
การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินการจัดเก็บขอมูล
การจัดเก็บขอมูลโครงการพัฒนาความม่ันคงทางอาหารของผูสูงอายุในครัวเรือนชุมชนชนบทไทย

ระหวางวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ -๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ๔ ภูมิภาค ในประเทศไทย ประกอบดวย
ภาคใต จังหวัด พัทลุง ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดบุรีรัมย ภาคละ ๕ วัน รวมจํานวน ๒๐ วัน และจัดประชุม อบรมการพัฒนาภาคีเครือขายสงเสริม
สุขภาพดานอาหารและโภชนาการในผูสูงอายุ  ประเด็น “การดูแลสุขภาพแบบองครวม (Focus group) และ
การสรางรูปแบบดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารในผูสูงอายุในชุมชนชนบทไทย” จํานวนวันอบรม ๒ วันโดย
จัดประชุมอบรมท่ี อ. พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย รูปแบบการดําเนินการศึกษานี้เปนการวิจัยและพัฒนา
(Research and development) โดยการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณแบบ
ไมเปนทางการ การสัมภาษณแบบเฉพาะเจาะจง การบันทึกรายละเอียด และการสนทนากลุมขณะเดียว กันใน
การศึกษาเก่ียวกับลักษณะพ้ืนฐาน รวมถึงขอมูลสถานการณความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนไดใชแนว
ทางการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณโดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสรางและการสัมภาษณแบบเปน
ทางการ ประกอบดวยการดําเนินการวิจัย ๕ ข้ันตอน ดังนี้

ข้ันตอนท่ี ๑ ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ (Literature review)
ข้ันตอนท่ี ๒ การพัฒนาตัวแบบ (Model development)
ข้ันตอนท่ี ๓ การทดลองใชตัวแบบการพัฒนา (Model experiment)
ข้ันตอนท่ี ๔ การปรับปรุงตัวแบบการพัฒนา และการยืนยันองคความรู (Model revision and

confirmation) ในข้ันนี้ เปนการยืนยันองคความรู (Knowledge confirming)
ข้ันตอนท่ี ๕ การวิเคราะห และสรุปผลงานวิจัย
ซึ่งในกระบวนการเก็บขอมูลในครั้งนี้เปนการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี ๒ การพัฒนาตัวแบบ

(Model development) เพ่ือใหไดตัวแบบการพัฒนาและนําไปทดลองใชในพ้ืนท่ีดําเนินการศึกษาวิจัยตอไป
กิจกรรมดําเนินการในครั้งนี้ ประกอบดวย
๑.  กิจกรรมท่ีปฏิบัติ

- ประสานเครือขายการดําเนินงานในพ้ืนท่ี เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีเก็บขอมูลตามขอตกลงเบื้องตนของโครงการ
โดยประสานความรวมมือจากภาครัฐ (สสจ. สสอ. รพช. และ อปท.) และภาคประชาชน (อสม. ผูนําชุมชน
ปราชญชาวบาน) พ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือขอเขาศึกษาชุมชน

- การชี้แจงวัตถุประสงคใหเครือขายและผูเก่ียวของทราบ เพ่ือขอความรวมมือในการดําเนินโครงการ
- การดําเนินการคัดเลือกกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี ท่ีเปนตัวแทนของประชากรในพ้ืนท่ี
- การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความม่ันคงทางอาหารทางอาหาร และแบบสอบถามเชิงลึกดาน

ความม่ันคงทางอาหารเฉพาะกลุมผูสูงอายุ
- การเก็บขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณปราชญ ผูนําชุมชน อสม.
- เก็บขอมูลโดยแบบสังเกตการรับประทานอาหาร และพฤติกรรมการบริโภค
- การสรุปผลการดําเนินงานประจําวัน และการสรุปผลการดําเนินงานเม่ือครบ ๕ วัน ในแตละพ้ืนท่ี
- สรุปและตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของขอมูลท่ีได
- การเดินทางกลับเพ่ือสรุปการผลการศึกษาท่ีไดจาการเรียนรู เพ่ือพัฒนาตัวแบบความม่ันคงทางอาหาร

โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุ

๒. สิ่งท่ีไดจากการเรียนรู
- ไดเรียนรูกระบวนการจัดทําแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต ซึ่งสรุปไดดังนี้

๒.๑ แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือการวิจัยประเภทเขียนตอบ ท่ีกลุมตัวอยางผูตอบ



จะอานและเขียนตอบดวยตนเอง โดยท่ัวไปแลวแบบสอบถามแบงออกเปน ๒ สวน คือ
๑) แบบสอบถามปลายปด (Closed Questionnaire) เปนการใหกลุมตัวอยางผูตอบใชวิธีการ

เลือกตอบตามผูวิจัยท่ีกําหนดไว เชน ขอมูลท่ัวไป เพศ อายุ ศาสนา เปนตน และขอมูลความคิดเห็นตอตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยเลือกตอบวาเห็นดวยมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย หรือนอยท่ีสุด

๒) แบบสอบถามปลายเปด (Open Questionnaire) เปนการใหกลุมตัวอยางผูตอบไดแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เชน ใหแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ซึ่งโดยท่ัวไป
มักอยูในตอนทายของแบบสอบถาม

ผูวิจัยอาจใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสามารถทําได ๒ วิธี ไดแก
(1) การสงแบบสอบถามทางไปรษณียใหกลุมตัวอยางตอบ โดยแบบสอบถามจะสงไปยังกลุม

ตัวอยางทางไปรษณีย และเม่ือกลุมตัวอยางตอบเสร็จแลวก็สงแบบสอบถามกลับมายังผูวิจัย ขอดี เหมาะสม
กับประชากรมีขอบเขตท่ีกวางท่ีกระจายไปตามพ้ืนท่ีซึ่งกวางขวางและยากแกการติดตามเก็บขอมูล ขอเสีย
อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามมักมีไมมาก

(2) การใหมีผูรับผิดชอบในการสงและรวบรวมแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะสงไปใหแก
ผูรับผิดชอบซึ่งอาจจะเปนเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรง โดยฝากใหแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง
และเก็บกลับคืนเพ่ือสงใหแกผูวิจัยตอไป ขอดี สะดวกรวดเร็ว ขอเสีย เปนการสรางภาระใหแกผูปฏิบัติ
นอกจากนี้แลวขอมูลท่ีไดมาอาจไมไดมาจากกลุมตัวอยางจริง

๒.๒ แบบสัมภาษณ (Interview) เปนวิธีการเก็บขอมูลท่ีผูวิจัยใชวิธีการการสนทนา กับผูตอบใน
ลักษณะท่ีมีปฏิสัมพันธตอกัน (face to face interaction) การสัมภาษณแบงออกไดเปน ๒ ประเภท คือ

๑) การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เปนการสัมภาษณท่ี ผูวิจัยไดกําหนด
โครงสรางและคําถามท่ีจะใชในการสัมภาษณไวลวงหนากอนการไปเก็บขอมูล และไปสัมภาษณกับผูใหขอมูล
ตามโครงสรางคําถามท่ีไดกําหนดไว

๒) การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) เปนการสัมภาษณท่ีผูวิจัยไมได
กําหนดโครงสรางและคําถามท่ีจะใชในการสัมภาษณไวลวงหนา แตจะอาศัยไปตั้งคําถามเฉพาะหนากับผูให
ขอมูลแทน

ท้ังนี้ ในการสัมภาษณ อาจใชวิธีการสัมภาษณเปนรายบุคคลหรือสัมภาษณพรอมกันเปนกลุมก็ได
๒.๓ แบบสังเกตการณ (Observation) เปนการใชประสาทสัมผัส ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย สังเกต

พฤติกรรมและปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือนํามาสรุปขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน เชน สังเกตพฤติกรรมการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี โดยสังเกตดวยตาดวยการท่ีผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมท่ีเจาหนาท่ีแสดงออกมา และสังเกต
การฟงโดยฟงการ สนทนาระหวางเจาหนาท่ีกับประชาชนผูรับบริการ การสังเกตการณแบงออกไดเปน ๒
ประเภท คือ

