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บทคัดยอ 

บทความวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะนำเสนอแนวทางการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน (Online Focus 

Group: OFG) เพ่ือเปนทางเลือกหนึ่งสำหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพท่ีดำเนินการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพจากผูเขารวม

โครงการวิจัยในสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอมูลท่ีนำเสนอในบทความนี้เปนผลมาจากการทบทวน

วรรณกรรมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการจัดการสนทนากลุมแบบด้ังเดิม (Traditional Focus Group: TFG) และ

การจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน เพ่ือคนหาสวนประกอบท่ีสำคัญของการสนทนากลุมท้ังสองแบบแลวนำมาเปรียบเทียบกัน 

จากนั้นนำเสนอแบบจำลองประกอบดวยข้ันตอนการสนทนากลุมแบบออนไลน เพ่ือเปนแนวทางในการเก็บรวบรวมขอมูลแบบ
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ออนไลนในการวิจัยเชิงคุณภาพ ชวยใหการดำเนินการวิจัยสามารถดำเนินตอไปได เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการวิจัยได

ตามเปาหมายในชวงเวลาท่ียากลำบากจากการแพรระบาดของโควิด-19 ไดตอไป 
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Abstract 

This review paper aims to present a proposed process for conducting an online focus group 

(OFG) as an alternative method of data collection in qualitative research project during the present 

pandemic of COVID-19. Data and information present in this paper is the result of a review of a 

number of literatures both in Thai and English related to both the process of conducting traditional 

focus group (TFG) and OFG. This is to identify the major elements of both types of focus group. A 

comparison of major elements of both types of focus group found from literatures was then made. 

Then an alternative model of process of OFG was proposed for consideration in conducting OFG for 

future operations in collecting data in qualitative research projects. This would help them to 
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complete their qualitative research projects and achieving the established objectives and goals of 

their research projects during the difficult time of the pandemic of the COVID-19 and beyond. 
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บทนำ 

การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพและเปนทางเลือก

ที่สำคัญสำหรับนักวิจัยเชิงคุณภาพที่ตองดำเนินโครงการวิจัยใหสำเร็จตามเปาหมายและเวลาที่กำหนดไว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งภายใตสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยางกวางขวางทั้งในประเทศไทยและ

ประเทศตางๆ ทั่วโลก นับตั้งแตการเริ่มตนของการแพรระบาดของไวรัสนี้ที่เมือง Wuhan ในมณฑล Hubei แหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนธันวาคม 2562 มาถึงปจจุบัน (Davidson, 2020, online; Tay et al., 2020: 363) 

นับถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผูปวยดวยการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้จากทั่วโลกมีจำนวน 164,286,752 คนเสียชีวิต

จำนวน 3,404,813 คน (Worldometer, 2021: Online) ในขณะที่ในประเทศไทยมีผูปวยจากการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้

จำนวน 113,555 คน และเสียชีวิตไปแลวจำนวน 649 คน (ประชาชาติธุรกิจ, 2564, Online) ซึ่งการแพรระบาดนี้มี

ผลกระทบตอการดำรงชีวิตของประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการ

สาธารณสุข เปนเหตุใหภาครัฐจำเปนตองใชมาตรการตางๆ ในการควบคุมและปองกัน คือการประกาศภาวะฉุกเฉินโดย

ใชอำนาจตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 

2010, Online) อยางตอเนื่อง รวมทั้งมีขอกำหนดหลายประการที่ประชาชนตองปฏิบัติเพื่อปองกันการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 เชน การสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหางทางสังคม การรับประทานอาหารรอน หมั่นลางมือ 

การหามชุมนุม การงดเวนการเดินทางและงดการจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีการรวมกันของบุคคลจำนวนมาก เปนตน โดย

ในขณะที่ยังไมสามารถควบคุมการแพรระบาดได ประชาชนจำเปนตองระมัดระวังเพื่อปองกันการติดเชื้อโดยการปฏิบัติ

ตามขอกำหนดอยางเครงครัด ซึ่งขอกำหนดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเวนระยะหางทางสังคม มีผลกระทบตอเนื่อง

มาถึงการดำเนินการวิจัยโครงการเปนอยางมาก โดยเฉพาะในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพที่จำเปนตอง

ใชวิธีการตางๆ ที่ตองใกลชิดกับผูเขารวมโครงการหรือผูใหขอมูล เชน การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต การเขารวม

กิจกรรม การสนทนากลุม เน่ืองจากเปนรวมสนทนาเพื่อใหและแลกเปล่ียนขอมูล ดังนั้นการจัดการสนทนากลุมแบบ

ออนไลนจะทำใหนักวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดตามเปาหมาย แมอยูในสถานการณวิกฤตเชนปจจุบัน 

แมสถานการณระบาดจะยืดเยื้อออกไป แตกระบวนการวิจัยก็ยังคงตองดำเนินการตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสรางความรูและทฤษฎีขึ้นเพื่อใชในการปองกันและแกไขปญหานำไปสูการพัฒนาประเทศชาติ

และสังคมตอไป ซึ่งรวมถึงโครงการวิจัยเชิงคุณภาพโดยตรงและโครงการวิจัยเชิงคุณภาพอันเปนสวนหนึ่งของ

โครงการวิจัยแบบผสม ซึ่งการออกแบบการวิจัยที่กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุม จึง

อาจไมสามารถกระทำไดในชวงเวลาของการแพรระบาดของโควิด-19 ดังนั้นการสนทนากลุมแบบออนไลนจึงเปน

ทางเลือกในสถานการณปจจุบันและในอนาคตที่มีการใชเทคโนโลยีเขามาใชดำเนินการตางๆ รวมทั้งการวิจัยและการ

ดำรงชีวิตของประชาชนอีกดวย 

การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนพัฒนาการตอเนื่องจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม โดยเปนการนำ

เทคโนโลยีมาชวยอำนวยความสะดวก ทำใหผูเขารวมการสนทนากลุมไมตองเดินทางมารวมประชุมในสถานที่ที่กำหนด 

ทำใหนักวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพไดภายใตสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 และสามารถใชเปน

อีกทางเลือกในการวิจัยในสภาวะปกติไดอีกดวย เนื่องจากสามารถชวยอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลได

หลายดาน โดยเฉพาะประเด็นการเดินทาง ทำใหไมตองเดินทางมารวมประชุมกันในสถานที่เดียวกัน อีกทั้งนักวิจัย

สามารถนำผูเขารวมสนทนากลุมแบบออนไลนที่มีถิ่นที่อยูหางไกลจากทุกพื้นที่ใหเขารวมในการสนทนากลุมแบบ

ออนไลนได โดยจากการทบทวนวรรณกรรมพบวามีงานตีพิมพเผยแพรเกี่ยวกับการสนทนากลุมแบบออนไลนที่เปน

ภาษาอังกฤษจำนวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัยดานการแพทย พยาบาลและการสาธารณสุข สวนบทความที่เปน
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ภาษาไทยยังมีไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัยทางดานสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร เนื่องจากการสนทนา

กลุมทุกรูปแบบในปจจุบันเปนแนวคิดและทฤษฎีที่นำมาจากประเทศตะวันตกที่มีบริบทแตกตางไปจากวัฒนธรรมและ

สังคมไทย ดังน้ันการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนในประเทศไทยจึงตองนำเอาปจจัยทางดานความแตกตางทาง

วัฒนธรรมเขามาประกอบการพิจารณาดวย เพื่อใหนักวิจัยสามารถเก็บรวบรวมขอมูลตามที่คาดหวังได สวนประเด็น

เกี่ยวกับการคำนวนคาใชจายที่ใชในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนนั้น ยังไมพบการนำเสนอวิธีการคำนวน

คาใชจายในวรรณกรรมที่เปนภาษาไทย ดังน้ันในบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอ แนวทางในการดำเนินการ

สนทนากลุมแบบออนไลนโดยนำปจจัยทางวัฒนธรรมของสังคมไทยเขามาประกอบดวย นอกจากนี้ยังจะไดนำเสนอแนว

ทางการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนในบริบทของประเทศไทย ดังนั้นบทความน้ี

ประกอบดวยสาระสำคัญซึ่งประกอบดวย (1) บทนำ คือสวนนี้อันเปนการนำเสนอประเด็นที่จะศึกษาและความสำคัญ

ของเรื่องที่จะศึกษา รวมทั้งสาระสำคัญของเนื้อหาของบทความ (2) วิธีดำเนินการ  (3) แนวคิดเกี่ยวกับการสนทนากลุม

