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แบบการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
รศ.ดร.พรทิพย ไชยโส*
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเปนขั้นตอนสําคัญในการนําหลักสูตรไปปฏิบัติเพื่อที่จะใหผลตาม
ความมุงหมายของหลักสูตรที่กําหนดไว ซึ่งเปาหมายของการจัดการเรียนการสอนก็คือผูเรียนที่มีลักษณะและ
ความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนด การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจึงเปนงานที่ใหคําตอบ
เกี่ยวเนื่องกับผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกฝาย ทั้งกับครูโดยตรงในการเรียนรูถงึ การจัดการเรียนการสอน
ที่จะพัฒนาผูเรียน และพัฒนาการสอนของตนเอง ทั้งกับผูบ ริหารในการเรียนรูที่จะพัฒนาครูใหสามารถจัด
การเรียนการสอนไดตามหลักสูตรที่กําหนด และทั้งกับนักการศึกษาและนักวิจยั ในการเรียนรูที่จะพัฒนา
หลักสูตร ผูบริหารและครู การที่จะไดคําตอบจากการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เปน
สิ่งจําเปนที่ผูวจิ ัยนอกจากจะพิจารณาเลือกคําถามการวิจยั ไดตรงกับประเด็นแลว ยังตองเลือกแบบการวิจัยที่ตรง
กับคําถามของการวิจยั นั้นดวย ทั้งนี้เพราะแบบการวิจยั คือแนวทางของการวิจัยทีจ่ ะทําใหผูวจิ ัยไดสามารถ
ดําเนินการวิจยั แลวสามารถที่จะตอบคําถามการวิจยั นั้นๆ ได (Kerlinger,1986) แบบของการวิจยั ทําใหผูวจิ ัย
ดําเนินงานวิจยั อยางมีระบบผลงานวิจัยมีความตรง สามารถตีความผลการวิจัยและทําใหมั่นใจไดวา นักวิจัยจะ
ไดมาซึ่งผลการวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพและนําไปใชไดตามวัตถุประสงคของการวิจัยในบทความนี้จะขอกลาวถึงแบบ
การวิจยั ที่มีความเกีย่ วของกับการพัฒนาการเรียนการสอนตามคําถามการวิจัยของครูผูเปนผูจัดการเรียนการ
สอนกับผูเรียนโดยตรงโดยจะขอกลาวถึงลักษณะการวิจัยที่ดใี นแนวทางของการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและงานวิจยั
เชิงคุณภาพ เพื่อที่จะไดขอสรุปที่เหมาะสมถึงแบบการวิจยั เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนที่เหมาะสม
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ลักษณะของแบบการวิจัยที่ดี
ลักษณะของแบบการวิจยั ที่ดี (Wiersma, 2000) ประกอบดวยแบบการวิจยั ที่ ไมลําเอียงในขอมูล
ผลการวิจัยไมมีผลของตัวแปรแทรกซอน งานวิจยั สามารถควบคุมตัวแปรเกินได และใชวิธีการวิเคราะหขอมูล
ที่เหมาะสม ซึ่งเปนการเนนที่ความตรงภายในของผลการวิจัย (Internal validity) คือการที่ แบบการวิจัยทีใ่ ช
สามารถใหผลการวิจยั ที่เปนขอสรุปตอคําถามการวิจัยนัน้ ไดจริง ซึ่งแบบการวิจยั ที่ดจี ําเปนตองพิจารณาจาก
ความตรงภายในของการวิจยั กอนนอกเหนือไปจากทีจ่ ะตองตอบคําถามเพื่อสรุปความทั่วไป ในการคํานึงถึง
การนําไปใชในกลุมประชากรหรือสถานการณหรือขอบเขตของตัวแปรที่กวางขวางขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับความตรง
ภายนอก (External validity) ของการวิจยั ทั้งนี้การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูนั้นไมมีความ
ตองการที่จะสรุปความทั่วไป(Generalization) เชนนัน้ จึงไมเนนทีก่ ารกําหนดประชากรและการสุม ตัวอยาง
แตเปนการเลือกอยางเฉพาะเจาะจงในการศึกษากับกลุมนักเรียนในชัน้ เรียนที่ครูสอน
ไมลําเอียงในขอมูล
คุณลักษณะของแบบการวิจยั ที่ดีคือใหขอมูลที่เปนอิสระจากความลําเอียงหมายความวาขอมูลและ
วิธีการวิเคราะหจากขอมูลไมมีความแตกตางกันอยางเปนระบบ ความแตกตางที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการสุมและ
ความแตกตางใดๆที่ปรากฏในผลการวิจัยเปนผลที่แสดงมาจากตัวแปรอิสระที่ศึกษา ถามีความลําเอียงเกิดขึ้น
ในขอมูลจึงไมสามารถที่จะสรุปผลการวิจัยไดชัดเจนวาผลการวิจัยนี้เปนผลที่เกิดขึ้นมาจากตัวแปรอิสระหรือไม
ความลําเอียงสามารถเกิดขึ้นกับขอมูลไดหลายวิธี รวมทั้งการกําหนดคนเขากลุมอยางลําเอียงในการดําเนินการ
ศึกษาทดลอง ยกตัวอยาง เชน หากผูว ิจัยตองการศึกษาผลของวิธีการจัดการเรียนการสอน 2 วิธีในวิชาใดวิชา
หนึ่ง แตหากนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวาไดรับการกําหนดใหไดรบั การสอนวิธที ี่ 1 ทั้งหมด ความลําเอียง
ก็จะเกิดขึน้ ทั้งนี้ความลําเอียงของขอมูลอาจจะถูกตัดออกไปโดยการกําหนดนักเรียนเขากลุมในแตละวิธีโดยการ
สุม ประเด็นของความลําเอียงขอมูลดังกลาวเกีย่ วของกับงานวิจยั เชิงปริมาณ แตหากผูว ิจัยดําเนินการตอบคําถาม
การวิจยั ดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาในสภาพที่เปนสถานการณจริงจึงไมตองกังวลเนื่องจากผูวิจัยตองศึกษา
ลักษณะของกลุมที่ศึกษาใหชัดเจนวาเปนอยางไร โดยเฉพาะเมื่อเปนครูทําการวิจัยแลว เปนประเด็น
ที่ครูจะไดบรรยายไดอยางชัดเจนและครอบคลุมถึงลักษณะของกลุมทีค่ รูนํามาศึกษา
ผลการวิจัยไมมีผลของตัวแปรแทรกซอน
กรณีของการจํากัดความลําเอียงของขอมูลดวยวิธีการสุมนักเรียนเขากลุมโดยคํานึงถึงความนาจะเปนที่
ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในการถูกเลือกเพือ่ ใหมีพื้นฐานของผูเรียนแตละกลุมเทียบเทากัน อยางไรก็ตามความ
ลําเอียงก็อาจจะเกิดขึ้นได นอกเหนือจากวิธีการกําหนดนักเรียนเขากลุม อยางสุม เชนถาแตละวิธีใชครูสอนคนละ
คนกัน และครูแตละคนมีประสิทธิภาพในการสอนแตกตางกัน ผลการวิจัยก็ไมสามารถที่จะสรุปไดวา
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สามารถควบคุมตัวแปรเกิน
ตัวแปรเกินเปนตัวแปรที่ผูวจิ ัยไมใหความสนใจแตแรกของการวิจยั แตก็เปนตัวแปรที่อาจจะใหผลตอ
ผลการวิจัยหรือตัวแปรตามที่เราศึกษา เพื่อที่จะควบคุมตัวแปรเกินดังกลาวสามารถทําไดโดยการบงชี้วาอะไรคือ
ตัวแปรเกิน แลวทําใหผลที่เกิดขึ้นเทียบเทากันในกลุมตางๆ หรือทําใหลดลง หรือกําจัดผลของมันออกไป
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ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม
การวิเคราะหขอ มูลวิจัยในเชิงปริมาณเกีย่ วของกับวิธีการทางสถิติเพราะงานวิจัยเชิงปริมาณเกีย่ วของ
กับจํานวนตัวเลขและสมมติฐานที่ตองการบรรยายสรุปขอมูลหรือการทดสอบทางสถิติ จึงเปนความสําคัญ ที่จะ
มีขอมูลที่เหมาะสมที่ใหความแมนยําพอสําหรับสมมติฐานที่สามารถทําการทดสอบไดอยางมั่นใจ สําหรับขอมูล
ในเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลเปนกระบวนการทีแ่ สดงใหเห็นถึงการจัดกลุม จัดพวก เพื่อการแปลความ
ตีความจากขอมูลที่ไดมาดวยวิธีการตางๆ ในการรวบรวมหรือกลุมตางๆ ในระยะเวลาตางๆ เพื่อที่ใหคําตอบตอ
คําถามการวิจยั ที่เชื่อถือได ดวยกระบวนการตรวจสอบภายในจากแหลงขอมูล วิธีการ หรือแนวทางที่จะนํามาใช
ในการสรุปและตีความหมายขอมูล ผูวิจยั จึงตองออกแบบการใชวิธีการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลของ
การวิจยั และตอบคําถามการวิจัย
แบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู
คําถามการวิจยั ที่สําคัญของครูก็คือจะจัดการเรียนการสอนอยางไรจึงจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
ตามที่กําหนด การตอบคําถามดังกลาวหากตอบดวยกระบวนการวิจยั ก็จะทําใหครูไดขอมูลเชิงประจักษทจี่ ะ
พัฒนาการสอนของตนเองทีจ่ ะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนโดยตรง งานวิจัยดังกลาวมีแบบการวิจยั ที่เปนการ
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะหการเรียนการสอนของตนเอง วามีประเด็นใดที่ตองการ
ปรับปรุงใหดขี ึ้น กําหนดประเด็นที่จะปรับปรุง และศึกษาหาแนวทางทีจ่ ะปรับปรุง ดําเนินการตามแนวทางที่
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1.แบบการวิจยั เชิงปริมาณ ประกอบดวย
1.1 การศึกษาวิจัยกับนักเรียนกลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอนและทดสอบหลังเรียน
แบบการวิจัยนี้ ครูจะตองวัดหรือประเมินความสามารถที่ครูตองการพัฒนาผูเรียนในการคิดวิเคราะหไวกอน
แลวดําเนินการสอนตามแผนการเรียนรูทจี่ ัดเมื่อดําเนินการแลวจึงประเมินความสามารถผูเรียนหลังเรียน และ
นําผลการประเมินกอนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันวาผูเรียนมีพัฒนาขึ้นหรือไม หากมีพัฒนาขึ้นครูก็พอที่จะ
อางอิงไดวาเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนของครู แบบการวิจัยดังกลาวนี้มจี ุดออนที่ขอสรุปผลการวิจัย
ยังไมสามารถสรุปไดแนชัดวาความสามารถที่นักเรียนพัฒนาขึ้นเปนผลมาจากการจัดการเรียนการสอนของครู
โดยตรง อันเนื่องมาจากผลของตัวแปรเกินหรือตัวแปรแทรกซอนในระหวางที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากไมมกี ลุมควบคุม ที่จะนําผลมาเปรียบเทียบ และโดยธรรมชาติของการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
หากจะมีกลุมควบคุมซึ่งหมายถึงการสอนดวยวิธีการปกติหรือที่ครูเคยใชจะเปนการผิดจริยธรรมในการวิจัย
เพราะจากการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นพบวาเมื่อครูใชวิธกี ารสอนแบบเดิมนั้นยังพบวาผูเรียนยังขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห นักเรียนในกลุมควบคุมก็จะเสียเปรียบในวิธกี ารสอนที่ครูใชตั้งแตเริ่มแรกของ
แบบที่ทําการวิจัย การดําเนินการโดยการจัดกลุมควบคุมดังกลาวถึงแมวาจะทําใหผลการวิจัยตอบคําถามถึงผล
ของการจัดการเรียนการสอนของครูไดชัดเจนกวาแตกไ็ มเหมาะสมที่จะนํามาเปนแบบการวิจยั
ในสถานการณนี้
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1.2 การศึกษากับนักเรียนกลุม เดียวและมีการวัดกอนและหลังเรียนโดยการวัดหลังเรียน
มีการวัดเปนระยะๆ มากกวา 1 ครั้ง เพื่อที่จะตรวจสอบถึงความคงทนของการเรียนรูห ลังจากที่ไดจดั การเรียน
การสอนไปแลววาผูเรียนยังคงมีความสามารถในการคิดวิเคราะหหรือไม หรือในการวัดกอนเรียนมีการ
ดําเนินการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหเปนระยะๆ มากอนที่จะเริ่มทําการเรียนการสอน เพื่อที่จะหาแบบ
แผนหรือระดับความคิดวิเคราะหของผูเรียน วามีพนื้ ฐานความสามารถอยางไร การเปรียบเทียบระดับ
ความสามารถการคิดวิเคราะห โดยการเปรียบเทียบพื้นฐานความคิดวิเคราะหกอนเรียนและหลังเรียนนี้จะชวยให
ผูวิจัยมีความมัน่ ใจขึ้นถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกลาวที่นํามาใชวา ชวยพัฒนาความคิดวิเคราะหของ
ผูเรียน แตเปนเรื่องยากสําหรับแบบการวิจัยดังกลาวที่จะนํามาใชกับตัวแปรที่ศึกษานี้ เนื่องจากการวัดซ้ําใน
ความสามารถเดียวกันเปนระยะก็จะชวยสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนในสิ่งที่วัดดวย แทนที่จะเปนผลมาจาก
การเรียนการสอนที่ครูจัดให
2 แบบการวิจยั เชิงคุณภาพ
สําหรับแบบการวิจัยในเชิงปริมาณทั้ง 2 แบบที่กลาวมาพรอมขออภิปรายถึงจุดออนของงานวิจยั นัน้
ทําใหพบวาแบบการวิจยั ที่จะนํามาใชในการพัฒนาการการเรียนการสอน นั้นจะใชแบบการวิจยั เชิงปริมาณแบบ
ทดลองดั้งเดิมที่ดําเนินการนัน้ จะไมเหมาะสมกับกระบวนการวิจัยของครูซึ่งเปนผูดําเนินการสอนพรอมกับการ
ทําการวิจยั เนื่องจากกระบวนการวิจัยเปนไปในสภาพจริงที่ครูดําเนินการ แมจุดประสงคหลักของการวิจยั ก็คือ
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหของผูเรียน แตวตั ถุประสงคดังกลาวก็เปนไปพรอมกับวัตถุประสงคของการสอนตาม
บทเรียนที่ครูไดนํามาใชในการสอน และยังคงใชวิธีการวัดและการประเมินผลทั้งในระหวางการสอนเพื่อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลหลังเรียนเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
แบบการวิจัยจึงตองเปนการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียน โดยเฉพาะความสามารถในการ
คิดวิเคราะห และความสามารถอื่นๆ ตามวัตถุประสงคของการเรียนรู เปนระยะๆ ดวยวิธีการวัดทีห่ ลากหลาย
และนําผลมาประเมินผูเรียนเปนระยะๆ เมือ่ แผนการจัดการเรียนรูดังกลาวยังอยูในระหวางการดําเนินการ แบบ
ของการวิจยั จึงมีลักษณะเปนกระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่องไปจนสิน้ สุดการเรียนการสอน ที่ทําใหครูไดเรียนรู
