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ปจจุบัน มักพบเห็น คําวา Distance learning , eLearning and Online learning
ปรากฏในเอกสาร บทความ การบรรยายทางวิชาการ คําเหลานี้ เปนคําที่มีความหมายเหมือนกัน
หรือไม และใชแทนกันไปในความหมายเดียวกัน ไดไหม นักการศึกษา นักวิจัย และนักศึกษาที่ตองเขา
ไปเกี่ยวของกับการศึกษาทางไกล อาจเกิดความสังสัยหรือสับสนวา จะใชคําใดในบริบทใด ผูเขียนได
รวบรวมและสรุปนิยามของคําเหลานี้มาเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความหมายที่เฉพาะเจาะจงของคําเหล
นี้ และสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับบริบทตอไป
ขอมูลที่นํามาสรุปนี้มาจากบทความตางประเทศ ชื่อ “ E-Learning, Online Learning and
distance learning environments : are they the same?” เปนบทความวิจัยที่สํารวจการใชคํา
ตางๆ เหลานี้ จากกลุมตัวอยางที่เปนนักวิชาการ จํานวน 43 คนจากประเทศตางๆ โดยใหนักวิชาการ
ตอบคําถามจากแบบสํารวจ ครอบคลุมประเด็น ความหมายของคําทั้งสามดังกลาว บทบาทของ
ผูตอบในกิจกรรมการเรียนการสอน ลักษณะของการเรียนการสอนที่มีสวนสงเสริมการนิยามความหมาย
คําตางๆ เหลานี้ และการจัดกลุม (category) โดยจําแนก ความหมายของคํา ตามระดับของคํา
(hierarchy organization) ประเภทของสื่อที่ใช (media type) ประเภทการเขาถึง (access type)
การสื่อสารโตตอบระหวางกัน (correspondence) และ การปฏิสัมพันธ (interaction) ใหผูตอบแสดง
ความคิดเห็นความหมายของคํา
ผลการสํารวจ พบวา เมื่อจัดกลุมตามระดับของคํา Distance learning เปนคําที่มีมากอน
ไดรับการนําไปใชในความหมายกวางที่สุด (broadest term) eLearning and Online learning
เปนคําที่อยูภายใตคํานี้ นอกจากนี้ พบวา คําวา eLearning มีการใหนิยามวามีความหมายเทากับคํา
วา Blended learning โดยที่ 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
เมื่อนําคําตางๆ มาจําแนกตามประเภทของสื่อ พบวา Distance learning ไดรับการใชใน
ความหมายการนําสงเนื้อหาการเรียนทางไปรษณีย เนื้อหาจัดเก็บทั้งในรูปเอกสาร สื่อประสม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ขณะที่ Online learning และ eLearning เขาไปเกี่ยวของกับสื่อที่มีการ
ใชเครื่องมือบนเว็บ (web tools/internet) เมื่อจําแนกตามการเขาถึง พบวา Distance learning
เปนคําที่ใชในความหมายการเขาถึงระยะไกลผานสื่อที่หลากหลาย เปนการเรียนแบบไมเผชิญหนา
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ขณะที่ eLearning เปนการเรียนที่เขาถึงระยะไกลและระยะใกล (remote and non - remote) หรือ
การใชการเรียนแบบผสมผสานที่มีทั้งระบบการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส
สวน Online learning เปนคําที่มีการใชทั้งการเรียนในและนอกมหาวิทยาลัย (on-off campus)
เมื่อจําแนกตามการปฏิสัมพันธ Distance learning อาจไมจําเปนตองมีการปฏิสัมพันธ
แต eLearning and Online learning จําเปนตองมีการเรียนการสอนในเชิงปฏิสัมพันธ
ทั้งนี้ผูวิจัยสรุปวา แมจะมีการใหนิยามที่ไมชัดเจนก็ตาม แตการอธิบายถึงคุณลักษณะดานการ
เรียนการสอนจะใหภาพองคประกอบสําคัญของสิ่งแวดลอมการเรียนการสอนมากกวาคําที่ใช และพบวา