๑) การสังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participative Observation) เปนการสังเกตการณท่ีผูวิจัย
เขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และจดบันทึกสิ่งท่ีไดจากการสังเกตปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
โดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในปรากฏการณนั้นดวย เชน ผูวิจัยลงไปรวมทํากิจกรรมตางๆ กับประชาชนใน
หมูบาน แลวสังเกตการณไปดวย เปนตน

๒) สังเกตแบบเขารวมอยางสมบูรณ โดยท่ีผูสังเกตจะเลนบทบาทการเปนสมาชิกของกลุมอยาง
เต็มท่ีโดยไมเปดเผยวาท่ีแทจริงตนเปนใคร ผูสังเกตจะเขารวมในทุกกิจกรรมเปนไปตามธรรมชาติ เขาถึง
เหตุการณหรือสถานการณ ท้ังนี้การสังเกตแบบเขารวมอยางสมบูรณ ผูถูกสังเกตอาจจะรูหรือไมรูตัวเลยวา
กําลังถูกสังเกตพฤติกรรมอยู กรณีท่ีผูถูกสังเกตไมรูตัวเลยวากําลังถูกสังเกตพฤติกรรมอยู เชน ผูสังเกตตองการ
สังเกตพฤติกรรมการใหบริการของขาราชการในหนวยงานแหงหนึ่ง ผูสังเกตอาจสวมบทบาทเขาไปเปน



ผูรับบริการเอง เปนตน กรณีท่ีผูถูกสังเกตรูตัวเลยวากําลังถูกสังเกตพฤติกรรมอยู เชน การท่ีผูวิจัยเขาไปอาศัย
อยูรวมกับชาวบานในหมูบาน โดยท่ีทุกคนในหมูบานทราบดีวาผูวิจัยกําลังมาเก็บรวบรวมขอมูลปญหาความ
ตองการของคนในหมูบานอยู

๓) สังเกตแบบเขารวมเฉพาะกิจกรรมท่ีจําเปน ในกรณีของผูสังเกตแบบเขารวมนี้ ผูสังเกตจะเขา
รวมในกิจกรรมตางๆ ก็ตอเม่ือจําเปนท่ีจะตองสังเกต บทบาทนี้จะจํากัดเขารวมมากกวาการเปนผูเขารวมแบบ
สมบูรณ เชน การศึกษากระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการหมูบาน ผูสังเกตเขาไปสังเกตในหมูบานเฉพาะ
กรณีท่ีจะตองมีการตัดสินใจ เชน ในชวงการประชุมของคณะกรรมการหมูบานในการวางแผนพัฒนาหมูบาน
เปนตน

๔) การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม (Nonparticipative Obsevation) เปนการสังเกตการณท่ี
ผูวิจัยไมไดเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยสังเกตเหมือนกับเปนคนขางนอก เชน ผูวิจัยสังเกต
การทํากิจกรรมของประชาชนในหมูบาน โดยท่ีตนเองไมไดเขาไปรวมทํากิจกรรมดวย เปนตน

๒.๔ เอกสาร (Document) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารหรือหลักฐานท่ีเปนขอมูลเชิง
ประจักษตางๆ ท่ีเคยมีผูอ่ืนเก็บไวแลว ถือไดวาเปนการเก็บขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) เชน
เอกสารรายงานการประชุม เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ ตัวเลขสถิติดางๆ ท่ีหนวยราชการ
จัดเก็บไว หลักฐานท่ีเปนรูปธรรมตางๆ อนึ่ง ในการเก็บขอมูลเอกสารและหลักฐานตางๆ ประเด็นท่ีจะตองให
ความสําคัญอยูเสมอ คือ การตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดมา

๒.๕ การทดลอง (Experiment) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีมีการแบงออกเปนกลุมทดลอง และ
กลุมควบคุมหรือกลุมเปรียบเทียบ โดยท่ีผูวิจัยจะเก็บขอมูลท่ีเกิดข้ึนจากท้ังสองกลุม เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ
เชน ในการวิจัยทางการเกษตรท่ีมีการศึกษาประสิทธิภาพของปุยพันธใหมท่ีผลิตข้ึนมาใช ก็นํามาทดลอง
เปรียบเทียบออกเปน ๒ พ้ืนท่ี คือ พ้ืนท่ี ทดลอง โดยมีการใหสิ่งกระตุนท่ีเปนปุยพันธใหม และพ้ืนท่ีควบคุม
โดยใหปุยพันธเดิม ท้ังนี้ท้ังสองพ้ืนท่ีจะมีการควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ท่ีอาจมีอิทธิพลตอการทดลอง ถาผลการ
ศึกษาวิจัยออกมาพบวา ปุยพันธใหมในพ้ืนท่ีทดลอง ใหผลผลิตตอไรสูงกวาปุยพันธเดิมในพ้ืนท่ีควบคุม ก็แสดง
วาปุยพันธใหมดีกวากวาปุยพันธเดิม

๒.๖ แบบทดสอบ (Test) เปนเครื่องมือการเก็บขอมูลท่ีนํามาใชการทดสอบความรูของกลมตัวอยาง
ในเรื่องท่ีศึกษา เชน การศึกษาระดับการรับรูของขาราชการตอหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีก็นํามาสราง
แบบทดสอบเพ่ือวัดความรูของกลุมตัวอยางวามีความรูความเขาใจอยูในระดับใด

๒.๗ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (PAR – Participatory Action Research) เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีเนนใหบุคคลฝายตางๆ เขามามีสวนรวมในตลอดกระบวนการวิจัย โดยท่ัวไปมักประกอบไป
ดวย นักวิจัย นักพัฒนา และชาวบาน โดยเขามามีสวนรวมทําไดตั้งแตรวมคิด รวมเสนอ รวมตัดสินใจ รวม
ดําเนินการ รวมประเมินผล และรวมรับประโยชน เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือจัดตั้งศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

๒.๘ การดูแลสุขภาพแบบองครวม การดูแลสุขภาพแบบองครวมนั้นใหความสําคัญกับการมีสุขภาพดี
แบบภาพรวมท้ังชีวิตของมนุษย โดยไมไดเนนท่ีการเจ็บปวยเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย แตให
ความสําคัญกับความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกันท้ังรายกาย จิตใจ สังคม และปญญาหรือจิตวิญญาณ ซึ่ง
องคประกอบท้ังหมดนั้นจะตองสานสัมพันธและพ่ึงพาอาศัยกันอยางมีดุลยภาพ
องคประกอบของสุขภาพองครวม

๒.๘.๑ มิติทางกาย ซึ่งเปนมิติของสุขภาพท่ีเก่ียวของกับสภาพโดยท่ัวไปทางกายของมนุษย ท้ัง
ภายใน ภายนอก และรวมถึงสภาพแวดลอมรอบตัวดวย ท้ังนี้มิติทางกายจะยึดเอาความแข็งแรงสมบูรณของ
รางกาย ไมเจ็บ ไมไข ไรซึ่งโรคภัยเปนสําคัญ โดยมีอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ สมรรถนะทางกาย ภาวะทาง



เศรษฐกิจท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต เปนปจจัยท่ีจะสงผลตอสภาวะสุขภาพดังกลาวได
๒.๘.๒ มิติทางจิต ซึ่งเปนมิติของสุขภาพท่ีเก่ียวของกับสภาวะทางจิตใจหรืออารมณท่ีมีผลกับสุขภาพ

โดยรวมของมนุษย ไมวาจะเปนภาวะอารมณท่ีแจมใสราเริง ผอนคลายไมตึงเครียด รูสึกมีความสุขและปลอด
โปรง โดยท่ีมีหลักการจัดการกับสภาวะความเครียดไมใหเกิดวิกฤตทางอารมณเกิดข้ึนเปนปจจัยสงผลตอสภาวะ
สุขภาพจิตท่ีดีได

