แนวทางการใชการสนทนากลุมอยางเต็มศักยภาพสําหรับการวิจัยในสถานศึกษาและชุมชน
โดย รศ. ดร. ปราณี โพธิสขุ
ภาควิชาการศึกษา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นําเรื่อง
ในยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา ครูทุกคนไดรับการคาดหวังวาเปนผูที่มศี ักยภาพและ
สามารถเขามามีสวนรวมในการทํางานเพือ่ เปลี่ยนรูปโรงเรียนที่ตนทํางานอยูใหเปนแหลงเรียนรูที่
นอมนําเอาหลัก ‘ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง’ มาใชใหสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และ
ชุมชน เกิดความมั่นคง มีการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ควบคูก ันไปกับการทา
ทายทางสติปญญา และการรวมกันผดุงความยุติธรรมในสังคม ดังที่มีการระบุไวอยางชัดเจนใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 ถึงอุดมการณและใหหลักในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพือ่ ใหคนไทยทัง้ ปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันทาง
การศึกษา อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูท ี่พึงประสงค ( สํานักงานรับรองมาตร
ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2549: 3) โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติ
เกี่ยวกับการคุมครองและการใหการศึกษาแกเด็กตลอดจนผูดอยโอกาสไวในมาตรา 53,55 และ 80
(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2540: 17, 22 ) วาเด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งรวมทั้งเด็กที่
ยากไร เรรอน ผูพิการ ผูดอยโอกาสจะมีสิทธิไดรับการคุมครอง และศึกษาอบรมจากรัฐ ซึ่งแตเดิม
มากลุมบุคคลดังกลาวไดถูกทอดทิ้งใหเสียเปรียบ จึงนับวาเปนครั้งแรกที่ไดมีการระบุถึงสิทธิของ
กลุมบุคคลดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการสรางความตระหนัก และการมอบหมายให
สถาบันการศึกษามีบทบาทที่จะตองใหคนไทยทั้งปวงไดรับสิทธิทางการศึกษาอยางทั่วถึงเพื่อเปน
พลังชวยสรางสรรคสังคมไทยตอไป
เราจะทําโรงเรียนใหดีขึ้นไดอยางไรบาง? เปนคําถามที่ นักการศึกษา และ นักสังคมวิทยา
ใหความสนใจเปนอยางยิ่งกับคําถามนี้ ในปจจุบันกระแสแนวคิดเกีย่ วกับ ‘การสรางความรู’และ
‘การจัดการความรู’ เปนสิ่งทีน่ ักการศึกษาไดนํามาใชเปนประเด็นหลักของแนวทางการจัดการศึกษา
โดยเนนใหครูทําการวิจยั ในชั้นเรียน ใหสามารถสรางองคความรูเกี่ยวกับวิชาชีพของตนจากการ
ปฏิบัติในชั้นเรียนโดยระบุไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการเรียนการสอน มาตรฐานที่
10 ตัวบงชี้ที่ 10.7 ใหครูทํา “การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปพัฒนาผูเรียน”
และมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู ระบุไวในมาตรฐานที่ 18 ใหสถานศึกษามีการ
รวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน ( สํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2549:
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13, 15) จากมาตรฐานดังกลาวจึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทของครู ที่เปลี่ยนแปลงไปเปนผูมี
บทบาทสําคัญในการแสวงหาความรู และบริการชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เราจะทําโรงเรียนใหดีขึ้นไดอยางไรบาง? คําถามเดียวกันนี้ ในกลุมของนักสังคมวิทยา
ดวยกันเองมีความเห็นตางกันออกไป โดยนักสังคมวิทยากลุมนักทฤษฎีผลิตซ้ํา ( reproduction
theorists) มักถูกวิจารณวามีทัศนะตอบทบาทของสถาบันการศึกษาในการเปลี่ยนรูปทางสังคม
(social transformation) ไปในทางที่ไมคอยมีบทบาทเทาใดนัก โดยมองวาสถาบันการศึกษาไมมี
อํานาจในการปฏิบัติตอแหลงปญหาที่ถูกเรียกรองใหแกไข สถาบันการศึกษาทําหนาที่ในลักษณะ
ของการ ‘สะทอน’ มากกวา ‘การเปลี่ยนรูปราง’ พื้นฐานทางสังคมและลักษณะของเศรษฐกิจของ
สังคมใหญ ในขณะทีน่ ักสังคมวิทยากลุมทฤษฎีวิพากษ ( critical theorists) ไดเนนถึงศักยภาพของ
คน และพลังของความรูในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวคิดของกลุมวิพากษไดรับความสนใจเพิ่มมาก
ขึ้นดังจะเห็นไดจากแนวโนมในสังคมไทยและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจทาง
การศึกษาและการปฏิบัติที่เดิมมีลักษณะรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลางไปเปนการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา ซึ่งในปจจุบนั มีการยายปรับเปลี่ยนอํานาจไปยังคนที่แตกอ นเคยอยูใ ตลาํ ดับการ
ปกครอง เชน ทองถิ่น เขตพื้นที่ ครู นักเรียน ชนกลุมนอย สตรี และผูดอ ยโอกาสใหไดมีสิทธิ มีเสียง
เพิ่มมากขึ้น
ลักษณะของแนวความคิดตางๆดังกลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวามีความสอดคลองกับ
ลักษณะเดนประการหนึ่งของการวิจยั เชิงคุณภาพ ทีใ่ หความสนใจไปยัง การตระหนักถึงบริบททาง
สังคมของการวิจัย ทัศนะของคนใน (emic) การสรางความสัมพันธแนวราบระหวางผูใ หขอมูลดวย
กันเอง และระหวางผูใหขอมูลกับผูวิจัย การใหพลังอํานาจ (empower) แกผูใหขอมูลซึ่งเปนกลุมคน
ที่ไดเคยรับความสนใจนอย อาทิ คนชายขอบ ผูดอยโอกาส สตรี ฯลฯ ใหไดมีโอกาสมามี
ปฏิสัมพันธ รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น ในขณะที่ผูวิจัยสามารถสอบทานความถูกตองของ
ขอมูลไดในระดับหนึ่ง ซึ่งลักษณะของแนวคิดและขอมูลดังกลาวนี้สามารถทําไดโดยใชการเก็บ
ขอมูลแบบการสนทนากลุม หรือ การอภิปรายกลุมแบบเฉพาะเจาะจง ( focus group discussion -FGD) ซึ่งในทีน่ ี้จะขอใชคําวา การสนทนากลุม เพื่อความกระชับในการสื่อความหมาย
อนึ่ง ในบทความนี้จะนําเสนอแนวทางการใชการสนทนากลุมอยางเต็มศักยภาพสําหรับ
การวิจยั ในสถานศึกษาและชุมชนใน 3 ประเด็น ไดแก 1) ความหมายและคุณสมบัติลักษณะเดน
ของการสนทนากลุม เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเก็บขอมูลแบบอื่น 2) การใชประโยชนจากศักยภาพ
ของการสนทนากลุมในการวิจัย 3) ขั้นตอนการสนทนากลุม 4 ขั้น ไดแก (1) หัวขอคําถาม/
วัตถุประสงค (2) ประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง (3) แนวคําถาม: มโนทัศน คําถาม และ
ประเด็นเพื่อการซักถามตอ (4) การจัดการสนทนากลุม โดยมีสาระตามลําดับดังนี้

