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นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาการรับรู้การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่ม
ในนักศึกษาแพทย์
พลเทพ วิจิตรคุณากร*, อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์**, กฤษณะ สุวรรณภูมิ*
บทคัดย่อ
บทนำ�:

เทคโนโลยีการศึกษาเป็นทีน่ ยิ มในปัจจุบนั เนือ่ งจากความสะดวกและรวดเร็ว LINE® เป็นโปรแกรมประยุกต์ส�ำ หรับ
การสนทนาโต้ตอบแบบทันทีบนอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประยุกต์ใช้การติดต่อสือ่ สารแบบโต้ตอบแบบทันที
แบบกลุม่ สำ�หรับการเรียนการสอนในนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ การศึกษานีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ ศึกษาการ
รับรู้การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่ม ในนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิธีการศึกษา:
รูปแบบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ที่ได้ใช้งานการติดต่อ
สื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่ม จำ�นวน ๒๘ คนและวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา:
ประเด็นสำ�คัญของการใช้งานการติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่มในนักศึกษาแพทย์ คือ (๑) ปัจจัย
ด้านผู้ใช้งาน พบว่า ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและการเตรียมความพร้อมในการเรียนให้แก่นักศึกษา (๒) ปัจจัย
ด้านเนือ้ หาความรู้ พบว่า ช่วยเสริมสร้างการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละสามารถเรียกดูขอ้ มูลและบทสนทนาในอดีตได้
จากโปรแกรม แต่ยงั มีขอ้ จำ�กัดด้านพืน้ ทีแ่ สดงความคิดเห็นและอวัจนะภาษาและ (๓) ปัจจัยด้านเครือ่ งมือ พบว่า
มีความสะดวกรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ก็มีพื้นที่แสดงผลและแป้นพิมพ์ขนาดเล็ก
วิจารณ์ และ
ในมุมมองการรับรูข้ องนักศึกษาแพทย์ พบว่า การติดต่อสือ่ สารแบบโต้ตอบแบบทันทีเป็นเครือ่ งมือทางการศึกษา
สรุปผลการศึกษา: แนวใหม่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบหลัก คือ ผู้ใช้งาน เนื้อหาความรู้
และเครื่องมือ
คำ�สำ�คัญ: การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่ม, เทคโนโลยีการศึกษา, นักศึกษาแพทย์
วันที่รับบทความ: ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙

วันที่อนุญาตให้ตีพิมพ์: ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

* ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
** งานส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ผู้ให้ติดต่อ: นายแพทย์พลเทพ วิจิตรคุณากร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๕ ถนนกาญจนวณิชย์ ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๔๕๑๓๓๐ อีเมล polathep.v@psu.ac.th
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บทน�ำ

วิธีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา (educational technology)
หมายถึง การน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นระบบเพื่อใช้
ปฏิ บั ติ ใ นการแก้ ป ั ญ หาการศึ ก ษาและการเรี ย นการสอน
ซึง่ ประกอบด้วย ๓ องค์ประกอบ คือ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธกี าร๑, ๒
ปัจจุบันเทคโนโลยีการศึกษาในวงการแพทยศาสตรศึกษาเป็น
ที่นิยมและแพร่หลายมากในประเทศพัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราการ
ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้สอนควรที่จะศึกษา
เรียนรู้วิธีการสอนที่ทันสมัยด้วยเช่นกัน๓
LINE® เป็นโปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับการสนทนา
โต้ตอบแบบทันที (instant message) บนอุปกรณ์การสื่อสาร
รูปแบบสมาร์ตโฟน (smartphone) และแท็บเล็ต (tablet)
ที่นิยมมากในประเทศไทย โดยผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วยการ
พิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่อง
หนึ่ง คุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ การติดต่อสื่อสาร
แบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่ม (instant message group
communication)
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ได้มกี ารน�ำการใช้การติดต่อสือ่ สารแบบโต้ตอบ
แบบทันทีแบบกลุ่มผ่านโปรแกรมประยุกต์ LINE® ในนักศึกษา
แพทย์ชั้นปีที่ ๔ ตลอดช่วงการปฏิบัติงานในหน่วย เป็นเวลา
ประมาณ ๑ ถึง ๒ สัปดาห์ต่อกลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งมีนักเรียน
ประมาณ ๗ ถึง ๙ คน โดยมีอาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
๑ ท่านท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูน้ �ำกลุม่ ในการถามตอบปัญหา ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงมอบหมายงาน
การศึกษาเชิงการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
(randomized control trial) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า
นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามสนใจและสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้
การสนทนาโต้ตอบแบบทันทีในระบบการเรียนการสอนใน
ประเทศจีน๔ นอกจากนัน้ แล้วยังมีการศึกษาสนับสนุนการใช้งาน
ในโรงพยาบาลระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล๕
แต่อย่างไรก็ตามยังขาดการศึกษาวิจัยในประเด็นของการใช้
การสนทนาโต้ตอบแบบทันทีในนักศึกษาแพทย์
ดังนั้น การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้
การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่ม ในนักศึกษา
แพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยมีการ
สร้างกรอบค�ำถาม ดังนี้ รูปแบบการใช้งานของนักศึกษา ผลดี
และผลเสียจากการใช้งาน เปรียบเทียบการใช้งานกับรูปแบบ
การเรียนในอดีตและการใช้งานในแพทยศาสตรศึกษาในมุมมอง
ของนักศึกษา ร่วมกับการสร้างค�ำถามเชิงลึก (probe) เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis) เพือ่ อธิบายการรับรู้
การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่ม ในนักศึกษา
แพทย์
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาแพทย์
ชั้นคลินิกทั้งสิ้น ๒๘ คน โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) โดยก�ำหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี้
เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมการใช้
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบโต้ ต อบแบบทั น ที แ บบกลุ ่ ม ในขณะ
ปฏิบัติงานในหน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
เกณฑ์การคัดออก ได้แก่ นักศึกษาทีไ่ ม่ยนิ ยอมในการ
เข้าร่วมวิจัยหรือไม่สามารถติดต่อได้
ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะให้ข้อมูลวัตถุประสงค์
และวิธกี ารวิจยั แก่ผเู้ ข้าร่วมและลงนามเอกสารขอความยินยอม
ผู้เข้าร่วมวิจัยถูกสัมภาษณ์ในสถานที่เป็นส่วนตัวและมีการ
บั น ทึ ก เสี ย งระหว่ า งสั ม ภาษณ์ โดยใช้ ร ะยะเวลาประมาณ
๓๐ ถึง ๖๐ นาทีต่อคน หลังจากนั้นผู้วิจัยถอดบทสัมภาษณ์
และวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis)๖
และกรณีที่ข้อมูลยังไม่อิ่มตัวจะสัมภาษณ์บุคคลต่อไปหรือย้อน
ถามบุคคลเดิมจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว
งานวิ จั ย นี้ ผ ่ า นการอนุ มั ติ ก ารท�ำวิ จั ย เสนอคณะ
กรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รหัสโครงการ: ๕๗-๓๐๑-๐๙-๔)

ผลการศึกษา
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ข้อมูลทัว่ ไปและ
การรับรู้การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่ม ใน
นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจ�ำนวน ๒๘ ราย เป็นชาย ๑๘ คน
(ร้อยละ ๖๔.๓) และเพศหญิง ๑๐ คน (ร้อยละ ๓๕.๗) ค่าพิสัย