๒.๘.๓ มิติทางสังคม ซึ่งเปนมิติของสุขภาพท่ีเก่ียวของกับสภาวะโดยท่ัวไปทางสังคมท่ีมีผลกับสุขภาพ
โดยรวมของมนุษย ไมวาจะเปนสภาพสังคมท่ีมีความผาสุกท้ังระดับครอบครัว สังคมและชุมชน โดยท่ีแตละ
ระดับมีความสัมพันธอันดีตอกัน สมาชิกในสังคมนั้นๆ มีความเอ้ืออาทรตอกัน จัดระบบบริการจากภาครัฐท่ีมี
ความเสมอภาคกัน สิ่งเหลานี้จัดไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีจะสงผลตอสภาวะสุขภาพทางสังคมท่ีดีได

๒.๘.๔ มิติทางปญญาหรือทางจิตวิญญาณ ซึ่งเปนมิติของสุขภาพท่ีเก่ียวกับการมีความรู เฉลียวฉลาด
รูเทาทันสิ่งตางๆ ท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป ท้ังทางกาย จิตใจ และสังคม ทําใหเกิดแรงศรัทธาตอตนเองและมี
ความหวังตอความสําเร็จท่ีจะทําใหตนเองมีความผาสุกดวยสัมมาชีพและเปนปจจัยสงผลตอสภาวะสุขภาพ
โดยรวมของมนุษยอยางสมบูรณ

ตามท่ีไดกลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวามนุษยเรานั้นจะมีสุขภาพดีหรือไม ตัวเราเองเทานั้นท่ีจะเปน
ผูตอบไดอยางแทจริงวาตนเองมีสุขภาพดีหรือไม อาจจะตองพิจารณาใหถวนถ่ีวาสภาพการณท่ีแทจริงแลว เรา
ไดสรางดุลยภาพทางดานสุขภาพแลวหรือไม เราละเลยตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปหรือไม ถาวันนี้เราหยุดคิดพิจารณา
กันซักนิดวาโดยสภาพรางกายเรานั้นมีความพรอมดวยสุขภาวะท่ีสอดรับกับสภาพจิตท่ีปลอดโปรงผองใส มีจิต
สาธารณะ เอ้ืออาทรตอคนรอบขาง และถือพรอมดวยปญญาท่ีจะทําใหเกิดความสมบูรณอยางท่ีสุดตามหลัก
ธรรมะทางพระพุทธศาสนาท่ีวาดวยไตรสิกขาและภาวนา ๔ เชื่อไดวาการดูแลสุขภาพแบบองครวม ๔ มิติของ
เรานั้นจะไมขาดตกบกพรอง แตจะเปนมนุษยท่ีมีความสุขท่ีนาอิจฉามากคนหนึ่งเลยทีเดียว

๒.๙ การสนทนากลุมยอย (Focus group discussion – FGD) เปนเทคนิคและวิธีการหนึ่งของการ
ดําเนินกิจกรรม การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) ซึ่งปจจุบันมีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่งในการดําเนินโครงการเพ่ือการพัฒนาใดๆ ของภาครัฐและเอกชน ท่ีจะมีผลกระทบตอประชาชนท้ัง
ทางตรงและทางออม และเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีตองการใหประชา ชน ผู
มีสวนไดสวนเสียหรือไดรับผลกระทบจากโครงการ ดังปรากฏชัดเจนในมาตรา ๕๙ ท่ีบัญญัติไวดังนี้ “บุคคลมี
สิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจงและเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถ่ินกอนการอนุญาตหรือดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ สิ่ง แวดลอม
สุขอนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับตนหรือชุมชนทองถ่ินและมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนในเรื่องดังกลาว ท้ังนี้ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎ หมายบัญญัติ”
ในท่ีนี้จะพูดถึงการนําเทคนิคการสนทนากลุมยอยมาประยุกตใชในการนําไปสูการพัฒนาองคกร
(Organization Development – OD) และการพัฒนาบุคลากร (Human Development -HD)
การสนทนากลุมยอย (Focus group discussion – FGD) ในทางปฏิบัติจะรวมไปถึงการปรึกษาหารือดวย
(Public consultation) กับกลุมเล็กๆ ซึ่งเปนเทคนิคและวิธีการท่ีดีท่ีสุดวิธีหนึ่งของการทํากิจกรรม การมีสวน
รวมของประชาชน เนื่องจากผูเขารวมการสนทนาทุกคนจะไดรวมแสดงความคิดเห็นอยางเปนกันเองท่ีสุด

