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 ความเป็นมาและความหมายของเทคนิคเดลฟาย เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย  
เป็นเทคนิคท่ีได้รับการยอมรับในหมู่นักวิชาการทางการศึกษาอย่างมากในปัจจุบัน              
ถูกค้นพบและพัฒนาโดย โอลาฟ เฮลเมอร์ (Olaf Helmer) และ นอร์แมน ดาลกี้ (Norman 
Dalkey) นักวิจัยของ บริษัท แรนด์ (Rand Cooperation) เมื่อต้นปี ค.ศ. 1960 เพื่อใช้ใน
การถามและเก็บความคิดเห็นของกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพยากรณ์ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อเล็กซ์ เจ ดูคานิส (Alex J. Ducanis, 1970, อ้างถึงใน นัยนา 
นุรารักษ,์ 2539) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นการท านายเกี่ยวกับเรื่องราว
ต่าง ๆ ท่ีจะเป็นไปได้ในอนาคต เทคนิคนี้ มุ่งท่ีจะลดผลกระทบหรืออิทธิพลของบุคคล
อื่น ๆ ในกรณีท่ีต้องมีการเผชิญหน้ากัน ในขณะเดียวกันก็เป็นการลดผลกระทบทางด้าน
ความคิดระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านกัน หรืออาจกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่ า เทคนิคเดลฟาย 
เป็นวิธีการรวบรวมค าตอบท่ีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องท่ีเราต้องการจะศึกษา
ในขณะท่ีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องจะถูกจ ากัดลงด้วย 

 โอลาฟ เฮลเมอร์ และนิโคลัส เรสเชอร์ (Olaf Helmer and Nicholus Rescher  
อ้างถึงใน ประยูร ศรีประสาธน์, 2523) ให้ค านิยามของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นโครงการ
จัดท าอย่างละเอียดรอบคอบในการท่ีจะสอบถามบุคคล ด้วยแบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ 
เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลและความ คิดเห็นกลับมา ส าหรับจุดมุ่งหมายของเทคนิคเดลฟายนั้น 
มุ่งท่ีจะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่อง
เก่ียวกับความเป็นไปได้ในอนาคต ในส่วนท่ีเก่ียวกับเวลา ปริมาณ และ/หรือ สภาพการณ์
ท่ีต้องการจะให้เป็นส าหรับทอร์นตัน และคณะ (Thornton and Others, 1975, อ้างถึงใน 
นัยนา นุรารักษ์, 2539) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นวิธีการท่ีจะเป็นการขัดเกลาและได้รับ
ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง 

บทที่ 13 
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 
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 จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า เทคนิคเดลฟาย เป็นกระบวนการ
หนึ่งของการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตในเรื่องท่ี
เกี่ยวกับ เวลา ปริมาณ และ/หรือ สภาพการณ์ท่ีต้องการจะให้เป็น จากความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญท่ีกระจัดกระจายกันให้สอดคล้องกันอย่างมีระบบ โดยใช้วิธีการเสาะหา  
ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของผู้เชี่ยวชาญแทนการเรียกประชุม 

