บ  ท้ังนี้ แมจะยังไมมีคุณลักษณะเฉพาะ ของ eLearning แตการ

เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส ตองมีโปรแกรม วัสดุ เว็บ ท่ีสามารถจัดเตรียมผูเรียนเปนรายบุคคลได 

 

 

Online learning เปนคําท่ีใชเรียกสื่อเทคโนโลยี การเขาถึงประสบการณการเรียนผานการใช

เทคโนโลย ีโดยมีผูใหนิยามวาเปนพัฒนาการของ Distance learning ท่ีตองการปรับปรุงการเขาถึง

โอกาสทางการศึกษาถึงผูเรียน โดยสิ่งท่ีไดไมเฉพาะแตการเขาถึง แตจะไดการเชื่อมตอ ความยืดหยุน 

และการปฏิสัมพันธ  

หากพิจารณาความสัมพันธระหวางคําเหลานี้  จะเห็นวา eLearning เขามาเสริมจุดออนของ 

Distance learning โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ และคุณภาพการเรียนดวยวิธีการเรียนทางไกล  ท้ังนี้

เพราะ eLearning  เปนแนวความคิดอิสระเปนตัวแทนสาขาการเรียนทางไกลกับฐานรากในวิธีการเรียน

การสอน  การเรียนแบบประชุมทางไกล และการสรางความรูจากการทํางานรวมกันเพ่ือการเรียนรู 

ขณะท่ีการเรียนออนไลนบูรณการความเปนอิสระกับปฏิสัมพันธท่ีอยูเหนือ ขอจํากัดดานเวลาและสถนท่ี 

และแมวา eLearning ไมสามารถทดแทนการเรียนแบบเผชิญหนาไดท้ังหมด แตศักยภาพของ 
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eLearningชวยใหเกิดความเปนไปไดในการเรียนแบบเผชิญหนาและการเรียนออนไลน ในรูปแบบของ

การเรียนแบบผสมผสาน โดยเม่ือกลาวถึง eLearning จะกลาวในแง Online learning  และ  

Blended learning โดยท่ี eLearning ไมใชคําเดียวกับ Distance learning 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนมหาวิทยาลัยทางไกลในระบบเปดท่ีมีการนําคําตางๆ

เหลานี้มาใช โดยคําวา  Distance     education หรือ  Distance learning เปนคําหลักท่ีมหาวิทยาลัย

อางอิงเม่ือกลาวถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการนําสงหลักสูตรการเรียนการสอนไปยังนักศึกษา 

โดยมีการใช คําวา eLearning ในความหมายของสื่อการเรียนการสอนท่ีใชเสริมสื่อหลักท่ียังคงเปนสื่อ
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