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บทที่ 2
ประเภทของการวิจัยทางด้ านท่ องเที่ยว
ประเภทของการวิจยั จะมีหลายประเภทเพียงใดนันขึ
้ ้นอยู่กบั มิตทิ ี่ใช้ ในการแบ่งประเภท
เช่น แบ่งตามลักษณะ แบ่งตามวัตถุประสงค์ แบ่งตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งตามความมุง่
หมายในการวิจยั แบ่งตามวิธีการเก็บข้ อมูล และแบ่งตามประโยชน์ในการนําผลวิจยั ไปใช้

2.1 แบ่ งตามลักษณะวิธีการ
ประเภทของการวิจยั แบ่งตามวิธีการแบ่งเป็ น 4 ประเภทคือ
2.1.1 การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) คือการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ อง
ในอดีต โดยการบรรยายและอธิบายเหตุการณ์ในอดีตในเชิงวิเคราะห์ อย่างลึกซึ ้งกว้ างขวาง และ
เห็นภาพรวมชัดเจน เช่น การวิจยั เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยสุโขทัย การค้ นหาข้ อมูล
หลักฐานก็มีการหาข้ อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดีที่หลงเหลืออยู่ หรื อ จากการบันทึกด้ วยภาพ
หรื อตัวหนังสือที่คนในสมัยอดีตบันทึกไว้ ร่วมด้ วย
2.1.2

การวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) คือการวิจยั เกี่ยวกับสภาพ

ปั จจุบนั เป็ นการวิเคราะห์และพรรณนาหรื อบรรยายให้ เห็นความเป็ นจริงของเหตุการณ์ตา่ งๆที่
เกิดขึ ้น เช่นการสํารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมวัดพระแก้ วเกี่ยวกับสิ่งอํานวย
ความสะดวกภายในวัด
2.1.3 การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) คือการวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ วิธีการ
วิเคราะห์หลักฐานที่รวบรวมได้ เพื่อแสวงหาคําตอบสําหรับปัญหาวิจยั เป็ นการวิจยั ที่มีกลุม่
เปรี ยบเทียบเพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้ มนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนและ
2.1.4 การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) คือการวิจยั ที่ค้นหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นโดยมีตวั แปรอิสระและตัวแปรตาม หรื อตัวแปร
แทรกซ้ อนเข้ ามาเกี่ยวข้ อง แล้ วมีการควบคุมตัวแปรอิสระและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
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ตาม เช่น การทดลองวิธีการสื่อสารข้ อมูลในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมที่ทําให้
นักท่องเที่ยวเข้ าใจและเพลิดเพลิน

2.2 แบ่ งตามวัตถุประสงค์
ประเภทของการวิจยั แบ่งตามวัตถุประสงค์แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
2.2.1 การวิจัยพืน้ ฐาน (Basic Research) การวิจยั พื ้นฐานหมายถึง การวิจยั เพื่อ
ค้ นหาความจริ งของศาสตร์ ในสาขาใดสาขาหนึง่ ความรู้หรื อความจริงที่ค้นพบนัน้ อาจจะเป็ น
วิทยาการในระดับลึกซึ ้ง เช่น เป็ นทฤษฎีหรื อกฎเกณฑ์ของศาสตร์ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง
2.2.2 การวิจัยประยุกต์ (Applied Research)
การวิจยั ประยุกต์หมายถึง
การวิจยั ที่นําผลการวิจยั ไปใช้ ในการแก้ ไขปัญหา อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการ
ตัดสินใจเพื่อที่จะดําเนินการเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ เช่น การวิจยั เพื่อลดต้ นทุนการผลิต การวิจยั เพื่อ
แก้ ไขภาวะเงินเฟ้อ การวิจยั เพื่อเพิ่มผลผลิต

2.3 แบ่ งตามวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ประเภทของการวิจยั แบ่งตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
2.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หมายถึงการวิจยั ที่นํา
คุณลักษณะของข้ อมูลมาวิเคราะห์ซงึ่ การวิเคราะห์อาจไม่ต้องใช้ สถิตใิ นการวิเคราะห์ แต่ใช้ การ
บรรยายบอกลักษณะข้ อมูลมากกว่าการนําเสนอในรูปตัวเลข
การวิจยั เชิงคุณภาพเป็ นการหา
รายละเอียดต่างๆ ของกลุม่ ประชากรที่ทําการศึกษา
2.3.2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)หมายถึง การวิจยั ที่นํา
ข้ อมูลที่เป็ นตัวเลขมาเป็ นหลักฐานยืนยันความถูกต้ องของข้ อค้ นพบและข้ อสรุปต่างๆ ของเรื่ องที่
ทําการศึกษา โดยใช้ ความรู้ทางสถิตใิ นการวิเคราะห์
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คําถามท้ ายบท
1. จงอธิบายประเภทต่างๆของการวิจยั ด้ านท่องเที่ยว
2. จงอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพกับการวิจยั เชิงปริมาณ
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