แบบออนไลน (4) แบบจำลองการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน (5) สรุปและเสนอแนะ 

 

วิธีดำเนินการ 

บทความนี้เปนบทความวิชาการ วิธีการดำเนินการที่ใชในการเขียนบทความดำเนินการโดยการทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการสนทนากลุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิมและแบบออนไลน เพื่อคนหาสวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมทั้งสองแบบ แลวนำผลที่ไดมา

เปรียบเทียบเพื่อคนหาสวนที่คลายคลึงและสวนที่แตกตางกัน เพื่อนำมาจัดทำขอเสนอเปนแบบจำลองของกระบวนการ

และขั้นตอนการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทยรวมทั้ง

สถานการณของการแพรระบาดของโควิด-19 พรอมทั้งนำเสนอประเด็นการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุม

แบบออนไลน และความทาทายที่นักวิจัยควรคำนึงถึงในการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนำ

วิธีการสนทนากลุมไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

ดำเนินโครงการวิจัยเชิงคุณภาพตอเนื่องไปไดในภาวะการระบาดของโควิด-19 สงผลใหโครงการวิจัยเชิงคุณภาพสำเร็จ

ไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการวิจัยตามที่กำหนดไวดวยความปลอดภัยทั้งคณะนักวิจัยและผูเขารวม

โครงการวิจัย ผูเขารวมสนทนากลุมแบบออนไลนและผูเกี่ยวของ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใชภายหลังการแพรระบาด

ของโควิด-19 ไดอีกดวย 

 

แนวคิดเกี่ยวกบัการสนทนากลุมแบบออนไลน 

ลักษณะสำคัญและการจัดประเภทของการสนทนากลุมแบบออนไลน 

 การสนทนากลุมแบบออนไลนมีชื่อเรียกหลายอยาง เชน การสนทนากลุมแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronics 

Focus Group) (Rezabek, 2000: Online)การสนทนากลุมแบบเสมือน (Turney & Pocknee, 2005: 31-43) เปนตน 

ทั้งนี้การสนทนากลุมแบบออนไลนถือวาเปนพัฒนาการที่ เกิดขึ้นตอเนื่องมาจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม 

(Stancanelli, 2010:761) โดยไดนำเทคโนโลยีการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ เขามาชวยในการดำเนินการ จากการศึกษา

ผลงานของ วรนน คุณดิลกกมล, นิตยา วงศยศ, เพชรรัตน เอื้ออภิสิทธิ์วงศ และ สถิระ เผือกประพันธุ (2559;113-117);  

Lewis & Muzzy (2020:online); Thrul, Belohlavek, Hambrick, Kaur, & Ramo (2017: 106) สรุปไดวา การ

สนทนากลุมแบบออนไลนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพประเภทหนึ่ง ที่สามารถเก็บรวบรวม

ขอมูลไดอยางรวดเร็วเชนเดียวกับการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสนทนากลุมตามปกติ โดยขอแตกตางคือการนำ
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เทคโนโลยีการส่ือสารเขามาชวยทำใหเกิดความสะดวกและชวยประหยัดคาใชจายหลายดาน เชน การเดินทางการ

ตอนรับหรือการรับรองผูเขารวมประชุม ตลอดจนเปนวิธีการที่ทำใหผูเขารวมประชุมสนทนามีความปลอดภัยจากภาวะ

ความเส่ียงอันตรายในสถานการณตางๆ เชน การระบาดเชื้อโควิด-19 เปนตน 

สวนการจัดแบงประเภทของการสนทนากลุมแบบออนไลนกระทำเพื่อใหเกิดความเขาใจไดงายยิ่งขึ้น โดยในที่นี้

จะนำเสนอการสนทนากลุมแบบออนไลนซึ่งเปนที่นิยม ซึ่งแบงเปน 2 ประเภทตามที่ วรนน คุณดิลกกมล และคณะ 

(2559:113); Rezabek (2000: online); Stewart & Williams (2005: 403-406); Sintjago & Link (2012: online); 

Bozkurt (2018: online) ไดอธิบายไว คือ (1) แบบทำในเวลาเดียวกัน (Synchronously) หรือตามเวลาจริงพรอมกัน 

(Real time) กลาวคือ ผูเขารวมสนทนากลุมเขามาสนทนากันในหองประชุมอิเล็กทรอนิกสในเวลาเดียวกัน เชน มา

สนทนาแสดงความคิดเห็นในแอปพลิเคชัน ซูม (Zoom) เปนตน การสนทนาแบบนี้จะคลายกับการสนทนากลุมตามปกติ 

เพียงแตไมไดเดินทางมาประชุมที่หองประชุมหรือสถานที่ที่กำหนดไว ดังนั้นผู เขารวมสนทนาจะสนทนาผาน 

แอปพลิเคชันที่ใชในการประชุมจากสถานที่ที่ตนอยู โดยเขารวมสนทนาอยูในการประชุมพรอมกันตามเวลาที่กำหนดไว

ลวงหนาและมีปฏิสัมพันธ เสนอและแลกเปล่ียนคามคิดเห็นรวมกับผูอื่นไดทันที (2) แบบจัดในเวลาไมพรอมกัน 

(Asynchronously) หรือแบบไมเปนตามเวลาจริง (Not in a real time) ซึ่งตางจากแบบแรกคือผูเขารวมสนทนาไม

ตองเขารวมประชุมเพื่อสนทนาพรอมกันตามวันเวลาที่กำหนด เปนการอำนวยความสะดวกแกผูเขารวม โดยสามารถให

ขอมูลในปายกระดานที่จัดไวใหภายในชวงเวลาที่กำหนด ผูเขารวมสนทนาสามารถดำเนินการไดตามเวลาที่แตละบุคคล

สะดวกและสามารถอานความเห็นของผูเขารวมคนอื่นที่ไดแสดงไวบนปายกระดานกอนหนานี้ แลวแสดงความเห็นของ

ตนลงในปายกระดานที่กำหนดไว การสนทนากลุมแบบออนไลนแบบแรกเปนแบบที่ไดรับความนิยมมาก เนื่องจากมี

ความใกลเคียงกับการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม โดยเปนเพียงการปรับกระบวนการและขั้นตอนบางสวนมาใชส่ือ

อิเล็กทรอนิกสเขามาสนับสนุน ทั้งนี้ในบทความนี้จะเนนการนำเสนอการสนทนากลุมแบบออนไลนแบบทำในเวลา

เดียวกัน (Synchronously) เนื่องจากมีความคลายคลึงกับการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมที่เปนที่รูจักคุนเคยกันดีในชุมชน

นักวิจัยไทย 

 

คุณประโยชนและขอจำกัดของการสนทนากลุมแบบออนไลน 

การสนทนากลุมแบบออนไลนมีคุณประโยชนที่ถือวาเปนจุดเดนหลายประการ ในขณะเดียวกันก็มีขอจำกัดที่

ถือเปนจุดออนหลายประการ ซึ่งมีผูนำเสนอไวหลากหลาย เชน ผูเขารวมสนทนาไมจำเปนตองเดินทางไปยังสถานที่จัด

ประชุมกลุมเพื่อสนทนา ไมมีคาใชจายในการเดินทางและคาใชจายในการตอนรับและรับรอง ผูเขารวมสนทนา เปนตน 

(Oringderff, 2004 : 69-75; Murgado-Armenteros, Torres-Ruiz, & Vega-Zamora. 2012: 73-86) ทั้ งนี้  วรนน 

คุณดิลกกมล และคณะ, 2559: 114) ไดนำผลงานของ Murgado-Armenteros et al. (2012: 78) มาแปลเปน

ภาษาไทย และจัดทำตารางเปรียบเทียบทำใหเห็นภาพจุดแข็งและขอจำกัดที่ชัดเจน จึงไดนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมแลว

นำเสนอดังที่แสดงไวในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จุดแข็งและขอจำกัดของการจัดการสนทนากลุมออนไลน 

จุดแข็ง ขอจำกัด 

1. ทำใหสามารถนำผูที่อยูในสถานที่หางไกลเขามารวม

สนทนากลุมได 

1. เฉพาะผูทีใ่ชอินเทอรเน็ตเทานั้นที่สามารถเชิญเขารวม 

สนทนากลุมได  

2. คาใชจายต่ำกวาการจัดสนทนากลุมแบบดั้งเดิม เพราะไม

มีคาใชจายบางสวน เชน คาเชาหอง คาใชจายในการ

เดินทางของผูดำเนินการสนทนา เปนตน  

2. ผูเขารวมสนทนาอาจประสบความยุงยากทางดานเทคนิค

ในการมีปฏิสัมพันธได เชน ปญหาจากการเชือ่มตอสัญญาณ

อินเทอรเน็ต เปนตน 

3. ธรรมชาติของการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส นำไปสูพลวัตรที่