  1. ลักษณะท่ัวไปของเทคนิคเดลฟาย ลักษณะท่ัวไปของเทคนิคเดลฟาย 
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ร่วมการวิจัยจะไม่ทราบว่าใครบ้างจะมีส่วนออกความเห็น นับเป็น
การขจัดอิทธิพลของแต่ละคนท่ีจะส่งผลต่อความคิดเห็นของคนอื่น สื่อของการแสดง
ความคิดเห็นจึงมักจะอยู่ในรูปแบบสอบถามหรือสิ่งอื่นท่ีไม่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาพบกัน 
แต่จะต้องสอบถามหลายรอบ แต่ละรอบท่ีถามไปจะต้องมีการสรุปความคิดเห็นของกลุ่ม
ในรอบท่ีผ่านไปให้ทราบด้วย นับเป็นการตะล่อมความคิดเห็นด้วยข้อมูลทางสถิติของ
กลุ่มท่ีดี (ดิลก บุญเรืองรอด, 2530) นอกจากนั้น จากค านิยามของเทคนิคเดลฟายท่ีได้
กล่าวมาข้างต้น ยังแสดงให้เห็นคุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย ได้ดังนี้  (ประยูร 
ศรีประสาธน์, 2523) 
   1.1 เนื่องจากเทคนิคนี้ มุ่งเสาะแสวงหาความคิดเห็นของกลุ่มคน ด้วยการ
ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู้ เข้าร่วมโครงการจึงจ าเป็นต้องตอบค าถามตามท่ีผู้วิ จัย                  
ได้ก าหนดขึ้นในแต่ละรอบ 
   1.2 เทคนิคนี้ไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้อื่นแต่ละคน มีผลกระทบ
หรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้นผู้ตอบแบบสอบถาม
แต่ละคนจะไม่ทราบว่ามีผู้ใดบ้างท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ในโครงการ และจะไม่ทราบ
ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนมีความคิดเห็นในแต่ละข้ออย่างไร จะรู้เฉพาะค าตอบ          
ของตนเองเท่านั้น 
  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนตอบแบบสอบถามด้วยการกลั่นกรอง 
อย่างละเอียด รอบคอบ และเพื่อให้ค าตอบท่ีได้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 
ผู้ท าการวิจัยจะแสดงความคิดเห็นของผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการเห็นสอดคล้องต้องกันใน
ค าตอบแต่ละข้อของแบบสอบถามท่ีตอบไปในครั้งก่อน และความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
กันนี้จะแสดงในรูปสถิติ โดยผู้ท าการวิจัยจะจัดส่งไปให้ผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนได้
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ทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะคงค าตอบเดิมหรือจะเปลี่ยนแปลงค าตอบเดิมประการใดบ้าง  
ซึ่งจะต้องบอกเหตุผลให้ทราบด้วย 
  2. ข้อจ ากัดในการใช้เทคนิคเดลฟาย จะเป็นการวิจัยท่ีสามารถรวบรวม 
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดีวิธีหนึ่ง แต่ในการใช้เทคนิคเดลฟายให้ได้ผล
สมบูรณ์ มีข้อควรค านึงดังนี้ 
   2.1 ด้านเวลา ผู้ท าวิจัยควรมีเวลามากเพียงพอ โดยท่ัวไปใช้เวลาประมาณ 
2 เดือนจะเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามอาจใช้เวลาช้าหรือเร็วกว่านั้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญจะส่งแบบสอบถามแต่ละรอบคืนมาช้าหรือเร็วเพียงได้ 
   2.2 ด้านผู้เชี่ยวชาญ ในการเลือกสรรผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้วิจัยควรค านึงถึง 
    1)  ความสามารถของกลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญ ควรเลือกผู้ ท่ีมีความรู้
ความสามารถเป็นเลิศในสาขานั้น ๆ อย่างแท้จริง ควรเป็นผู้รอบรู้และรู้สึกในประเด็นท่ี
ศึกษาอย่างจริงจัง อาจเป็นผู้ท่ีศึกษาเรื่องดังกล่าวมาเป็นเวลานาน เป็นผู้มีต าแหน่งหน้าท่ี
รับผิดชอบหรือมีประสบการณ์โดยตรงกับประเด็นปัญหาท่ีศึกษา ไม่ควรเลือกโดยอาศัย
ความคุ้นเคยหรือการติดต่อได้ง่าย 
    2)  ผู้วิจัยควรก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อจัดสรรกลุ่มคน 
ท่ีจะเข้าร่วมในการวิจัย หรืออาจอาศัยการสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนั้น ๆ  
ให้เสนอรายชื่อบุคคลซึ่งควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การคัดเลือกนี้
จ าเป็นต้องพิจารณากันอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ท่ีจะเหมาะสมจริง ๆ 
และเมื่อคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้แล้ว ผู้วิจัยควรติดต่อขอความร่วมมือในการวิจัย ใน
เรื่องของการติดต่อขอความร่วมมือในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญนั้น  ให้หาท่ีอยู่หรือท่ี
ท างานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี) ของผู้เชี่ยวชาญเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่ง
จดหมายแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญทราบรายละเอียดของโครงการวิจัย และเหตุผลท่ีเลือกท่าน  
ผู้นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญ พร้อมท้ังขอความร่วมมือไว้ล่วงหน้า ทางท่ีดีควรไปพบผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง ส่วนมากผู้เชี่ยวชาญจะไม่ค่อยมีเวลา บางครั้งเอกสารท่ีไปให้ท่านตอบ จะเป็น
หน้าที่เลขา เป็นผู้ตอบแทน จะท าให้ไม่ได้ความคิดของผู้เชี่ยวชาญท่ีแท้จริง 
   2.3 ความร่วมมือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ควรเลือกผู้ท่ีมีความเต็มใจ ตั้ งใจ 
ยินยอมสละเวลา และมั่นใจในการให้ความร่วมมือกับงานวิจัยโดยตลอด รวมท้ังให้
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ความส าคัญแก่การวิจัย จะเป็นตัวแปรค าตอบท่ีเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นของข้อมูลท่ี
ได้รับ ซึ่งผู้วิจัยมือใหม่จะประสบปัญหามาก ว่าผู้เชี่ยวชาญท่านใดจะเต็มใจให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม เพราะส่วนมากท่านเหล่านั้นจะไม่ค่อยมีเวลา ผู้ท าวิจัย
ควรจะศึกษาดูเวลาของท่านจาก เลขาท่านหรือคนท่ีคุ้นเคยกับผู้เชี่ยวชาญ ท่ีเราจะเชิญ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
   2.4 จ านวนผู้เชี่ยวชาญ ควรเลือกให้มีจ านวนมากเพียงพอ เพื่อจะได้ความ
คิดเห็นใหม่ ๆ และได้ค าตอบท่ีมีน้ าหนักความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นักวิจัยบางคนให้
ความเห็นว่า ผู้เชี่ยวชาญ 5 – 10 คนในกลุ่มก็มากเพียงพอ แต่บางคนให้ความคิดเห็นว่า
จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 10 – 15 คนในกลุ่มเดียวกันก็มากเพียงพอแล้ว โดยท่ัวไปไม่มี
ข้อก าหนดตายตัวว่าควรมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญกี่คน แต่จะขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มและ
ประเด็นปัญหาท่ีศึกษาเป็นส าคัญ หากกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญมีลักษณะเป็นเอกพันธ์ 
(Homogeneous Group) อาจจ าเป็นต้องใช้เพียง 10 – 15 คน แต่ถ้ากลุ่มมีความแตกต่างกัน 
มีลักษณะเป็นเอนกพันธ์ (Heterogeneous Group) อาจต้องใช้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญท่ีศึกษาเป็น
จ านวนมาก 
   โทมัส แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan, 1971, อ้างถึงในเกษม บุญ
อ่อน, 2522 : 27 – 28) ได้เสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญท่ีจะใช้ในการวิจัยด้วย
เทคนิคเดลฟายว่าเท่าไรจึงจะเหมาะสมในการประชุมประจ าปีของสมาคมโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Junior Colleges Association) เมื่อปี     
พ.ศ. 2514 พบว่า เมื่อมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความ
คลาดเคลื่อน (error) จะมีน้อยมาก 

   2.5 แบบสอบถาม ควรเขียนให้ชัดเจน สละสลวย ง่ายแก่การอ่านและ
เข้าใจ นอกจากนี้การเว้นระยะในการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละรอบ 
ไม่ควรให้ห่างนานเกินไป เพราะอาจมีผลให้ผู้ตอบลืมเหตุผลท่ีเลือกหรือตอบในรอบ              
ท่ีผ่านมาได้ 
   2.6 ผู้ท าการวิจัย ผู้ท าการวิจัยต้องมีความละเอียดรอบคอบในการ
พิจารณาค าตอบและให้ความส าคัญในค าตอบท่ีได้รับอย่างเสมอกันทุกข้อโดยไม่มีความ
ล าเอียง แม้ว่าในข้อ นั้น ๆ จะมีบางคนไม่ตอบก็ตาม ท้ังยังควรมีการวางแผนล่วงหน้า



- 303 - 

อย่างดีในการด าเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเทคนิคเดลฟายด้วย 
   2.7 ขั้นตอนการด าเนินงานของเทคนิคเดลฟาย อัลเลน (Allen, 1978 : 123 
– 125 อ้างถึงใน ดิลก บุญเรืองรอด. 2530 : 24) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการท าวิจัย               
ด้วยเทคนิคเดลฟายว่า มีขั้นตอนท่ัวไป 10 ขั้นตอน คือ 

