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WHY?

Qualitative Research การวิจัยเชิงคุณภาพ 
คือ การศึกษาค้นคว้าหาความจริง รู้ลึก รู้จริงลงรายละเอียด เพ่ือให้ได้ข้อมูล
องค์ความรู้หลากหลายมิติและครบมุมมอง โดยมุ่งเน้นหาสาเหตุ “ทําไม”  
(Finding the WHY behind the What) เบื้องลึกเบื้องหลังเพราะอะไรถึง
เป็นเช่นนั้น วิเคราะห์ทําความเข้าใจความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ สังคม 
พฤติกรรม สภาพแวดล้อมที่เป็นจริงตามธรรมชาติ เพ่ือให้ได้ข้อมูลคุณภาพ มี
ความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ใช้สําหรับการทําความเข้าใจ
ความคิด วิธีการคิด วิธีการตัดสินใจ ทัศนคติ ความเชื่อ มุมมองความคิดเห็น 
ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ ประสบการณ์ พฤติกรรม ปฏิกิริยาโต้ตอบ 
ปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้อธิบายสิ่งที่ไม่ชัด หรือ
ต้องการหาคําตอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (In-depth Insights) ช่วยระบุ
ปัญหา ทางแก้ปัญหา วิธีการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ค้นหาแนวทางใหม่ ๆ 
หรือสร้างนวัตกรรม มิติใหม่
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In-depth  
Insights

Relation Behavior

Perception Experience

Interaction

Feelings

ข้อมูลเชิงลึก

การรับรู้ ทัศนคติ ความรู้สึก ประสบการณ์

ความสัมพันธ์เชื่อมโยง พฤติกรรม ปฏิกิริยา

เราได้อะไรจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ?
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7 Types of  

Field  
Research

In-depth 
Interview

Focus 
Group

Observation

Shadowing

Participant 
Observation 

(Ethnography Research)

User DocumentationUser Testing

Qualitative Methods
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ShadowingParticipant Observation 
(Ethnography Research)

Observation

สังเกตการณ์ในพ้ืนที่ สถานการณ์จริง 
หรือแผงตัวตนเข้าไปในพ้ืนที่เพ่ือให้เห็น 
รับรู้ รับฟังสิ่งที่ เป็นไปเกิดขึ้นตาม
บริบทจริง เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จริง 
(First-hand experience) ช่วยตรวจ
สอบข้อมูล ยืนยันข้อมูลที่รับฟงัมาอีกที

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการ
ที่เอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคม วัฒนธรรม สภาพ
แวดล้อมที่ต้องการศึกษา เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิต 
ชีวิตประจําวันของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ได้
ข้อมูลพฤติกรรมอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทําให้
เข้าใจวิธีคิด มุมมองอย่างลึกซึ้ง 

การเฝ้าติดตาม เป็นเงาตามตัว สังเกต
พฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพฤติกรรมในทุกกิจกรรมที่
ดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะให้ได้
ข้อมูลรูปแบบพฤติกรรม (Behavior 
pattern) Touch point, Pain point, 
ปฏิกิริยา และปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจริง

Observation Skills & Adaptable Skills (First-hand experience)

Qualitative Methods: Field Research
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Curiosity Skills, Logical Thinking, Systematic Thinking, and Dive Deep

In-depth Interview
การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการพูด
คุยถามคําถามกับบุคคลแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ง (1:1) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ลึกและละเอียดครบถ้วน (หากใช้
การสังเกตร่วมกับการสัมภาษณ์
จะทําให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นจริงและ
ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น)

User Testing
การสนทนากลุ่ม คือ การพูดคุย
สัมภาษณ์เป็นกลุ่ม หรือถกหารือ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ต้องการ 
โดยผู้เข้าร่วมต่างสามารถแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ไ ด้ เ ต็ ม ที่ แ ล ะ มี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน

เป็ นการน ําผลงานต้นแบบไป
ทดลองกับผู้ใช้จริง เพ่ือทดสอบ
ระบบ การใช้งาน การทํางาน วิธี
การสื่อสาร ความเข้าใจในมุมของ
คนใช้ ภาพลักษณ์ความสวยงาม 
จากนั้นนําข้อมูลไปวิเคราะห์และหา
แนวทางแก้ไขปัญหา พัฒนาระบบ 
ผลิตภัณฑ์ บริการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

User  
Documentation

การบันทึกประจําวัน เป็นวิธีการ
ที่ทําให้ได้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ยาก 
เช่น กิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
อาหารที่รับประทาน การพักผ่อน 
การทํางาน งานอดิเรก เป็นต้น

Focus Group
Interview / Discussion

Qualitative Methods: Field Research
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Literature  
Reviews

Case Study  
Research

Data Records Social Media  
Analytics

4 Types of  

Secondary  
Research

Qualitative Methods
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Literature  
Reviews

Case Study  
Research Data Records Social Media Analytics

การค้ นห า สรุ ปย่ อ แล ะ
วิเคราะห์ผลวิจัยจากงานวิจัย
ที่ผู้อื่น เคยท ํา ไว้ (ทบทวน
วรรณกรรม) เพราะทําให้ได้
ข้อมูลวิจัยที่ผ่านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์มาก่อนแล้ว

ค้นคว้าจากกรณีศึกษาที่มี
การปฏิบัติทดลองจริง ทั้ง
แนวความคิด วิธีการปฏิบัติ 
ประยุกต์ใช้ ผลลัพธ์และผล
สําเร็จที่เกิดขึ้น

สื บค้ น ข้ อมู ลที่ มี อ ยู่ จ า ก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วย
กร ะบวนการสั ง เคร า ะห์ 
วิเคราะห์ และตรวจสอบ
ก่อนเลือกใช้ข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือ 
รูปภาพ เสียง หรือวีดีโอมาทําการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
จุดประสงค์การนําข้อมูลไปใช้ โดยวิธีนี้
เป็นการผสมผสานเครื่องมือเก็บข้อมูลจาก
โลกออนไลน์ และจัดการข้อมูลด้วย
วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)

Qualitative Methods: Secondary Research
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ในการทํางานวิจัยเชิงคุณภาพสามารถผสมสานวิธีการเก็บข้อมูลได้
หลากหลาย ทั้งการศึกษาจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วเข้ากับการลงพ้ืนที่ 
สังเกต และสัมภาษณ์ก็ได้ (แล้วแต่กรอบแนวความคิด เป้าหมายของ
การวิจัย ออกแบบเทคนิควิธีการที่ เหมาะสม) มาประกอบการ
สังเคราะห์ จัดระเบียบ จําแนกข้อมูล ตีความหมายด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เหตุและผล (Logical thinking and Systems thinking) 
หาความสัมพันธ์ของข้อมูล ค้นหาโอกาสในการพัฒนา การแก้ไข
ปัญหาในมิติต่าง ๆ และตอบโจทย์วัตถุประสงค์

แนวทางการผสมผสาน 
งานวิจัยคุณภาพ In-depth Interview

Data Analytics

UX/UI Design & User Testing

Observation

Participant Observation
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Qualitative Quantitative

