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       บทความวิจัยเรื ่อง การท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ในประเทศเวียดนาม มี

วัตถุประสงค^เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าใน

ประเทศเวียดนาม ซึ่งกำลังเปeนกระแสนิยมในปtจจุบันในระดับนานาชาติ เพื่อศึกษาและนำเสนอ

รูปแบบการท3องเที ่ยวแบบเนิบช9าของประเทศเวียดนามและของอีกหลายๆประเทศ เพื ่อศึกษา

พัฒนาการของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนามและอิทธิพลของปtจจัยในด9านท่ี

ส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที ่เกี ่ยวข9องกับการท3องเที ่ยวเชิงนิเวศของประเทศเวียดนาม โดยการศึกษาข9อมูลจาก

แบบสอบถามของสำนักงานสถิติของจังหวัด Cà Mau (ก3า มาว) ของประเทศเวียดนาม กับบุคคลที่ทำ

ธุรกิจหรือมีประสบการณ̂ด9านการท3องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด Cà Mau ประเทศเวียดนาม (พื้นท่ี

ท3องเที่ยว Tân Tây Nam (เติน เตย นาม)  ในชุมชน Hòa Thành (ฮว3า แถ3ง); พื้นที่ท3องเที่ยวเชิง

นิเวศในชุมชน) โดยมีการวิเคราะห^ปtจจัยจากการสำรวจเพื่อทดสอบปtจจัยที่มีอิทธิพลและระบุปtจจัยท่ี

คิดว3าจะส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม และทำการวิเคราะห^ข9อมูล

โดยใช9วิธีการให9คะแนนเฉลี่ยและจัดอันดับของระดับอิทธิพลของปtจจัยที่มีผลต3อการที่มีผลต3อการ

ท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม  

        จากผลการวิจัยพบว3าจากการศึกษากลุ3มตัวอย3างแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข9องสามารถอธิบาย

ถึงลักษณะรูปแบบและพื้นฐานของการม3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าได9 โดยรูปแบบคือ เน9นการ
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ท3องเที่ยวที่เข9าหาธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และมุ3งเน9นกระจายรายได9ไปสู3ท9องถิ่น และ

เน9นพัฒนาสายผลิตภัณฑ^การท3องเที่ยวสำหรับผู9สูงอายุ พร9อมนำเสนอสิ่งจูงใจและบริการที่เหมาะสม

กับอายุ โดยมีปtจจัย 4 ประการที่ส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม 

ได9แก3 ปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศ ปtจจัยด9านเศรษฐกิจ ปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการปtจจัยด9าน

สังคมและวัฒนธรรม 
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ท่ีได9กรุณาสละเวลาให9คำปรึกษา ความรู9 ข9อชี้แนะ และข9อคิดเห็นที่เปeนประโยชน^ในทุกข้ันตอน 

ตลอดจนการปรับปรุงแก9ไขข9อบกพร3องต3าง ๆ ด9วยความเอาใจใส3อย3างดีเพ่ือบทความวิจัยฉบับน้ี 

ผู9วิจัยขอแสดงความขอบคุณบุคคลและหน3วยงาน ที่ให9ความช3วยเหลือในการเก็บข9อมูลการ

วิจัยครั้งนี้ ตลอดจนเจ9าหน9าท่ีสำนักงานสถิติของจังหวัด Cà Mau ของประเทศเวียดนาม สำหรับการ

ช3วยเหลือต3างๆ จนทำให9งานวิจัยสำเร็จลงได9 

ผู9วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย^ทุกท3านในคณะอักษรศาสตร^ และในมหาวิทยาลัยศิลปากร

แห3งนี้ที่ได9ถ3ายทอดและให9ความรู9อันเปeนประโยชน^แก3ผู9วิจัย และได9ช3วยเหลือตลอดเวลาในทั้งในการ

เรียนและการวิจัย 

สุดท9ายนี้ขอขอบพระคุณครอบครัว คุณพ3อ คุณแม3 และเพื่อนๆ ที่ได9ให9แรงสนับสนุน กระตุ9น

เตือน และเปeนกำลังใจอันเปeนสิ่งที่สำคัญยิ่งตลอดมาตลอดจนผู9มีพระคุณทุกท3านที่ไม3ได9กล3าวนามไว9 

ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส3วนให9บทความวิจัยฉบับน้ีประสบผลสำเร็จได9ตามท่ีต้ังใจ 
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บทที่ 1  

บทนำ 

1. ท่ีมาและความสำคัญของปHญหา 

    ประเทศเวียดนามตั้งอยู3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต9 เปeนหนึ่งประเทศที่น3าท3องเที่ยวเปeนอย3างมาก 