    1)   ขั้นก าหนดค าถาม ขั้นแรกสุดผู้วิจัยต้องก าหนดค าถาม โดยเฉพาะ
ค าถามท่ีว่าต้องการอะไรจากผู้เชี่ยวชาญ ค าตอบของค าถามนี้จะช่วยให้สามารถเลือก
ผู้เชี่ยวชาญได้ถูกต้อง 
    2)   ขั้นเลือกผู้เชี่ยวชาญ เมื่อทราบสิ่งท่ีต้องการจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว  
ก็จะช่วยให้สามารถเลือกผู้เชี่ยวชาญได้ 
    3)   ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบแรก ในการพัฒนาแบบสอบถาม 
ครั้งนี้ โดยท่ัวไปแล้วจะใช้ค าถามปลายเปิด (Open–Ended Questions) ท้ังนี้เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีแล้วส่งส ารวจครั้งท่ี 1 
    4)   ขั้นวิเคราะห์แบบสอบถาม ค าตอบท่ีได้จะถูกน ามาวิเคราะห์  
จัดประเภท และหมวดหมู่ ให้ง่ายแก่การเข้าใจ 
    5)   ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ีสอง จากค าถามท่ีได้จัดหมวดหมู่
แล้ว ผู้วิจัยสามารถพัฒนาแบบสอบถามท่ีมีค าถามประเภทปลายปิด (Close – Ended 
Questions) ได้ ซึ่งอาจเป็นแบบให้เรียงล าดับความส าคัญหรือให้ประมาณค่าได้ ท้ังนี้
แล้วแต่เร่ืองท่ีต้องการจะวิจัย แล้วส่งส ารวจครั้งท่ี 2 
    6)   ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ีสาม ในการน าผลส ารวจครั้งท่ี 2 
มาวิเคราะห์จ าเป็นต้องวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) จากนั้นให้พัฒนาแบบสอบถามขึ้นใหม่ โดยให้ระบุค่าสถิติท้ัง 2 
ประเภทไว้ในแบบสอบถามด้วยพร้อมท้ังระบุด้วยว่า ผู้เชี่ยวชาญคนนั้น มีความเห็นอยู่
จุดใดในหรือนอกพิสัย แล้วส่งให้ผู้ตอบ (ผู้เชี่ยวชาญ) ตอบในรอบท่ี 3 พร้อมท้ังแสดง
เหตุผลประกอบด้วย ซึ่งมัธยฐาน คือ คะแนนตัวท่ีอยู่ตรงกลางของกลุ่มเมื่อจัดเรียงล าดับ
คะแนนแล้ว ส่วนพิสัยระหว่างควอไทล์ คือ ผลต่างระหว่างควอไทล์ท่ี 3 กับควอไทล์ท่ี 1 
ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบแสดงว่าค าตอบท่ีวิเคราะห์ได้นั้นมีความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญสอดคล้องกัน 7 ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ีสี่ เมื่อวิเคราะห์ใหม่มักพบว่า 
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มีผู้ตอบนอกพิสัยพอสมควรให้ก าหนดแบบสอบถามครั้งท่ี 4 พร้อมค่าสถิติเช่นเดิม และ
ถามย้ าผู้ตอบนอกพิสัยว่าเพราะเหตุใดจึงยอมรับความเห็นส่วนใหญ่ไม่ได้ 
    8)  ขั้นพัฒนาแบบสอบถามรอบท่ีห้า วิเคราะห์ผลของรอบท่ี 4  
ถ้ายังคงพบความเห็นขัดแย้งมากอยู่เช่นเดิม ให้พัฒนาแบบสอบถามครั้งท่ี 5 แสดง
ค่าสถิติท้ังสองค่า พร้อมท้ังความเห็นขัดแย้งและสนับสนุนของผู้ตอบเช่นเดิม แล้วส่งย้ า
ความเห็นอีกครั้ง 
    9)  ขั้นวิเคราะห์ค่ามัธยฐาน (Median) จากการส ารวจครั้งสุดท้าย 
จะเป็นค่าตัวแทนค าตอบของกลุ่ม 
    10)  รายงานผล การเขียนรายงานให้แสดงค่าสถิติเท่าท่ีวิเคราะห์ไว้
ท้ังหมดพร้อมท้ังเหตุผล 
   หลักการของประบวนการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย เพื่อให้ได้ความเห็น
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญท่ีสอดคล้องกันและน่าเชื่อถือมากขึ้นจึงต้องถามย้ าความเห็นโดยการ
ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลายรอบ โดยท่ัวไปมักจะถามความคิดเห็นจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 3 – 4 รอบ แต่ส่วนมากจะท าเพียงสองรอบ ถ้าท าถึง 3-4 รอบ จะใช้เวลา
ยาวนาน ด้วยกัน นอกจากนั้น สุวรรณา เชื้อรัตนพงศ์ (2528 : 27) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า 
โดยท่ัวไปมักจะตัดการส่งแบบสอบถามในรอบท่ี 4 แล้วใช้ผลท่ีได้ในรอบท่ี 3 พิจารณา
เสนอผลการวิจัย เพราะความคิดเห็นในรอบท่ี 3 และรอบท่ี 4 มีความแตกต่างกัน               
น้อยมาก 

 

13.1 ข้อดีและปัญหาของเทคนิคเดลฟาย 

 13.1.1 ข้อดีของเทคนิคเดลฟาย 

  1.1 วิเคราะห์ง่าย เทคนิคเดลฟายใช้ค่าสถิติเพียง 2 ค่าเท่านั้นคือมัธยฐาน
(Median) กับค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquatile Range) 
  1.2 ทุ่นเวลา เทคนิคเดลฟายใช้เวลาเพียงระยะสั้น คือถ้าให้เวลาผู้เชี่ยวชาญ
ตอบค าถามโดยเฉลี่ยรอบละ 2 สัปดาห์ นับจากวันส่งค าถามไปจนกระท่ังได้รับค าตอบ
คืนมาประมาณ 2 – 3 เดือนก็เขียนรายงานผลการวิจัยได้ นับเป็นเทคนิคท่ีมีขั้นตอน             
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การด าเนินการไม่ยากนักและได้ผลอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
  1.3 มีความเชื่อถือได้มาก ข้อมูลท่ีได้จะมีความน่าเชื่อถือมาก เพราะ  
   1)  เป็นค าตอบท่ีได้มาจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
นั้น ๆ อย่างแท้จริง  
   2)  ผลิตผลของการวิจัยเทคนิคเดลฟาย ผ่านการพิจารณาไตร่ตรองหลาย
ขั้นตอนจากการย้ าถามหลายรอบ จึงเป็นค าตอบท่ีกลั่นกรองมาอย่างรอบคอบเพราะ
ความสอดคล้องกันของความคิดเห็นได้มาจากการพิจารณาร่วมกันอย่างละเอียด
รอบคอบ ช่วยให้ความเชื่อมั่นของค าตอบท่ีได้รับนั้นสูงขึ้น  
   3)  ผู้ เชี่ยวชาญแต่ละคนแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มท่ี               
และอิสระไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิดหรืออ านาจเสียงส่วนใหญ่ เพราะ
ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นจะไม่ทราบว่ามีใครอยู่ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญบ้าง และไม่ทราบด้วย              
ว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไร  
   4)  ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน เพราะ         
ทุกคนจะตอบแบบสอบถามฉบับเดียวกันทุกขั้นตอน และมีโอกาสปรับเปลี่ยนหรือ
ยืนยันความคิดเห็นของตน จนเกิดความมั่นใจ รวมท้ังยังช่วยให้มีการพิจารณาประเด็น
ปัญหาได้อย่างลึกซึ้งมากย่ิงขึ้น 
  1.4 ผู้ท าการวิจัยสามารถระดมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่
จ ากัดท้ังในเร่ืองของจ านวนผู้เชี่ยวชาญ สภาพภูมิศาสตร์ หรือเวลา 
  1.5 ผู้ท าการวิจัยสามารถท าการล าดับความส าคัญของข้อมูล และเหตุผล              
ในการตอบ รวมท้ังความสอดคล้องในเร่ืองความคิดเห็นได้เป็นอย่างดี 
  1.6 เป็นเทคนิคท่ีสามารถรวบรวมความคิดเห็น โดยไม่ต้องมีการเรียกประชุม
หรือการพบปะกันของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก 
 