ระหวางคําทั้ง 3 มีการใชคําวา online learning มากกวา เพื่อใหเกิดความเขาใจในคําศัพทตางๆ
เหลานี้ ผูเขียน จึงขอสรุปความหมายของคําทั้งสาม พอสังเขป ดังนี้
Distance learning การเรียนทางไกล เปนคําที่สื่อความหมาย การจัดเตรียมการเขาถึงการ
เรียนของผูเรียนที่อยูหางไกล มีขอจํากัดดานภูมิศาสตร โดยมีการนํามาใชแทนกันระหวาง คําวา
Distance education และ Distance learning คําแรกมีความหมายมุงเนนที่ตัวระบบ ขณะที่คําที่สอง
มุงเนนที่ผูเรียน ความสามารถของผูเรียน และการสนับสนุนดานเทคโนโลยี เพื่อลดขอจํากัดเรื่องเวลา
และสถานที่ โดยคําวา Distance learning มีการนําไปใชอยางกวางขวางในปจจุบัน
eLearning การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส เปนคําที่ยังมีการใชในหลายนิยาม โดยทั่วไป
เนนการเขาถึงโดยผานเครื่องมือ เทคโนโลยี ไมใชเฉพาะเนื้อหาและวิธีการสอนที่นําสงดวยสื่อซีดี วิดีโอ
ดาวเทียมและโทรทัศนปฏิสัมพันธ อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีผูใหนิยามความหมายรวมไปถึง การสงผาน
ความรู ประสบการณผูเรียนรายบุคคลผานกระบวนการสรางความรู ซึ่งอาจรวม การเรียนออนไลน
หลักสูตรออนไลน การเรียนบนเว็บ ทั้งนี้ แมจะยังไมมีคุณลักษณะเฉพาะ ของ eLearning แตการ
เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส ตองมีโปรแกรม วัสดุ เว็บ ที่สามารถจัดเตรียมผูเรียนเปนรายบุคคลได

Online learning เปนคําที่ใชเรียกสื่อเทคโนโลยี การเขาถึงประสบการณการเรียนผานการใช
เทคโนโลยี โดยมีผูใหนิยามวาเปนพัฒนาการของ Distance learning ที่ตองการปรับปรุงการเขาถึง
โอกาสทางการศึกษาถึงผูเรียน โดยสิ่งที่ไดไมเฉพาะแตการเขาถึง แตจะไดการเชื่อมตอ ความยืดหยุน
และการปฏิสัมพันธ
หากพิจารณาความสัมพันธระหวางคําเหลานี้ จะเห็นวา eLearning เขามาเสริมจุดออนของ
Distance learning โดยเฉพาะการปฏิสัมพันธ และคุณภาพการเรียนดวยวิธีการเรียนทางไกล ทั้งนี้
เพราะ eLearning เปนแนวความคิดอิสระเปนตัวแทนสาขาการเรียนทางไกลกับฐานรากในวิธีการเรียน
การสอน การเรียนแบบประชุมทางไกล และการสรางความรูจากการทํางานรวมกันเพื่อการเรียนรู
ขณะที่การเรียนออนไลนบูรณการความเปนอิสระกับปฏิสัมพันธที่อยูเหนือ ขอจํากัดดานเวลาและสถนที่
และแมวา eLearning ไมสามารถทดแทนการเรียนแบบเผชิญหนาไดทั้งหมด แตศักยภาพของ
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eLearningชวยใหเกิดความเปนไปไดในการเรียนแบบเผชิญหนาและการเรียนออนไลน ในรูปแบบของ
การเรียนแบบผสมผสาน โดยเมื่อกลาวถึง eLearning จะกลาวในแง Online learning และ
Blended learning โดยที่ eLearning ไมใชคําเดียวกับ Distance learning
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนมหาวิทยาลัยทางไกลในระบบเปดที่มีการนําคําตางๆ
เหลานี้มาใช โดยคําวา Distance education หรือ Distance learning เปนคําหลักที่มหาวิทยาลัย
อางอิงเมื่อกลาวถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการนําสงหลักสูตรการเรียนการสอนไปยังนักศึกษา
โดยมีการใช คําวา eLearning ในความหมายของสื่อการเรียนการสอนที่ใชเสริมสื่อหลักที่ยังคงเปนสื่อ
สิ่งพิมพ
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