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"Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không bao gồm sự chứng thực
các nội dung, mà chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, và Ủy ban không chịu trách nhiệm cho bất
kỳ việc sử dụng nào từ thông tin có trong đó.”
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NHÓM TẬP TRUNG
Những chủ đề sẽ được kiểm tra:
1. Nhóm tập trung là gì.
2. Khi nào sử dụng nó.
3. Phương pháp.
4. Những người tham gia:
4.1. Lựa chọn người tham gia.
4.2. Nhóm đồng nhất hay không đồng nhất?
5. Người điều hành và Người quan sát.
6. Các giai đoạn của nhóm tập trung:
6.1. Lập kế hoạch và chuẩn bị.
6.2. Quản lý.
6.3. Ghi và phân tích dữ liệu.
6.4. Báo cáo.
7. Bản dự thảo bảng câu hỏi.
8. Sắp đặt.
9. Ưu điểm và nhược điểm của nhóm tập trung.

1. Nhóm tập trung là gì
● Nhóm tập trung bao gồm một cuộc phỏng vấn sâu với một số ít người được lựa
chọn cẩn thận được tập hợp lại để thảo luận về một chủ đề được thiết lập sẵn và
tự đưa ra ý kiến và quan điểm.
● Nhóm tập trung là một kỹ thuật được sử dụng để có được thông tin về ý kiến và
thái độ, do đó, kỹ thuật này sẽ cho các dữ liệu mang tính định tính.

2. Khi nào dùng nó
Là công cụ đặc biệt hiệu quả:
● để phân tích nhu cầu của bối cảnh, tổ chức
● để kích hoạt quy trình có sự tham gia,
● để tạo điều kiện cho quá trình học tập,
● đánh giá tác động của dịch vụ hoặc dự án.

3. Phương pháp
● Những người tham gia nhóm tập trung thường dao động từ tối thiểu 4/6 đến tối
đa 10/12.
● Nhóm tập trung không được kéo dài dưới 90 phút và không quá 120 phút.
● Cuộc thảo luận diễn ra dưới sự có mặt của người điều hành (có thể kèm theo người
quan sát).
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4. Người tham gia
Người tham gia (nhân chứng đặc quyền) là những người được công nhận có kiến thức
và/hoặc năng lực cụ thể về chủ đề và khả năng đặc biệt để giải thích sự việc diễn ra.
4.1.

Lựa chọn người tham gia

● Nhóm tập trung đại diện cho một kỹ thuật định tính, vì vậy không cần phải chọn
mẫu xác suất.
● Lấy mẫu phán đoán (không xác suất) được sử dụng.
4.2.

Nhóm đồng nhất hay không đồng nhất?

Tài liệu được chia ra: cần thiết rằng tất cả các đối tượng có điều gì đó để nói về chủ đề,
nhưng không nói rằng họ nên có cùng một mức kinh nghiệm hoặc là người có cùng quan
điểm.
Nhóm đồng nhất:
Ưu điểm:
● Độ mở rộng hơn.
● Mạch giao tiếp phong phú hơn.
Nhược điểm:
● Sự tương đồng.
Nhóm không đồng nhất:
Ưu điểm:
● Quan điểm phong phú.
Nhược điểm:
● Ngần ngại.
● Mâu thuẫn.
Một số dấu hiệu:
● Nói chung, sự đồng nhất của nhóm là thích hợp hơn (tránh những điều kiện có thể
cản trở giao tiếp và ức chế sự can thiệp của một số người) miễn là nó không quá
đồng nhất.
● Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tính đến các đặc điểm như tuổi tác, trình độ
giáo dục, nghề nghiệp và nói chung là các đặc điểm xác định các trạng thái khác
nhau (đây là những đặc điểm có thể cản trở giao tiếp và ức chế sự can thiệp của
một số người).
● Những người tham gia không nên biết nhau (điều này giúp giao tiếp rộng hơn và
tự do hơn).
● Sự tham gia phải tự nguyện (động lực là rất quan trọng).
● Một chiến lược hữu ích có thể là sử dụng phân đoạn hợp lý (quản lý tập trung hơn
với các nhóm đồng nhất bên trong và không đồng nhất giữa chúng).
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5. Người điều hành, Người giám sát
Nhóm tập trung được quản lý bởi một người điều hành có kinh nghiệm, người hướng dẫn
cuộc thảo luận bằng cách khuyến khích các bình luận, bày tỏ ý kiến và cố gắng lôi kéo mọi
người. Trong thực tế, nhiệm vụ của người điều hành là tạo điều kiện cho cuộc thảo luận.
Người điều hành phải:
● biết chủ đề và chuẩn bị hướng dẫn / dự thảo tập trung
● tạo điều kiện cho một cuộc thảo luận sôi nổi mà không mất mục tiêu
● thể hiện sự nhiệt tình để nắm bắt sự quan tâm của nhóm,
● duy trì sự kiểm soát của nhóm mà không ảnh hưởng đến những người tham gia.
Người quan sát (hoặc trợ lý) không can thiệp vào cuộc thảo luận nhưng
● quan sát động lực học của nhóm,
● ghi chú về các vấn đề nổi lên,
● giúp người điều hành quản lý các khía cạnh thực tế (máy ghi, sử dụng bảng đen,
v.v.)
● hợp tác trong viêc soạn thảo báo cáo cuối cùng.