 13.1.2 ปัญหาของเทคนิคเดลฟาย 

  2.1 การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ หากผู้เชี่ยวชาญท่ีได้รับคัดเลือกมา มิใช่ผู้ ท่ีมี
ความสามารถหรือเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างแท้จริง จะท าให้ผลการวิจัยนั้นขาดความ
เชื่อมั่นได้ 
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  2.2 ไม่ได้รับความร่วมมือ ผู้เชี่ยวชาญไม่เต็มใจ หรือเกิดความเบ่ือหน่าย              
ในการตอบแบบสอบถามหลาย ๆ รอบ เกิดความรู้สึกว่าถูกรบกวนมากเกินไป หรือ            
ไม่สามารถให้ความร่วมมือตอบค าถามในการวิจัยได้โดยตลอด ผู้วิจัยก็จะได้ค าตอบ
กลับคืนมาไม่ครบ ท าให้งานล่าช้าและผลการวิจัยขาดความเชื่อมั่นเช่นเดียวกัน 
  2.3 การวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายนี้  อาศัยข้อมูลจากการรวบรวมความ
สอดคล้องของความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะให้
ความคิดเห็นอย่างวัตถุวิสัย ไม่มีอคติ และจะต้องเข้าใจประเด็นปัญหาโดยส่วนรวม             
และข้อความในแบบสอบถามแต่ละข้อตรงกัน ผู้วิจัยต้องแสวงหากลยุทธ์เพื่อสร้าง          
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ซึ่งอาจท าให้ผลการวิจัยไม่น่าเชื่อถือ 
  2.4 การก าหนดระยะเวลาของการท านายเหตุการณ์ในอนาคตเป็นสิ่งท่ี          
พึงระวัง เพราะหากก าหนดให้ผู้เชี่ยวชาญท านายเหตุการณ์ในระยะเวลาอันใกล้หรือไกล
เกินไป อาจท าให้ผู้เชี่ยวชาญท านายได้ด้วยความยากล าบากและเกิดความคลาดเคลื่อนได้ 
  2.5 ผู้ท าวิจัยขาดความรอบคอบหรือมีความล าเอียงในการวิเคราะห์ค าตอบ           
ท่ีได้รับในแต่ละรอบ 
  2.6 แบบสอบถามท่ีส่งไปสูญหายระหว่างทางหรือไม่ได้รับค าตอบกลับมา
ครอบในแต่ละรอบ 

  นอกจากนั้น จุมพล พูลภัทรชีวิน (2535 : 82) ได้ชี้ให้เห็นปัญหาท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่งของเทคนิคเดลฟาย คือ ในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในรอบแรกนั้น 
มักเริ่มด้วยแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ซึ่งอาจมี
การละเลยแนวโน้มหรือประเด็นส าคัญอื่น ๆ ท่ีผู้วิจัยคาดไม่ถึงหรือไม่ทราบไป วิธีนี้อาจ
เป็นการประเมินค่าความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญต่ าไป (Underestimate) เพราะไปจ ากัด
ข้อมูลท่ีควรได้จากผู้เชี่ยวชาญจากการก าหนดกรอบความคิดของ ผู้เชี่ยวชาญโดยตัว
ผู้วิจัย ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญก็อาจจะไม่ตอบ 
เพราะขี้เกียจ หรือเพราะถูกชักน าให้คิดถึงแต่เฉพาะเรื่องท่ีถูกถามในแบบสอบถาม ท าให้
ลืมประเด็นท่ีน่าสนใจไป 
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 13.1.3 การสนทนากลุ่ม 

  การสนทนากลุ่มใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเฉพาะการศึกษาอิสระ                 
ในปัจจุบันจะเน้นมาก เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาไปจ้างท าวิจัยเชิงปริมาณ จึงจ าเป็นต้องใช้
การท าวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้เพราะผู้รับจ้างท าจะไม่มีความช านาญและไม่เข้าใจปัญหา          
ในเรื่องท่ีผู้ว่าจ้างให้ท าอย่างถ่องแท้ ท าให้การเขียนประสบความยากล าบาก แต่ถ้าจะให้
งานวิจัยมีคุณภาพควรจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณผสมกับเชิงคุณภาพด้วยการท าสนทนา
กลุ่ม ท าให้มีการตรวจสอบว่าผลงานวิจัยคุณภาพกับปริมาณไปในทิศทางเดียวกัน
หรือไม่ ได้มีผู้ให้ความหมายของการสนทนากลุ่มไว้หลายท่าน ดังต่อไปนี้ 

1. ความหมายของการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
   ได้มีผู้ให้ความหมาย ของการสนทนากลุ่มไว้หลากหลาย ดังนี้ 
   วารี เกิดค า (2542:16) ให้ความเห็นไว้ว่า การสนทนากลุ่ม เป็นเทคนิควิธี
ในการรวบรวมข้อมูลด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของมนุษย์รวมท้ังปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมนั้น ๆ ค าตอบท่ีได้มาจากการสนทนากลุ่ม จะเป็นค าตอบในเชิ ง
เหตุผล แรงจูงใจตลอดจนการตัดสินใจของบุคคล และรวมถึงทัศนคติต่อปรากฏการณ์
หรือสิ่งต่าง ๆที่เราสนใจ 

   อุดม จ ารัสพันธ์  และคณะ (2545:25) ให้ความเห็นไว้ว่า การอภิปรายกลุ่ม 
เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันจ านวน 7-8 คน 
มาร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีได้รับการกระตุ้นจากค าถามของผู้ประเมิน โดยมีการบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและปฏิกิริยาของสมาชิกกลุ่มเป้าหมายระหว่างการแสดง
ความคิดเห็นท่ีอาจจะน าไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 

   Morgan (1988:64) ให้ความเห็นไว้ว่า การสนทนากลุ่มเป็นพื้นฐานของ
การสนทนาเป็นกลุ่ม ซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกของการสลับสับเปลี่ยนระหว่างค าถามของผู้วิจัย 
การตอบสนองของผู้ร่วมวิจัย แต่เป็นปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
ประเด็นท่ีผู้วิจัยต้องการ โดยใช้บทบาทผู้ด าเนินการสนทนา (Moderator) เป็นผู้คอย
ซักถามและจุดประเด็น” 

        



- 308 - 

2. ความส าคัญของการสนทนากลุ่ม 

   วารี เกิดค า (2542 : 17) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของ             
การสนทนากลุ่ม ไว้ดังนี้ 
    1.  เทคนิคการสนทนากลุ่ม จะช่วยประหยัดเวลากว่าการสัมภาษณ์
รายบุคคลกลุ่มมีโอกาสพูดคุยสนทนาซักถาม ถกประเด็นต่าง ๆได้ชัดเจน ได้เรียนรู้
แง่มุมของคนภายในกลุ่มด้วยกัน เกิดภาวะความรู้สึกร่วม รับรู้ รับทราบประเด็นต่าง ๆ 
ซึ่งสภาพการณ์นี้จะไม่เกิด ในการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล และการสนทนากลุ่มในสนาม
สามารถพูดคุยจัดท าได้ง่าย 