2

1. ความหมายและคุณสมบัตลิ ักษณะเดนของการสนทนากลุมเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพแบบอื่น
ชาย โพธิสิตา (2547: 208-209) ไดใหนยิ ามของการสนทนากลุมสรุปไดวา การสนทนา
กลุม เปนกลุมคนที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อการสนทนา หรือการอภิปรายกัน โดยมีจดุ มุงหมายเจาะจงเพื่อ
จะหาขอมูลทีถ่ ูกตองตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามการวิจัยเรื่องใดเรือ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งขอมูล
ที่ดีควรจะมาจากการอภิปรายที่กลุมมีการโตตอบกัน และดวยคุณสมบัตขิ อนี้เองทําใหวิธีการนี้ถูก
เรียกวา ‘การอภิปรายกลุมแบบเฉพาะเจาะจง’ (focus group discussion -- FGD) หรือการสนทนา
กลุม
Morgan (1988) ไดอธิบายเชิงเปรียบเทียบถึงวิธีการเก็บขอมูลวา วิธีการสําคัญ 2 วิธีที่ใชใน
การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพคือ การสังเกตอยางมีสวนรวม และ การสัมภาษณแบบตัวตอตัว สําหรับ
การสนทนากลุม นั้นเปนการรวมเอาองคประกอบที่สําคัญของทั้งสองวิธีนี้เขามา แตในบางงานวิจัย
ซึ่งมีจุดมุงหมายเฉพาะ เชนตองการขอมูลที่มีสภาพตามธรรมชาติ ขอมูลที่มีลักษณะพิเศษ การ
สนทนากลุมก็ไมสามารถมาแทนที่วิธกี ารทั้งสองได กลาวคือ
ในประเด็นเกีย่ วกับการสังเกต วิธีการสนทนากลุมชวยใหนักวิจยั ในฐานะเปนผู
ดําเนินการสนทนา มีโอกาสสังเกตพฤติกรรมของผูรวมสนทนาผานทางปฏิสัมพันธทางวาจาที่
สมาชิกกลุมมีตอกันในหัวขอใดหัวขอหนึง่ ในเวลาที่จํากัด แตขอดอยของการสนทนากลุมเมื่อเทียบ
กับการสังเกตอยางมีสวนรวมคือ ไมเปนไปตามสภาพธรรมชาติซึ่งมีพฤติกรรมหลากหลาย และ
กลุมคนที่มารวมกันก็ถูกเลือกมาอยางเฉพาะเจาะจงไมใชกลุมตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรื่องที่
สมาชิกสนทนากันก็เปนเรื่องที่ผูวิจัยกําหนดมามิใชเรื่องที่สนทนากันตามปกติ ดังนัน้ เมื่อใดก็ตามที่
ผูวิจัยตองการขอมูลเกี่ยวกับการกระทําทางสังคมที่หลากหลาย มิใชขอมูลที่เปนเพียงพฤติกรรมทาง
วาจาและเปนขอมูลที่มาจากการรายงานดวยตนเอง ผูวจิ ัยก็นาจะเลือกใชการสังเกตอยางมีสวนรวม
มากกวาการสนทนากลุม แตจุดดอยของการสังเกตอยางมีสวนรวมคือผูวิจัยมีความยากลําบากใน
การกําหนดแหลง และการเขาถึงฉาก (settings) เพื่อรวบรวมขอมูลในหัวขอที่สนใจ
ในประเด็นเกีย่ วกับการสัมภาษณ วิธีการสนทนากลุมชวยใหนกั วิจัยสังเกต
ปฏิกิริยาของผูรวมสนทนาทีม่ ีตอประเด็นการสนทนาตางๆได และชวยใหผูวจิ ัยเขาถึงผูใหขอมูล
บางคนที่ขลาดกลัวตอการถูกสัมภาษณแบบตัวตอตัว เนื่องจากการสนทนากลุมเปดโอกาสใหผูให
ขอมูลไดอยูในสิ่งแวดลอมที่รูสึกปลอดภัย สบายใจที่จะแลกเปลีย่ นความคิด ความเชื่อ เจตคติ ใน
กลุมคนที่มีพนื้ ฐานทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ เพศ ทีเ่ หมือนๆกัน นอกจากนีใ้ นการสนทนากลุมผู
รวมสนทนาสามารถดําเนินการสนทนาตามที่ตนอยากแสดงออก และสามารถคุมทิศทางการ
สนทนาได ในขณะทีก่ ารสัมภาษณแบบตัวตอตัว มีขอเดนที่ผูวิจยั สามารถควบคุมสถานการณได
มากกวา ทําใหการสัมภาษณดําเนินไปตามแผนที่ผูวิจยั กําหนดไวได แตก็มีขอดอยที่ยังคงลักษณะ
ความสัมพันธแบบเดิมเอาไวโดยผูวิจยั มีอิทธิพลเหนือกระบวนการวิจยั ทัง้ หมด
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สําหรับความเขาใจผิดที่มักเกิดขึ้นระหวางวิธี ‘การสนทนากลุม’ กับ ‘การสัมภาษณกลุม’
นั้น ทวีศกั ดิ์ นพเกษร ( 2548: 153) ไดเตือนนักวิจยั ที่ขาดความเขาใจและประสบการณถึงขอ
แตกตางระหวางการสนทนากลุม กับการสัมภาษณกลุมดังตารางสรุปเปรียบเทียบลักษณะขอ
แตกตางดังนี้
การสนทนากลุม ( focus group discussion)

การสัมภาษณกลุม (group interview)

มีลักษณะเปนการสนทนา อภิปรายโตตอบอยางอิสระระหวาง เปนการถามตอบระหวางผูสัมภาษณกับสมาชิก
สมาชิกในกลุมกันเองตามประเด็นที่กําหนด โดยสมาชิกทุกคน แตละคน โดยมีผูสัมภาษณเปนศูนยกลางของ
การสือ่ สารภายในกลุม
ในกลุมเปนศูนยกลางของการสื่อสารภายในกลุม