ของอายุอยู่ในช่วง ๒๒ ถึง ๒๔ ปี ทุกคนนับถือศาสนาพุทธและ
สถานภาพโสด
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ส่วนที่ ๒ การรับรูก้ ารติดต่อสือ่ สารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบ
กลุ่ม ในนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จากการสั ม ภาษณ์ ส ามารถสรุ ป ประเด็ น ส�ำคั ญ ได้
๓ ประเด็น ดังนี้
๑. ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้การติดต่อสือ่ สารแบบ
โต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่มนั้นมีข้อดี คือ (๑) การเสริมสร้าง
ความมั่นใจ เนื่องจากนักศึกษาสามารถตั้งค�ำถามและพูดคุยได้
โดยทีไ่ ม่เห็นสีหน้าท่าทางและไม่รบั รูน้ ำ�้ เสียงของกันและกัน ซึง่
ช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคคล (๒) การเสริมสร้างการเตรียม
ความพร้อมในการเรียน เนื่องจากได้รับการกระตุ้นตลอดเวลา
เช่น การมอบหมายงานหรือถามตอบความรู้ผ่านการสนทนา
แบบกลุ่มในช่วงนอกเวลาเรียน เป็นต้น
“... รู้สึกว่ามั่นใจในการถามตอบในกลุ่มมากกว่า
ต่อหน้าเพราะกลัวอาจารย์หรือเพื่อนด่า (ต่อว่า)…” (C3)
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง คงมี ข ้ อ จ�ำกั ด คื อ ผู ้ น�ำกลุ ่ ม
(moderator) นักศึกษาทุกคนเห็นตรงกันว่า ผู้น�ำกลุ่มเป็น
ปั จ จั ย ที่ ส�ำคั ญ ที่ สุ ด ซึ่ ง ควรเป็ น อาจารย์ ม ากกว่ า นั ก ศึ ก ษา
เนื่ อ งจากการซั ก ถามระหว่ า งเพื่ อ นกั บ เพื่ อ นไม่ ส ามารถหา
ข้อสรุปของข้อค�ำถามได้
“...กลุม่ ลักษณะนีถ้ า้ ไม่มอี าจารย์ ก็จะไม่มบี รรยากาศ
การเรียนแบบนี้ จะให้พวกผมมาเป็นคนคุมเพือ่ นกันเองแบบนีก้ ็
คงเป็นไปไม่ได้…” (D7)
“…กลุ ่ ม ส่ ว นตั ว ที่ ที่ ไ ม่ มี อ าจารย์ ก็ จ ะ discuss
ไปเรื่อยๆ และไม่รู้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดกันแน่ สุดท้ายก็ต้อง
ถามอาจารย์เพื่อยืนยันค�ำตอบอยู่ดี…” (A3)
๒. ปัจจัยด้านเนื้อหาความรู้
ข้อดี ได้แก่ (๑) การเสริมสร้างการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่มท�ำให้ตนเอง
ได้เรียนรูเ้ นือ้ หาทีเ่ พือ่ นในกลุม่ ได้คน้ คว้าและสรุปแล้วได้ในเวลา
ว่างของตน ซึง่ ในอดีตจะมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ฉพาะช่วงดูแล
ผู้ป่วยตอนในหอผู้ป่วย ซึ่งนักศึกษาจะมีภาระหน้าที่ดูแลผู้ป่วย
ที่ตนเองได้รับมอบหมาย ท�ำให้ไม่สามารถมีสมาธิในการเรียนรู้
ประเด็นของเพือ่ นได้อย่างเต็มที่ (๒) การเรียกดูขอ้ มูลในอดีตได้
นักศึกษาสามารถเรียกดูบทสนทนาหรือรูปภาพที่โต้ตอบกัน
ย้อนหลังได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการทบทวนบทเรียน

“...เวลาราวน์เช้า (ดูแลผู้ป่วยบนหอผู้ป่วยตอนเช้า)
เรามักจะกังวลกับผู้ป่วยตนเองและการบ้านของตนเอง ท�ำให้
ไม่ได้ฟังเนื้อหาที่เพื่อนพูดซักเท่าไร...” (C5)
ข้อจ�ำกัด คือ (๑) พืน้ ทีแ่ สดงความคิดเห็นมีขอ้ จ�ำกัด
เนื้อหาที่อาจารย์มอบหมาย ซึ่งมีหลายประเภท เช่น การถาม
ตอบสั้นๆ (ค�ำถามถูกผิด การวินิจฉัย วินิจฉัยแยกโรค) การถาม
ตอบแบบยาว (การถามกลไกการเกิดโรค การให้อภิปรายผูป้ ว่ ย)
ซึง่ นักศึกษาบางคนจะเพิกเฉยต่อค�ำถามแบบยาวเพราะไม่ถนัด
การพิมพ์ข้อความผ่านอุปกรณ์ ข้อจ�ำกัดอีกประการหนึ่ง คือ
(๒) การไม่สามารถแสดงออกทางอวัจนะภาษา การเรียนการ
สอนในปัจจุบันจะเป็นลักษณะการสอนในห้องเรียน (lecture)
การสอนข้างเตียงผู้ป่วย (bedside teaching) การเรียนการ
สอนกลุม่ ย่อย (small group discussion) ซึง่ สามารถแสดงออก
ผ่านทางสายตา การสัมผัสหรือกิรยิ าท่าทางได้ ในขณะการติดต่อ
สื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุ่มสามารถแสดงออกได้
เพียงส่งไอคอนหรือรูปภาพซึ่งก็สามารถตีความที่แตกต่างกัน
ระหว่างคนส่งสารและคนรับสารได้เช่นกัน
“…รูส้ กึ ว่าการให้มาพิมพ์โต้ตอบยาวๆ ในโปรแกรมมัน
เสียเวลา ควรจะพูดคุยต่อหน้ามากกว่า…” (D4)
“…ผมเห็นข้อความแล้ว แต่เลือกที่จะไม่ตอบเพราะ