ไปพรอมกับการสอนของตนเองวาจะจัดการเรียนการสอนอยางไร ใหสามารถพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะหผูเรียนไดดังแผนภาพ กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู
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การออกแบบการวิจยั เกิดขึน้ ในขั้นตอนของการดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู
ซึ่งมีคําถามตางๆ ที่เกิดขึ้นทีผ่ ูวิจัยคือครูเปนผูหาคําตอบดังนี้
1. สํารวจปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และกําหนดคําถามหลักของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่ยังไมประสบความสําเร็จ
2. วิเคราะหปญ
 หาที่เกิดขึน้ วาเปนปญหาอยางไร ปญหาตางๆ นั้นมีความเกี่ยวของกันอยางไร ปญหา
ใดเปนปญหาที่สําคัญ มีแนวทางในการแกไขปญหานัน้ อยางไร แนวทางในการแกไขปญหานั้นมีความเปนไปได
มากนอยเพียงไร
3. ตรวจสอบแนวคิดในการแกไขปญหานัน้ วาสอดคลองกับแนวคิด หลักการใดหรือไม
มีใครเคยใชแนวคิดนั้นแลวหรือไมอยางไร เลือกแนวทางการแกไขปญหาที่เปนไปได และดําเนินการจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงคการเรียนรู สาระหรือมโนทัศนการเรียนรูที่สําคัญ กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อ / อุปกรณ วิธีการวัดและการประเมินผล
4. ออกแบบการวิจัยวาจะนําแนวคิดนั้นมาใชในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางไร อะไรคือหลักฐาน
ที่แสดงวาเมื่อใชแนวคิดนัน้ มาแกปญหาแลวสามารถแกไขปญหาได
5. ดําเนินการวิจัยไปพรอมกับการจัดการเรียนการสอนในกลุมของผูเรียนที่ครูตองการพัฒนา
6. มีวิธีการรวบรวมหลักฐานหรือขอมูลเหลานั้นอยางไร วางแผนการรวบรวมขอมูลทั้งในเรื่องของ
เครื่องมือวาจะใชเครื่องมือใด จะไดเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลมาอยางไร จะตองสรางเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล เชน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ หรือไม และมีแนวทางในการใชเครื่องมือ
เพื่อรวบรวมขอมูลอยางไร
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7. เมื่อรวบรวมขอมูลมาแลวจะวิเคราะหและแปลความหมายเพื่อสรุปผลการวิจัยอยางไร
แบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู จึงควรใชแนวทางการวิจยั เชิงคุณภาพ ที่ดําเนินการ
ในสถานการณจริงที่ครูสอนกับชั้นเรียนของครู เพื่อทีค่ รูจะไดเรียนรูถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม นําผลการเรียนรูดังกลาวอยางตอเนื่องไปสูการพัฒนาวิชาชีพครูตอไป
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แนวทางการใชการสนทนากลุมอยางเต็มศักยภาพสําหรับการวิจัย
ในสถานศึกษาและชุมชน
รศ. ดร. ปราณี โพธิสุข*

นําเรื่อง
ในยุคแหงการปฏิรูปการศึกษา ครูทุกคนไดรับการคาดหวังวาเปนผูที่มศี ักยภาพและสามารถเขามามี
สวนรวมในการทํางานเพื่อเปลี่ยนรูปโรงเรียนที่ตนทํางานอยูใหเปนแหลงเรียนรูที่นอ มนําเอาหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาใชใหสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และชุมชน เกิดความมั่นคง มีการพัฒนาไป
ในทางที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ควบคูกันไปกับการทาทายทางสติปญญา และการรวมกันผดุงความ
ยุติธรรมในสังคม ดังที่มีการระบุไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ถึงอุดมการณและใหหลัก
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู และเพื่อใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทา
เทียมกันทางการศึกษา อันเปนเงื่อนไขไปสูร ะบบเศรษฐกิจฐานความรูทพี่ ึงประสงค (สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 2549 : 3) โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครอง
และการใหการศึกษาแกเด็กตลอดจนผูดอยโอกาสไวในมาตรา 53, 55 และ 80 (สํานักงานเลขาธิการสภา
ผูแทนราษฎร, 2540 : 17, 22) วาเด็กและเยาวชนทุกคน ซึ่งรวมทั้งเด็กทีย่ ากไร เรรอน ผูพิการ ผูดอยโอกาสจะมี
สิทธิไดรับการคุมครอง และศึกษาอบรมจากรัฐ ซึ่งแตเดิมมากลุมบุคคลดังกลาวไดถูกทอดทิ้งใหเสียเปรียบ
จึงนับวาเปนครั้งแรกที่ไดมกี ารระบุถึงสิทธิของกลุมบุคคลดังกลาวไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนการสรางความ
ตระหนัก และการมอบหมายใหสถาบันการศึกษามีบทบาทที่จะตองใหคนไทยทั้งปวงไดรับสิทธิทางการศึกษา
อยางทั่วถึงเพือ่ เปนพลังชวยสรางสรรคสังคมไทยตอไป

*รองศาสตราจารยประจําภาควิชาการศึกษา ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วารสารสักทอง

11

เราจะทําโรงเรียนใหดีขึ้นไดอยางไรบาง? เปนคําถามที่ นักการศึกษา และ นักสังคมวิทยา
ใหความสนใจเปนอยางยิ่งกับคําถามนี้ ในปจจุบันกระแสแนวคิดเกีย่ วกับ “การสรางความรู” และ “การจัดการ
ความรู” เปนสิ่งที่นักการศึกษาไดนํามาใชเปนประเด็นหลักของแนวทางการจัดการศึกษาโดยเนนใหครูทําการ
วิจัยในชัน้ เรียน ใหสามารถสรางองคความรูเกี่ยวกับวิชาชีพของตนจากการปฏิบัติในชั้นเรียนโดยระบุไวใน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ดานการเรียนการสอน มาตรฐานที1่ 0 ตัวบงชี้ที่ 10.7 ใหครูทํา “การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปพัฒนาผูเรียน”และมาตรฐานดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู
ระบุไวในมาตรฐานที่ 18 ใหสถานศึกษามีการรวมมือกันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ
และองคกรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน (สํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2549 :13, 15) จากมาตรฐานดังกลาวจึงเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทของครู ที่เปลี่ยนแปลง
ไปเปนผูมีบทบาทสําคัญในการแสวงหาความรู และบริการชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเราจะทํา
โรงเรียนใหดขี ึ้นไดอยางไรบาง? คําถามเดียวกันนี้ ในกลุมของนักสังคมวิทยาดวยกันเองมีความเห็นตางกัน
ออกไป โดยนักสังคมวิทยากลุมนักทฤษฎีผลิตซ้ํา (Reproduction theorists) มักถูกวิจารณวามีทัศนะตอบทบาท
ของสถาบันการศึกษาในการเปลี่ยนรูปทางสังคม (Social transformation) ไปในทางทีไ่ มคอยมีบทบาทเทาใดนัก
โดยมองวาสถาบันการศึกษาไมมีอํานาจในการปฏิบัติตอแหลงปญหาทีถ่ ูกเรียกรองใหแกไข สถาบันการศึกษา
ทําหนาที่ในลักษณะของการ “สะทอน” มากกวา “การเปลี่ยนรูปราง” พื้นฐานทางสังคมและลักษณะของ
เศรษฐกิจของสังคมใหญ ในขณะที่นกั สังคมวิทยากลุมทฤษฎีวิพากษ (Critical theorists) ไดเนนถึงศักยภาพของ
คน และพลังของความรูในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวคิดของกลุมวิพากษไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็น
ไดจากแนวโนมในสังคมไทยและสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจทางการศึกษาและการปฏิบัติ
ที่เดิมมีลักษณะรวมศูนยอํานาจไวที่สว นกลางไปเปนการกระจายอํานาจทางการศึกษา ซึ่งในปจจุบนั มีการยาย
ปรับเปลี่ยนอํานาจไปยังคนที่แตกอนเคยอยูใตลําดับการปกครอง เชน ทองถิ่น เขตพื้นที่ ครู นักเรียน ชนกลุม
นอย สตรี และผูดอยโอกาสใหไดมีสิทธิ มีเสียงเพิ่มมากขึน้
ลักษณะของแนวความคิดตางๆดังกลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา มีความสอดคลองกับลักษณะเดน
ประการหนึ่งของการวิจยั เชิงคุณภาพ ที่ใหความสนใจไปยัง การตระหนักถึงบริบททางสังคมของการวิจัย ทัศนะ
ของคนใน (Emic) การสรางความสัมพันธแนวราบระหวางผูใหขอมูลดวยกันเอง และระหวางผูใ หขอ มูลกับ
ผูวิจัย การใหพลังอํานาจ (Empower) แกผูใหขอมูลซึ่งเปนกลุมคนที่ไดเคยรับความสนใจนอย อาทิ คนชายขอบ
ผูดอยโอกาส สตรี ฯลฯ ใหไดมีโอกาสมามีปฏิสัมพันธ รวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น ในขณะที่ผูวิจัย
สามารถสอบทานความถูกตองของขอมูลไดในระดับหนึ่ง ซึ่งลักษณะของแนวคิดและขอมูลดังกลาวนี้สามารถ
ทําไดโดยใชการเก็บขอมูลแบบการสนทนากลุม หรือ การอภิปรายกลุมแบบเฉพาะเจาะจง (Focus group
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1. ความหมายและคุณสมบัตลิ ักษณะเดนของการสนทนากลุมเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพแบบอื่น
ชาย โพธิสิตา (2547 : 208-209) ไดใหนยิ ามของการสนทนากลุมสรุปไดวา
การสนทนากลุม เปนกลุมคนที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อการสนทนา หรือการอภิปรายกัน โดยมีจุดมุงหมายเจาะจงเพื่อจะ
หาขอมูลที่ถูกตองตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามการวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งขอมูลที่ดีควรจะมาจาก
การอภิปรายทีก่ ลุมมีการโตตอบกัน และดวยคุณสมบัติขอนี้เองทําใหวิธกี ารนี้ถูกเรียกวา “การอภิปรายกลุมแบบ
เฉพาะเจาะจง” (Focus group discussion -- FGD) หรือการสนทนากลุม
Morgan (1988) ไดอธิบายเชิงเปรียบเทียบถึงวิธีการเก็บขอมูลวา วิธีการสําคัญ 2 วิธีที่ใชในการเก็บ
ขอมูลเชิงคุณภาพคือ การสังเกตอยางมีสว นรวม และ การสัมภาษณแบบตัวตอตัว สําหรับการสนทนากลุมนั้น
เปนการรวมเอาองคประกอบที่สําคัญของทั้งสองวิธีนี้เขามา แตในบางงานวิจยั ซึ่งมีจุดมุงหมายเฉพาะ เชน
ตองการขอมูลที่มีสภาพตามธรรมชาติ ขอมูลที่มีลักษณะพิเศษ การสนทนากลุมก็ไมสามารถมาแทนที่วิธีการ
ทั้งสองได กลาวคือ
ในประเด็นเกีย่ วกับการสังเกต วิธีการสนทนากลุมชวยใหนักวิจยั ในฐานะเปนผูด ําเนินการสนทนา
มีโอกาสสังเกตพฤติกรรมของผูรว มสนทนาผานทางปฏิสัมพันธทางวาจาที่สมาชิกกลุมมีตอกันในหัวขอใด
หัวขอหนึ่งในเวลาที่จํากัด แตขอดอยของการสนทนากลุมเมื่อเทียบกับการสังเกตอยางมีสวนรวมคือ ไมเปนไป
ตามสภาพธรรมชาติซึ่งมีพฤติกรรมหลากหลาย และกลุมคนที่มารวมกันก็ถูกเลือกมาอยางเฉพาะเจาะจงไมใช
กลุมตามธรรมชาติ นอกจากนี้เรื่องที่สมาชิกสนทนากันก็เปนเรื่องที่ผูวจิ ัยกําหนดมามิใชเรื่องที่สนทนากัน
ตามปกติ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ผูวิจัยตองการขอมูลเกี่ยวกับการกระทําทางสังคมที่หลากหลาย มิใชขอมูลที่เปน
เพียงพฤติกรรมทางวาจาและเปนขอมูลทีม่ าจากการรายงานดวยตนเอง ผูวิจัยก็นาจะเลือกใชการสังเกตอยางมี
สวนรวมมากกวาการสนทนากลุม แตจดุ ดอยของการสังเกตอยางมีสว นรวมคือผูวิจยั มีความยากลําบากในการ
กําหนดแหลง และการเขาถึงฉาก (Settings) เพื่อรวบรวมขอมูลในหัวขอที่สนใจ
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ในประเด็นเกีย่ วกับการสัมภาษณ วิธีการสนทนากลุมชวยใหนกั วิจัยสังเกตปฏิกิริยาของผูรวมสนทนา
ที่มีตอประเด็นการสนทนาตางๆ ได และชวยใหผูวจิ ัยเขาถึงผูใหขอมูลบางคนที่ขลาดกลัวตอการถูกสัมภาษณ
แบบตัวตอตัว เนื่องจากการสนทนากลุมเปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดอยูใ นสิ่งแวดลอมที่รูสึกปลอดภัย สบายใจที่
จะแลกเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ เจตคติ ในกลุมคนที่มพี ื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ เพศ ที่เหมือนๆ กัน
นอกจากนี้ในการสนทนากลุมผูรวมสนทนาสามารถดําเนินการสนทนาตามที่ตนอยากแสดงออก และสามารถ
คุมทิศทางการสนทนาได ในขณะที่การสัมภาษณแบบตัวตอตัว มีขอเดนที่ผูวิจยั สามารถควบคุมสถานการณได
มากกวา ทําใหการสัมภาษณดําเนินไปตามแผนที่ผูวิจยั กําหนดไวได แตก็มีขอดอยทีย่ งั คงลักษณะความสัมพันธ
แบบเดิมเอาไวโดยผูวิจยั มีอิทธิพลเหนือกระบวนการวิจยั ทัง้ หมด
สําหรับความเขาใจผิดที่มักเกิดขึ้นระหวางวิธี “การสนทนากลุม” กับ “การสัมภาษณกลุม” นั้น ทวีศกั ดิ์
นพเกษร (2548: 153) ไดเตือนนักวิจยั ที่ขาดความเขาใจและประสบการณถึงขอแตกตางระหวางการสนทนากลุม
กับการสัมภาษณกลุม .ดังตารางสรุปเปรียบเทียบลักษณะขอแตกตางดังนี้

2. การใชประโยชนจากศักยภาพของการสนทนากลุมในการวิจยั จากการที่การสนทนากลุม
มีลักษณะผสมของ การสังเกตอยางมีสวนรวม และวิธีการสัมภาษณ ดังกลาวขางตน ทําใหการสนทนากลุม