สงเสริมใหผูเขารวมออกความเห็นคอนขางรวดเร็ว เปนการ

สรางปฏิกริิยาตอบสนองจากการกระตุน 

3. อตัราการเขารวมหรือการติดตอสัมพันธกับผูเขารวม

สนทนานอื่นๆ อยูในระดับต่ำ 

 

4. ผูเขารวมสนทนาสามารถแสดงความเห็นไดมากกวา ใช

เวลาส้ันกวาและดำเนินการไดงายกวา 

4. ขอมูลขาวสารจากสัญญาณที่ไมใชคำพูด ซึง่มีผลอยาง

มากในความสมบูรณของการวเิคราะหการสนทนาอาจไม

สามารถนำมาใชได 

5. ขอดขีองการไมเปดเผยตนเองในกลุมของผูเขารวม

สนทนา ชวยลดความเส่ียงในการปดกั้นการแสดงความเห็น

ของผูเขารวมสนทนา 

5. บทบาทของผูดำเนินการสนทนาถกูลดลงอยางมาก เปน

ผลมาจากการไมมีการตดิตอสัมพันธกันแบบเห็นหนากัน

โดยตรงของผูเขารวมสนทนา 

6. ในกรณีทีเ่ปนการสนทนากลุมแบบออนไลนประเภททีใ่ช

การพิมพขอความคำพูด การถอดเทปที่บันทกึออกมาเปน

ขอมูลจะเปนขอความสามารถทำไดอยางรวดเรว็ทันททีี่จบ

การสนทนา 

6. หวัขอการสนทนาและพลวัตรของกลุมมีความจำกัดมาก  

 

7. สามารถเขาถึงผูเขารวมสนทนากลุมทีเ่ขาถงึไดยาก เชน 

นักวิชาชีพและกลุมพนักงานขายที่ตองเดินทางเปนประจำ 

7. ความลับของบุคคลตางๆ อาจตกอยูในภาวะที่เปน

อันตรายไดเนื่องจากความสามารถในการควบคุมผูเขารวม

สนทนาอยูในระดับต่ำ 

8. การเขารวมมีความสะดวก ปลอดภัยจากวกิฤตการณ

ตางๆ และเขารวมไดงายจากทกุสถานที ่

8. ความปลอดภัยของขอมูลขาวสารมีขอจำกดั เนื่องจาก

ผูดำเนินการสนทนาไมสามารถตรวจสอบไดวาผูเขารวมใน

การสนทนาเปนบุคคลที่ใหขอมลูขาวสารจริงหรือไม 

9. การมีสวนรวมมีความสมดุลมากกวาในดานจำนวนของ

ความเห็นที่แสดงออกโดยผูเขารวมสนทนา 

9. ผูเขารวมสนทนา ไมไดอยูใกลชิดกัน ดังนั้นการติดตอที่

ทำไดจงึเปนเพยีงการรับความคิดเห็นของผูเขารวมสนทนา

ผานทางคอมพวิเตอรเทานั้น 

 10. ผูเขารวมมีโอกาสนอย ในการที่จะแสดงความเห็นได

อยางละเอียดและอธิบายแรงจงูใจหรือเหตผุลประกอบ จงึ

เปนการจำกัดอยูที่ขอความที่เขยีนสงไป ซึ่งเปนเพียงการ

แสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวย จงึเปนการกีดกัน

ผูเขารวมสนทนาไมใหพุงจุดเนนไปที่หัวขอการสนทนา 

ที่มา: สรางตารางจากการแปลและปรับปรุงจากผลงานของ Murgado-Amenteros et al. 2012: 78. และผลงานของ 

วรนน คุณดิลกกมล และคณะ, 2559: 114. 

A_R_T
สนทนา
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การสนทนากลุมแบบออนไลนกับปจจัยวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทย 

 เนื่องจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมและการสนทนากลุมแบบออนไลนเปนแนวคิดแบบตะวันตกและ

พัฒนาขึ้นมาจากบริบทของวัฒนธรรมและคานิยมแบบตะวันตก ซึ่งมีความแตกตางจากวัฒนธรรมและคานิยมของ

สังคมไทยเปนอยางมาก ดังน้ันในการนำมาใชจำเปนตองปรับใหเขากับวัฒนธรรมและคานิยมของทองถิ่น (Kreitner, 

1998:114-115; Hofstede, 1980:36; Komin, 1990: 262) การนำการสนทนากลุมแบบตางๆ รวมทั้งแบบออนไลนมา

ใชในบริบทของสังคมไทยจึงจำเปนตองนำปจจัยทางวัฒนธรรมเขามาพิจารณาประกอบในทุกขั้นตอน ซึ่งจะทำใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (Rodringuez, Schwartz, Lahman, & Geist, 2011:412; Zeldenryk, Gray, 

Gordon, Speare, & Hossain, 2014: 308) วัฒนธรรมตามความหมายของ Hofstede (1984:21) คือ “โปรแกรมรวม

ของจิตใจที่แยกความแตกตางของสมาชิกของกลุมคนกลุมหนึ่งออกจากคนกลุมอื่น” ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมโดยสรุปไดวา

วัฒนธรรมเปนความเชื่อรวมกันของกลุมคนที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอกันในดำรงชีวิตและการทำงาน ซึ่งรวมถึง

คานิยมที่ เปนที่ยอมรับและสงตอไปยังชนรุนหลังไดสืบทอด (Schein, 1992:12; Hampden-Turner, 1994:21: 

Trompenaars & Hampden-Turner, 1998: 21) สวนวัฒนธรรมไทยที่อาจมีผลกระทบตอการจัดการสนทนากลุม

แบบออนไลนมาใชนั้น จากผลการวิจัยของ สุนทรีย โคมินทร (Komin, 1990:160-162) มีหลายประการ เชน บุญคุณ 

ความเกรงใจ การรักษาหนาของผูอื่น (Face Saving) การละเวนการวิจารณ ผูอื่นตอหนาบุคคลอื่น (Criticism 

Avoidance) เปนตน  ซึ่ง จำเนียร จวงตระกูล และ โอกาส เตพละกุล (Joungtrakul & Teparagul, 2012:152)  

ไดนำมาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมตะวันตก พบวาบางวัฒนธรรมไมมีในวัฒนธรรมตะวันตก เชน การรักษาหนาของผูอื่น 

และการละเวนการวิจารณผูอื่นตอหนาบุคคลอื่น ดังนั้นในการจัดการสนทนากลุมแบบแบบออนไลนจึงควรนำปจจัย

คานิยมไทยมาประกอบในการพิจารณาดวย 

 

การสนทนากลุมแบบออนไลนกับปญหาการแพรระบาดของโควดิข-19 

การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพที่สามารถนำมาใชเปน

ทางเลือกในชวงเวลาของการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากการสนทนากลุมแบบออนไลนมีสวนชวย

ปองกันการแพรระบาดได เชน ชวยเวนระยะหางทางทางสังคม ชวยหลีกเล่ียงการอยูรวมกันเปนกลุมหรือการชุมนุม 

เปนตน (ธานี กลอมใจ, จรรยา แกวใจบุญ และ ทักษิกา ชัชวรัตน. 2563: 29-39; จงกลณี ตุยเจริญ, ณิชกานต วงษ

ประกอบ, กฤตกร หมั่นสระเกษ และ ธิดารัตน นิ่มกระโทก. 2563: 1-20; Guner, Hasangoglu, & Aktas, 2020:571-

577; Bazaid, Aldarhami, Binsaleh, Sherwani & Althomali. 2020: Online). 