ผูดําเนินรายการ

ผูสัมภาษณ

2. การใชประโยชนจากศักยภาพของการสนทนากลุมในการวิจัย
จากการที่การสนทนากลุม มีลักษณะผสมของ การสังเกตอยางมีสวนรวม และวิธีการ
สัมภาษณ ดังกลาวขางตน ทําใหการสนทนากลุมในปจจุบันไดรับความนิยมในหลายวงการ แตก็มี
ขอที่ควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชการสนทนากลุมใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
วิจัยแตละเรื่องและใชใหเต็มศักยภาพของวิธีการ โดยอาจใชในฐานะทีเ่ ปนวิธีวจิ ัยที่เบ็ดเสร็จ
สมบูรณในตัว หรือใชเสริมกับวิธีการแบบอื่นก็ได เชน การใชการสนทนากลุมกอน/หลังการสํารวจ
หรือการเปรียบเทียบขอมูลจากการสนทนากลุมกับการสัมภาษณเชิงลึก /การสังเกตอยางมีสวนรวม
ในลักษณะของการตรวจสามเสาเชิงวิธีการ ( method triangulation) ดังเชน ตัวอยางการวิจยั ที่มีการ
ใชการสนทนากลุมรวมกับวิธีการอื่นๆและในฐานะวิธีวิจยั เบ็ดเสร็จสมบูรณในตัวที่แสดงไว
ตอไปนี้
ตัวอยางงานวิจัยที่ใชการสนทนากลุม การสัมภาษณ การสังเกต และหลักฐานอื่นๆ
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ตองการศึกษาครูผูสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนที่
จัดการสอนแบบเรียนรวม (inclusive)วา มีเจตคติ และความเชื่อ เปนอยางไร กลุมครูดังกลาวมีทักษะ
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และการปฺฏิบัติงานอยางไรบาง ครูมีการตีความบทบาทที่ตนปฏิบัติจริงในบริบทของโรงเรียนที่มีการ
เรียนรวมอยางไร โดยใชการสนทนากลุมรวมกับการสัมภาษณ และการสังเกต ( Janesick, 1998: 101111)
ตัวอยางงานวิจัยที่ใชวิธีการสนทนากลุม ในฐานะที่เปนวิธีวิจัยที่เบ็ดเสร็จสมบูรณในตัว
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาตองการศึกษาทําความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณของนักเรียน
มัธยมปลายที่ไดเกรดเฉลี่ยในระดับต่ํา และไดใชการสนทนากลุมเพื่อสํารวจวาทําไมนักเรียนเหลานี้จึง
กําหนดเปาหมายในการเรียนของตนไวเพียงแค ‘ไมถึงกับตกก็พอแลว’ ( Morgan,1998a: 3)
โปรแกรมรณรงคใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปลอดจากการใชสิ่งเสพติดประสบ
ความสําเร็จมากในบางโรงเรียน และประสบความสําเร็จนอยในบางโรงเรียน จึงมีการนําการสนทนา
กลุมเขาไปใชศึกษาเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมากกับโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จนอย ผลการสนทนากลุมพบวาโปรแกรมรณรงค ฯในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมากนั้น
มีการเชื่อมโยงกับชมรมตางๆและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีอยูกอนแลว ( Morgan,1998a: 3)

สําหรับในประเด็นศักยภาพของวิธีการนั้น จากการที่ลักษณะของการสนทนากลุมเปน
วิธีการที่สมาชิกไดอยูรวมกลุม กับคนที่มีลักษณะบางอยางคลายคลึงกัน เชน เชื้อชาติ เพศ อายุ อาชีพ
ประสบการณ ฯลฯจึงทําใหสมาชิกมีความรูส ึกวาตนมีพลังอํานาจ เพราะไมไดเผชิญหนากับผูวิจยั
เพียงลําพัง การสนทนากลุมจึงเปนการลดความสัมพันธเชิงอํานาจในแนวดิ่งระหวางผูดําเนินการ
สนทนากับสมาชิกในกลุมสนทนา ลักษณะดังกลาวนี้ทําใหมีผูเห็นวาการสนทนากลุมเหมาะสําหรับ
การวิจยั ในแนว สตรีนิยม ชนกลุมนอยและ การเปลี่ยนแปลงในองคกร (ชาย โพธิสิตา, 2547: 221)
นอกจากนี้ มีผูเห็นวาการสนทนากลุมไมนา ที่จะเปนเพียงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล แต
นาจะมีศกั ยภาพในการกอใหเกิดจิตสํานึก และการเปลี่ยนแปลงสังคมได ซึ่งในประเด็นนี้ Madriz
(2000: 835-836) มีความเห็นวาการสนทนากลุมสามารถนํามาเปน องคประกอบสําคัญเพื่อชวยให
เกิดความเปนธรรมในสังคมสําหรับกลุมสตรีที่ดอยโอกาสเนื่องจากการสนทนากลุมเนนที่ความ
คิดเห็นที่มาจากปฏิสัมพันธของกลุมมากกวารายบุคคล การจัดโอกาสใหผูใหขอมูลไดสนทนากับ
คนที่มีลักษณะคลายคลึงกันทําใหผูใหขอมูลกลาพูดมากขึ้น และกลุมผูสนทนายิ่งมีปฏิสัมพันธ
ระหวางกันมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหลดการมีปฏิสัมพันธระหวางผูดําเนินรายการกับผูรวมการสนทนา
แตละคนลงไปเทานั้น ซึ่งเทากับเปนการเพิ่มน้ําหนัก เพิ่มพลังอํานาจ (empower) ใหกับความ
คิดเห็นของสมาชิกผูสนทนากลุม และลดอิทธิพลของผูวิจัยทีม่ ีตอกระบวนการสัมภาษณใหนอยลง
ไป โดย Madriz (2000: 838) ไดกลาวถึงการสงเสริมมาตรฐานการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบกับขอ
เรียกรองของนักสตรีนิยม (feminist) ใหมกี ารเพิ่มความสนใจในคําถามตอไปนี้ :
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- นักวิจยั ทางดานสังคมศาสตรควรจะมีจริยธรรมในการทําการวิจยั อยางไรที่จะทํา
ใหพลวิจัย (subjects)ไมไดเปนเพียงผูใ หขอ มูลอยางเดียวแตยังทําหนาทีเ่ ปนตัวแทน
(human agents) ที่มีศักยภาพที่จะกอใหเกิดความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคมอีกทาง
หนึ่งดวย
-การสนทนากลุมจะมีศักยภาพเปนทั้งวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลและใชการมี
ปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนมาเปนกระบวนการกระตุน ใหเกิดจิตสํานึกไดหรือไม
สําหรับการนําศักยภาพของการสนทนากลุมไปใชในงานวิจัยประเภทตางๆนั้น Morgan
( 1998: 12-15) ไดเสนอตัวอยางแนวทางการใชประโยชนจากการสนทนากลุมในขัน้ ตอนการวิจัย 4
ขั้นดังนี้