ในปจจุบนั ไดรับความนิยมในหลายวงการ แตก็มีขอที่ควรคํานึงถึงความเหมาะสมในการใชการสนทนากลุม
ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัยแตละเรื่องและใชใหเต็มศักยภาพของวิธีการ โดยอาจใชในฐานะที่เปน
วิธีวิจยั ที่เบ็ดเสร็จสมบูรณในตัว หรือใชเสริมกับวิธีการแบบอื่นก็ได เชน การใชการสนทนากลุมกอน / หลังการ
สํารวจหรือการเปรียบเทียบขอมูลจากการสนทนากลุมกับการสัมภาษณเชิงลึก / การสังเกตอยางมีสวนรวมใน
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ตัวอยางงานวิจัยที่ใชการสนทนากลุม การสัมภาษณ การสังเกต และหลักฐานอื่นๆ
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ตองการศึกษาครูผูสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนที่จัด
การสอนแบบเรียนรวม (Inclusive)วา มีเจตคติ และความเชื่อ เปนอยางไร กลุมครูดังกลาวมีทักษะและ
การปฏิบัติงานอยางไรบาง ครูมีการตีความบทบาทที่ตนปฏิบัติจริงในบริบทของโรงเรียนที่มีการเรียนรวม
อยางไร โดยใชการสนทนากลุมรวมกับการสัมภาษณ และการสังเกต (Janesick, 1998:101-111)
ตัวอยางงานวิจัยที่ใชวิธีการสนทนากลุม ในฐานะที่เปนวิธีวิจัยที่เบ็ดเสร็จสมบูรณในตัว
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาตองการศึกษาทําความเขาใจเกีย่ วกับประสบการณของนักเรียน
มัธยมปลายที่ไดเกรดเฉลี่ยในระดับต่ํา และไดใชการสนทนากลุมเพื่อสํารวจวาทําไมนักเรียนเหลานีจ้ ึงกําหนด
เปาหมายในการเรียนของตนไวเพียงแค “ไมถึงกับตกก็พอแลว” ( Morgan,1998a: 3)
โปรแกรมรณรงคใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปลอดจากการใชสิ่งเสพติดประสบ
ความสําเร็จมากในบางโรงเรียน และประสบความสําเร็จนอยในบางโรงเรียน จึงมีการนําการสนทนา
กลุมเขาไปใชศึกษาเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมากกับโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จนอย ผลการสนทนากลุมพบวาโปรแกรมรณรงค ฯในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จมากนัน้
มีการเชื่อมโยงกับชมรมตางๆและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีอยูกอนแลว ( Morgan,1998a: 3)
สําหรับในประเด็นศักยภาพของวิธีการนั้น จากการที่ลักษณะของการสนทนากลุมเปนวิธีการที่สมาชิก
ไดอยูรวมกลุมกับคนที่มีลักษณะบางอยางคลายคลึงกัน เชน เชื้อชาติ เพศ อายุ อาชีพ ประสบการณ ฯลฯจึงทําให
สมาชิกมีความรูสึกวาตนมีพลังอํานาจ เพราะไมไดเผชิญหนากับผูว ิจัยเพียงลําพัง การสนทนากลุมจึงเปนการลด
ความสัมพันธเชิงอํานาจในแนวดิ่งระหวางผูดําเนินการสนทนากับสมาชิกในกลุมสนทนา ลักษณะดังกลาวนี้ทํา
ใหมีผูเห็นวาการสนทนากลุมเหมาะสําหรับการวิจยั ในแนว สตรีนิยม ชนกลุมนอยและ การเปลี่ยนแปลงใน
องคกร (ชาย โพธิสิตา, 2547: 221) นอกจากนี้ มีผูเห็นวาการสนทนากลุมไมนาที่จะเปนเพียงวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล แตนาจะมีศักยภาพในการกอใหเกิดจิตสํานึก และการเปลี่ยนแปลงสังคมได ซึ่งในประเด็นนี้ Madriz
(2000: 835-836) มีความเห็นวาการสนทนากลุมสามารถนํามาเปน องคประกอบสําคัญเพื่อชวยใหเกิดความเปน
ธรรมในสังคมสําหรับกลุมสตรีที่ดอยโอกาสเนื่องจากการสนทนากลุมเนนที่ความคิดเห็นที่มาจากปฏิสัมพันธ
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- นักวิจยั ทางดานสังคมศาสตรควรจะมีจริยธรรมในการทําการวิจยั อยางไรที่จะทําใหผลวิจัย
(Subjects) ไมไดเปนเพียงผูใหขอมูลอยางเดียวแตยังทําหนาที่เปนตัวแทน (Human agents) ที่มีศักยภาพที่จะ
กอใหเกิดความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสังคมอีกทางหนึ่งดวย
- การสนทนากลุมจะมีศักยภาพเปนทั้งวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลและใชการมีปฏิสัมพันธและการ
แลกเปลี่ยนมาเปนกระบวนการกระตุนใหเกิดจิตสํานึกไดหรือไมสําหรับการนําศักยภาพของการสนทนากลุม
ไปใชในงานวิจัยประเภทตางๆนั้น Morgan (1998: 12-15) ไดเสนอตัวอยางแนวทางการใชประโยชนจากการ
สนทนากลุมในขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นดังนี้
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การระบุปญหา
ในขั้นนี้ ประเด็นหลักคือการกําหนดจุดประสงค โดยเปนกระบวนการของการสํารวจ
(Exploration) และการคนพบ (Discovery) การสนทนากลุมนับวามีประโยชนมากในขั้นการสํารวจ
เนื่องจากสามารถดําเนินการไดแมวาคณะผูวิจัยจะยังมีความรูเพียงเล็กนอยเกีย่ วกับหัวขอวิจยั ที่ทํา
สําหรับในขั้นการคนพบ การอภิปรายในการสนทนากลุมเปนการสนทนาแบบไมมโี ครงสราง และ
เปนคําถามปลายเปด มิไดเปนการอภิปรายตามประเด็นทีผ่ ูวิจัยไดกําหนดมาลวงหนา แตคณะผูวิจยั
พยายามเรียนรูจ ากผูรวมการสนทนาใหไดมากที่สุด ยกตัวอยางเชน ผูวิจัยเชิงวิชาการใชการสนทนา
กลุมเพื่อสราง “ขอสมมติฐาน” เกี่ยวกับประเด็นใหมทจี่ ะศึกษา ในขณะที่ ผูวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
มองหาโอกาสที่จะ “สงเสริมวิถีทาง” ที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึน้ ในขั้นการระบุปญหานี้ โปรดอาน
ตัวอยางการประเมินความตองการจําเปนของชุมชนประกอบ เพื่อใหเห็นแนวทางและขั้นตอนการสนทนา
กลุมที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น
การวางแผน
ในขั้นนี้ สิ่งสําคัญคือการหาหนทางที่ดีที่สดุ เพื่อบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยมักจะเปน
การดําเนินการตอเนื่องจากการสํารวจ แตในขั้นนี้คณะวิจยั มีการสัมภาษณที่มีโครงสรางมากขึ้นกวาเดิม
การสนทนากลุมจะชวยใหผูวิจัยไดรับฟงทัศนะที่หลากหลายของผูรวมการสนทนากลุมที่โตตอบ
ตามประเด็นทีผ่ ูวิจัยกําหนด ซึ่งจะทําใหผูวจิ ัยไดรับขอเสนอแนะที่ควรดําเนินการตอ หรือปญหาอุปสรรค
หลุมพรางที่อาจจะเกิดขึ้น ตัวอยางเชน ผูวิจยั การตลาดใชการสนทนากลุมเพื่อเรียนรูแ นวทางในการจัดลําดับ
สถานะของผลิตภัณฑของตนเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่นๆ ที่มีอยูแ ลวในตลาด ในขณะที่ผูวจิ ยั เกีย่ วกับ