ว่าไม่ว่างที่จะพิมพ์ยาวๆ กลัวว่าถ้าพิมพ์ห้วนๆ หรือสั้นๆ แล้ว
จะท�ำให้เพื่อนหรืออาจารย์เข้าใจผิดได้…” (A2)
๓. ปัจจัยทางด้านเครื่องมือ
ข้อดีอันดับแรก คือ (๑) ความสะดวกในการพกพา
ของอุปกรณ์ ส�ำหรับสมาร์ตโฟนด้วยข้อดีทางด้านขนาดเล็ก
สามาถพกติดตัวได้อย่างสะดวก ในขณะที่แท็บเล็ตอาจยังมี
ข้อจ�ำกัดในบางรุ่นที่ขนาดใหญ่ไม่สามารถพกพาติดตัวได้ตลอด
เวลา ซึ่งผู้ใช้จะต้องใส่กระเป๋าและ (๒) ช่องทางการเรียนรู้ที่
รวดเร็ว เนือ่ งจากอุปกรณ์มกี ารแจ้งเตือนทันทีเมือ่ มีบทสนทนา
ใหม่ในกลุ่ม รวมถึงผู้รับสารสามารถค้นคว้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้
พร้อมๆ กับพิมพ์โต้ตอบ ท�ำให้ประหยัดเวลาในการเรียนรูไ้ ด้มาก
“… ผมสามารถพูดคุยถามตอบได้แม้แต่ตอนกินข้าว
หรือเข้าห้องน�้ำ…” (A1)
แต่อย่างไรก็ยังมีข้อจ�ำกัด คือ พื้นที่การแสดงผล
และแป้นพิมพ์ขนาดเล็ก ท�ำให้ผู้ส่งสารต้องส่งข้อความที่สั้นแต่
ต่อเนือ่ งเพือ่ คงความต่อเนือ่ งของเนือ้ หา ผูร้ บั สารบางคนปวดตา
เนื่องจากต้องเพ็งอ่านตัวอักษรขนาดเล็กและส�ำหรับแป้นพิมพ์
ขนาดเล็กส่งผลให้เกิดการพิมพ์ผิดบ่อย
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“… รู ้ สึ ก ว่ า หน้ า จอขนาดเล็ ก เกิ น ไปที่ จ ะใช้ เ ป็ น
ระยะเวลานานๆ ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มนี้มักจะติดพัน ท�ำให้รู้สึก
ปวดตา…” (D2)

วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
การติดต่อสือ่ สารแบบโต้ตอบแบบทันทีแบบกลุม่ เป็น
เพียงเครื่องมือการเรียนรู้แนวใหม่ ซึ่งเป็นเพียงองค์ประกอบ
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยในอดีต
และการศึกษานี้ท�ำให้คาดว่าอนาคตของแพทยศาสตรศึกษา
จะต้องประยุกต์ใช้เป็นจ�ำนวนมาก๗ - ๑๑ รวมถึงนักศึกษาแพทย์
ก็เห็นถึงความส�ำคัญและมีทัศนคติที่ที่ดีต่อเครื่องมือชนิดนี้๑๒
เนื่องจากงานวิจัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบ
ทันทีแบบกลุ่มในนักศึกษาแพทย์มีน้อยมาก ผู้วิจัยจึงพยายาม
เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษา
หรือบุคลากรทางการแพทย์
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารชนิ ด นี้ เ สริ ม สร้ า งความมั่ น ใจใน
ตัวเองในการสนทนากลุ่ม เนื่องจากตนเองจะรู้สึกถึงการอยู่ใน
พืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัย (comfort zone) และอิสระของตนเองในการ
เสนอความคิดเห็นมากกว่าการอยู่ต่อหน้าและอีเมล์ (email)๑๓
ให้นักศึกษาเพราะสังคมออนไลน์เป็นกระบวนการสร้างความ
สัมพันธ์และอารมณ์ความรูส้ กึ ระหว่างบุคคลได้อย่างรวดเร็ว๑๔ - ๑๗
นอกจากนั้ น แล้ ว ยั ง เป็ น การสื่ อ สารชนิ ด กึ่ ง ทางการ ซึ่ ง
ไม่จ�ำเป็นต้องมีตารางเวลาการติดต่อที่ชัดเจนและผู้ใช้มีความ
รู้สึกใกล้เคียงกับการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่สนิทสนม เช่น
เพื่อนหรือครอบครัว เป็นต้น๑๘
นอกจากนี้การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันที
แบบกลุ่มเป็นรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge
sharing) ซึ่งมี ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ คน (people) สถานที่
(place) และสิง่ อ�ำนวยความสะดวก (infrastructure)๑๙, ๒๐ โดย
การติดต่อสื่อสารชนิดนี้เปรียบเสมือนสถานที่หรือบรรยากาศ
ที่เหมาะสมเพราะรูปแบบที่แปลกใหม่และผู้ใช้มักใช้งานขณะ
ผ่อนคลาย รวมถึงเป็นสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีท่ �ำให้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Branzburg สนับสนุนว่า การติดต่อเช่นนี้เป็นเสมือนพื้นที่
ให้นักเรียนได้ปรึกษาเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายหรือการบ้าน
รวมถึงการทบทวนบทเรียนและข้อสอบ๒๑
ผูว้ จิ ยั มีสมมติฐานว่ากลไกในการสนับสนุนการเรียนรู้
จากการสื่อสารชนิดนี้ คือ (๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา โดยงานวิจัยของ Nicholson S พบว่า นักเรียนที่