 

แบบจำลองกระบวนการสนทนากลุมแบบออนไลนภายใตบริบทคานิยมของสังคมไทย 

สวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมแบบออนไลน 

 การพัฒนาแบบจำลองกระบวนการสนทนากลุมภายใตบริบทคานิยมของสังคมไทยจำเปนตองพิจารณา

สวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมแบบออนไลนกอน เพื่อนำไปพิจารณากำหนดการพัฒนาแบบจำลอง

กระบวนการสนทนากลุมภายใตบริบทคานิยมของสังคมไทยตอไป เนื่องจากการสนทนากลุมแบบออนไลนเปน

พัฒนาการตอเนื่องมาจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม (Stancanelli, 2010:761) จากการทบทวนวรรณกรรมพบวามี

การศึกษาเปรียบเทียบระหวางการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมกับแบบออนไลนหลายชิ้นงาน เชน Bruggen & Willems 

(2009:363-381; Murgado-Armenteros et al., 2012:77; Zwaanswijk, &  van Dulmen. 2014: online) เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบการสนทนากลุมแบบออนไลนทั้ง 2 แบบคือ แบบทำในเวลาเดียวกัน (Synchronously) 

A_R_T
โควิด-19
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และแบบจัดในเวลาไมพรอมกัน (Asynchronously) (Sintjago & Link, 2012: online) อยางไรก็ตามในวรรณกรรม

สวนใหญยังไมไดนำปจจัยดานความแตกตางทางวัฒนธรรมเขามาประกอบการพิจารณามากนัก เพื่อทำความเขาใจใน

การดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนไดชัดเจนมากขึ้น ในลำดับตอไปจะไดนำเสนอการเปรียบเทียบสวนประกอบที่

สำคัญของการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมกับแบบออนไลน โดยในที่นี้จะไดเลือกการสนทนากลุมแบบออนไลนประเภทที่

ผูเขารวมสนทนากลุมเขารวมสนทนาในเวลาเดียวกัน (Synchronously) มาใชในการเปรียบเทียบ เนื่องจากพิจารณา

เปนแบบที่สามารถนำมาใชโดยปรับใหเขากับคานิยมในวัฒนธรรมของสังคมไทยไดและสามารถกำกับดูแลดาน

กำหนดเวลาไดเชนเดียวกับการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ในการเปรียบเทียบสวนประกอบแตละสวนจะไดนำเอา

ปจจัยวัฒนธรรมไทยเขามารวมพิจารณาดวย สำหรับวรรณกรรมที่ทำการทบทวนนั้นไดนำเสนอไวในที่มาของ

แหลงขอมูลในทายตารางที่ 2 โดยในการนำเสนอจะดำเนินการตามขั้นตอนของการสนทนากลุมตามลำดับไป จากการ

ทบทวนวรรณกรรม (โยธิน แสวงดี. 2549: 2-15; ปญญา ธีระวิทยเลิศ. 2559: 284-289; วรนน คุณดิลกกมล และ 

คณะ. 2559: 110-120; เก็จกนก เอื้อวงศ. 2562: 17-30; ปราณี โพธิสุข. มปป: Online; Bruggen & Willems, 2009; 

Flynn, Albrecht, & Scott, 2018; Gordon et al., 2021; Lijadi & van Schalkwyk, 2015; Moore, McKee, & 

McLoughlin, 2015; Murgado-Armenteros et al., 2012; Oringderff, 2004; Rivaz, Shokrollahi, & Ebadi, 

2019; Rodringuez et al., 2011; Stancanelli, 2010; Stewart & Williams, 2005; Thrul, Belohlavek, 

Hambrick, Kaur, & Ramo, 2017; Turney & Pocknee, 2005; Zeldenryk et al., 2014) ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ร ะ บุ

สวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมและแบบออนไลนได ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสวนประกอบที่สำคัญของการสนทนากลุมแบบด้ังเดิมและแบบออนไลน 

สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

1. การกำหนดกลุมตัวอยาง ใชบุคคลผูเชี่ยวชาญหรือบุคคลที่มีความรูที่สามารถ

ใหขอมูลไดอยางเหมาะสม เปนขอมูลที่สามารถ

นำไปใชวิเคราะหและตอบคำถามและวัตถุประสงค

ของโครงการวิจัยได 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

2. การสุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางตามวิธีการของการวิจัย เชิง

คุณภาพ อาทิ การสุมแบบกำหนดเกณฑคุณสมบัติ 

(Criterion Sampling) ก า ร สุ ม แ บ บ เจ า ะ จ ง 

(Purposive Sampling) และการสุมแบบแนะนำตอ 

(Snowball Sampling) และการสุมตัวอยางอื่นๆ 

ตามที่นักวิจัยเห็นสมควร 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

3. การสรรหาผูเขาสนทนา

กลุม  

ขั้นตอนการสรรหาผูเขาสนทนากลุม ดำเนินการโดย 

(1) ติดตอทาบทามขั้นตนทางโทรศัพท จดหมาย 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การสงขอความผานแอป

พ ลิ เค ชั น ต า งๆ   (2) อ ธิ บ าย ข อ มู ล เกี่ ย ว กั บ

โครงการวิจัยและการขอความยินยอมรวมถึงเงื่อนไข

อื่นๆ อาทิ  การปกปองคุมครองความปลอดภัย 

คาตอบแทน หลักประกันความเส่ียงและการชดเชย

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม แตในขณะทาบทาม

ผูเขารวมสนทนากลุม ควรเพิ่มเติม

ประเด็นความพรอมในการใชแอป

พลิเคชันตางๆ เพื่อเขารวมประชุม

แบบออน ไลน  เพื่ อ ให แน ใจว า

ผู เ ข า ร ว ม ส น ท น า ก ลุ ม ใ น
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สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

ในความเส่ียงที่อาจเกิดจากการเขารวมโครงการวิจัย 

ซึ่งมีการแลกเปล่ียนขอมูลในการสนทนากลุม (3) 

เมื่อไดรับการตอบรับแลว สงหนังสือเชิญเขารวม

โครงการวิจัยอยางเปนทางการ 

โครงการวิจัย สามารถเขารวมการ

สนทนากลุมผานชองทางออนไลน

ได นอกจากนี้ยังตองนำปจจัยดาน

วัฒ นธรรมไทยเข ามาพิ จารณ า

ประกอบดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ปจจัยความเกรงใจและบุญคุณ 

4. จำนวนผูเขารวมสนทนา

กลุม  

เพื่อใหการดำเนินการสนทนากลุมเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยการใหผูเขารวมทุกคนไดมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นและใหขอมูลอยางครบถวนตาม

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย จึงกำหนดจำนวน

ผูเขารวมสนทนากลุมประมาณ 6-12 คน ซึ่งเปน

ขอกำหนดและเปนการปฏิบัติที่ เปนที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไปในการจัดการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม 

เนื่ องจากการสนทนากลุมแบบ

ออนไลนอาจมีขอขัดของเกี่ยวกับ

แอปพ ลิ เคชันซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ

ส่ือสารในการประชุมสนทนากลุม

แ บ บ อ อ น ไล น  เช น  สั ญ ญ าณ

อินเทอรเน็ตขัดของ ความคมชัด

ของภาพและเสียง เปนตน จึงควร

ปรับลดจำนวนผูเขารวมสนทนา

กลุมแบบออนไลนคือประมาณ 3-4 

คน 

5. วิธีขอความยินยอมจาก

ผูเขารวมสนทนากลุม  

วิธีการขอความยินนยอมจากผูเขารวมสนทนากลุม 

สามารถดำเนินการไดดังนี้ (1) สงหนังสือขอความ

ยินยอมเขารวมโครงการวิจัยพรอมกับหนังสือเชิญ

เขารวมโครงการวิจัยอยางเปนทางการ ทั้งนี้ตองมี

ชองลงนามเพื่อแสดงความยินยอมและวันที่ลงนาม 

โดยหนังสือแสดงการใหความยินยอมของผูเขารวม

โครงการวิจัยจำเปนตองมีขอมูลครบถวนตาม

ขอกำหนดของคณะกรรมการจริยธรรมประจำ

สถาบันหรือมหาวิทยาลัย (2) ผูวิจัยตองสงแนบซอง

พรอมแสตมป   ซึ่ งระบุ ผูรับ คือนักวิจัย เพื่ อให

ผูเขารวมโครงการวิจัยนำสงกลับคืนใหแกนักวิจัยได 

(3) ใหผูเขารวมโครงการวิจัยเก็บสำเนาหนังสือให

ความยินยอมไวเปนหลักฐานอางอิงจำนวน 1 ฉบับ 

ทั้งน้ีตองใหแนใจวาหนังสือแสดงความยินยอมมี

ขอมูลครบถวนตามขอกำหนด 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้ งเดิม แต เพิ่มเติมประเด็น 