เนื่องจากภูมิประเทศเปeนภูเขาสูงกั้นระหว3างที่ราบลุ3มแม3น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ̂ จึงทำให9มีสถานท่ี

ท3องเท่ียวเกิดขึ้นหลายแห3งมีลักษณะภูมิประเทศท่ีหลากหลายมีภูเขาท่ีสลับซับซ9อน ทะเลสีฟ�าครามใส

สะอาด ป�าไม9ที่เต็มไปด9วยความอุดมสมบูรณ^ ทำให9มีสถานที่ท3องเที่ยวที่งดงามเกิดขึ้นหลายแห3งและ

ยังมีแหล3งท3องเที่ยวที่เปeนมรดกโลกหลายแห3งอีกด9วย ประเทศเวียดนามเปeนหนึ่งในสิบหกประเทศท่ัว

โลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุด โดยมีพันธุ^ไม9 13,000 ชนิด และพันธุ^สัตว^กว3า 15,000 

ชนิด ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงที่เพิ่งค9นพบใหม3สามสายพันธุ^ โดยเมื่อเทียบอัตราส3วนต3อโลกแล9วคิดเปeน

ร9อยละ 6.3 ระบบนิเวศท่ีหลากหลายและการเปล่ียนแปลงไปสู3ระบบเศรษฐกิจแบบเป�ด ทำให9ประเทศ

เวียดนามมีความเหมาะสมอย3างยิ่งที่จะพัฒนาการท3องเที่ยวเชิงนิเวศ อันที่จริง รัฐบาลเวียดนามได9มี

การกำหนดให9การท3องเที ่ยวเปeนอุตสาหกรรมหัวหอก และในช3วงทศวรรษที ่ผ 3านมาจำนวน

นักท3องเที่ยวต3างชาติที่มาเยือนเวียดนามได9เพิ่มขึ้นเจ็ดเท3าตัว โดยร9อยละ 30 ของนักท3องเที่ยวเชิง

นิเวศเปeนชาวต3างชาติ ส3วนอีกเกือบร9อยละ 50 เปeนนักท3องเที่ยวในประเทศ การท3องเที่ยวเชิงนิเวศ

แตกต3างจากการท3องเที่ยวพักผ3อนหย3อนใจทั่วไปในเรื่องของผลกระทบต3อสิ่งแวดล9อม ความต9องการ

โครงสร9างพื้นฐานที่ต่ำกว3า ตลอดจนบทบาทในการให9ความรู9ด9านธรรมชาติแวดล9อมและคุณค3าทาง

วัฒนธรรม พื ้นที ่เป�าหมายของการท3องเที ่ยวเชิงนิเวศน^ได9แก3ระบบนิเวศแถบชายฝt �ง ภูเขา

หินปูน อุทยานแห3งชาติ และเขตอนุรักษ^ต3าง ๆ ไปจนถึงสวนผลไม9 สถานที่ท่ีกล3าวมาทั้งหมดน้ี

นอกจากจะมีภูมิทัศน^น3าสนใจแล9วยังเปeนแหล3งเอกลักษณ^ทางวัฒนธรรมอันมั่งคั่งของเวียดนามอีก

ด9วย ทั้งนี้เน่ืองจากชนกลุ3มน9อยซ่ึงอาศัยอยู3ตามแหล3งท3องเท่ียวเชิงนิเวศส3วนใหญ3นี้ มีความเข9าใจอย3าง

ลึกซึ้งเกี่ยวกับเทศกาลประเพณี ธรรมเนียมการใช9พื้นที่ วัฒนธรรมด9านอาหาร วิถีการดำรงชีวิตแบบ

ด้ังเดิมและหัตถกรรม ตลอดจนสถานท่ีสำคัญทางประวัติศาสตร̂ต3างๆ (ภัยพิบัติและการฟ��นฟู, 2545) 

    ประเทศเวียดนามมีสถิตินักท3องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ปkประชากรในประเทศนิยมนำเอา

เทคโนโลยีสมัยใหม3มาปรับใช9ในการดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมให9มีความพอดีพร9อมกับมีลักษณะภูมิ

ประเทศที่หลากหลาย มีภูเขาที่สลับซับซ9อน ทะเลสีฟ�าครามใสสะอาด ป�าไม9ที่เต็มไปด9วยความอุดม

สมบูรณ^ ทำให9มีสถานที่ท3องเที่ยวที่งดงามเกิดขึ้นหลายแห3ง และยังมีแหล3งท3องเที่ยวที่เปeนมรดกโลก

หลายแห3งอีกด9วย ยกตัวอย3าง เช3น อ3าวฮาลอง สถานที่ท3องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได9รับการประกาศยก
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ให9เปeนมรดกโลกจากองค^การยูเนสโก ธรรมชาติที่เปk�ยมไปด9วยความอุดมสมบูรณ^ของป�าไม9 ความ