    2.  คุณภาพของข้อมูลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของกลุ่มว่ามีความเป็น
กันเอง อยากพูดจากัน อยากร่วมแสดงความคิดเห็น และไม่มีผู้ใดผูกขาดการพูด หรือมี
ท่าทางใช้อ านาจเหนือความคิด ผู้ใด ฯลฯ และสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้น าการสนทนาว่าจะสามารถจัดการกลุ่มให้เกิดการพูดคุยด าเนินไป
อย่างราบรื่น สนุกสนาน ทุกคนกระตือรือร้นเวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบ่ือหน่าย รวมท้ัง 
ได้เนื้อหาข้อมูลครบถ้วนตามหัวข้อที่ต้องการ 

    3.  มีความคล่องตัวในการแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันอย่าง
ต่อเนื่อง ในบางครั้งมีแนวความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้นในกลุ่ม เป็นการสร้างโอกาสในการ
พัฒนาแนวความคิดใหม่ ๆท่ีมีศักยภาพ 

    4.  การท่ีมีผู้นิยมใช้การสนทนากลุ่มกันอย่างแพร่หลายนั้นเป็นเพราะ
เชื่อกันว่าเสียค่าใช้จ่ายน้อย นอกจากนี้ยังมีความรวดเร็วในการรายงานผล ท้ังนี้หากผู้วิจัย
ไม่ต้องการบันทึกท่ีถอดออกมาจากเทป ก็จะทราบผลอย่างคร่าว ๆ ของการวิจัยนั้น 
ภายในเวลาเพียง 2-3 วัน เท่านั้น 

  3. ขั้นตอนการจัดสนทนากลุ่ม 

   วารี เกิดค า (2542 : 16) ให้ความเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนการสนทนากลุ่ม             
ไว้ดังนี้ 
    1.  ขั้นเตรียมการสนทนา 
     1.1 สิ่งแรกท่ีต้องท าในเรื่องของการสนทนากลุ่ม คือ การก าหนด
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เร่ืองท่ีจะท าการศึกษา การก าหนดหัวข้อเรื่องนี้อาจจะเกิดจากแนวคิด ทฤษฎี หรือเรื่องท่ี
สนใจศึกษานั่นเอง 

     1.2 ก าหนดตัวแปรหรือตัวบ่งชี้ท่ีคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
ท าการศึกษาเพื่อน ามาสร้างเป็นแนวทางในการด าเนินการสนทนา ซึ่งการก าหนดตัวแปร
นั้น ก็จ าแนกแยกแยะมาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยนั่นเอง วัตถุประสงค์ต้องการทราบ
อะไร ก็ก าหนดตัวแปรออกมาแล้วน ามาสร้างเป็นค าถามย่อย ๆ 

     1.3 เขียนแนวค าถาม โดยแนวค าถามทุกข้อจะต้องประกอบด้วย
ตัวแปรแล้วน ามาสร้างเป็นค าถามท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัยท่ีชัดเจนท่ีสุด
นั่นเองนั่นคือน าวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแต่ละข้อไปจ าแนกตัวแปรแล้วสร้างค าถาม
ย่อย ๆโดยมีหลักเกณฑ์ว่าค าถามแต่ละค าถามต้องตั้งสมมติฐานย่อย ๆไว้ในตัวเองว่า 
ท าไมเป็นอย่างนี้ เพราะอะไร ท าไมอย่างไร เขียนค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการศึกษาเพื่อให้ได้ค าตอบออกมาในเชิงเป็นเหตุ เป็นผลนั่นเอง การเรียงค าถาม  
ควรจะเร่ิมจากค าถามง่าย ๆ เพื่อการเข้าใจ และสร้างบรรยากาศท่ีคุ้นเคยกันระหว่าง ผู้น า
การสนทนา และผู้ร่วมสนทนา ส าหรับค าถามหลักนั้นควรอยู่ในช่วงกลาง ๆ ของการ
สนทนาเพราะเมื่อสมาชิกกลุ่มคุ้นเคยบรรยากาศดีแล้วก็สนทนากันในประเด็นท่ีส าคัญ
จะได้ค าตอบมากขึ้นและเมื่อซักถามประเด็นส าคัญแล้ว ในตอนท้ายของการสนทนา             
ก็จะเป็นค าถามเบา ๆ ง่าย ๆ อีกครั้งเพื่อผ่อนคลายบรรยากาศในการสนทนา 
     1.4 คั ด เ ลื อ ก บุ คลากร  บุ ค ล ากร ในก ารสนทนากลุ่ ม จ ะ
ประกอบด้วยผู้น าการสนทนา สมาชิกกลุ่ม และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็น
บุคคลส าคัญท่ีจะท าให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่ จึงต้องพิถีพิถันในการเลือกเป็นพิเศษ 

      ก.  คัดเลือกผู้น าการสนทนา โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ว่าผู้น า สนทนาหากไม่ใช่ผู้วิจัยเองจะต้องเป็นผู้ ท่ีรู้ เ บ้ืองหลังความต้องการและ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเป็นอย่างดี ผู้น าการสนทนาจะต้องชักจูงให้สมาชิกกลุ่ม
อธิบายความรู้สึกในประเด็นท่ีซักถามนั้นออกมาให้ได้ว่ามีความคิดเห็นหรือมีทัศนคติ
อย่างไรผู้น าการสนทนาจะต้องรู้จักน าทฤษฎีหรือความสนใจมาตั้งสมมติฐานตลอดเวลา 
และจะต้องทดลองสมมติฐานลึก ๆเหล่านั้นก่อนล่วงหน้า โดยการถามปัญหาท่ีจะ
น าไปสู่การสนทนาท่ีชัดเจน ซึ่งสมมติฐานนี้เป็นสมมติฐานย่อย ซึ่งต่างจากสมมติฐาน
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หลักท่ีตั้งไว้แต่แรก ควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในการนั่งสนทนา ผู้น าการ
สนทนาจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้รับประกอบการสนทนาไปด้วย โดยพยายาม
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนั้นกับข้อมูลอื่น ๆ ท่ีได้รับมาก่อน ผู้น าการสนทนาท่ีดี               
จึงจะต้องมีความช านาญในการตั้งสมมติฐานเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่าง ๆ ท่ีปรากฏขึ้นในวงสนทนา การตั้งสมมติฐานย่อย ๆ เหล่านี้  จะช่วยให้ผู้น า                
การสนทนาสามารถสร้างค าถามได้อย่างเหมาะสม และตรงกับจุดมุ่งหมายช่วยให้ผู้น า
การสนทนาถามตรงตามแนวทางท่ีต้องการ 