นอกจากนั้น การสนทนากลุมยอยยังถือเปนการศึกษาเพ่ือนรวมงานและพนักงานในองคกรและ
สามารถทําใหผูท่ีเขารวมสนทนาเปดเผยความในใจของตนเองออกมามากท่ีสุด หากผูดําเนินการมีประสบ
การณและมีเทคนิคท่ีดี นอกจากนั้นการสนทนากลุมยอยยังเปนวิธีหนึ่งท่ีประหยัดเงินและเวลา แตตองมีการ
วางแผนเตรียมการอยางเหมาะสม ระหวางการสนทนาผูดําเนินการจะเปนผูคอยจุดประเด็นการสนทนาตามท่ี
ไดเตรียมการไวแลวเพ่ือเปนการกระตุนใหผูรวมสนทนาไดแสดงความคิดเห็นดวยตลอดเวลา และจะตองสราง



บรรยากาศใหเปนกันเองดวยกอนการเริ่มสนทนาทุกครั้ง
ประโยชนของการสนทนากลุมยอย

๑. เพ่ือใหผูท่ีเขาสนทนามีสวนรวมและสามารถแสดงออกทางความคิดเห็นไดอยางแทจริงและเปดเผย
๒. เพ่ือศึกษาและเรียนรูความคิดเห็นตลอดจนความตองการในเชิงบวกของผูท่ีรวมสนทนา
๓. เพ่ือวัดความรู ความเขาในและความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของพนักงานท่ีมีตอองคกร
๔. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ทัศนคติและประสบการณกับพนักงานในการสรางความเขาใจซึ่งกันและกันให

มากข้ึน
๕. เพ่ือสรางความเปนกันเองระหวางพนักงานดวยกันและระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชาของตนเอง
๖. เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะตลอดจนคําแนะนําท่ีอาจมีประโยชนตอองคกรท้ังโดยทางตรงและทางออม
๗. เพ่ือนําความคิดเห็นท่ีไดจากการสนทนากลุมยอยไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงานและใชเปนขอมูลใน

การพัฒนาบุคลากรขององคกรตอไป
หลักและวิธีการดําเนินการในการทํา สนทนากลุมยอย

๑. มีผูดําเนินการหนึ่งคน และผูชวยผูดําเนินการ (ผูคอยจดบันทึก - สรุปผล) อีกหนึ่งคน รวมสองคน
๒. มีผูรวมสนทนากลุมละประมาณ ๑๐ - ๑๒ คน โดยนั่งลอมรอบผูดําเนินการและผูชวยผูดําเนินการ
๓. ผูดําเนินการควรจดประเด็นการพูดคุยไว เพ่ือกันการลืมระหวางการสนทนา
๔. ควรสรางบรรยากาศกอนการสนทนาใหเกิดความเปนกันเองใหมากท่ีสุด โดยอาจเริ่มการสนทนา

อยางไมเปนทางการไปกอน
๕. ผูดําเนินการจะตองจําชื่อผูท่ีรวมสนทนาใหไดทุกคน ถาเกรงวาจะจําไมไดใหใชวิธีจดชื่อไวในสมุด

บันทึกตามตําแหนงท่ีคนๆ นั้นนั่งอยู
๖. เริ่มการสนทนาโดยพูดเรื่องท่ีใกลตัวของผูรวมสนทนากอน เชน คุยเรื่องงานในหนาท่ี ณ ปจจุบัน
๗. พยายามใหผูรวมสนทนาทุกคนไดมีสวนในการออกความคิดเห็นและไดรวมพูดมากท่ีสุดและอยาง