สวยงามของปะการัง อยู3ในทะเลสีฟ�าครามที่ใสสะอาด จึงมีนักท3องเที่ยวที่มาเที่ยวอ3าวฮาลองเปeน

ประจำทุกปk การท3องเท่ียวเชิงนิเวศจึงถือได9ว3าเปeนการพัฒนาการท3องเท่ียวอย3างย่ังยืนและควบคู3ไปกับ

การรักษาและส3งเสริมคุณค3าทางวัฒนธรรมของประเทศและการปกป�องภูมิทัศน^และสิ่งแวดล9อมอีก

ด9วย กล3าวคือ การท3องเที่ยวเชิงนิเวศเปeนการท3องเที่ยวที่อาศัยธรรมชาติเปeนฐาน (nature - based 

tourism) เช3น แหล3งท3องเที่ยวประเภท อุทยาน วนอุทยาน เกาะแก3ง และชายทะเล เปeนต9น แต3อาจ

หมายรวมถึง ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร^ และวิถีชีวิตของคนท9องถิ่น หากสิ่งเหล3านี้ปรากฏอยู3ใน

หรือเก่ียวข9องกับระบบนิเวศธรรมชาติ เปeนการท3องเท่ียวท่ีก3อให9เกิดผลกระทบต3อระบบนิเวศน9อยหรือ

ต่ำ หรือไม3มีผลกระทบต3อวิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท9องถิ่น จนทำให9เกิดการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางลบ โดยเป�ดโอกาสให9ผู9มาเยือนได9สัมผัส เรียนรู9และเข9าใจธรรมชาติและองค^ประกอบธรรมชาติ 

(รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร̂ และวิถีชีวิตของคนท9องถ่ิน) ตลอดจนผลกระทบของมนุษย^ที่มี

ต3อระบบนิเวศ เพื่อให9นักท3องเที่ยวมีพฤติกรรมด9านสิ่งแวดล9อมในเชิงบวก อีกทั้งยังสนับสนุนให9ชุมชน

ท9องถิ่นเข9ามามีบทบาทในการวางแผน การดำเนินการและการติดตามตรวจสอบประเมินผล ร3วมกับ

ผู9เกี่ยวข9องส3วนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร9อมได9รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับ

รายได9และคุณภาพชีวิตของท9องถ่ินด9วย 

    การท3องเที่ยวแบบเนิบช9า (slow life) เปeนวิถีการบริโภคแบบใหม3 เริ่มต9นมาจากยุโรป อเมริกา 

และละตินอเมริกา ตั้งแต3คริสต^ทศวรรษที่ 1970 จากกระแสการต3อต9านวัฒนธรรมเร3งด3วนในประเทศ

อิตาลี กระทั่งนำประสู3การเกิดแนวคิดการบริโภคแบบเนิบช9า แนวคิดการบริโภคแบบเนิบช9า ได9

แพร3หลายไปทั่วยุโรป และนำๆไปสู3การเกิดแนวคิดการท3องเที่ยวแบบเนิบช9าซึ่งหมายถึง เปeนการ

ท3องเที่ยวที่นักท3องเที่ยวใช9เวลาพินิจพิเคราะห^ใจในแหล3งท3องเที่ยวโดยไม3คำนึงถึงเวลาที่ใช9ไปกับการ

เดินทางท3องเที่ยว เพื่อค9นหาแหล3งท3องเที่ยวที่สนใจโดยเฉพาะ และเรียนรู9ความเปeนมาของสถานท่ี

ท3องเที่ยว วัฒนธรรมชุมชน รู9จักวิถีชีวิตของคนในท9องถิ่น เพื่อเป�ดโลกทัศน^ใหม3จากความคุ9นชินของ

นักท3องเท่ียวตลอดระยะเวลาของการเดินทาง โดยไม3ละทิ้งประสบการณ̂ ความเพลิดเพลินที่ได9รับ

ระหว3างทาง และความอบอุ3นจากมิตรภาพที่ไร9พรมแดน (UNWTO) อันเปeนหนทางไปสู3การท3องเที่ยว

อย3างยั่งยืนได9อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ตัวอย3างของการท3องเที่ยวแบบเนิบช9า เช3น การเดินเท9าเพื่อการ

ท3องเที่ยว การขี่จักรยานเพื่อการท3องเที่ยว การเดินทางโดยรถไฟเพื่อการท3องเที่ยว และการท3องเที่ยว

ในตัวเมือง เปeนต9น กระแสการท3องเที่ยวแบบเนิบช9าหรือการท3องเที่ยวที่ไร9ความเร3งรีบ ได9รับการ