การประเมินใชการสนทนากลุมเพื่อหาทางออกแบบโครงการที่นําไปสูผลลัพธที่พึงประสงค
การนําไปใช
ในขั้นนีเ้ ปนการปรับปรุงแผนที่วางไวในขัน้ ตน โดยระหวางที่ดําเนินการไปตามแผนที่วางไวนั้น
ผูวิจัยตองการขอมูลเชิงลึกและเปนขอมูลในบริบทที่ทําการวิจัย ซึ่งการสนทนากลุมจะชวยใหผูวิจยั มีความรูที่
หยั่งลึกในประเด็นตางๆที่เกีย่ วของกับการนําไปใชวา แผนที่วางไวสามารถนําไปใชไดดีเพียงไร จะมีการลด
ชองวางระหวางสิ่งที่คาดหวังกับการปฏิบัติจริงไดอยางไรบาง ยกตัวอยางเชน ผูวิจัยเกีย่ วกับการประเมินใชการ
สนทนากลุมเพื่อติดตามกระบวนการทํางานแนวใหมทไี่ ดออกแบบไป ในขณะที่ผวู ิจัยการตลาดใชการสนทนา
กลุมตรวจสอบวาการโฆษณาเหมาะสมกับลูกคาหรือไม เปนตน
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การประเมินผล
ในขั้นนี้ เปนการทําความเขาใจวามีอะไรเกิดขึ้นกับโครงการวิจยั และผูวิจัยไดรับบทเรียน
อะไรที่จะนําไปเปนขอคิดในการวิจัยครั้งตอไป เมื่อการวิจัยสิน้ สุดลงการประเมินเชิงคุณภาพจะชวยใหผูวจิ ัย
ตีความสิ่งที่ไดเกิดขึ้น เนื่องจากการอภิปรายในการสนทนากลุมจะชวยใหผูวจิ ัยหยั่งรูว าการไดผลลัพธออกมา
เชนนี้เปนมาอยางไร และทําไมจึงเปนเชนนั้น ซึ่งไมวาผลที่ออกมาจะประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว
การประเมินในลักษณะติดตามผลเชนนี้จะชวยใหผูวจิ ัยสามารถปรับปรุงการทําวิจยั ครั้งตอไป ตัวอยางเชน
ผูวิจัยเกี่ยวกับการประเมินซึง่ มักจะมองการทํางานวิจยั ในลักษณะตอเนื่องสามารถใชการสนทนากลุมเพื่อให
ขอมูลยอนกลับที่นําไปใชกบั การวิจยั ในครั้งตอไป และผูวิจัยในเชิงวิชาการสามารถใชการสนทนากลุมเพื่อ
ศึกษาผลที่ยังไมดีนักและคิดถึงหัวขอที่ควรจะศึกษาเปนลําดับตอไป ตัวอยาง การประเมินความตองการจําเปน
ของชุมชน (Morgan, 1998a: 20-22)
เปาหมายและจุดประสงค
มูลนิธิระดับชาติแหงหนึ่งไดใชการสนทนากลุมเพื่อสํารวจทิศทางความเปนไปไดสําหรับ
ชุดรายการใหมที่จะชวยเพิ่มโอกาสการจางในชุมชนชาวฮิสแปนิค โดยมีเปาหมายตองการรับทราบความ
ตองการจําเปนของสมาชิกในชุมชน
ขนาดโครงการและคณะทํางาน
โครงการนี้ทําการสนทนากลุมจํานวน 8 กลุม โดยมีสนามวิจยั ตางกัน 4 แหง มีคณะวิจัย
จากมหาวิทยาลัยดําเนินการ 1 แหง และเปนแหลงกลางในการติดตอและฝกอบรมการสนทนากลุมใหกับ
คณะวิจยั ซึ่งทํางานดานสวัสดิการสังคมในสนามวิจยั อื่นๆ ผูดําเนินการทั้งหมดเปนฮิสแปนิค พูดไดทั้ง
ภาษาอังกฤษและสเปน
ผูเขารวมสนทนากลุมในการวิจัย
สนามวิจยั 2 แหงอยูในตัวเมือง คณะวิจัยจัดกลุมสนทนาโดยแยกเพศ ชาย / หญิง สวนอีก
2 แหงอยูใ นเขตชนบท ตางชุมชนกัน จัดกลุมแบบคละเพศ ลักษณะทีน่ าสนใจของกลุมชนบททั้ง 2 แหงคือ
ผูรวมสนทนาหลายคนนําสมาชิกในครอบครัวของตนเขารวมการสนทนากลุมดวย แมวาคณะวิจยั จะกําหนด
จํานวนผูเขารวม สนทนาไวกลุมละ 8-10 คน แตกใ็ หสมาชิกที่มาเพิ่มเขารวมการสนทนาดวย ซึ่งแตละครอบครัว
มีการตกลงกันวาคนในครอบครัวของตนคนใดจะเปนผูนําในการพูดกับกลุม และมีหลายจังหวะทีม่ ีการ
ปรึกษาหารือกันในครอบครัว ภาษาที่ใชมที ั้งอังกฤษและสเปนตามแตผรู วมสนทนาตองการ สถานที่สนทนา
จัดที่ศาลาประชาคมผูเขารวมแตละคนไดรับเงินคนละ 25 $
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การสนทนาเริม่ ตนโดยกลาวถึงงานที่แตละคนทําอยูและประสบการณในการหางานทํา และอภิปราย
ถึงประเด็นโดยทั่วไปที่คนงานชาวฮิสแปนิคประสบอยู การสัมภาษณที่จัดไดวามีชวี ติ ชีวาอยางหนึง่ คือการให
ผูรวมสนทนาดูภาพถายจํานวนหนึ่งและถามความคิดเห็นที่มี ตอภาพถายนั้น เชน ภาพผูหญิงในมือเต็มไปดวย
กระดาษแผนปลิวของหนวยงานเกี่ยวกับการจางงาน ดานหลังผูหญิงมีคนยืนตอคิวยาวเหยียด กิจกรรมนี้เปนการ
กระตุนใหเกิดการอภิปรายกันภายในกลุม
การวิเคราะหและการรายงานผลการวิจัย
คณะวิจยั จากมหาวิทยาลัยเก็บเทปจากแตละกลุมและทําการถอดเทป เมื่อนําขอมูลการอภิปรายมา
เปรียบเทียบพบวามีประเด็นหัวขอ (Themes) หลายประเด็นดวยกัน ประเด็นที่หนักแนนมากคือเรื่อง
“ครอบครัว” ไมใชผูทํางานทีเ่ ปนเอกัตตบุคคล ซึ่งประเด็นนี้ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตแรกที่สมาชิกของ
ครอบครัวติดตามมาเขาการสนทนากลุมดวย นอกจากนีย้ ังมีความแตกตางระหวางกลุมโดยเฉพาะกลุมชาย และ
กลุมหญิงที่อยูใ นตัวเมือง ซึ่งแสดงถึงสถานการณที่เปนความยากลําบากของหญิงทํางานที่เปนแมและตองเลี้ยง
ลูกแตผูเดียว
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งทีเ่ กิดขึ้นกับผูรว มการสนทนากลุมคือ มีการแลกเปลี่ยนคําแนะนํา รวมถึง
การแลกเปลี่ยนชื่อ เบอรโทรศัพทซึ่งกันและกันเพื่อติดตอในภายหลัง บางกลุมมีการกรอกรายชื่อเพื่อมาพบปะ
กันบางกลุมถึงกับนัดหมายจัดการสนทนากลุมครั้งตอไปเอง ซึ่งคณะวิจัยไดสรุปวาเหตุการณทเี่ กิดขึ้นนี้แสดงให
เห็นถึงคุณคาของ “วิธีการเพิ่มอํานาจ” (Empower approach) ที่จะนํามาใชในโอกาสตอไปที่มูลนิธิเริ่มตน
วางแผนเปนกาวแรกในการจัดตั้งองคกรชุมชน
จากการนําวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสนทนากลุมดังกลาวขางตนนี้ เปนการยกตัวอยางทีแ่ สดง
ใหเห็นวาการสนทนากลุมสามารถนํามาใชในการวิจัยไดในหลายขั้นตอนตามความเหมาะสม แตมิได
หมายความวาจะเปนการชี้นาํ ใหผูวจิ ัยเลือกใชการสนทนากลุมในทุกๆ ขั้นตอนของการวิจยั แตเพียงวิธีการเดียว
ผูวิจัยควรเลือกใชวิธกี ารนี้หลังจากไดพจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับจุดมุงหมายการวิจัย และลักษณะขอมูลที่
ตองการกอนทําการตัดสินใจ นอกจากนี้ตวั อยางการวิจัยที่เกี่ยวกับการประเมินความตองการจําเปนของชุมชน
ขางตนชวยใหเห็นศักยภาพของการสนทนากลุมในการเพิม่ อํานาจใหกับผูรวมสนทนาไดมีโอกาสพบประและ
เปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งอาจนําไปสูการรวมตัวกันเปนกลุมในชุมชนเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันในโอกาส
ตอไป
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3. ขั้นตอนการสนทนากลุม