ท่ัวถึง (เปนเทคนิคอยางหนึ่งของผูดําเนินการท่ีตองมีประสบการณการทําสนทนากลุมยอยมากอน)
๘. ระยะเวลาการสนทนา ประมาณ ๑ ชั่วโมงเศษ (ไมควรใชเวลานานเกินไปผูรวมสนทนาจะเบื่อได)
๙. สถานท่ีสนทนาไมควรมีเสียงรบกวนมากนัก อาจใชหองนั่งเลน หองรับแขกหรือถามีสนามหญาหรือ

รมใต ตนไมนอกอาคารก็ไดแลวนั่งลอมวง
๑๐. เวลาในการสนทนา ควรเปนเวลาท่ีผูรวมสนทนาวางจริง ๆ เพ่ือทุกคนจะไดอยูรวมสนทนาจนจบ ไม

ลุกออกไปกอนการสนทนาจะเสร็จสิ้น
๑๑. ผูชวยสามารถชวยซักถามหรือรวมสนทนาดวยได โดยเฉพาะบางประเดน็ท่ีผูดําเนินการอาจตกหลน

บาง
๑๒. หลังการสนทนาเสร็จในแตละกลุมแลว ผูดําเนินการและผูชวยควรมาสรุปผลสั้นๆ และวิเคราะห

รวมกัน หมายเหตุ ผูท่ีจะเปน ผูดําเนินการ ( Moderator) จําเปนตองไดรับการฝกปฏิบัติโดยการ
เปนผูชวย (Assistant) มากอน

ผลลัพธโดยรวมท่ีจะไดจากการสนทนากลุมยอย
การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญยิ่งตอการดําเนิน

โครงการท่ีตองการความโปรงใส (Transparency) ความรวมแรง รวมใจจากทุกฝาย โดยเฉพาะจากคนใน
องคกรเดียวกัน ซึ่งถือเปนผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) โดยตรง ซึ่งจะสามารถลดความขัดแยงลงได
อยางมีประสิทธิภาพ และยังไดรับทราบความตองการท่ีแทจริงของพนักงานในสวนตางๆ ขององคกรดวย
การสนทนากลุมยอย (Focus group discussion) เปนวิธีการท่ีดีและดูจะเหมาะกับวิถีชีวิตของคนไทยวิธีหนึ่ง
ในการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน เปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะของการแลก เปลี่ยนความคิดเห็น



การแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ เสรีของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริง ซึ่งนับเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งของการ
สื่อสารสองทาง (Two - way communication)

การสนทนากลุมยอยท่ีกลาวมาขางตนนี้ผูเขียนไดประยุกตมาหลายครั้งจนคิดวาเขากับลักษณะนิสัยของ
คนไทยดังท่ีไดกลาวมาขางตน จึงเสมือนการสรางบรรยากาศท่ีไมเหมือนการประชุม แตเปนการสนทนาอยาง
เปนกันเองในลักษณะ การจับเขาคุยกัน ซึ่งผูดําเนินการ (Moderator) จะตองเปนผูท่ีมีประสบ การณในการนํา
การสนทนากลุมยอยมามากพอสมควร รวมท้ังมีเทคนิคและวิธีการท่ีจะทําใหการสนทนาได รับผลลัพธท่ีนาพึง
พอใจ ไดรับขอเสนอแนะการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายจากผูรวมสนทนา เพ่ือประโยชนสูงสุดท่ีจะไดรับ
จากการสนทนากลุมยอยในแตละครั้ง

๓.  สิ่งท่ีจะมาดําเนินการตอ
- เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต ใหครบตามจํานวน
- ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย ของแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแบบสังเกต
- รวมรวมขอมูล
- วิเคราะห ขอมูล
- แปลผลขอมูล
- เขียนสรุปรายงานการศึกษา

๔. ขอเสนอแนะ
- ควรมีทีมวิจัยจากหนวยงานรวมดําเนินการวิจัยตามโครงการดังกลาว เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู และเติม

เต็มในบางประเด็นท่ีขาดหายไป