      ข.   การคัดเลือกสมาชิกสนทนา การคัดเลือกสมาชิกร่วม          
การสนทนากลุ่มเป็นกระบวนการท่ีส าคัญมากในการสนทนากลุ่ม เรียกได้ว่าส าคัญเท่า ๆ  
กับการด าเนินการสนทนากลุ่มเลยทีเดียว เพราะหากไม่ได้บุคคลตรงตามเป้าหมายมาเข้า
สนทนากลุ่ม ผลการสนทนากลุ่มก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือถ้าได้บุคคล
ประเภทพูดนอกเรื่องก็จะท าให้การสนทนากลุ่มล้มเหลวกลางคันหรือถ้าได้บุคคลท่ี             
ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นและพูดจาเพ้อเจ้อ คุณภาพของข้อมูลก็ด้อยลงไป ผู้วิ จัย
ควรคิดว่าโดยหลักของการจัดสนทนากลุ่มแล้วสมาชิกกลุ่ม ไม่ใช่จะเป็นใครก็ได้ เพราะ
แม้ว่าการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นการเป็นตัวแทน แต่การวิจัยลักษณะนี้เน้นถึงการท่ี
สมาชิกกลุ่มเป็นตัวอย่างท่ีดีของชุมชน หรือกลุ่มเป้าหมาย ท่ีจะสามารถพูดคุยโต้ตอบ          
ในรูปแบบของกลุ่มการสนทนา ในอันท่ีจะแสดงทัศนะและค่านิยมของสังคม ตลอดจน
สะท้อนถึงประสบการณ์รอบ ๆ ตัวได้ดี และควรหลีกเลี่ยงบุคคลท่ีไม่เหมาะสมในการ
เข้ากลุ่ม เช่น คนท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา คนท่ีขี้อายเกินไป คนท่ีพูดเก่งจนคุมการสนทนา
เพียงคนเดียว คนท่ีฟังไม่ค่อยได้ยินคนท่ีมี ปัญหาทางจิตใจเป็นต้น ซึ่งลักษณะท่ี                    
ไม่เหมาะสมหรือไม่เข้าข่ายเหล่านี้ อาจท าให้ข้อมูลท่ีได้บิดเบือน หรือท าให้ผู้วิจัยไม่ได้
ข้อมูลในเรื่องส าคัญท่ีต้องการเช่น ถ้ามีนายจ้างอยู่ในกลุ่มเดียวกับลูกจ้างก็อาจท าให้
ลูกจ้างไม่กล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแท้จริงเพราะกลัวนายจ้างอาจจะเลิกจ้าง เป็นต้น 

     1.5 เตรียมอุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล ในการจัดสนทนากลุ่ม 
อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล คือเทปบันทึกเสียง เพราะในวงสนทนานั้น ตลอด             
การด าเนินสนทนากลุ่ม จะมีการถกประเด็นปัญหา การโต้แย้ง เป็นกระแสความคิด
โต้ตอบกันตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องบันทึกเสียงเอาไว้เพราะค าตอบท่ีเป็นการถกประเด็น
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กันด้วยเหตุผล ถือเป็นหัวใจส าคัญของการสนทนากลุ่มเทปบันทึกเสียงจะเป็นอุปกรณ์
บันทึกข้อมูลท่ีดี ท่ีสุดท่ีสามารถเก็บรายละเอียด และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาก ๆ นั่นคือ จุดท่ีละเอียดท่ีสุดของการวิเคราะห์ข้อมูล
นั่นเองและการตีความต้องพิจารณาละเอียดลงไปถึงเหตุผลท่ีถกโต้แย้ง หรือเสนอค าตอบ
ความเห็นนี้ด้วย จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้ค าตอบท่ีดีท่ีสุด ในการจัดการสนทนา
กลุ่มจะใช้เทปบันทึกเสียง 2 เครื่องบันทึกข้อมูลเหลื่อมล้ ากันประมาณ 5 นาที เพื่อจะได้
บันทึกข้อมูลส่วนท่ีเสียไปในระหว่างการเปลี่ยนเทปและเป็นประโยชน์ส าหรับป้องกัน
การบันทึกข้อมูลไม่ติด นอกจากนี้  ก็กันหาย และแบ่งกันฟังในกรณีมีผู้วิจัยหลายด้าน 
นอกจากเทปบันทึกข้อมูลแล้ว ก็จะต้องมีสมุดจดบันทึกข้อมูลด้วย ส าหรับผู้จดบันทึก           
ค าสนทนา นอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์สนามอื่น ๆอีก เช่นถ่านไฟฉาย เทปเปล่า ดินสอ ฯลฯ 
นอกจากนี้ควรเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะช่วยเสริมการสนทนากลุ่มให้ดูเป็นธรรมชาติ ได้แก่  
น้ าดื่ม ขนม หรืออาจจะเป็นรูปภาพ อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าใจเรื่อง 
หรือประเด็นท่ีเราสนใจจะถามมากยิ่งขึ้น 
     1.6 จัดเตรียมสถานท่ีท่ีจะจัดสนทนากลุ่ม ควรมีการก าหนดให้
แน่นอน ควรเป็นสถานท่ีท่ีอากาศถ่ายท าได้สะดวก เงียบ ไม่มีเสียงรบกวน และแดด          
ไม่ร้อน ผู้เข้าร่วมกลุ่มรู้จักดี 
     1.7 จัดเตรียมของก านัลของท่ีระลึกมอบไว้ก่อนจากกันให้ไว้แก่
สมาชิกกลุ่มท่ีได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมวงสนทนามิใช่เป็นค่าจ้างแต่มอบให้ร าลึกถึงกัน
ว่าเราเคยมานั่งถกประเด็นปัญหาด้วยกัน 

     1.8 ก าหนดระยะเวลาของการด า เนินการจัดสนทนากลุ่ม
ผู้ด าเนินการอภิปรายควรจะใช้เวลาในการสนทนาไม่เกิน 2 ชั่วโมง 15 นาที นับแต่เริ่ม
ค าถาม เพราะถ้านานกว่านี้สมาชิกกลุ่มจะล้าค าตอบท่ีได้ตอนท้ายเป็นค าตอบท่ีผู้ตอบ
ตอบเพื่อให้เสร็จสิ้นการสนทนาการและเปล่ียนความคิดเห็นจะน้อยลง 

 