ขั้นตอนหลักของการสนทนากลุม ในที่นจี้ ะขอนําเสนอเฉพาะบางสวนของการดําเนินการสนทนา
กลุม โดยเนนที่การดําเนินการ 4 ขั้น คือ 1) การกําหนดหัวขอคําถาม วัตถุประสงค 2) ประชากรเปาหมาย และ
การเลือกกลุมตัวอยาง 3) แนวคําถามเกี่ยวกับ : มโนทัศน คําถามและรายงานเพื่อการซักถามาตอ 4) การจัดการ
สนทนากลุม / ผูดําเนินการ โดยมีสาระที่ควรดําเนินการดังนี้
3.1 หัวขอคําถาม วัตถุประสงค
ผูวิจัยควรมีการกําหนดปญหาการวิจยั คําถามการวิจยั และวัตถุประสงคการวิจยั ที่ชัดเจนวา
โครงการวิจัยตองการทําสิ่งใดใหสําเร็จ โดยคิดถึงงานวิจัยที่เสร็จเรียบรอยแลววามีลักษณะอยางไร กลุมผูใช
งานวิจยั นี้คือใคร อะไรคือสิ่งสําคัญสําหรับบุคคลเหลานั้น และบุคคลดังกลาวมีเกณฑอะไร ในการตัดสินวา
งานวิจยั เปนงานวิจยั ที่ดี
จากนั้นจึงพิจารณาวาวิธีการใดที่จะทําใหไปสูเปาหมายทีก่ ําหนดไวได วิธีการดังกลาวสอดคลองกับ
ลักษณะเดนของวิธีการสนทนากลุมหรือไม งานวิจยั นี้สามารถใชการสนทนากลุมในลักษณะเบ็ดเสร็จสมบูรณ
ในตัว หรือ อาจจะใชรวมกันกับวิธีการอื่นๆ เพื่อจะไดสามารถใชวิธีการนี้อยางเต็มศักยภาพ
3.2 ประชากรเปาหมาย และการเลือกกลุมตัวอยาง
หลังจากที่ไดกาํ หนดปญหาการวิจัย และพิจารณาความสอดคลองกับวิธกี ารเก็บขอมูลแลว ขั้นตอไป
เปนการพิจารณาวาขอมูลนัน้ จะตองไดจากใครบาง นั่นคือการกําหนดประชากรเปาหมายที่จะใหขอมูลที่ตอบ
คําถามการวิจยั ไดดีที่สุด และเนื่องจากการสนทนากลุมเปนวิธีการที่ครอบคลุมตัวอยางไดจํานวนนอยการ
กําหนดประชากรจึงมีลักษณะการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายของโครงการวิจัยดังตัวอยางลักษณะของกลุมตัวอยางที่เขาเกณฑการคัดเลือก (Morgan, 1998 : 56)
- หนวยงานราชการแหงหนึ่งดําเนินการสนทนากลุมกับผูม าใชบริการทีม่ ีระดับความพึงพอใจการ
ใหบริการในระดับปานกลาง เพื่อวาจะไดทราบขอมูลวาหนวยงานของตนมีสิ่งใดที่ทําไดดีและสิ่งใดยังบกพรอง
อยู
- หนวยงานทีท่ ําหนาที่เกี่ยวกับการใหบริการหนวยงานหนึ่งทําการติดตามผลการดําเนินงานโปรแกรม
ใหมที่เพิ่งเปดใหบริการ โดยทําการสนทนากลุมที่แสดงความสนใจในโปรแกรม แตไมเคยลงทะเบียนเขาใช
บริการเลย เพือ่ เปนการประเมินความสามารถของการหาลูกคาของหนวยงาน
สมาชิกในการสนทนาแตละกลุมนอกจากจะเปนผูใ หขอมูลสําคัญตามประเด็นที่ผวู ิจยั ตองการแลว
สมาชิกในกลุม ยังจะตองมีลักษณะรวมบางอยางคลายคลึงกัน (Homogeneous participant) อีกดวย ตัวแปรเชิง
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ลักษณะการจัดกลุมสนทนาเปนเรื่องละเอียดออนที่ตองคํานึงถึงคําถามหลักของการวิจัยและไมมีสูตร
แนนอนตายตัว เชนการจัดกลุมแยกเพศ หรือคละเพศนั้น นักวิจัยสังคมศาสตรพบวาขึ้นอยูกับประเด็นปญหา
เชน การพิจารณาความดีความชอบ ควรแยกกลุม หญิง ชาย สวนตัวแปรดานตําแหนงหนาที่การจัดกลุมไมควร
ใหหวั หนา ลูกนองอยูกลุมเดียวกัน เปนตน อยางไรก็ตามหลักการจัดองคประกอบของสมาชิกการสนทนากลุม
ควรคํานึงถึงการดความระแวงสงสัยการไมลงรอยกันอยางเปดเผยใหมนี อยที่สุด การแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณเปนหัวใจสําคัญของการสนทนากลุมที่ตองการบรรยากาศที่มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
การกําหนดจํานวนกลุมสนทนา วาควรจะมีเทาใดนัน้ ขึ้นอยูกับจํานวนลักษณะรวมและลักษณะตาง
ที่กําหนดไวในการออกแบบการวิจยั Morgan (1998b : 82-83) ไดใหขอ แนะนําวาการจัดกลุมสนทนาเพียงกลุม
เดียวจะเสี่ยงมาก ผูวิจยั ควรกําหนดจํานวนกลุมตัวแปรทีใ่ ชกําหนดลักษณะ ตัวแปรละ 2 กลุม เปนอยางนอย
ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหขอมูลทําไดลึกซึ่งขึ้น ตัวอยางเชน การศึกษาเกี่ยวกับ “ปญหาความรุนแรงในโรงเรียน”
ประชากรกลุมเปาหมายคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน อาจแบงเปนกลุมยอยตามเพศชาย / หญิง ถิ่นที่อยู
ในเมือง / ในชนบท ซึ่งถาเปนเชนนีจ้ ํานวนกลุมที่นอยทีส่ ุดถาศึกษาเฉพาะตัวแปรเพศ ก็จะไดชาย 2 กลุม หญิง 2
กลุม รวมเปน 4 กลุม เปนตน
อยางไรก็ตามการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะยืดหยุนตามขอมูลที่ไดเพิ่มเติมจาก
ในภาคสนาม ทําใหบางครั้งอาจจําเปนตองเพิ่มกลุมสนทนาตามตัวแปรที่เพิ่งคนพบดวย เชน การวิจัยเกี่ยวกับ
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่น การวางแผนแตเดิมผูวิจยั จํากัดแตเฉพาะผูอาวุโสที่เปนภูมปิ ญญาของทองถิ่นในดาน
สมุนไพร แตจากการปฏิบัติในภาคสนามพบวาผูนําเยาวชนในทองถิ่นมีบทบาทสําคัญ และสามารถเปนผู
เชื่อมโยงประสานระหวางผูอาวุโสที่มีความรูเรื่องสมุนไพร และชวยถายทอดความรูเ กี่ยวกับสมุนไพรในทองถิ่น
ใหกับนักเรียนได เปนอยางดี ทําใหผูวจิ ัยตองมีการเพิ่มกลุมผูนําเยาวชนรุนใหมเขาไวดว ยอีกกลุมหนึ่ง
นอกเหนือจากกลุมผูอาวุโสที่เปนภูมิปญญาในดานตางๆ ในกรณีนี้ผูวจิ ัยไมสามารถหากลุมสนทนาเพิ่มเปน 2
กลุมได
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3.3 แนวคําถามเกี่ยวกับ : มโนทัศน คําถาม และประเด็นเพื่อการซักถามตอ
แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุมโดยปกติมีลักษณะเปนคําถามปลายเปดประกอบดวย
สวนสําคัญ 3 สวน คือ มโนทัศน คําถามที่ใชเปนประเด็นในการสนทนา และประเด็นสําหรับการซักถามตอ
ซึ่งชาย โพธิสิตา (2547 : 230-233) ไดใหคําแนะนําโดยสรุปไดดังนี้
มโนทัศน (Concepts) ผูวิจัยควรกําหนดมโนทัศนหรือประเด็นทีจ่ ะศึกษาที่สอดคลองกับปญหาวิจยั
ขึ้นมาประมาณ 3 – 4 มโนทัศนหลัก เพื่อใชเปนแนวทางกวางๆ ในการเก็บขอมูลจากมโนทัศนนนี้ าํ มาปรับเปน
ประเด็นสําหรับการอภิปรายในรูปของคําถามปลายเปด โดยมโนทัศนหนึ่งๆ ควรมีคําถามหลักประมาณ 5 – 6
ประเด็น
คําถาม (Questions) มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด ซึ่งผูวิจัยอาจทําได 2 รูปแบบคือ คําถามแบบมี
โครงสราง คือมีรายการประเด็นที่จะสนทนาเปนคําถามปลายเปด พรอมรายการซักถามตอของแตละขอ หรือทํา
แบบไมมีโครงสราง โดยทําเฉพาะรายการเปนประเด็นสัน้ ๆ ไมจําเปนตองอยูในรูปคําถาม ไมมีรายละเอียดของ