การระบุปญหา
การวางแผน
การนําไปใช
การประเมินผล

การวิจัยดาน
วิชาการ

ผลิตภัณฑ
การตลาด

การประเมินการ
วิจัย

การปรับปรุง
คุณภาพ

การตั้งคําถามการ
วิจัย
การออกแบบการ
วิจัย
การเก็บรวบรวม
ขอมูล

แนวคิดการผลิต
สินคาชนิดใหม
การพัฒนาสินคา
ชนิดใหม
การติดตามการ
ตอบสนองของ
ลูกคา
การปรับปรุง
ผลิตภัณฑ หรือ
การตลาด

การประเมินความ
ตองการ
การพัฒนา
โปรแกรม
การประเมิน
กระบวนการ

การระบุถึงโอกาส
ตางๆ
การวางแผนการ
ดําเนินงาน
การลงมือปฏิบัติการ

การวิเคราะหขอมูล

การประเมินผลลัพธ การประเมินการ
ออกแบบที่ไดทําไป
แลว

การระบุปญหา
ในขั้นนี้ ประเด็นหลักคือการกําหนดจุดประสงค โดยเปนกระบวนการของการสํารวจ
(exploration) และการคนพบ (discovery) การสนทนากลุมนับวามีประโยชนมากในขั้นการสํารวจ
เนื่องจากสามารถดําเนินการไดแมวาคณะผูวิจัยจะยังมีความรูเพียงเล็กนอยเกีย่ วกับหัวขอวิจยั ที่ทํา
สําหรับในขั้นการคนพบ การอภิปรายในการสนทนากลุมเปนการสนทนาแบบไมมโี ครงสราง และ
เปนคําถามปลายเปด มิไดเปนการอภิปรายตามประเด็นทีผ่ ูวิจัยไดกําหนดมาลวงหนา แตคณะผูวิจยั
พยายามเรียนรูจ ากผูรวมการสนทนาใหไดมากที่สุด ยกตัวอยางเชน ผูวจิ ัยเชิงวิชาการใชการสนทนา
กลุมเพื่อสราง ‘ขอสมมติฐาน’ เกีย่ วกับประเด็นใหมที่จะศึกษา ในขณะที่ ผูวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
มองหาโอกาสที่จะ ‘สงเสริมวิถีทาง’ ที่มีอยูแลวใหดยี ิ่งขึ้น ในขั้นการระบุปญหานี้ โปรดอาน
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ตัวอยางการประเมินความตองการจําเปนของชุมชนประกอบ เพื่อใหเห็นแนวทางและขั้นตอนการ
สนทนากลุมทีเ่ ปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น
การวางแผน
ในขั้นนี้ สิ่งสําคัญคือการหาหนทางที่ดีที่สดุ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยมักจะเปนการ
ดําเนินการตอเนื่องจากการสํารวจ แตในขัน้ นี้คณะวิจัยมีการสัมภาษณที่มีโครงสรางมากขึ้นกวาเดิม
การสนทนากลุมจะชวยใหผูวิจัยไดรับฟงทัศนะที่หลากหลายของผูรวมการสนทนากลุมที่โตตอบ
ตามประเด็นทีผ่ ูวิจัยกําหนด ซึ่งจะทําใหผูวจิ ัยไดรับขอเสนอแนะที่ควรดําเนินการตอ หรือปญหา
อุปสรรค หลุมพรางที่อาจจะเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ผูวิจยั การตลาดใชการสนทนากลุมเพื่อเรียนรู
แนวทางในการจัดลําดับ สถานะของผลิตภัณฑของตนเมือ่ เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่นๆที่มีอยูแลว
ในตลาด ในขณะที่ผวู ิจัยเกีย่ วกับการประเมินใชการสนทนากลุมเพื่อหาทางออกแบบโครงการที่
นําไปสูผลลัพธที่พึงประสงค
การนําไปใช
ในขั้นนีเ้ ปนการปรับปรุงแผนที่วางไวในขัน้ ตน โดยระหวางที่ดําเนินการไปตามแผนที่วาง
ไวนนั้ ผูวิจยั ตองการขอมูลเชิงลึกและเปนขอมูลในบริบทที่ทําการวิจยั ซึ่งการสนทนากลุมจะชวย
ใหผูวจิ ัยมีความรูที่หยั่งลึกในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับการนําไปใชวา แผนทีว่ างไวสามารถ
นําไปใชไดดีเพียงไร จะมีการลดชองวางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงไดอยางไรบาง
ยกตัวอยางเชน ผูวิจยั เกีย่ วกับการประเมินใชการสนทนากลุมเพื่อติดตามกระบวนการทํางานแนว
ใหมที่ไดออกแบบไป ในขณะที่ผวู ิจัยการตลาดใชการสนทนากลุมตรวจสอบวาการโฆษณา
เหมาะสมกับลูกคาหรือไม เปนตน
การประเมินผล
ในขั้นนี้ เปนการทําความเขาใจวามีอะไรเกิดขึ้นกับโครงการวิจยั และผูว ิจัยไดรับบทเรียน
อะไรที่จะนําไปเปนขอคิดในการวิจัยครั้งตอไป เมื่อการวิจัยสิ้นสุดลงการประเมินเชิงคุณภาพจะ
ชวยใหผูวจิ ัยตีความสิ่งที่ไดเกิดขึ้น เนื่องจากการอภิปรายในการสนทนากลุมจะชวยใหผูวจิ ัยหยั่งรู
วาการไดผลลัพธออกมาเชนนี้เปนมาอยางไร และทําไมจึงเปนเชนนัน้ ซึ่งไมวาผลที่ออกมาจะ
ประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว การประเมินในลักษณะติดตามผลเชนนี้จะชวยใหผูวจิ ัย
สามารถปรับปรุงการทําวิจยั ครั้งตอไป ตัวอยางเชน ผูวจิ ัยเกีย่ วกับการประเมินซึ่งมักจะมองการ
ทํางานวิจยั ในลักษณะตอเนือ่ งสามารถใชการสนทนากลุมเพื่อใหขอมูลยอนกลับที่นาํ ไปใชกับการ
วิจัยในครั้งตอไป และผูวจิ ัยในเชิงวิชาการสามารถใชการสนทนากลุมเพื่อศึกษาผลที่ยังไมดนี ักและ
คิดถึงหัวขอทีค่ วรจะศึกษาเปนลําดับตอไป
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ตัวอยาง การประเมินความตองการจําเปนของชุมชน ( Morgan, 1998a: 20-22)
เปาหมายและจุดประสงค
มูลนิธิระดับชาติแหงหนึ่งไดใชการสนทนากลุมเพื่อสํารวจทิศทางความเปนไปไดสําหรับชุดรายการ
ใหมที่จะชวยเพิ่มโอกาสการจางในชุมชนชาวฮิสแปนิค โดยมีเปาหมายตองการรับทราบความตองการจําเปนของ
สมาชิกในชุมชน
ขนาดโครงการและคณะทํางาน
โครงการนี้ทําการสนทนากลุมจํานวน 8 กลุม โดยมีสนามวิจัยตางกัน 4 แหง มีคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ดําเนินการ 1 แหง และเปนแหลงกลางในการติดตอและฝกอบรมการสนทนากลุมใหกับคณะวิจัยซึ่งทํางานดาน
สวัสดิการสังคมในสนามวิจัยอื่นๆ ผูดําเนินการทั้งหมดเปนฮิสแปนิค พูดไดทั้งภาษาอังกฤษและสเปน
ผูเขารวมสนทนากลุมในการวิจัย
สนามวิจัย 2 แหงอยูในตัวเมือง คณะวิจัยจัดกลุมสนทนาโดยแยกเพศ ชาย/หญิง สวนอีก 2 แหงอยูใน
เขตชนบท ตางชุมชนกัน จัดกลุมแบบคละเพศ ลักษณะที่นาสนใจของกลุมชนบททั้ง 2 แหงคือ ผูรวมสนทนา
หลายคนนําสมาชิกในครอบครัวของตนเขารวมการสนทนากลุมดวย แมวาคณะวิจัยจะกําหนดจํานวนผูเขารวม
สนทนาไวกลุมละ 8-10 คน แตก็ใหสมาชิกที่มาเพิ่มเขารวมการสนทนาดวย ซึ่งแตละครอบครัวมีการตกลงกันวา
คนในครอบครัวของตนคนใดจะเปนผูนําในการพูดกับกลุม และมีหลายจังหวะที่มีการปรึกษาหารือกันใน
ครอบครัว ภาษาที่ใชมีทั้งอังกฤษและสเปนตามแตผูรวมสนทนาตองการ สถานที่สนทนาจัดที่ศาลาประชาคม
ผูเขารวมแตละคนไดรับเงินคนละ 25$
การเก็บรวบรวมขอมูล
การสนทนาเริ่มตนโดยกลาวถึงงานที่แตละคนทําอยูและประสบการณในการหางานทํา และอภิปรายถึง
ประเด็นโดยทั่วไปที่คนงานชาวฮิสแปนิคประสบอยู การสัมภาษณที่จัดไดวามีชีวิตชีวาอยางหนึ่งคือการใหผูรวม
สนทนาดูภาพถายจํานวนหนึ่งและถามความคิดเห็นที่มี ตอภาพถายนั้น เชน ภาพผูหญิงในมือเต็มไปดวยกระดาษ
แผนปลิวของหนวยงานเกี่ยวกับการจางงาน ดานหลังผูหญิงมีคนยืนตอคิวยาวเหยียด กิจกรรมนี้เปนการกระตุนให
เกิดการอภิปรายกันภายในกลุม
การวิเคราะหและการรายงานผลการวิจัย
คณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเก็บเทปจากแตละกลุมและทําการถอดเทป เมื่อนําขอมูลการอภิปรายมา
เปรียบเทียบพบวามีประเด็นหัวขอ (themes)หลายประเด็นดวยกัน ประเด็นที่หนักแนนมากคือเรื่อง ‘ครอบครัว’
ไมใชผูทํางานที่เปนเอกัตตบุคคล ซึ่งประเด็นนี้ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตแรกที่มีสมาชิกของครอบครัว
ติดตามมาเขาการสนทนากลุมดวย นอกจากนี้ยังมีความแตกตางระหวางกลุมโดยเฉพาะกลุมชาย และกลุมหญิงที่
อยูในตัวเมือง ซึ่งแสดงถึงสถานการณที่เปนความยากลําบากของหญิงทํางานที่เปนแมและตองเลี้ยงลูกแตผูเดียว
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผูรวมการสนทนากลุมคือ มีการแลกเปลี่ยนคําแนะนํา รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนชื่อ เบอรโทรศัพทซึ่งกันและกันเพื่อติดตอในภายหลัง บางกลุมมีการกรอกรายชื่อเพื่อมาพบปะกัน
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บางกลุมถึงกับนัดหมายจัดการสนทนากลุมครั้งตอไปเอง ซึ่งคณะวิจัยไดสรุปวา เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้แสดงให
เห็นถึงคุณคาของ ‘วิธีการเพิ่มอํานาจ’ ( empower approach) ที่จะนํามาใชในโอกาสตอไป ที่มูลนิธิเริ่มตนวาง
แผนเปนกาวแรกในการจัดตั้งองคกรชุมชน

จากการนําวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมดังกลาวขางตนนี้ เปนการ
ยกตัวอยางทีแ่ สดงใหเห็นวาการสนทนากลุมสามารถนํามาใชในการวิจัยไดในหลายขั้นตอนตาม
ความเหมาะสม แตมิไดหมายความวาจะเปนการชี้นําใหผวู ิจัยเลือกใชการสนทนากลุมในทุกๆ
ขั้นตอนของการวิจัยแตเพียงวิธีการเดียว ผูว ิจัยควรเลือกใชวิธีการนี้หลังจากไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมกับจุดมุงหมายการวิจัย และลักษณะขอมูลที่ตองการกอนทําการตัดสินใจ นอกจากนี้
ตัวอยางการวิจยั เกีย่ วกับการประเมินความตองการจําเปนของชุมชนขางตนชวยใหเห็นศักยภาพของ
การสนทนากลุมในการเพิ่มอํานาจใหกับผูร วมสนทนาไดมีโอกาสพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็น
กันซึ่งอาจนําไปสูการรวมตัวกันเปนกลุมในชุมชนเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในโอกาสตอไป
3. ขั้นตอนการสนทนากลุม
ขั้นตอนหลักของการสนทนากลุม ในที่นจี้ ะขอนําเสนอเฉพาะบางสวนของการดําเนินการ
สนทนากลุม โดยเนนที่การดําเนินการ 4 ขั้น คือ 1) การกําหนดหัวขอคําถาม วัตถุประสงค 2)
ประชากรเปาหมาย และการเลือกกลุมตัวอยาง 3) แนวคําถามเกี่ยวกับ: มโนทัศน คําถาม และ
รายการเพื่อการซักถามตอ 4) การจัดการสนทนากลุม /ผูด ําเนินการ โดยมีสาระที่ควรดําเนินการ
ดังนี้
3.1 หัวขอคําถาม วัตถุประสงค
ผูวิจัยควรมีการกําหนดปญหาการวิจยั คําถามการวิจยั และวัตถุประสงคการวิจยั ที่
ชัดเจน วาโครงการวิจยั ตองการทําสิ่งใดใหสําเร็จ โดยคิดถึงงานวิจยั ที่เสร็จเรียบรอยแลววามี
ลักษณะอยางไร กลุมผูใชงานวิจยั นี้คือใคร อะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับบุคคลเหลานั้น และบุคคล
ดังกลาวมีเกณฑอะไรในการตัดสินวางานวิจัยเปนงานวิจยั ที่ดี
จากนั้นจึงพิจารณาวาวิธีการใดที่จะทําใหไปสูเปาหมายทีก่ ําหนดไวได วิธีการ
ดังกลาวสอดคลองกับลักษณะเดนของวิธีการสนทนากลุมหรือไม งานวิจัยนี้สามารถใชการสนทนา
กลุมในลักษณะเบ็ดเสร็จสมบูรณในตัว หรือ อาจจะใชรวมกันกับวิธีการอื่นๆ เพื่อจะไดสามารถใช
วิธีการนี้ไดอยางเต็มศักยภาพ
3.2 ประชากรเปาหมาย และการเลือกกลุมตัวอยาง
หลังจากที่ไดกาํ หนดปญหาการวิจัย และพิจารณาความสอดคลองกับวิธกี ารเก็บ
ขอมูลแลว ขั้นตอไปเปนการพิจารณาวาขอมูลนั้นจะตองไดจากใครบาง นั่นคือการกําหนด
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ประชากรเปาหมายที่จะใหขอมูลที่ตอบคําถามการวิจัยไดดีที่สุด และเนื่องจากการสนทนากลุมเปน
วิธีการที่ครอบคลุมตัวอยางไดจํานวนนอยการกําหนดประชากรจึงมีลักษณะการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของโครงการวิจัย ดังตัวอยาง
ลักษณะของกลุมตัวอยางที่เขาเกณฑการคัดเลือก (Morgan, 1998a: 56 )
- หนวยงานราชการแหงหนึ่งดําเนินการสนทนากลุมกับผูมาใชบริการที่มีระดับความพึงพอใจ
การใหบริการในระดับปานกลาง เพื่อวาจะไดทราบขอมูลวาหนวยงานของตนมีสิ่งใดที่ทําไดดีและสิ่งใด
ยังบกพรองอยู
- หนวยงานที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการหนวยงานหนึ่งทําการติดตามผลการดําเนินงาน
โปรแกรมใหมที่เพิ่งเปดใหบริการ โดยทําการสนทนากลุมกับกลุมคนที่แสดงความสนใจในโปรแกรม แตไมเคย
ลงทะเบียนเขาใชบริการเลย เพื่อเปนการประเมินความสามารถของการหาลูกคาของหนวยงาน