กล3าวถึงเปeนอย3างมากในหลายๆประเทศทั้งทางแถบยุโรปและเอเชีย ในกรณีของประเทศเยอรมันการ
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ท3องเที่ยวแบบเนิบช9าได9รับความนิยมอย3างมาก ตัวอย3างที่เห็นได9ชัดเจน ได9แก3 การเกิดช3องทาง

การตลาดผ3านเว็บไซต^ที ่ชื ่อว3า “Slow Travel Berlin“ ซึ่งเริ ่มธุรกิจมาตั้งแต3ปk พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 

2010) เพื่อให9นักท3องเที่ยวได9ขยายมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับเมืองเบอร^ลินและเป�ดโอกาสให9ธุรกิจขนาด

เล็กของเมืองได9จำหน3ายสินค9าและบริการแก3นักท3องเที่ยว (Slow Travel Berlin, 2016) จึงทำให9

เข9าใจได9ไม3ยากว3าการท3องเที่ยวแบบเนิบช9าให9ความสำคัญท้ังมิติการเรียนรู9ของนักท3องเที่ยวในฐานะ

อุปสงค̂ทางการท3องเท่ียว และมิติการมีช3องทางให9ธุรกิจขนาดเล็กได9จำหน3ายสินค9าและบริการในฐานะ

อุปทานทางการท3องเท่ียว 

    การท3องเที่ยวแบบเนิบช9า มีความสัมพันธ^อย3างยิ่งกับ “ความเนิบช9า” หรือการใช9ชีวิต “แบบช9าๆ” 

ของนักท3องเที ่ยวเพื ่อที ่จะได9เรียนรู 9และเกิดความเข9าใจในลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม และ

ประวัติศาสตร^ของท9องถิ่นได9ดีขึ้น ดังนั้นผู9วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ

เนิบช9าในประเทศเวียดนาม Slow life ecotourism in Vietnam.” เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวคิด 

พัฒนาการและอิทธิพลของปtจจัยในด9านต3างๆที่เกี่ยวข9องและส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศน^แบบ

เนิบช9าในประเทศเวียดนาม 

2. วัตถุประสงค8ของการวิจัย 

    2.1 เพื่อศึกษาและนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศ

เวียดนาม ซ่ึงกำลังเปeนกระแสนิยมในปtจจุบันในระดับนานาชาติ 

    2.2 เพื่อศึกษาและนำเสนอรูปแบบการท3องเที่ยวแบบเนิบช9าของประเทศเวียดนามและของอีก

หลายๆประเทศ 

    2.3 เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม 

    2.4 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปtจจัยในด9านที่ส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศ

เวียดนาม 

3 ประโยชน8ท่ีจะได2รับจากการวิจัย 

    3.1 ทำให9ทราบแนวคิดและทฤษฎีของการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม 

    3.2 ทำให9ทราบถึงรูปแบบการท3องเท่ียวแบบเนิบช9าของประเทศเวียดนามและอีกหลายๆประเทศ 

    3.3 ทำให9ทราบถึงพัฒนาการพัฒนาการของการท3องเที ่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศ

เวียดนาม ไม3ว3าจะเปeนการพัฒนาและการดำเนินกลยุทธ^ด9านการท3องเที่ยวในรูปแบบต3างๆ ที่เกิดข้ึน

ในประเทศเวียดนาม 
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    3.4 ทำให9ทราบถึงปtจจัยในด9านท่ีส3งผลต3อการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม 

4 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

    4.1 ขอบเขตด9านเน้ือหา 

      ในการศึกษาครั้งนี้เปeนงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ3งศึกษาค9นคว9าเพื่อศึกษาและนำเสนอแนวคิด 

พัฒนาการและอิทธิพลของปtจจัยในด9านต3างๆที่เกี่ยวข9องและส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบ

ช9าในประเทศเวียดนาม 

    4.2 ขอบเขตด9านเวลา 

      ระยะเวลาในการเสนอหัวข9อเรื่องและการดำเนินการโครงร3างวิจัย ตั้งแต3เดือน กรกฎาคม พ.ศ.

2564 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 

    4.3 ขอบเขตด9านพ้ืนท่ี 

      พ้ืนท่ีการศึกษา คือ แหล3งท3องเท่ียวทางธรรมชาติภายในประเทศเวียดนาม 

5 วิธีการศึกษาวิจัย 

    5.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข9องกับการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าใน

ประเทศเวียดนาม 

    5.2 เก็บรวบรวมข9อมูลเก่ียวกับการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม 

    5.4 นำข9อมูลจากการรวบรวมมาวิเคราะห̂ พัฒนาการและอิทธิพลของปtจจัยในด9านท่ีเก่ียวข9องและ

ส3งผลต3อการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม 

    5.5 เรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของบทความวิจัย 
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บทที่ 2 

แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข:อง 

1. แนวคิดและทฤษฎีการทำวิจัย 

    การศึกษาแหล3งท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม ใช9แนวคิดทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจัยท่ีเก่ียวข9อง ดังน้ี 

   - แนวคิดเก่ียวกับการท3องเท่ียวแบบเนิบช9า 

   - ทฤษฎีเก่ียวกับการท3องเท่ียวเชิงนิเวศ 

    1.1 แนวคิดเก่ียวกับการท3องเท่ียวแบบเนิบช9า 

      การท3องเที ่ยวแบบเนิบช9า มีความสัมพันธ^อย3างยิ ่งกับ ”ความเนิบช9า” หรือ การใช9ชีวิต 

“แบบช9าๆ” ของนักท3องเที่ยว คำถามที่น3าสนใจคือ เพราะเหตุใดความช9าจึงกลายเปeนหัวใจสำคัญ

ทางการท3องเท่ียวได9 ท้ังท่ีในความเปeนจริงแล9วความช9าน3าจะกลายเปeนอุปสรรคในโลกสมัยปtจจุบัน 

      ธนากร ศรีตนไชย (2021) การท3องเที่ยวแบบเนิบช9า (Slow life) เปeนการท3องเที่ยวที่ไม3เร3งรีบ 

นักท3องเที่ยวใช9เวลาอยู3ในแหล3งท3องเที่ยวที่ ยาวนานขึ้น เปeนการท3องเที่ยวรูปแบบใหม3ที่กำลังเปeนท่ี

นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะคนในเมืองใหญ3 ซึ่งอาจเกิดจากนักท3องเที่ยวบางส3วนต9องการต9องการการใช9

ชีวิตที่ไม3เร3งรีบ หลีกหนีความวุ3นวายและจำเจในเมือง เพื่อแสวงหาการพักผ3อนที่แท9จริงผ3านกิจกรรม

ต3างๆของแหล3งท3องเที่ยว โดยนักท3องเที่ยวอาจใช9เวลาและพักผ3อนอยู3ในแหล3งท3องเที่ยวให9นานมาก

ขึ้น  เพื่อที่จะได9มองเห็นส่ิงสวยงามของสิ่งใกล9ตัวมากขึ้น โดยมีคำแนะนำง3ายๆ คือ เลือกพักในแหล3ง

ท3องเที่ยวให9นานข้ึน และเริ่มวางแผนท3องเที่ยวไปยังสถานที่รอบๆ ที่พัก เรียนรู9กับวิถีชีวิต การอาหาร 

ทำความรู9จักกับผู9คน ซ่ึงเช่ือว3า นักท3องเท่ียวจะสามารถพบเจอกับประสบการณ̂ใหม3ๆ ซ่ึงน9อยคนจะได9

มีโอกาสสัมผัสอย3างแน3นอน 

      สรุปได9ว3า จากแนวคิดของการท3องเที่ยวแบบเนิบช9าเราจะเห็นได9ว3าเปeนการท3องเที่ยวที่เน9นความ

เรียบง3าย สงบ มุ3งเน9นกิจกรรมที่เปeนมิตรและใส3ใจกับสิ่งแวดล9อม เน9นการท3องเที่ยวที่เข9าหาธรรมชาติ 

สัมผัสกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ^ของท9องถิ่นนั้น และมุ3งการกระจายรายได9ไปสู3ท3องถิ่น ซึ่งการ

ท3องเที่ยวในรูปแบบนี้กำลังได9รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การวางแผนและการพัฒนาท3องเที่ยวแบบ

เนิบช9า (Slow tourism) จึงควรเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม เน9นความเปeนดั้งเดิมให9เหมาะสมกับสภาพ

วัฒนธรรมและอัตลักษณ^ของท9องที่ มีการจัดการกับผลกระทบด9านต3างๆร3วมกับผู9มีส3วนได9ส3วนเสียทุก

ฝ�าย ซ่ึงถ9าหากสามารถทำได9การพัฒนาการท3องเท่ียวก็จะนำไปสู3ความย่ังยืนอย3างแน3นนอน 
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    1.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการท3องเท่ียวเชิงนิเวศ 

      (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) Ecotourism เปeนคำที่เกิดใหม3ในวงการอุตสาหกรรมท3องเที่ยว โดย

นำคำ 2 คำมา รวมกัน ได9แก3 Eco และ Tourism คำว3า Eco แปลตามรูปศัพท̂ว3า บ9านหรือที่อยู3อาศัย 

ส3วน Tourism แปลว3า การท3องเที่ยว Ecotourism จึงแปลว3า การท3องเที่ยวที่เกี่ยวกับที่อยู3อาศัย 

หมายความถึง การท3องเที่ยวที่เน9นในด9านสิ่งแวดล9อมอันเปeนที่อยู3อาศัยของสิ่งมีชีวิตต3างๆ ทั้งพืช สัตว̂ 