งานวิจัยเชิงคุณภาพสามารถใช้ร่วมกับงานวิจัยเชิงปริมาณได้ด้วย ซึ่งงานวิจัยเชิงคุณภาพต่างจากงานวิจัยเชิงปริมาณ ตรงที่งานวิจัยเชิงปริมาณจะเน้นศึกษาทําความเข้าใจวิเคราะห์
ข้อมูลจํานวนมาก (ส่วนใหญ่เป็นตัวเลข) ด้วยหลักการสถิติ ทําให้เห็นถึงภาพรวม แนวโน้ม ปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผลประเมิน วัดระดับคะแนนของสิ่งต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่แสดง
ข้อเท็จจริง ข้อสรุปเชิงตัวเลข เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันปริมาณ ความหนักเบา มากน้อย เมื่อรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับเชิงปริมาณเข้าด้วยกันแล้วจะทําให้เห็นภาพที่กว้างและลึก เห็นถึง
จุดเริ่มต้นที่มา ความหมาย แบบแผนพฤติกรรม เหตุผลข้อมูลจริงจากสถานที่จริง ระดับคะแนน จํานวนปริมาณ นํ้าหนัก ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ใช้งานได้จริง (Actionable Insights) 
แนะแนวทาง เส้นทางที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ช่วยตัดสินใจเดินหน้าอย่างมีเข็มทิศ ค้นพบทางแก้ปัญหา พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส นําข้อมูลไปสร้างมูลค่าเพ่ิมได้จริง

แนวทางการผสมผสานข้อมูลงานวิจัย
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• ออกแบบพัฒนาบริการ 
• มอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า 
• แก้ปัญหาของลูกค้า เพ่ิมความพอใจ 
• พัฒนาการทํางานของพนักงาน 
• ลูกค้าอยากกลับมาใช้ซํ้า

• พัฒนาการสื่อสารแบรนด์ 
• สร้างแคมเปญการตลาด 
• แนวทางการสื่อสารให้ตรงใจ 
• พัฒนาช่องทางการสื่อสาร

• กําหนดตัวตนของแบรนด์ 
• วางโครงสร้างแบรนด์ 
• ออกแบบอัตลักษณ์แบรนด์ 
• ออกแบบโลโก้ ธีม การใช้งาน 
• การจัดการแบรนด์ 
• รีแบรนด์ดิ้ง (Re-branding)

• แก้ปัญหาของผู้ใช้ได้ตรงจุด 
• ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
• พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
• พัฒนา UX/UI 
• ผู้ใช้ทดสอบการใช้งาน (UX/UI) 
• สร้างจุดขาย ความแตกต่าง 
• มอบคุณค่าให้กับลูกค้า/ผู้ใช้

• สร้างกลยุทธ์ แผนพัฒนาธุรกิจ 
• วิเคราะห์เปรียบเทียบคู่แข่ง 
• เพ่ิมความเข้มแข็งให้แบรนด์ด้วยกลยุทธ์ 
• ออกแบบกลยุทธ์การดําเนินงาน 
• สร้างเรื่องราวที่จูงใจ 
• แนวทางการรักษาลูกค้า

• พัฒนากลยุทธ์การตลาด 
• พัฒนาโอกาสการขายและดูแลลูกค้า 
• กระตุ้นยอดขาย 
• ช่วยการตัดสินใจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 
• ออกแบบให้ตรงกับความต้องการลูกค้า

11

Service DesignProduct Design CommunicationBrandingStrategy Marketing

แนวทางการประยุกต์ใช้งานวิจัยคุณภาพ
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PENFILL คือ Business Companion 
เราส่งมอบ Insight-driven solutions  
เพ่ือตอบสนองเป้าหมายธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จัดทําวิจัย 
จัดการข้อมูลเชิงลึก ตั้งแต่เจาะลึกพฤติกรรม ทัศนคติ ประสบการณ์ 
วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย Needs&Unmet Needs 
ตลอดจนแนะแนวทาง ให้คําปรึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 
สร้างกลยุทธ์ พัฒนาแบรนด์ การตลาดและการออกแบบที่ตรงใจ  
นําข้อมูลไปใช้ช่วยตัดสินใจ ลดความเสี่ยง เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ 

เกี่ยวกับ เพนฟลิ

ติดต่อเรา Penfill.Co.,Ltd. 
Research & Development Consulting Firm

Website: www.penfill.co 
Email: service@penfill.co 
Line Official: @penfill 
Tel. +66(0)92-619-8936, +66(0)92-460-6414

http://www.penfill.co
mailto:service@penfill.co