  4. ขั้นด าเนินการสนทนา 
   เมื่อสมาชิกกลุ่มมาพร้อมกันแล้ว ก็เริ่มด าเนินการสนทนา โดยผู้ด าเนินการ
สนทนาในท่ีนี้คือ ผู้น าการสนทนา แนะน าตนเองและทีมงาน อันประกอบด้วย ผู้น า              
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การสนทนา ผู้จดบันทึก และผู้บริการท่ัวไป บางครั้งถ้ามาผู้สังเกตการณ์ (Observer)                
ก็แนะน าด้วย แล้วอธิบายถึงจุดมุ่งหมายในการสนทนา วัตถุประสงค์ของการวิจัย และ
บอกว่าจะมีการบันทึกเทปค าสนทนาตลอดจนการถกประเด็นปัญหา นอกจากนี้จะมีผู้คอย
จดบันทึกค าสนทนาด้วย แล้วจึงเริ่มถามน าด้วยค าถามอุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศให้เป็น
กันเอง สร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นในการสนทนาหลังจากพิจารณาว่ากลุ่มเริ่มคุ้นเคยกัน
ดีแล้วก็เริ่มค าถามในแนวการสนทนาที่จัดเตรียมไว้ ซักไซ้ไล่เรียงค าถาม โดยการท้ิงช่วง
ให้มีการถกประเด็น และโต้แย้งกันให้พอสมควร พยายามสร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนาด้วยกันเองควบคุมเกม
ไม่ให้หยุดนิ่ง อย่าซักถามคนใดคนหนึ่งจนเกินไป ค าถามท่ีถามไม่ใช่ถามคนเดียว แต่
เป็นการสร้างประเด็นปัญหาถามท้ังกลุ่มให้กลุ่มถกประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันถ้าไม่จ าเป็นอย่าซักถามรายคน ผู้น าการสนทนาจะต้องเป็นผู้ช่างคุย ช่างซัก เป็นผู้
ท่ีมีพรสวรรค์ในการพูดคุย มีการเว้นจังหวะการถามท่ีดีการนั่งสนทนากันอาจจะจัดนั่ง
แบบวงกลมนั่งบนพื้นหรือนั่งบนเก้าอี ้และมีโต๊ะกลางแบบนั่งรับประทานอาหาร
ร่วมกันก็ได้ดังเช่น ผังการนั่ง  การนั่งแบบเป็นวงกลมนั้นจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่า
ให้บรรยากาศเป็นการนั่งสนทนาและเปลี่ยนความคิดเห็นได้มากกว่าวงสนทนา จะมี
ลักษณะเป็นกันเอง แต่ถ้านั ่งเก้าอี ้มีโต๊ะตรงกลางให้ลักษณะของการนั่งสัมมนามี
ความรู้สึกว่าเป็นทางการ บรรยากาศการสนทนาถ้าผู้เข้าสนทนากลุ่มไม่คุ้นเคยกันมา
ก่อน จะไม่ก่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกันมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ ่งถ้า
ท าการศึกษากับกลุ่มชาวบ้านในชนบท ส าหรับการนั่งเก้าอี้และมีโต๊ะตรงกลางเหมาะ
ส าหรับการสนทนากลุ่มกับบุคคลบางระดับ เช่น ผู้มีความรู้ มีการศึกษา นักธุรกิจ ฯลฯ
ซึ่งมักจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันที่โต๊ะแล้วคุยไปพร้อมรับประทานอาหาร  
(สาลิกา เมธนาวิน,  2541) 
 

 

  5.  ขั้นสรุปผลการสนทนา 
   ข้อมูลของการสนทนาจะถูกบันทึกไว้ในเทปบันทึกเสียงและในแบบ 
จดบันทึกการสนทนาของผู้ร่วมสนทนาท่ีอยู่ในเทปจะถูกถอดออกมาเป็นบทค าสนทนา 
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โดยละเอียดทุกค าพ ูดทุกบททุกตอน เหตุผลท่ีถอดละเอียดทุกค าพูด เพราะถือว่า               
จุดประเด็นส าคัญของค าตอบในการวิเคราะห์อยู ่ที ่บทของการเสวนาแลกเปลี ่ยน               
ความคิดเห็นกันของสมาชิกภายในกลุ่ม การถอดละเอียดทุกค าพูดจะช่วยให้อ่านแล้ว
ได้เข้าใจ และสามารถมองภาพของการสนทนากลุ่มนั ้น  ๆ ได้ว่ามีบรรยากาศเป็น
อย่างไร การมีส่วนร่วมในการถกประเด็นปัญหาของสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างไร มีการ
โต้แย้งกันดีหรือไม่ ดังนี้ เป็นต้น บางโครงการวิจัย จะถอดเทปเพียงบางส่วน อาจถอด
เพียง 80% 50% หรือ 30% แล้วแต่ว่าผู้ศึกษาต้องการความละเอียดของข้อมูลมากน้อย         
แค่ไหน การถอดเทปข้อมูล ถ้าถอดละเอียดทุกค าพูดก็จะเป็นประโยชน์ ต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลเพราะง่ายต่อการอ่านและสรุปค าตอบนอกจากนี้ค าตอบที่ถอดออกมาเป็นบท
สนทนากลุ่มนั้นนอกจากจะใช้วิเคราะห์ในเรื่องที่สนใจศึกษานั้นแล้ว ยังสามารถหยิบ
ยกมาวิเคราะห์เรื่องอื่น ๆได้อีก เพราะในวงสนทนาในแต่ละครั้งไม่ใช่ถกเถียงกันเพียง
ประเด็นเดียว แต่จะมีประเด็นอื่น ๆ ติดพันออกมาด้วย ดังนั้นจึงสามารถน ามาวิเคราะห์
เป็นการวิเคราะห์แบบข้อมูลทุติยภูมิต่อไปได้อีกนั่นคือ จัดสนทนากลุ่มเพียงหนึ่งเรื่อง
สามารถวิเคราะห์ได้หลายเร่ือง 
   ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยก็จะอ่านจากบทสนทนาท่ีถอดเทปออก
มาแล้วจดค าตอบที่ละเอียดที ่ส ุด และให้เหตุผลที ่ด ีที ่ส ุดลงในกระดาษจดข้อมูล  
ซึ่งจัดท าไว้แล้วเขียนเรียงค าตอบไว้ในเครื่องหมายค าพูด ว่าเป็นค าพูดของใคร กลุ่มไหน 
จัดเมื่อไร เรียงเอาไว้ในค าถามเรื่องอะไร ท าให้เป็นระบบเดียวกัน แล้ววิเคราะห์โดยการ
ตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหาเหมือนกับการตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูลใน
เชิงคุณภาพวิธีอื่น ๆ เช่นกัน ถ้ามีผู้วิเคราะห์หลายคนและมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือ
แปลผลไม่ตรงกัน ก็จะกลับไปฟังรายละเอียดในเทปใหม่เพื่อความกระจ่างนั่นเอง การท่ี
มีการถกประเด็นปัญหาในค าตอบของสมาชิกกลุ่มจะเป็นการช่วยไม่ให้ผู้วิจัยล าเอียง  
ในการตีความเป็นค าตอบแต่ละค าตอบ จะมีเหตุผลห้อยท้ายเสมอประกอบกับในแต่ละ
เรื่องจะจัดสนทนาหลายกุ่ม ดังนั้นจึงสามารถน าค าตอบในเรื่องเดียวกันมาตรวจสอบ
ความชัดเจนของเหตุผลกันได้ (Cross check) ซึ่งจะขจัดความล าเอียงของผู้วิจัยได้ 
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  6. ข้อดีและข้อจ ากัดของการสนทนากลุ่ม 