และมนุษย^ ส3วนคำว3า นิเวศ ซึ่งเปeนคำภาษาสันสกฤตที่นำมาใช9ในภาษาไทย แปลว3า บ9านหรือที่อยู3

อาศัยเช3นกัน ฉะนั ้นการท3องเที ่ยวเชิงนิเวศจึงเปeนศัพท^บัญญัติที ่มี ความหมายตรงกับคําใน

ภาษาอังกฤษอย3างเหมาะสมเพ่ือขยายความหมายของการท3องเท่ียว เชิงนิเวศให9ชัดเจนย่ิงข้ึน  

      พะยอม ธรรมบุตร (2548) ผู 9เชี ่ยวชาญทางด9านวิชาการ การวางแผนและการจัดการการ

ท3องเที่ยวเชิงอนุรักษ^ได9กล3าวถึงการท3องเที่ยวเชิงอนุรักษ^ว3า เปeนการท3องเที่ยวที่ให9ความสำคัญกับ

ธรรมชาติ สิ่งแวดล9อมทั้งด9านความหลากหลายทางชีวภาพ ด9านสภาพภูมิศาสตร^ และด9านวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ประเพณี โดยยึดหลักสำคัญว3าจะต9องอนุรักษ̂ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเหล3าน้ันไว9

ให9ดีที่สุด เพื่อให9เกิดการท3องเที่ยวที่ยั่งยืน ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล9อม ต9องพยายามจัดการ

ไม3ให9เกิดผลกระทบต3อสภาพแวดล9อม หรือให9กระทบน9อยที่สุด ประชาชนในพื้นที่ต9องมีส3วนร3วมใน

การกำหนดนโยบายการวางแผนตัดสินใจ การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล การพัฒนาการ

ท3องเท่ียวของชุมชนของตน และสามารถได9รับผลประโยชน̂จากกำไรของการท3องเท่ียว 

การท3องเที่ยวเชิงนิเวศเปeนเพียงรูปแบบหนึ่งของการท3องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ท่ี

มีลักษณะพิเศษเปeนของตัวเอง และแตกต3างไปจากการท3องเท่ียว ในรูปแบบอ่ืน สรุปได9ดังน้ี 

      1.2.1 การท3องเที ่ยวเชิงนิเวศ เปeนการท3องเที ่ยวที่อาศัยธรรมชาติเปeนฐาน (Nature Based 

Tourism) เช3น แหล3งท3องเที่ยวประเภทอุทยาน วนอุทยาน เกาะแก3ง และชายทะเล เปeนต9น แต3อาจ

หมายรวมถึงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร^ และวิถีชีวิตของคนท9องถิ่นหาก สิ่งเหล3านี้ปรากฏอยู3ใน

หรือเก่ียวข9องกับระบบนิเวศธรรมชาติ 

      1.2.2 การท3องเที่ยวเชิงนิเวศ เปeนการท3องเที่ยวที่ก3อให9เกิดผลกระทบต3อระบบนิเวศ น9อยหรือต๋ีา 

หรือไม3มีผลกระทบต3อวิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท9องถิ่นจนทําให9เกิด การเปลี่ยนแปลงไปในทาง

ลบ เพราะฉะนั้นการป�องกันและควบคุมผลกระทบอันเกิดจาก การท3องเที่ยว จึงเปeนหัวใจสำคัญของ

การบริหารจัดการ เช3น ไม3เน9นปริมาณนักท3องเท่ียวไม3 สนับสนุนให9มีการพัฒนาส่ิงอำนวยความสะดวก

เกินความจำเปeน เน9นธรรมชาติและองค̂ ประกอบของธรรมชาติเปeนส่ิงดึงดูด เปeนต9น 
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      สรุปได9ว3าการท3องเที่ยวเชิงนิเวศ เปeนการท3องเที่ยวอย3างมีความรับผิดชอบในแหล3งธรรมชาติท่ีมี

เอกลักษณ^เฉพาะถ่ิน และแหล3งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการการเรียนรู9

ร3วมกันของผู9ที่เกี่ยวข9อง ภายใต9การจัดการอย3างมีส3วนร3วมของท9องถิ่น เพื่อมุ3งเน9นให9เกิดจิตสำนึกต3อ

การรักษาระบบนิเวศอย3างยั่งยืน นอกจากนี้การท3องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถจำแนกองค^ประกอบ

หลักๆท่ีสำคัญได9 4 ประการ คือ 

           1. องค^ประกอบด9านพื้นที่เปeนการท3องเที่ยวในแหล3งท3องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ ที่มี

เอกลักษณ̂เฉพาะถ่ิน 

           2. องค^ประกอบด9านการจัดการ เปeนการท3องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบโดยไม3ก3อให9เกิด