6. Các giai đoạn tập trung
Các giai đoạn của nhóm tập trung là:
1.
2.
3.
4.

Lập kế hoạch và chuẩn bị.
Quản lý.
Ghi và phân tích dữ liệu.
Báo cáo.

6.1. Lập kế hoạch và chuẩn bị
Quy hoạch và chuẩn bị nhóm tập trung gồm:
● Định nghĩa mục tiêu.
● Xác định và lựa chọn người tham gia (bao gồm người điều hành và người quan sát).
● Xác định cài đặt (nơi quản lý nhóm tập trung và cách tổ chức không gian).
● Định nghĩa dự thảo nhóm tập trung.
Mời người tham gia là một hoạt động tốt
● Gửi thư mời (e-mail, fax, ...) mô tả nội dung khảo sát, mục tiêu, việc sử dụng dữ
liệu và ngày, thời gian và địa điểm tập trung và thông tin liên hệ.
● Hãy liên hệ qua điện thoại để kiểm tra sẵn sàng tham gia và để làm rõ thêm.
● Liên hệ với họ, luôn luôn qua điện thoại, một hoặc hai ngày trước khi tập trung để
nhớ sự kiện.
6.2. Quản lý
Nhóm tập trung được chia thành hai giai đoạn:
● Đón tiếp và khởi động.
● Thảo luận và kết luận.
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6.2.1. Đón tiếp và khởi động
Người điều hành giới thiệu bản thân với nhóm và minh họa:
● Lý do tại sao mọi người được triệu tập (một chủ đề mà nhóm tập trung sẽ tập
trung).
● Mục tiêu nghiên cứu.
● Cách mọi người được chọn.
● Quy tắc tập trung.
● Thời lượng của phiên trao đổi.
2. Người điều hành yêu cầu những người tham gia tự giới thiệu mình với nhóm.
Trong giai đoạn đầu tiên, điều quan trọng là phải làm cho người tham gia thoải mái và
một bầu không khí tin cậy và tự tin.
6.2.2. Thảo luận và kết luận
Cuộc thảo luận có cấu trúc nhu sau:

1. Câu hỏi giới thiệu: cho phép người tham gia nhập chủ đề theo cách nhẹ nhàng
(chúng có thể là đi kèm với các tác động kích thích thị giác hoặc nghe nhìn hoặc
được thay thế bằng các bài tập nhỏ) thúc đẩy sự phản ánh cá nhân.
2. Câu hỏi chuyển tiếp: cho phép chuyển sang các câu hỏi chính; mọi người bắt đầu
nhận thức về quan điểm của người khác và làm sâu sắc thêm sự phản ánh của cá
nhân.
3. Những câu hỏi chính hoặc thực chất: Đây là những câu hỏi nổi bật cho mục đích
của cuộc khảo sát.
4. Câu hỏi cuối cùng: đây là công cụ để tổng hợp và xác minh công việc đã được thực
hiện một cách rõ ràng. Nhận xét của Người điều hành và đánh giá của sự đóng góp
của nhóm.
Câu trả lời có thể được đưa ra:
● Trình bày miệng.
● Bởi kỹ thuật viết (“phương pháp mảnh giấy” cho phép làm rõ những suy nghĩa và
cho phép phần lớn những người thiếu tự tin diễn đạt được ý kiến bằng cách viết
lên giấy và sau đó đọc và thảo luận trước nhóm).