   วารี เกิดค า (2542 : 20) ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีของการสนทนากลุ่มไว้
ดังนี ้
    1.  ข้อดีของการสนทนากลุ่ม 

     1.1 เป็นการนั่งสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับผู้รู้ให้ข้อมูลหลาย ๆ คน 
ท่ีเป็นกลุ่มดังนั้น จึงก่อให้เกิดการสนทนากันในเรื่องท่ีสนใจไม่มีการปิดบัง เพราะกลุ่ม
ส่วนใหญ่มีการแสดงความคิดเห็น ถ้าประเด็นต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจนเพียงพอก็สามารถ
ซักถามต่อไปได้เพื่อหาค าตอบท่ีชัดเจนท่ีดีท่ีสุดในกลุ่ม 

     1.2 การสนทนากลุ่ม จะเป็นการสร้างบรรยากาศสนทนาให้เป็น
กันเองระหว่างผู้น าการสนทนากับสมาชิกกลุ่มสนทนาหลาย ๆ คนพร้อมกันจึงลดภาระ
การเขินอายออกไปสมาชิกกล้าคุย กล้าแสดงความคิดเห็นเป็นเพราะมีพวกท่ีลักษณะ
คล้าย ๆ กันอยู่ด้วย 

     1.3 การใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ถ้าผู้วิจัยเป็นผู้น าการสนทนาแม้ว่า
แนวค าถามจะไม่ละเอียดนักหรือยังไม่ครอบคลุมประเด็นปัญหาดีเท่าท่ีควร แต่เมื่อ
ด าเนินการสนทนาไปแล้วผู้วิจัยก็สามารถสร้างแนวค าถามขึ้นมาโดยการตั้งค าถามต่อ
จากค าตอบท่ีสมาชิกกลุ่มตอบมาหรือวิพากษ์ค าถามนั้น โดยการโต้แย้งซึ่งวิธีการนี้              
จะช่วยให้ได้ข้อมูลละเอียดลออและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษายิ่งขึ้น 

     1.4 ค าตอบจากการสนทนากลุ่ม  ก็มีลักษณะเ ป็นค าตอบ                  
เชิงเหตุผลคล้าย ๆ กับการรวบรวมข้อมูลแบบเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้ประโยชน์เสริมในการ
อธิบายข้อมูลในเชิงปริมาณ 

     1.5 ประหยัดเวลา และงบประมาณของผู้วิจัยในการศึกษาเรื่อง
เดียวกันจากประชากรบางกลุ่มและในชุมชนบางแห่ง เพราะแทนท่ีจะเสียเวลาไปนั่ง
สังเกตการณ์และเข้าร่วมท าความสนิทสนมเป็นเดือน เป็นปี 

     1.6 ท าให้ได้รายละเอียดลึกซึ้งสามารถตอบค าถามประเภทท าไม 
และอย่างไรซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณไม่สามารถบอกได้ 
     1.7 การสนทนากลุ่มจะช่วยลดอิทธิพลของวัฒนะธรรม และ
คุณค่าต่าง ๆ ของสังคมนั้นได้ เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน 
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    2.  ข้อจ ากัดของการสนทนากลุ่ม 

     2.1 ถ้าวัตถุประสงค์ของการวิจัยยังคลุมเครือไม่ชัดเจน ก็ยากต่อ
การก าหนดตัวแปรและการสร้างแนวค าถามการสนทนากลุ่มก็จะไปคนละทิศคนละทาง
และได้ค าตอบไม่สอดคล้องกับสิ่งท่ีอยากจะรู้จริง ๆ 

     2.2 การสร้างแนวค าถามถ้าวางรูปแนวค าถามไม่ราบรื่นและไม่
ต่อเนื่องกันจะท าให้การถามวกวนคนถามก็เบ่ือ คนร่วมกลุ่มสนทนาก็งง ไม่ทราบว่า
ก าลังคุยอะไรกันแน่ 
     2.3 การคัดเลือกสมาชิกผู้ เข้าร่วมวงสนทนาจะต้องได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยต้องมีลักษณะต่าง ๆท่ีเหมือนกัน (Homogeneous) ซึ่ง
ค่อนข้างจะหายาก 

     2.4 ถ้าพฤติกรรมหรือความคิดเห็นหรือทัศนะในบางเรื่อง ซึ่งไม่
เป็นท่ียอมรับของชุมชน อาจจะไม่ได้รับการเปิดเผยในวงสนทนากลุ่ม 

     2.5 ถ้ าผู้ น า ก ารสนทนากลุ่ ม ไม่ ไ ด้ รั บกา รฝึ กฝนให้ เ ป็น
ผู้ด าเนินการสนทนาท่ีดีเตรียมตัวไม่พร้อม นั่งคุมเกมการสนทนาไม่ได้นานก็จะท าวง
สนทนาด าเนินไปได้ไม่ราบรื่นอาจจะท าให้รูปกลุ่มเสียไปเลยก็ได้ 
     2.6 การสนทนากลุ่มท าได้ เพียงบางเรื่องเท่านั้นมิใช่ว่ าจะ
ท าการศึกษาได้ทุกเรื่อง ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องพิจารณาว่าเรื่องใดควรจะใช้การสนทนากลุ่ม 
ถ้าใช้การสนทนากลุ่มจะคุ้มกันหรือไม่ จะได้ค าตอบมากมายพอกับวิเคราะห์และตีความ
เพียงใด 

     2.7 ควรใช้ผู้น าการสนทนาที่สามารถพูดภาษาของสมาชิกในกลุ่ม
สนทนาหรือในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษาเพื่อง่ายต่อการสื่อความหมาย การถามการสร้าง
บรรยากาศตลอดจนการควบคุมเกมให้เป็นกันเอง 
 

     2.8 เหตุการณ์หรือพฤติกรรมหรือค าตอบในบางประเด็นค าถามท่ี
สมาชิกกลุ่มคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาและเคยชินอยู่แล้ว บางทีสมาชิกนึกไม่ถึง ลืมหยิบมา
ตอบ ท าให้นักวิจัยไม่ได้ค าตอบในประเด็นดังกล่าว 
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   อย่างไรก็ตามการจัดสนทนากลุ่มก็ยังเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีนิยมใช้
กันมากและมีจุดเด่น คือ การน าพลวัตรของกลุ่มมาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ เข้าร่วมการ
สนทนาแสดงความคิดเห็นและทัศนะของตนออกมาอย่างเปิดเผย และจริงใจ (สาลิกา 
เมธนาวิน,  2545) ข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่มมักเป็นข้อมูล เชิงคุณภาพ ซึ่งแสดงให้
เห็นทัศนคติ ความคิดเห็น และแบบแผนพฤติกรรมท่ีอยู่เบ้ืองหลัง 

   สรุปการสนทนากลุ่มเป็นการรวบรวมข้อมูลโดย การกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วม
สนทนาแสดงความคิดเห็นและทัศนะออกมาด้วยความจริงใจ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริง 
และถูกต้อง 

 