ผลกระทบต3อส่ิงแวดล9อมและสังคม 

           3. องค̂ประกอบด9านกิจกรรมและกระบวนการเปeนการท3องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู9โดยมี

การให9การศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล9อมและระบบนิเวศของแหล3งท3องเท่ียว 

           4. องค^ประกอบด9านการมีส3วนร3วม เปeนการท3องเที่ยวที่มีการคำนึงถึงการมีส3วนร3วมของ

ชุมชนและประชาชนท9องถิ่น ที่มีส3วนร3วม ในการคิด ปฏิบัติตามแผน ได9รับประโยชน^ ตลอดจนร3วม

บำรุงรักษาทรัพยากรทางการท3องเท่ียว 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข2อง 

    2.1 เอกสารท่ีเก่ียวข9องกับการท3องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศเวียดนาม 

      ป�ยะกษิด์ิเดช เปลือยศรี (2561) เขียนรายงานการวิจัยเร่ือง “การท3องเท่ียวเชิงนิเวศในเวียดนาม:

พัฒนาการและสถานภาพในปtจจุบัน” ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค̂ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการ

การท3องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศเวียดนาม และ2) เพื่อศึกษาสถานภาพของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศ

ของประเทศเวียดนามในปtจจุบัน โดยใช9วิธีวิทยาการศึกษาวิจัยจากเอกสาร ได9แก3 หนังสือหรือตำรา 

นโยบายการส3งเสริมการท3องเที่ยว ประเทศเวียดนาม วิทยานิพนธ^ บทความวิชาการ การสำรวจและ

สังเกตการณ̂ในพื้นที่ภาคสนาม จากผลการศึกษาพบว3า การท3องเที่ยวเชิงนิเวศ มีพัฒนาการขึ้นมาจาก

ความต 9องการของรัฐบาลเพ ื ่อพ ัฒนาการท 3องเท ี ่ยวท ี ่ เน 9นความย ั ่ งย ืน ร ักษาสมด ุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม กระจายรายได9ให9กับคนในชาติ ในเขตพื้นที่ชนบทอย3างทั่วถึง อีก

ท้ังเพ่ือให9ชนพ้ืนเมือง และยังมีความสำคัญในแง3ของเคร่ืองมือในการปลูกจิตสำนึก 

      Lambert & Esther E (2009) ได9ศึกษาธรรมชาติการท3องเท่ียว การประยุกต̂ใช9กรอบความย่ังยืน

การท3องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม จากผลการศึกษาพบว3าการท3องเที่ยวเชิงนิเวศ
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อย3างต3อเน่ือง เพ่ือประสบการณ̂การเจริญเติบโตอย3างรวดเร็วเปeนความปรารถนาสำหรับการท3องเท่ียว

อย3างยั่งยืนมากขึ้นในหมู3นักท3องเที่ยวและเปeนสถานการณ^ทางเศรษฐกิจในประเทศ ที่กำลังพัฒนา 

รวมถึงประเทศที่กำลังพัฒนาอื่นๆ กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม ถูกนำมาใช9ร3วมกับข9อมูลจากความ

ยั่งยืนและการท3องเที่ยวอย3างยั่งยืน 1) การพัฒนาที่ครอบคลุมกรอบความยั่งยืน การท3องเที่ยวเชิง

นิเวศ 2) การทดสอบการประยุกต^ใช9โดยการสำรวจการปฏิบัติในปtจจุบันของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศ 

พบว3าแนวโน9มปtจจุบันและการอภิปรายโดยกรอบความยั่งยืนและการท3องเที่ยวอย3างยั่งยืนนั้น เพื่อให9

สะท9อนถึงสถานการณ^ ปtจจัยสำคัญที่มีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสำหรับการท3องเที่ยวเชิงนิเวศอย3าง

ยั่งยืนในเวียดนาม ถูกระบุว3าเปeนค3าท่ีตั้งทางภูมิศาสตร̂ ทางกายภาพ แรงจูงใจทางการเมือง เศรษฐกิจ

ข9อตกลงการค9า วัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทัศนคติ พฤติกรรม ความตระหนักของสาธารณชน เปeนต9น 

      ทิพย^ว ิภา เนตรทิพย^ (2559) เขียนรายงานการวิจัย เรื ่อง “การท3องเที ่ยวเชิงนิเวศของ

นักท3องเท่ียวชาวไทย” โดยมีวัตถุประสงค^เพื่อศึกษาปtจจัยที่มีอิทธิพลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศใน

ประเทศเวียดนามของนักท3องเที่ยวชาวไทย และศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการท3องเที่ยวเชิงนิเวศใน