6.3. Ghi và phân tích dữ liệu
Đó là một thực hiện tốt để ghi lại cuộc thảo luận (người tham gia phải cho phép), tuy nhiên,
điều quan trọng là Người quan sát (nếu có) ghi chép lại.
Thông tin được thu thập với nhóm tập trung là phù hợp với phân tích định tính thuần túy. Vì lý
do này là một quy tắc tốt để

●
●
●
●
●
●

ghi lại một cách trung thực cuộc phỏng vấn,
xác định các chủ đề được phát hiện,
thống nhất các chủ đề thành danh mục,
thảo luận và diễn giải kết quả,
xem xét các bình luận của Người điều hành và Người quan sát,
đánh giá kết quả.
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6.4. Báo cáo
Báo cáo cuối cùng của một nhóm tập trung bao gồm việc xây dựng minh họa và tóm tắt
thông tin thu thập được, theo các nhóm mục tiêu.

7. Dự thảo bảng câu hỏi
Mạng lưới câu hỏi nhóm tập trung được thiết kế để hướng dẫn cuộc thảo luận.
● Các nguyên tắc thường được tạo ra từ một số câu hỏi mở mà không nên đa nghĩa
và không nên đề xuất câu trả lời.
● Trong việc xây dựng lưới, hai nguyên tắc cơ bản cần được tuân theo (phản ánh
những gì đã được minh họa trong việc quản lý tập trung của nhóm tập trung):
▪ bắt đầu với những câu hỏi tổng quát hơn và dần dần chuyển sang những câu
cụ thể hơn,
▪ đặt câu hỏi theo tầm quan trọng, liên quan đến mục đích của cuộc thảo luận.

8. Sắp đặt
Nhóm tập trung cần phải được tổ chức càng xa càng tốt trong một nơi tượng trưng (một
chỗ ngồi, một nơi gợi ý, ...), dễ tiếp cận, dễ gia nhập, thoải mái và rộng rãi.
● Phòng nên được tổ chức theo cách mà những người tham gia (bao gồm cả Người
điều hành và Người quan sát) có thể được sắp xếp trong vòng tròn để mọi người
có thể nhìn vào mặt nhau.
● Căn phòng nên được trang bị một bảng đen cố định hoặc di động, đặc biệt nếu
bạn quyết định chấp nhận kỹ thuật viết (phương pháp mảnh giấy) như một cách
để trả lời các câu hỏi.
● Mỗi người tham gia (bao gồm Người điều hành và Người quan sát) phải có thẻ địa
điểm riêng cho biết họ và tên.

9. Ưu điểm và nhược điểm của nhóm tập trung
Ưu điểm
● Linh hoạt
● Định tính và định lượng thông tin (ý tưởng "được sản xuất" trong bối cảnh nhóm
ngày càng sâu sắc hơn nhờ sự trao đổi và tương tác giữa những người tham gia)
● Không yêu cầu sử dụng các kỹ thuật lấy mẫu phức tạp.
● Giảm thời gian và chi phí thực hiện.
Nhược điểm
● Không thể khái quát kết quả.
● Chất lượng của dữ liệu bị ảnh hưởng bởi kỹ năng và động lực của Người điều
hành.
● Kết quả thu được thông qua việc sử dụng kỹ thuật này là phù hợp với phân tích
định tính thuần túy (về bản chất những câu nói và hành vi của những người tham
gia được sử dụng để trả lời các câu hỏi nghiên cứu).
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