ดั งนี้   (1) การขอความยินยอม

สามารถสงผานชองทางออนไลน 

เชน จดหมายอิเล็กทรอนิกส โดย

จัดสงหนังสือเชิญพรอมแนบหนังสือ

ขอความยินยอมจาก ผู เข าร วม

โครงการ (2) สอบถามความสมัคร

ใจในการเขารวมโครงการ พรอม

ระบุชองทางอิเล็กทรอนิกสในการ

ติดตอกลับถึงความยินดี เขารวม

โครงการสนทนากลุมโดยความ

สมัครใจ ปราศจากการบังคับขูเข็ญ 

รวมถึงมิไดมีการใหคาตอบแทนเพื่อ

จูงใจใหเขารวมโครงการวิจัยที่เกิน

ความเหมาะสม ทั้งนี้จะตองคำนึงถึง

ประเด็นวัฒ นธรรมที่ เกี่ ย วข อ ง

ประกอบดวย 

 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 50 
 

สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

6. วิธีการปกปองคุมครอง

ผูเขารวมสนทนากลุม 

ผูวิจัยตองระบุวิธีการรักษาความลับและความเปน

สวนตัว การปกปดชื่อและขอมูลสวนบุคคลของ

ผูเขารวมสนทนากลุม โดยระบุวิธีการไวในหนังสือ

ขอความยินยอมจากผูเขารวมสนทนากลุม 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

7. การกำหนดคาตอบแทน

ผู เขารวมสนทนากลุม

และผูดำเนินการสนทนา

กลุม 

การกำหนดคาตอบแทนผูเขารวมสนทนากลุมควรมี

อัตราที่เหมาะสม ไมสูงจนเปนการจูงใจใหผูเขารวม

โครงการวิจัยตัดสินใจเขารวมโครงการวิจัย ทั้งนี้

สามารถใหผูดำเนินการและผูเขารวมสนทนากลุมใน

โครงการวิจัยลงนามในเอกสารรับเงินคาตอบแทน

และมอบคาตอบแทนโดยใชซองปดผนึกหรือการ

โอนผานธนาคารของผูเขารวมได 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังตองนำ

ปจจัยดานวัฒนธรรมไทยเขามา

พิจารณาประกอบดวย โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ปจจัยความเกรงใจและ

บุญคุณ 

8. การตอนรับและรับรอง

ผูเขารวมสนทนากลุม 

ในการตอนรับ สามารถดำเนินการไดดังนี้ (1) จัดให

มีผูแทนซึ่งทำหนาที่ตอนรับและอำนวยความสะดวก

แกผูเขารวมสนทนากลุม (2) สามารถจัดอาหารวาง

และเครื่อ งดื่ ม เพื่ อรับรองผู เข ารวมตามความ

เหมาะสม (3) ใหคำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ เชน 

ห องประชุม  ห องน้ ำและบัน ไดหนี ไฟ  รวมทั้ ง

หองอาหาร (4) ในกรณีที่ชวงเวลาการจัดสนทนา

กลุมเปนชวงเวลาอาหาร ผูวิจัยควรจัดเตรียมอาหาร

แกผูเขารวมสนทนากลุมดวย 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

9. การลงทะเบียนเขารวม

สนทนากลุมและการ

มอบเอกสาร

โครงการวิจัย 

ผูวิจัยตองจัดเตรียมเอกสารการลงทะเบียน เอกสาร

ประกอบการสนทนากลุมและเอกสารอื่นๆ ที่จำเปน 

เพื่ อมอบแก ผู เข าร วม โครงการห ลั งจากการ

ลงทะเบียน 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

10. หองประชุมและสถานที่

ที่ใชในการสนทนากลุม 

หองประชุมควรมีขนาดเหมาะสม ไมใหญและไม

แออัด เกิน ไป มีแสงสวางเพี ยงพอ มีอุณ หภูมิ

เหมาะสม เพื่อสรางบรรยากาศพรอมความรูสึก

สะดวกสบาย เพื่อใหผูเขารวมพรอมแสดงความ

คิดเห็นและใหขอมูล แลกเปล่ียนขอมูลระหวาง

ผูเขารวมสนทนากลุมได นอกจากนี้จะตองเลือก

รูปแบบการจัดที่ นั่ งของผู เข าร วมสนทนาให

เหมาะสม เชน แบบวงกลม หรือแบบรูปเกือกมา 

เปนตน 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม แตในการสนทนากลุม

แบบออนไลน ซึ่งไมมีการจัดหอง

ประชุมและสถานที่ทางกายภาพ จึง

จำเปนตองดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) นั ก วิ จั ย ค ว ร ส ง ลิ ง ค แ ล ะ

รายละเอียดวิธีการเขารวมสนทนา

กลุมผานแอปพลิเคชันลวงหนา (2) 

นัดหมายเพื่อทดสอบความพรอมใน

ก าร ใช ง าน แ อ ป พ ลิ เค ชั น จ าก

ผูเขารวมประชุมสนทนากลุมทุก
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สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

ทาน เพื่อใหแนใจวาสามารถเขา

รวมสนทนาตามวันเวลาที่กำหนด 

ทั้งนี้หากผูเขารวมสนทนากลุมแบบ

ออนไลนตองการความชวยเหลือ

หรือต องการฝกอบรม นักวิจั ย

จำเปนตองใหการสนับสนุนอยาง

รวดเร็ว 

11. เครื่ อ งมื อที่ ใช ในการ

สนทนากลุม 

เครื่องมือประกอบดวยเครื่องเสียง ไมโครโฟน

สำหรับผูเขารวมสนทนากลุมทุกคน อาจมีการบันทึก

เทปหรือวิดิทัศน เพื่อใหนักวิจัยสามารถถอดความ

เปนเอกสาร และนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป ทั้งนี้

การบันทึกขอมูลตางๆ ตองเปนไปตามวิธีการ

ปกปองคุมครองผูเขารวมสนทนากลุม (ขอ 6.) 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม และเพิ่มการเลือกใช

แอปพลิเคชัน เนื่องจากมีแอปพลิเค

ชันเพื่อการประชุมหลายประเภท 

เ ช น  Zoom, Microsoft Team 

เปนตน ดังนั้นนักวิจัยควรพิจารณา

จากความสามารถของระบบและ

ความเปนมิตรกับผูใชงาน เพื่อให

ผูเขารวมสนทนาสามารถใชงานได

อยางเหมาะสม 

12. ก า ร จั ด ท ำ แ บ บ

สัมภาษณ 

เนื่องจากการสนทนากลุม ผูวิจัยจะไดรับขอมูลจาก

การสัมภาษณ ดังนั้นเพื่อมั่นใจวาจะไดขอมูลตามที่

ตองการ สามารถตอบวัตถุประสงคของการวิจัยได 

ผูวิจัยจำเปนตองจัดทำแบบสัมภาษณในการสนทนา

ก ลุ ม  ( Focus Group Interview Guide) ต า ม

กระบวนการสรางแบบสัมภาษณ โดยมีประเด็น

คำถามครบทุกประเภทตามที่กำหนดไว 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

13. ระยะเวลาที่ ใช ในการ

สนทนากลุม 

เพื่อใหผูเขารวมในการสนทนากลุมทุกคนไดมีโอกาส

ใหขอมูล แลกเปล่ียนขอมูลไดอยางครบถวนตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงควรกำหนด

ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง กำหนดเวลาดังกลาว

นี้เปนขอกำหนดและการปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับกัน

โดยทั่วไป แตสามารถยืดหยุนได อาจใชเวลานอย

กวาหรือมากกวา 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม แตในการสนทนากลุม

แบบออนไลนอาจประสบปญหา

ดานความพรอมของการใชแอป

พลิเคชันในการประชุม รวมถึ ง

ทักษะในการใชแอปพลิเคชันของ

ผูเขารวมสนทนากลุม ดังนั้นจึงควร

กำหนดเวลาเพิ่ม คือประมาณ 3-4 

ชั่วโมง 

14. ผู ด ำเนิ นการสนทนา

กลุม 

ผู ด ำเนิ นการสนทนากลุม  ควรเปนบุ คคลที่ มี

คุณสมบัติดังนี้  (1) เปนผูมีความรูความเขาใจใน

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม  อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม 
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ประเด็นการศึกษาในโครงการวิจัย (2) เปนผูมี

ความสามารถในการตั้งคำถาม (3) เปนผูมีทักษะ

กระตุนใหผูเขารวมโครงการไดใหขอมูลอยางเต็มที่ 

(4) เปนผูที่สามารถสรางบรรยากาศอันระหวาง

ผูเขารวมสนทนากลุม เพื่อเปดโอกาสใหผูเขารวมทุก

คนไดแลกเปล่ียนขอมูลตามประเด็นที่กำหนดได

อยางครบถวน (5) เปนผูมีความสามารถในการ

ดำเนินการประชุมใหเสร็จสมบูรณตามกำหนดเวลา 

ผูดำเนิ นการสนทนาจะตองนำ

ประเด็นคานิยมวัฒนธรรมไทยเขา

ม า ใช ใน ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ด ว ย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็นความ