สิ่งที่จะซักถามตอ ซึ่งรูปแบบหลังนี้เหมาะสําหรับผูมีประสบการณ และมีความรูความเขาใจเรื่องทีส่ นทนาเปน
อยางดี
ประเด็นสําหรับการซักถามตอ (Probes) เนื่องจากบางประเด็นมีความซับซอนหรือสมาชิกอาจจะกลาว
ไมชัดเจน การถามตอจะชวยใหเกิดความเขาใจและไดรายละเอียดมากขึน้ สําหรับรายการที่เตรียมไวสําหรับ
ซักถามตอนั้นในทางปฏิบัตผิ ูดําเนินการไมควรรีบใช ควรคอยจนไมมสี มาชิกกลาวถึงประเด็นนั้นผูด ําเนินการ
จึงใชประเด็นที่เตรียมไวซักถามตอเพื่อใหไดรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
3.4 การจัดการสนทนากลุม
การสนทนากลุมเปนกระบวนการที่สามารถแบงเปนขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอน ซึ่งทวีศักดิ์ นพเกสร
(2548 : 166 – 170) ไดเสนอไวพอสรุปไดดังนี้
3.4.1 การเริ่มตนสนทนากลุม
3.4.1.1 การสรางสัมพันธภาพ เปนการสรางความสัมพันธในแนวราบบนพื้นฐานความ
เทาเทียมกันของทุกคนในกลุม โดยเริ่มตั้งแตสมาชิกทยอยเขามาในหอง คณะผูวจิ ัยใหการตอนรับอยางเปน
กันเอง กอนเริม่ การสนทนาอาจมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมตามความเหมาะสมของวัฒนธรรมของกลุมเพื่อให
คุนเคยกัน
3.4.1.2 รวบรวมขอมูลภูมิหลังของแตละคน ขอมูลที่เปนภูมิหลังเชน อายุ เพศ อาชีพ
สถานภาพการสมรส ฯลฯ จะชวยใหเขาใจขอความการสนทนาไดดีขึ้น ทั้งนี้ขอมูลภูมิหลังควรสัมพันธกับโจทย
วิจัย และสามารถเก็บเปนความลับไวได
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3.4.1.3 เขียนหมายเลขประจําตัว / ชื่อเลนหรือสมมติ ลงปายชื่อของแตละคนเพื่อเรียกกัน
ภายในกลุมสนทนา ผูบันทึกควรเขียนแผนผังที่นั่งและชื่อลงในแผนผังใหตรงกัน
3.4.1.4 อธิบายวัตถุประสงค / กระบวนการ เวลาที่ใช การรักษาความลับของขอมูล สิทธิ
ของผูรวมสนทนา ความสมัครใจ
3.4.1.5 ปรึกษาหารือเพื่อรวมกันปฏิบัติตามกติกาพืน้ ฐาน เชน พูดทีละคน
ไมขัดจังหวะ ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นแมจะตางไปจากคนอื่น ไมมีการตัดสินวาใครผิด ใครถูก
3.4.1.6 ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียง
3.4.2 การดําเนินการสนทนากลุม
3.4.2.1 เริ่มการสนทนาดวยประเด็นอุน เครื่อง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสูประเด็นหลักที่
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงการติดเชื้อเอดส
3.4.2.2 อาจใชสื่อตางๆ เพื่อนําไปสูประเด็นหลักของการสนทนากลุม เชน เรื่องเลา
ภาพพลิก ภาพยนตร ซึ่งมีเนือ้ หาที่นําไปสูป ระเด็นหลักได
3.4.2.3 ขอใหสมาชิกชวยกันระบุเกีย่ วกับพฤติกรรม ปจจัย เหตุการณที่เกี่ยวของ กับ
ประเด็นที่ผวู ิจยั ตองการศึกษา เพื่อจัดหมวดหมูการสนทนาไปทีละหมวด
3.4.2.4 ผูดําเนินการสนทนาใชคําถาม / ภาษากาย แสดงความไมรูและกระตุนใหสมาชิก
อยากเลาเรื่องและพูดกันเอง สรางบรรยากาศเราใจใหอยากตอบ แตไมใชการรุกเราบีบบังคับใหตอบ
3.4.2.5 ผูดําเนินการสนทนา ตองรูจักจัดการกับความขัดแยงในกลุม การขมความคิดของ
สมาชิกดวยกันเอง การตัดเรือ่ งที่อยูนอกประเด็น การใหโอกาสและกําลังใจสมาชิก
ที่ไมคอยแสดงความคิดเห็น
3.4.2.6 ผูดําเนินการสนทนา แสดงความเปนกลางในประเด็น / ความคิดของสมาชิกที่
แตกตางกัน ไมเขาขางใดขางหนึ่ง ไมแสดงตนเปนผูรูดี ไมเขาไปแกไขความรูความเขาใจของสมาชิก ควรมีการ
ตั้งประเด็นแยงเพื่อใหเกิดการถกเถียงโตตอบที่มีทั้งการสนับสนุนเห็นดวย (Pro) และเห็นแยง (Con) ควรยึดหยุน
ในการปรับประเด็นและลําดับหัวขอในการสนทนา
3.4.2.7 ผูชวยวิจัย แจกของขบเคี้ยวใหกับทุกคนเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินและเสริมพลัง
3.4.2.8 ผูจดบันทึกไมแทรกแซงการสนทนา ควรซักถามเพิ่มเติมหลังจากผูดําเนินการปด
การสนทนาแลว
3.4.2.9 หากผูไมมีบทบาท หรือผูสนใจเขาฟงการสนทนากลุมไมวากรณีใดทั้งสิ้น
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3.4.3 การยุติการสนทนา
3.4.3.1 ขอใหสมาชิกแตละคนสรุปสิ่งที่ตนไดพดู และเพิม่ เติมขอมูล / ความคิดเห็น
โดยผูดําเนินการอาจเปนผูเริ่มตนสรุปกอนแลวใหสมาชิกชวยกันเพิ่มเติม ปรับแกประเด็นที่ผูวิจยั อาจเขาใจผิด
3.4.3.2 ปดเทปบันทึกการสนทนา ขอบคุณ มอบของที่ระลึกแดทกุ คน
3.4.3.3 ขอใหสมาชิกกลุมสะทอน (Feedback) กระบวนการสนทนากลุม โดยอาจเปนการ
ซักถามหรือตอบแบบสอบถาม

สรุป
สังคมยุคโลกาภิวัตน ทําใหงานในสถาบันการศึกษามีลักษณะธรรมชาติที่ซับซอน หลากหลาย
เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม สถาบันทางการศึกษาถูกคาดหวังจากสถาบันทางสังคมอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งที่
กําหนดเปนตัวบทกฎหมายโดยตรง และจากความคาดหวังของสังคมโดยทัว่ ไปที่ตองการใหโรงเรียนทําหนาที่
อยางเขมแข็ง เปนแหลงเรียนรู ใหโอกาสทางการศึกษากับทุกคนบทความนี้จึงเปนการพยายามทีจ่ ะใชแนวคิด
ทางสังคมวิทยาการศึกษา รวมกับการใชวิธีการสนทนากลุมซึ่งสามารถนํามาเปนพืน้ ฐานการทําวิจัยใน
สถานศึกษาทีม่ ีความซับซอนเชน นักเรียนที่มีความแตกตางอยางหลากหลาย ทั้งในเชิงความสามารถในการ
เรียนรู ปญหาความรุนแรง เพศสัมพันธ สิ่งเสพติด ชวยใหครู ผูบริหาร ไดมีโอกาสอภิปรายรวมกัน คิดถึงวิถีทาง
ใหมๆ เกีย่ วกับโรงเรียน ตั้งคําถามเกี่ยวกับการสอนของตนเอง และการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้งนโยบายตางๆ
ที่ไดดําเนินการไปในเขตการศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู การฟงเสียงจากผูปกครอง นักเรียน และชุมชน
ผูเกี่ยวของที่มสี วนไดสว นเสีย ตลอดจนบทบาทของโรงเรียนที่ตองรวมมือกับทองถิ่นชวยพัฒนาคนในทองถิ่น
ใหเขมแข็งซึ่งผูเขียนหวังวาการใชการสนทนากลุมในการวิจัยใหเต็มตามศักยภาพของวิธีการนี้นอกจากจะทําให
ผูวิจัยไดขอมูลตามที่ตองการแลวยังอาจจะชวยเพิ่มพลังอํานาจเยาวชนใหมีศักยภาพในการชี้นําตนเองไปในทาง
ที่ดีงาม และใชศักยภาพที่มอี ยูรวมกลุมรวมพลังกันสรางสังคมตอไป
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