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ใช้อุปกรณ์มีความรับรู้ถึงความมีส่วนร่วมกับคนในกลุ่มสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ใช้อุปกรณ์คิดเป็นร้อยละ ๔๖ และ ๑๘ ตามล�ำดับ๒๒
(๒) การพัฒนาทักษะการรับรูโ้ ดยตนเอง (self-perceived skill
development) จากการเรียนรูจ้ ากผูอ้ นื่ รูถ้ งึ จุดด้อยของตนเอง
เพื่อไปพัฒนา (๓) เพิ่มความสนใจในการเรียน (interest in
learning) สอดคล้องกับการศึกษาของ Kadirire J ซึง่ พบว่า การ
ใช้การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันทีจะดึงดูดให้คนที่ไม่มี
ความสนใจในการเรียนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและเพิ่มความ
เป็นกันเองระหว่างผู้เรียนและผู้สอน๒๓ และ (๔) พัฒนาระดับ
ความคิดที่ซับซ้อน (complex thinking) เนื่องจากระบบการ
สื่อสารและคุณสมบัติของเครื่องมือท�ำให้นักศึกษาได้รับเนื้อหา
ความรู้จ�ำนวนมาก ซึ่งจ�ำเป็นจะต้องมีการประเมิน (complex
evaluation) และสังเคราะห์เนื้อหาความรู้ (synthesis) ก่อน
ที่จะน�ำมาใช้ได้๒๔
ข้อจ�ำกัดอืน่ ๆ ของการติดต่อสือ่ สารแบบโต้ตอบแบบ
ทันทีแบบกลุม่ ทีน่ อกเหนือจากทีพ่ บงานวิจยั นี้ ได้แก่ ระยะเวลา
การตอบบทสนทนา (response time) มีความหลากหลายได้
มากขึน้ อยูก่ บั เนือ้ หาและรูปแบบของบทสนทนา๒๕ นอกจากนัน้
แล้วจ�ำนวนนักศึกษาในกลุ่มมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ โดย
รูปแบบที่แนะน�ำ คือ รูปแบบตัวต่อตัว๒๖
คณะผู้วิจัยมีแนวคิดสนับสนุนการผสมผสานเทคนิค
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning)๒๗ มาประยุกต์
ใช้ในวงการแพทยศาสตรศึกษา โดยคาดหวังผลลัพธ์จะสามารถ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนและประหยัดทรัพยากรทั้งเวลา
และค่าใช้จ่าย
สรุปผลการศึกษา คือ ในมุมมองการรับรูข้ องนักศึกษา
แพทย์ พบว่า การติดต่อสื่อสารแบบโต้ตอบแบบทันที (instant
message group communications) เป็นเครื่องมือทาง
การศึ ก ษาแนวใหม่ ที่ ส ่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ท างการแพทย์ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ใช้งาน เนื้อหาความรู้
และเครื่องมือ
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Introduction:

Education technologies are popular because of convenience and flexibility. LINE® is an
attractive application for instant messaging (IM) group communications on smartphones or
tablets. The Division of Trauma Surgery at Prince of Songkla University has implemented IM
group communications for medical students to increase contact time between the advisors
and medical students. This study aimed to examine the perception of IM group communications in Thai medical students.
Method:
This study was a qualitative design. We estimated that a sample size of 28 participants in an
IM group would provide thematic saturation. In-depth interviews were utilized for data collection. Data were analyzed by content analysis.
Result:
The core category, “perception of IM group communications”, was generated from three
inter-related categories: (1) User domain: confidence in expressing ideas and effective class
preparation, (2) Knowledge content domain: sharing of knowledge and persistent subject data
(3) Instrument domain: convenience, small graphic interface and typing surface.
Discussion and IM group communications could be a novel promoting educational tool in medical student
Conclusion:
perception. There were three components including users, knowledge contents and
instrument domains.
Key words: Instant messaging group communications, Education technology, Medical student