สมาชิกในการสนทนาแตละกลุมนอกจากจะเปนผูใ หขอมูลสําคัญตามประเด็นที่ผวู ิจยั
ตองการแลว สมาชิกในกลุม ยังจะตองมีลักษณะรวมบางอยางคลายคลึงกัน ( homogeneous
participant) อีกดวย ตัวแปรเชิงประชากรทีม่ ักใชกําหนดคุณสมบัติของผูรวมสนทนากลุม ในการจัด
กลุมไดแก เพศ กลุมชาติพันธุ อายุ แหลงที่อยูอาศัย ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณการทํางาน
รายได สถานภาพการสมรส โครงสรางของครอบครัว ฯลฯ ขอมูลนี้มีความสําคัญทั้งในขั้นตอน
การจัดกลุม การมีปฏิสัมพันธภายในกลุมสนทนา และในการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลจากผู
สนทนาที่มีภูมหิ ลังแตกตางกัน
ลักษณะการจัดกลุมสนทนาเปนเรื่องละเอียดออนที่ตองคํานึงถึงคําถามหลักของการวิจัย
และไมมีสูตรแนนอนตายตัว เชน การจัดกลุมแยกเพศ หรือคละเพศนัน้ นักวิจยั ทางสังคมศาสตร
พบวาขึ้นอยูกบั ประเด็นปญหา เชน การพิจารณาความดีความชอบ ควรแยกกลุม หญิง ชาย สวนตัว
แปรดานตําแหนงหนาที่การจัดกลุมไมควรใหหวั หนา ลูกนองอยูก ลุมเดียวกัน เปนตน อยางไรก็
ตามหลักการจัดองคประกอบของสมาชิกการสนทนากลุมควรคํานึงถึงการลดความระแวงสงสัย
การไมลงรอยกันอยางเปดเผยใหมนี อยที่สดุ การแลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณเปนหัวใจ
สําคัญของการสนทนากลุมทีต่ องการบรรยากาศที่มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
การกําหนดจํานวนกลุมสนทนา วาควรจะมีเทาใดนัน้ ขึ้นอยูกับจํานวนลักษณะรวมและ
ลักษณะตางทีก่ ําหนดไวในการออกแบบการวิจยั Morgan (1998b: 82-83) ไดใหขอ แนะนําวาการ
จัดกลุมสนทนาเพียงกลุมเดียวจะเสี่ยงมาก ผูวิจัยควรกําหนดจํานวนกลุมตามตัวแปรที่ใชกําหนด
ลักษณะ ตัวแปรละ 2 กลุม เปนอยางนอย ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหขอมูลทําไดลึกซึ้งขึ้น
ตัวอยางเชน การศึกษาเกีย่ วกับ ‘ปญหาความรุนแรงในโรงเรียน’ ประชากรกลุมเปาหมายคือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาจแบงเปนกลุมยอยตามเพศชาย/หญิง ถิ่นที่อยู ในเมือง/ใน
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ชนบท ซึ่งถาเปนเชนนีจ้ ํานวนกลุมที่นอยที่สุดถาศึกษาเฉพาะตัวแปรเพศ ก็จะไดชาย 2 กลุม หญิง 2
กลุม รวมเปน 4 กลุม เปนตน
อยางไรก็ตามการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะยืดหยุนตามขอมูลที่ได
เพิ่มเติมจากในภาคสนาม ทําใหบางครั้งอาจจําเปนตองเพิ่มกลุมสนทนาตามตัวแปรที่เพิ่งคนพบดวย
เชน การวิจัยเกีย่ วกับการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น การวางแผนแตเดิมผูว ิจยั จํากัดแตเฉพาะผูอาวุโสที่
เปนภูมิปญญาของทองถิ่นในดานสมุนไพร แตจากการปฏิบัติในภาคสนามพบวาผูนาํ เยาวชนใน
ทองถิ่นมีบทบาทสําคัญ และสามารถเปนผูเชื่อมโยงประสานระหวางผูอาวุโสที่มีความรูในเรื่อง
สมุนไพร และชวยถายทอดความรูเกีย่ วกับสมุนไพรในทองถิ่นใหกับนักเรียนได เปนอยางดี ทําให
ผูวิจัยตองมีการเพิ่มกลุมผูนําเยาวชนรุนใหมเขาไวดว ยอีกกลุมหนึ่ง นอกเหนือจากกลุมผูอาวุโสที่
เปนภูมิปญญาในดานตางๆ ในกรณีนี้ผูวิจยั ไมสามารถหากลุมสนทนาเพิ่มเปน 2 กลุมได
3.3 แนวคําถามเกี่ยวกับ: มโนทัศน คําถาม และประเด็นเพื่อการซักถามตอ
แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมโดยปกติมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ มโนทัศน คําถามที่ใชเปนประเด็นในการสนทนา และประเด็น
สําหรับการซักถามตอ ซึ่งชาย โพธิสิตา ( 2547: 230-233) ไดใหคําแนะนําโดยสรุปไดดังนี้
มโนทัศน (concepts) ผูวิจัยควรกําหนดมโนทัศนหรือประเด็นทีจ่ ะศึกษาที่สอด
คลองกับปญหาวิจยั ขึ้นมาประมาณ 3 – 4 มโนทัศนหลัก เพื่อใชเปนแนวทางกวางๆในการเก็บขอมูล
จากมโนทัศนนี้นํามาปรับเปนประเด็นสําหรับการอภิปรายในรูปของคําถามปลายเปด โดยมโนทัศน
หนึ่งๆ ควรมีคาํ ถามหลักประมาณ 5-6 ประเด็น
คําถาม (questions) มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ซึ่งผูวจิ ัยอาจทําได 2 รูปแบบคือ
คําถามแบบมีโครงสราง คือมีรายการประเด็นที่จะสนทนาเปนคําถามปลายเปด พรอมรายการซัก
ถามตอของแตละขอ หรือทําแบบไมมีโครงสราง โดยทําเฉพาะรายการเปนประเด็นสัน้ ๆ ไม
จําเปนตองอยูใ นรูปคําถาม ไมมีรายละเอียดของสิ่งที่จะซักถามตอ ซึ่งรูปแบบหลังนีเ้ หมาะสําหรับผู
มีประสบการณ และมีความรูความเขาใจเรือ่ งที่สนทนาเปนอยางดี
ประเด็นสําหรับการซักถามตอ (probes) เนื่องจากบางประเด็นมีความซับซอน
หรือสมาชิกอาจจะกลาวไมชดั เจน การถามตอจะชวยใหเกิดความเขาใจและไดรายละเอียดมากขึน้
สําหรับรายการที่เตรียมไวสาํ หรับซักถามตอนั้นในทางปฏิบัติผูดําเนินการไมควรรีบใช ควรคอยจน
ไมมีสมาชิกกลาวถึงประเด็นนั้นผูดําเนินการจึงใชประเด็นที่เตรียมไวซักถามตอเพื่อใหได
รายละเอียดเพิม่ มากขึ้น
3.4 การจัดการสนทนากลุม
การสนทนากลุมเปนกระบวนการที่สามารถแบงเปนขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน ซึ่ง
ทวีศักดิ์ นพเกษร (2548: 166-170 ) ไดเสนอไวพอสรุปไดดังนี้