เกรงใจ การรักษาภาพพจนของผูอื่น 

รวมถึงประเด็นการวิพากษวิจารณ

ผูอื่นตอหนาบุคคลอื่น 

15. บทบาทของนักวิจัย บทบาทของนักวิจัยในการดำเนินการสนทนากลุม

นักวิจัย มีดังนี้ (1) เปนผูจัดการการสนทนากลุม 

ดูแล กำกับการสนทนากลุมใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย ไดรับขอมูลจากผูเขารวมการสนทนากลุม

ทุกคนตามที่คาดหวัง  (2) เปนผูใหการอำนวยความ

สะดวก แกไขปญหาขอขัดของตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

เชน ปญหาจากการทำงานของเครื่องเสียง เครื่อง

บันทึกเทป วิดิทัศน เปนตน (3) เปนผูจดบันทึก

ประเด็นสำคัญ เพื่อใชประกอบการวิเคราะหขอมูล

ตอไป 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม และนักวิจัยจะตองนำ

ประเด็นคานิยมวัฒนธรรมไทยเขา

มาใชในการดำเนินการตางๆ ตาม

บทบาทของนักวิจัยดวย โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ประเด็นความเกรงใจ การ

รักษาภาพพจนของผูอื่น รวมถึง

ประเด็นการวิพากษวิจารณผูอื่นตอ

หนาบุคคลอื่น 

16. บ ท บ า ท ข อ ง ผู ช ว ย

นักวิจัย 

เพื่อเปนการสนับสนุนใหการสนทนากลุมเปนไปได

อยางเหมาะสม ควรจัดใหมีผูชวยนักวิจัยอยางนอย 

2 คน และกำหนดบทบาทดังนี้ (1) เปนผูสนับสนุน

การตอนรับและลงทะเบียนผูเขารวมสนทนากลุม 

(2) รับผิดชอบเอกสารและงานธุรการตางๆ (3) ชวย

จดบันทึกประเด็นสำคัญของการสนทนากลุม เพื่อ

เปนการชวยนักวิจัยใหไดขอมูลอยางครบถวน 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม  

17. บทบาทของเจาหนาที่

ทางเทคนิค  

บทบาทของเจาหนาที่ทางเทคนิค คือรับผิดชอบการ

ทำงานของโสตทัศนูปกรณ เชน การบันทึกเทป วิดิ

ทัศน เครื่องเสียง ไมโครโฟน ใหมั่นใจวาสามารถใช

งานไดตามที่คาดหวัง ทั้งน้ีหากจัดหองประชุมที่

โรงแรมหรือหอประชุม มักมีการจัดเจาหนาที่เพื่อให

บริการอยูแลว แตผูชวยนักวิจัยควรประสานงาน

และทำความเขาใจกับเจาหนาที่ของสถานที่อยาง

ละเอียดครบถวน นอกจากนั้นนักวิจัยควรเตรียม

ความพรอมดานเจาหนาที่บันทึกภาพและวิดิทัศนที่

มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดผลลัพธตามที่คาดหวัง 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 
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18. การขออนุญาตบันทึก

การสนทนา 

ผูดำเนินการสนทนากลุมตองเนนย้ำเพื่ อความ

ยินยอม จากผูเขารวมการสนทนากลุมวาจะมีการ

บันทึกการสนทนากลุมนี้ โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

ดานจริยธรรม ความเปนสวนตัว ตามที่ไดระบุไวใน

หนังสือขอความยินยอมอยางเครงครัด 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

19. การแสดงความขอบคุณ

ผูเขารวมสนทนากลุม 

เมื่อการสนทนากลุมส้ินสุดลง ตองดำเนินการดังนี้ 

(1) ผูดำเนินการสนทนากลุมกลาวขอบคุณผูเขารวม

โครงการวิจัยทุกคนแลวจึงปดการสนทนากลุม (2) 

นักวิจัยตองทำหนังสือแสดงความขอบคุณ สงไปยัง

ผูดำเนินการสนทนากลุมและผูเขารวมการสนทนา

กลุมทุกทานโดยเร็ว (ไมควรเกิน 1 สัปดาหนับจาก

วันที่ ส้ินสุดการสนทนากลุม) (3) สามารถจัดสง

หนังสือแสดงความขอบคุณทางชองทางตางๆ เชน 

จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส ได 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

20. ก าร จั ด ก า ร เอ ก ส า ร

ขอมูลและการถอดเทป 

กระทำเพื่อใหไดขอมูลในรูปแบบเอกสาร สำหรับ

การวิ เคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพตอไป 

นักวิจัยตองเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการสนทนา

ก ลุ ม จ า ก นั้ น ถ อ ด เท ป เป น เอ ก ส า ร ข อ มู ล 

(Transcript) เพื่อใชวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

(Textual Document) ทันทีหลังจากที่การสนทนา

กลุมเสร็จส้ินลง 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

21. ช ว ง เ ว ล า ใ น ก า ร

วิเคราะหขอมูล 

(1) นักวิจัยควรวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพทันทีที่

จัดการขอมูลเสร็จเรียบรอย โดยใชวิธีการวิเคราะห

เนื้อหาตามที่ไดออกแบบไว เชน ใชการวิเคราะห

เ นื้ อ ห า แ บ บ ดั้ ง เ ดิ ม  ( Traditional Content 

Analysis) การวิเคราะหเนื้อหาแบบกำหนดทิศทาง

ลวงหนา (Directed Content Analysis) เปนตน 

(2) นักวิจัยตองคำนึงถึงจริยธรรมดานความเปน

สวนตัวและการปกปดช่ือและขอมูลสวนตัวบุคคล

ของผูเขารวมโครงการวิจัย โดยอาจจะกำหนดรหัส

ผูเขารวมสนทนากลุมเปนหมายเลขตางๆ แทนการ

ระบุชื่อของผูเขารวมสนทนากลุม 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

22. การตรวจสอบขอมูล เพื่อสรางความนาเชื่อถือใหแกโครงการวิจัย (Rigor 

or Trustworthiness) นักวิจัยตองตรวจสอบขอมูล

ตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การตรวจสอบ

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 



ปท่ี 17 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2565  Journal of HR intelligence 

 

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 54 
 

สวนประกอบทีส่ำคัญ การสนทนากลุมแบบด้ังเดิม การสนทนากลุมแบบออนไลน 

รอบทิศ  (Triangulation) เปนตน 

23. ก า ร จั ด ท ำ ร ะ บ บ

ตรวจสอบโครงการวิจัย

เชิ ง คุ ณ ภ า พ  (Audit 

Trail) 

เปนขั้นตอนที่กระทำเพื่อสรางความนาเชื่อถือและ

เพื่อใหเปนไปตามหลักจริยธรรมการวิจัย ดังนั้น

นักวิจัยควรจัดระบบตรวจสอบโครงการวิจัยเชิง

คุณ ภ าพ ทั้ ง ร ะบ บ เอก สารและระบ บ ข อ มู ล

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองเปนไปตามวิธีการปกปอง

คุมครองผูเขารวมสนทนากลุม (ขอ 6.) 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

24. การเตรียมความพรอม

ของนักวิจัย 

เนื่ องจากการวิจัยเชิ งคุณภาพมี คุณ ลักษณะที่

แตกตางจากการวิจัยเชิงปริมาณ นักวิจัยควรทำ

ความเขาใจระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะ

กระบวนทัศนและยุทธศาสตรการวิจัย เชน การวิจัย

แบบการศึกษาปรากฎการณ (Phenomenological 

Study) การศึกษาเพื่ อสรางทฤษฎี (Grounded 

Theory  วิธีการวิเคราะหเนื้อหาซ่ึงแตกตางกันใน

แตละยุทธศาสตรการวิจัย 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม 

25. การเตรียมความพรอม

และการบูรณาการการ

ทำงานของคณะวิจัย 

ในกรณีที่เปนโครงการวิจัยขนาดใหญ มีนักวิจัยและ

ผูชวยนักวิจัยจำนวนมาก หัวหนาโครงการวิจัยควร

เตรียมพรอมแกคณะวิจัย จัดใหมีการประชุมกอน

และหลังการดำเนินการสนทนากลุม เพื่อใหทีมงาน

ดำเนินการตามบทบาทไดอยางครบถวน 

กระทำเชนเดียวกับการสนทนากลุม

แบบดั้งเดิม ทั้งนี้ในสถานการณการ

แพรระบากของโควิด-19 ในกรณีที่

คณะวิจัยรวมกันเตรียมความพรอม

ในพื้ นที่ ห รือห อ งเดี ยวกัน  ควร

กำหนดใหมีการเวนระยะหางทาง

สังคม ใสหนากากอนามัย หมั่นลาง

มือรวมทั้ งปฏิบัติตามขอกำหนด

อื่นๆเพื่อปองกันการติดเชื้อโควิด-

19 อยางเครงครัดอีกดวย 

ที่มา: สังเคราะหจากการทบทวนวรรณกรรมโดยคณะผูเขียน 

 

ขอเสนอแบบจำลองการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน 

การทบทวนวรรณกรรมและการเปรียบเทียบการสนทนากลุมทั้ง 2 แบบ คือ การสนทนากลุมแบบดั้งเดิมกับ

แบบออนไลนโดยนำประเด็นดานบริบทและคานิยมของสังคมไทยและประเด็นการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เขา

มาพิจารณาประกอบดวยดังแสดงไวในตารางที่ 2 ขางตน สามารถนำมาจัดทำขอเสนอเปนแบบจำลองการจัดการ

สนทนากลุมแบบออนไลนขึ้นมาใหมได โดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การเตรียมการเบื้องตน (2) การเริ่มตน

ดำเนินการ (3) การดำเนินการระหวางดำเนินการสนทนากลุม (4) การดำเนินการหลังการจัดดำเนินการสนทนากลุม 

โดยในแตละขั้นตอน ประกอบดวยกิจกรรมยอยของแตละขั้นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1: กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน 

ที่มา: สังเคราะหโดยคณะผูเขียน 

 

แนวทางการคำนวณคาใชจายในการสนทนากลุมแบบออนไลน   

 ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งในดานคุณประโยชนของการสนทนากลุมแบบออนไลน คือประเด็นคาใชจายใน

การดำเนินการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน ซึ่งที่ผานมาเปนการกลาวในภาพรวมวาสามารถประหยัดคาใชจายได

หลายสวน แตการนำเสนอวิธีการคำนวณคาใชจายยังไมพบวาไดมีการนำเสนอในวรรณกรรมภาษาไทย คาใชจายที่พบใน

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ เชน Conroy (2021: online) ที่ระบุวาในการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมมีคาใชจายประมาณ $ 

5,000.- ตอครั้ง สวนการสนทนากลุมแบบออนไลนจะคาใชจายโดยประมาณคือ $ 3,000- ตอครั้ง ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา

มีคาใชจายต่ำกวาประมาณ $ 2,000.- ตอครั้ง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุมทั้ง 2 

แบบในประเทศไทย ในบทความนี้จะนำเสนอเปรียบเทียบในตารางที่ 3  ซึ่งไดนำรายการคาใชจายที่เสนอโดย Rupert, 

Poehlman, Hayes, Ray & Moultrie (2017: Online) จำนวน 7 รายการ โดยไดนำคาจางสรรหาผูเขารวมสนทนา

ออกและปรับใหเขากับบริบทของสังคมไทยเพิ่มเติม รวมเปน 10 รายการ ประกอบดวย (1) คาตอบแทนผูดำเนินการ

สนทนา จำนวน 1 คน (2) คาตอบแทนผูเขารวมการสนทนาแบบดั้งเดิม จำนวน 12 คน แบบออนไลน จำนวน 4 คน (3) 

คาตอบแทนผูชวยดำเนินการทั่วไป จำนวน 1 คน (4) คาตอบแทนผูชวยนักวิจัยในการจดบันทึกขอความ จำนวน 1 คน 

(5) คาตอบแทนเจาหนาที่เทคนิคดูแลอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเสียงและบันทึกเทปและบันทึกวีดิทัศน จำนวน 1 คน 

(6) คาใชจายเกี่ยวกับเอกสารพรอมแฟมเอกสาร (7) คาใชจายเกี่ยวกับการบันทึกเทปและวีดิทัศน (8) คาใชจายในการ

ถอดขอความจากเทปและวิดิทัศน (9) คาพาหนะ (10) คาอาหารวาง/เครื่องดื่มระหวางการสนทนาและคาอาหาร

กลางวันสำหรับผูเขารวมงานทุกคน รวม 20 คน ทั้งนี้แนวทางการคำนวณปรากฏ แสดงไวในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาใชจายการจัดสนทนากลุมแบบด้ังเดิมกับแบบออนไลน (หนวย : บาท) 

ประเภทคาใชจาย แบบด้ังเดิม แบบออนไลน 

1. คาตอบแทนผูดำเนินการสนทนา 3,200 3,200 

2. คาตอบแทนผูเขารวมการสนทนา 12,000 12,000 

3. คาตอบแทนผูชวยดำเนินการทั่วไป 600 600 

4. คาตอบแทนผูชวยนักวิจัยในการจดบันทึก 500 500 
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ประเภทคาใชจาย แบบด้ังเดิม แบบออนไลน 

5. คาตอบแทนเจาหนาที่เทคนิค (ระบบเสียงและภาพ) 1,000 1,000 

6. คาใชจายเกี่ยวกับเอการพรอมแฟมเอกสาร 1,900 ไมมี 

7. คาใชจายเกี่ยวกับการบันทึกเทปและวีดิทัศน 6,500 ไมมี 

8. คาใชจายถอดขอความจากเทปและวีดิทัศน 1,800 ไมมี 

9. คาพาหนะ 5,700 ไมมี 

10. คาอาหารวาง/เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน  

  (รวมคาหองประชุม) 

15,200 ไมมี 

รวม 48,400 17,300 

ที่มา: พัฒนาโดยคณะผูเขียน 

หมายเหตุ: (1) คาแพลตฟอรมสำหรับการสนทนากลุมแบบออนไลนรวมอยูในงบประมาณโครงการวิจัย (2) คาตอบแทน

นักวิจัยรวมอยูในงบประมาณโครงการวิจัย (3) คาใชจายตามรายการตางๆ ใชขอมูลสำนักวิจัยและพัฒนา Business 

Law Center International, Thailand. 

 

สรุปและเสนอแนะ 

สรุป 

การศึกษาครั้งนี้สรุปไดวาการสนทนากลุมแบบออนไลนเปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบหนึ่งที่ใชในการวิจัย

เชิงคุณภาพ อันเปนพัฒนาการตอเนื่องมาจากการสนทนากลุมแบบดั้งเดิม โดยมีชื่อเรียกหลากหลาย เชน การสนทนา

กลุมแบบอิเล็กทรอนิกสหรือแบบเสมือน เปนตน การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนผลจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ไดมีการนำเทคโนโลยีขอมูลขาวสารและอินเทอรเน็ตเขามาใชในการดำเนินการ กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง

กระบวนการดำเนินการหลายประการ เชน ผูเขารวมสนทนาไมตองเดินทางมารวมประชุมกันยังสถานที่ที่กำหนด 

สามารถเขารวมการสนทนาผานอินเทอรเน็ตโดยใชแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันการประชุมแบบออนไลนตางๆ เชน 

ซูม (Zoom Cloud Meetings) ไมโครซอฟททีม (Microsoft Teams) เปนตน เปนการอำนวยความสะดวกใหแก

ผูเขารวมสนทนาไดจากทุกสถานที่ ทุกเวลา ทั้งยังสามารถใชงานผานอุปกรณไดทุกประเภท เชนแท็บเล็ต สมารตโฟน

และเครื่องคอมพิวเตอร เพิ่มความคลองตัวในการส่ือสาร โดยไมตองเดินทางและสามารถนำผูเขารวมสนทนาที่อยู

หางไกลมาเขาสนทนารวมกันได นำไปสูการประหยัดคาใชจายบางสวน เชน คาเดินทาง คาตอนรับและรับรองผูเขารวม

สนทนา เปนตน นอกจากนี้ยังมีสวนชวยดานความปลอดภัยตางๆรวมทั้งการปองกันการติดเชื้อจากการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ซึ่งกำลังแพรระบาดอยางกวางขวางทั่วโลก ในขณะเดียวกันแมการสนทนากลุมแบบออนไลนมีจุดเดน

หลายประการ แตมีขอจำกัด เชน ประเด็นดานความทักษะและสามารถในการใชแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันในการ

สนทนา เปนตน 

การสนทนากลุมแบบออนไลนเปนการนำแนวคิดที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของบริบททางวัฒนธรรมและคานิยม

แบบตะวันตก ซึ่งมีความแตกตางจากบริบททางวัฒนธรรมและคานิยมในสังคมไทยเปนอยางมากในการดำเนินการจึง

จำเปนตองปรับใหเขากับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย จึงจะทำใหการสนทนากลุมแบบออนไลนสามารถ

ดำเนินการไปไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลตามเปาหมายโดยไดขอมูลตามที่นักวิจัยไดตั้งเปาหมาย

เอาไว 

A_R_T
ด้านทักษะและความสามารถ
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การดำเนินการในการเขียนบทความนี้กระทำโดยการทบทวนวรรณกรรมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและได

นำเอาวิธีการและขั้นตอนโดยละเอียดของการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมเปรียบเทียบกับแบบออนไลน โดยนำเอาบริบท

ทางวัฒนธรรมและคานิยมไทยและสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 มาประกอบในการวิเคราะห

เปรียบเทียบ แลวนำผลไปสังเคราะหเปนกระบวนการและขั้นตอนของการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนภายใต

บริบททางสังคมไทยและการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งไดเปนแบบจำลองการสนทนากลุมแบบออนไลนเพื่อ

ใชดำเนินการในบริบทของสังคมไทยประกอบดวยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเตรียมการเบื้องตน มีขั้นตอน

ยอย 6 ขั้นตอน ขั้นที่ 2 การเริ่มตนดำเนินการ มีขั้นตอนยอย 9 ขั้นตอน ขั้นที่ 3 การดำเนินการระหวางการสนทนา มี

ขั้นตอนยอย 12 ขั้นตอน และขั้นที่ 4 การดำเนินการหลังการสนทนา มีขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน ทั้งน้ีขั้นตอนยอยคือ

กิจกรรมที่กระทำในการสนทนากลุมแบบออนไลน ภายใตบริบททางวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทยและภายใต

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่สามารถนำมาใชในสถานการณไมปกติทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

เน่ืองจากมีขอเสนอและการรับรูในประเด็นการประหยัดคาใชจายในการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนแตยังไม

พบการนำเสนอวิธีการคำนวณคาใชจาย ที่จำเปนตองใชในการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนในวรรณกรรม

ภาษาไทย การดำเนินการครั้งนี้จึงไดศึกษาวิธีการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลน เพื่อใชเปน

ฐานในการคำนวณคาใชจายที่ตองใชในการเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนตอไป 

ส่ิงใหมที่ เกิดขึ้นอันเปนผลจากการดำเนินการในครั้งนี้มี 3 ประการคือ ประการที่  1 ผลการวิเคราะห

เปรียบเทียบกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการสนทนากลุมแบบดั้งเดิมกับแบบออนไลน โดยนำเอาบริบททาง

วัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทยรวมทั้งสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มาประกอบการวิเคราะห

เพื่อใหเหมาะสมกับการนำมาใชในบริบททางวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทย ประการที่ 2 คือแบบจำลองการ

สนทนากลุมแบบออนไลนภายใตบริบททางวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทย โดยมีขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนและ

ขั้นตอนยอยหรือกิจกรรมทีต่องดำเนินการรวม 31 กิจกรรมที่นักวิจยัสามารถนำไปเปนแนวทางในการดำเนินการสนทนา

กลุมแบบออนไลนได และประการที่ 3 คือ แนวทางการคำนวณคาใชจายในการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนภายใต

บริบททางวัฒนธรรมและคานิยมของสังคมไทย ซึ่งนักวิจัยสามารถนำไปเปนแนวทางการคำนวณคาใชจายสำหรับการ

จัดการสนทนากลุมแบบออนไลนภายใตสภาวะปจจุบันและภายหลังการส้ินสุดของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-

19 ได ส่ิงใหมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในการศึกษาครั้งนี้จะชวยใหนักวิจัยสามารถบริหารการจัดดำเนินการสนทนา

กลุมแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำเอาแนวทางการคิดคำนวนคาใชจาย

ในการสนทนากลุมแบบออนไลนไปใชในการคำนวณคาใชจายรวมของโครงการวิจัยไดอยางแมนยำมากขึ้น 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ (1) นักวิจัยสามารถนำแบบจำลองกระบวนการและขั้นตอนการ

ดำเนินการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมในครั้งนี้ไปใชในการวางแผนและดำเนินการจัดการ

สนทนากลุมแบบออนไลนภายใตบริบททางสังคมและคานิยมไทยและภายใตการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และ

ภายหลังการส้ินสุดของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได (2) นักวิจัยสามารถนำแบบจำลองวิธีการคิดคำนวณ

คาใชจายของการจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนที่ไดพัฒนาขึ้นมาในครั้งนี้ ไปใชประกอบการคิดคำนวณ

คาใชจายของโครงการวิจัย ซึ่งชวยใหการคิดคำนวณคาใชจายของโครงการวิจัยมีความแมนยำมากขึ้น (3) ในการเลือก

แพลตฟอรมและแอปพลิเคชันที่จะใชในการสนทนากลุมแบบออนไลนควรเลือกรูปแบบที่มีความสามารถเหมาะสมกับ

โครงการวิจัย ทั้งดานความสะดวกในการใชงานและความเปนมิตรกับผูใชงานมากที่สุด (4) ควรจัดฝกอบรมการ

ดำเนินการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนโดยใชแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมาใหม รวมทั้งแบบจำลองการคำนวณ
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คาใชจายในการจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนใหแกนักวิจัย เพื่อใชวางแผนและกำหนดงบประมาณในการจัด

ดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น (5) ในการเตรียมการเบื้องตนควรมีการ

ประชุมทีมงานนักวิจัย เพื่อทำความเขาใจกับแบบจำลองวิธีการจัดการสนทนากลุมแบบออนไลนนี้ รวมทั้งแบบจำลอง

การคำนวนคาใชจายในการสนทนากลุมแบบออนไลน เพื่อใหทีมงานไดมีความรูความเขาใจตรงกัน ทำใหดำเนินโครงการ

ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (6) กอนเริ่มดำเนินการควรจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดดำเนินการ

สนทนากลุมแบบออนไลนตามแบบจำลองนี้ โดยคณะผูดำเนินการจัดการสนทนากลุมประกอบดวย นักวิจัย ผูดำเนินการ

สนทนา ผูชวยนักวิจัยดานการดูแลงานธุรการและความเรียบรอยของงาน ผูชวยนักวิจัยดานการจดบันทึกรายงานและ

เจาหนาที่ทางเทคนิคซึ่งดูแลระบบที่ใชในการประชุมออนไลน (7) ควรมีการจัดการฝกอบรมหรือใหความชวยเหลือ ให

คำแนะนำ ซักซอมความเขาใจในการใชแพลตฟอรมและแอปพลิเคชันที่ใชในการสนทนากลุมแบบออนไลนใหแก

ผูเขารวมสนทนา เพื่อใหแนใจวาสามารถใชแอปพลิเคชันไดอยางเหมาะสม เพื่อใหสามารถเขารวมสนทนากลุมแบบ

ออนไลนไดตามที่คาดหวัง (8) สถาบันการศึกษาควรจัดฝกอบรมการจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนตาม

แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมนี้ใหแกอาจารยผูสอนและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เพื่อใหสามารถใชในการสอนหรือใชในการ

ดำเนินการจากการสนทนากลุมแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น (9) สถาบันการศึกษาควร

นำเอาแบบจำลองการสนทนากลุมแบบออนไลนที่พัฒนาขึ้นมาใหมนี้บรรจุไวเปนหัวขอหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

วิชาวิจัยเพื่อใหนักศึกษาสามารถวางแผนและจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (10) สถาบันฝกอบรมการวิจัยควรนำเอาแบบจำลองการสนทนากลุมแบบออนไลนที่พัฒนาขึ้นนี้ บรรจุไว

เปนหัวขอหนึ่งของการฝกอบรมการวิจัย เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถวางแผนและจัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลน

ตามแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (11) สถาบันฝกอบรมการวิจัยควรจัดฝกอบรมการ

จัดดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนตามแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นใหมนี้ใหแกอาจารยผูสอนและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

เพื่อใหสามารถใชในการสอนหรือใชในการดำเนินการจากการสนทนากลุมแบบออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากขึ้น (12) เมื่อส้ินสุดการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ควรจัดใหมีการทบทวนแบบจำลองการจัด

ดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณที่

เปล่ียนไป ซึ่งอาจมีผลใหเกิดการปรับปรุงแกไขแบบจำลองการดำเนินการสนทนากลุมแบบออนไลนใหมีความเหมาะสม
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