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1) การเริ่มตนสนทนากลุม
(1) การสรางสัมพันธภาพ เปนการสรางความสัมพันธในแนวราบบนพืน้ ฐานความเทา
เทียมกันของทุกคนในกลุม โดยเริ่มตั้งแตสมาชิกทยอยเขามาในหอง คณะผูวจิ ัยใหการตอนรับอยาง
เปนกันเอง กอนเริ่มการสนทนาอาจมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมตามความเหมาะสมของวัฒนธรรม
ของกลุมเพื่อใหคุนเคยกัน
(2) รวบรวมขอมูลภูมิหลังของแตละคน ขอมูลที่เปนภูมหิ ลังเชน อายุ เพศ อาชีพ
สถานภาพการสมรส ฯลฯ จะชวยใหเขาใจขอความการสนทนาไดดีขึ้น ทั้งนี้ขอมูลภูมิหลังควร
สัมพันธกับโจทยวิจยั และสามารถเก็บเปนความลับไวได
(3) เขียนหมายเลขประจําตัว/ชื่อเลนหรือชื่อสมมติ ลงบนปายชื่อของแตละคนเพื่อเรียก
กันภายในกลุม สนทนา ผูบันทึกควรเขียนแผนผังที่นั่งและชื่อลงในแผนผังใหตรงกัน
(4) อธิบายวัตถุประสงค/กระบวนการ เวลาที่ใช การรักษาความลับของขอมูล สิทธิของ
ผูรวมสนทนา ความสมัครใจ
(5) ปรึกษาหารือเพื่อรวมกันปฏิบัติตามกติกาพื้นฐาน เชนพูดทีละคน ไมขัดจังหวะ ทุก
คนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแมจะตางไปจากคนอื่น ไมมกี ารตัดสินวาใครผิด ใครถูก
(6) ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง
2) การดําเนินการสนทนากลุม
(1) เริ่มการสนทนาดวยประเด็นอุน เครื่อง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสูประเด็นหลักใน
โครงสรางการสนทนาได เชน การถามเกี่ยวกับการพักผอนหาความสําราญเพื่อนําไปสูประเด็นหลัก
ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอดส
(2) อาจใชสื่อตางๆ เพื่อนําไปสูประเด็นหลักของการสนทนากลุม เชน เรื่องเลา ภาพ
พลิก ภาพยนตร ซึ่งมีเนื้อหาที่นําไปสูประเด็นหลักได
(3) ขอใหสมาชิกชวยกันระบุเกีย่ วกับพฤติกรรม ปจจัย เหตุการณที่เกี่ยวของ กับ
ประเด็นที่ผวู ิจยั ตองการศึกษา เพื่อจัดหมวดหมูการสนทนาไปทีละหมวด
(4) ผูดําเนินการสนทนาใชคําถาม/ภาษากาย แสดงความไมรูและกระตุนใหสมาชิก
อยากเลาเรื่องและพูดกันเอง สรางบรรยากาศเราใจใหอยากตอบ แตไมใชการรุกเรา บีบบังคับให
ตอบ
(5) ผูดําเนินการสนทนา ตองรูจักจัดการกับความขัดแยงในกลุม การขมความคิดของ
สมาชิกดวยกันเอง การตัดเรือ่ งที่อยูนอกประเด็น การใหโอกาสและกําลังใจสมาชิกทีไ่ มคอยแสดง
ความคิดเห็น
(6) ผูดําเนินการสนทนา แสดงความเปนกลางในประเด็น/ประสบการณ/ความคิดของ
สมาชิกที่แตกตางกัน ไมเขาขางใดขางหนึง่ ไมแสดงตนเปนผูรูดี ไมเขาไปแกไขความรูความเขาใจ
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ของสมาชิก ควรมีการตั้งประเด็นแยงเพื่อใหเกิดการถกเถียงโตตอบที่มที ั้งการสนับสนุนเห็นดวย
(pro) และเห็นแยง (con) ควรยืดหยุนในการปรับประเด็นและลําดับหัวขอในการสนทนา
(7) ผูชวยวิจัย แจกของขบเคี้ยวใหกับทุกคนเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินและเสริมพลัง
(8) ผูจดบันทึกไมแทรกแซงการสนทนา ควรซักถามเพิ่มเติมหลังจากผูดําเนินการปด
การสนทนาแลว
(9) หามผูไมมีบทบาท หรือผูสนใจเขาฟงการสนทนากลุมไมวากรณีใดทั้งสิ้น
3) การยุติการสนทนา
(1) ขอใหสมาชิกแตละคนสรุปสิ่งที่ตนไดพดู และเพิ่มเติมขอมูล/ความคิดเห็น โดย
ผูดําเนินการอาจเปนผูเริ่มตนสรุปกอนแลวใหสมาชิกชวยกันเพิ่มเติม ปรับแกประเด็นที่ผูวิจยั อาจ
เขาใจผิด
(2) ปดเทปบันทึกการสนทนา ขอบคุณ มอบของที่ระลึกแกทกุ คน
(3) ขอใหสมาชิกกลุม สะทอน (feedback) กระบวนการสนทนากลุม โดยอาจเปนการ
ซักถามหรือตอบแบบสอบถาม
สรุป
สังคมยุคโลกาภิวัตน ทําใหงานในสถาบันการศึกษามีลักษณะธรรมชาติที่ซับซอน หลาก
หลาย เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม สถาบันทางการศึกษาถูกคาดหวังจากสถาบันทางสังคมอื่นๆ
เพิ่มมากขึ้นทั้งที่กําหนดเปนตัวบทกฎหมายโดยตรง และจากความคาดหวังของสังคมโดยทั่วไปที่
ตองการใหโรงเรียนทําหนาที่อยางเขมแข็ง เปนแหลงเรียนรู ใหโอกาสทางการศึกษากับทุกคน
บทความนี้จึงเปนการพยายามที่จะใชแนวคิดทางสังคมวิทยาการศึกษา รวมกับการใชวิธีการสนทนา
กลุมซึ่งสามารถนํามาเปนพืน้ ฐานการทําวิจัยในสถานศึกษาที่มีความซับซอนเชนนักเรียนที่มีความ
แตกตางอยางหลากหลาย ทัง้ ในเชิงความสามารถในการเรียนรู ปญหาความรุนแรง เพศสัมพันธ สิ่ง
เสพติด ชวยใหครู ผูบริหาร ไดมีโอกาสมาอภิปรายรวมกัน คิดถึงวิถีทางใหมๆเกีย่ วกับโรงเรียน ตั้ง
คําถามเกี่ยวกับการสอนของตนเอง และการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้งนโยบายตางๆที่ได
ดําเนินการไปในเขตการศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู การฟงเสียงจากผูป กครอง นักเรียน และ
ชุมชนผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนบทบาทของโรงเรียนที่ตองรวมมือกับทองถิ่นชวย
พัฒนาคนในทองถิ่นใหเขมแข็งซึ่งผูเขียนหวังวาการใชการสนทนากลุมในการวิจัยใหเต็มตาม
ศักยภาพของวิธีการนี้นอกจากจะทําใหผวู ิจยั ไดขอมูลตามที่ตองการแลวยังอาจจะชวยเพิ่มพลัง
อํานาจเยาวชนใหมีศักยภาพในการชี้นําตนเองไปในทางทีด่ ีงาม และใชศักยภาพที่มีอยูรวมกลุมรวม
พลังกันสรางสรรคสังคมไทยตอไป

13

เอกสารอางอิง
ชาย โพธิสิตา. 2547. ศาสตรและศิลปแหงการวิจยั เชิงคุณภาพ. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ทวีศักดิ์ นพเกษร. 2548. วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ: คูมือปฏิบัติการวิจัยประยุกตเพื่อพัฒนาคน
องคการ ชุมชน สังคม. นครราชสีมา: โชคเจริญมารเก็ตติ้ง.
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549. มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑการ
พิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 ( พ.ศ. 25492553) . กรุงเทพมหานคร: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. 2540. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา.
Janesick, V. J. 1998. “Stretching” exercises for qualitative researchers. Thousand Oake,
California: Sage.
Krueger, R. A. 1998. Developing questions for focus groups. Thousand Oake, California: Sage.
Madriz, E. 2000. Focus groups in feminist research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln. (Eds.)
Handbook of qualitative research.(2nd ed) (pp.835-850) Thousand Oake, California: Sage.
Morgan, D. L. 1988. Focus groups as qualitative research. London: Sage.
----------------- 1998a. The focus group guidebook. Thousand Oake, California: Sage.
----------------- 1998b. Planning focus group. Thousand Oake, California: Sage.

เผยแพรใน
ปราณี โพธิสุข. (2550). "แนวทางการใชการสนทนากลุมอยางเต็มศักยภาพสําหรับการวิจัยในสถานศึกษาและ
ชุมชน," ใน เทคนิคการทําวิจัยในสถานศึกษาอยางมืออาชีพ. คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

14