ประเทศเวียดนาม จากผลการศึกษา พบว3าปtจจัยที่มีอิทธิพลต3อการท3องเที่ยวแตกต3างกันได9ด9านเวลา 

ด9านความปลอดภัย และด9านโครงสร9างพ้ืนฐานอย3างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และจากการสำรวจของ

ผลกระทบพบว3าการท3องเที ่ยวอย3างกว9างขวางมีส3วนเกี ่ยวข9องกับทุนและกำไรของชุมชนแหล3ง

ท3องเที่ยวนั้นๆ ผลที่ได9ตกแก3ชนกลุ3มน9อยในแหล3งท3องเที่ยว ได9แก3 การมีงานทำมากขึ้น และการ

แลกเปล่ียนเงินตราต3างประเทศ การศึกษาวัฒนธรรมและการบริหารสังคมที่มากขึ้น มูลค3าของการ

ท3องเที่ยวมีมหาศาล ได9แก3 การโยกย9ายถิ่นฐานและการล3มสลายของเครือญาติ และระบบอื่นๆทาง

สังคม ไม3ว3าจะเปeนความไม3เสมอภาคอาชญากรรมและการขาดเอกภาพ สำหรับแนวทางการลด

ผลกระทบที่น3ากลัวเหล3านี้ จำเปeนต9องมีการจัดการเปeนขั้นๆ ได9แก3 จำกัดจำนวนนักท3องเที่ยวและ

รักษาแบบแผนเศรษฐกิจด้ังเดิมของสังคม 

    2.2 เอกสารและงานวิจัยในต3างประเทศ 

      Rubuliak (2006, Abstract) ได9ศึกษาเรื ่องการท3องเที ่ยวในรูปแบบที ่ย ึดชุมชนเปeนแหล3ง

ท3องเที่ยว (Community-Based Ecotourism) ซึ่งเปeนทางเลือกหนึ่งที่ใช9กันอยู3ในชนกลุ3มน9อยที่ราบ

สูง และกลุ3ม NGOs ทางภาคเหนือของประเทศไทยในปtจจุบัน อันเปeนรูปแบบการท3องเที ่ยวใน

ลักษณะตรงข9ามจากเดิม การท3องเที่ยวเชิงนิเวศนได9เสนอกลยุทธ^ที่ไม3เหมือนใครที่รวบรวมเอาความ

ฝtนของท9องถิ่นที่ต9องการบรรลุการพัฒนาชุมชนอย3างยั่งยืนโดยการกำหนดอนาคตด9วยตนเองและ
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ได9รับการส3งเสริมทั้งในระดับท9องถิ่นและในระดับสากลให9เปeนกลไกหนึ่งในการบรรลุการพัฒนา

เศรษฐกิจควบคู 3ไปกับการอนุรักษ^ธรรมชาติ การท3องเที ่ยวเชิงนิเวศจะสร9างประโยชน̂ทางด9าน

ธรรมชาติและวัฒนธรรม หากเชื่อมโยงประชาชนเข9ากับอุตสาหกรรมการท3องเที่ยวสิ่งแวดล9อมทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล9อมทางวัฒนธรรมเข9าด9วยกันได9 ก็จะสามารถพัฒนาจนประสบผลสำเร็จอย3าง

ย่ังยืนในระยะยาวได9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  

ผลการวิจัย/การศึกษา 
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    การศึกษาวิจัยเร่ือง “การท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ในประเทศเวียดนาม Slow 

life ecotourism in Vietnam” เปeนการวิจัยเชิงคุณลักษณะ เปeนวิธีค9นหาความจริงจากเหตุการณ̂

กับสภาพแวดล9อมเพื่อให9เกิดความเข9าใจอย3างถ3องแท9 (Insight) จากภาพรวมของหลายมิติ อีกท้ัง

จัดเก็บและรวบรวมข9อมูลที่ได9จากการศึกษาค9นคว9าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข9องกับการท3องเที่ยวเชิง

นิเวศน̂จากหลายๆที่ และนำเอาข9อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห̂เพื่อหาข9อสรุปโดยมีข9อมูลจากแหล3งข9อมูลท่ี

ใช9ศึกษา ซ่ึงผู9วิจัยได9กำหนดวิธีการดำเนินงานไว9ดังต3อไปน้ี 

    ข้ันตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

1. กำหนดเร่ืองการวิจัย 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. เคร่ืองมือท่ีใช9ในการวิจัย 

4. รวบรวมและวิเคราะห̂ข9อมูลเชิงคุณภาพ 

5. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 

1. กำหนดเร่ืองการวิจัย 

    ผู9วิจัยได9ทำการกำหนดหัวข9อเรื่องในการวิจัย คือ “การท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life)

ในประเทศเวียดนาม Slow life ecotourism in Vietnam” เปeนประเด็นปtญหาในการวิจัย เพื่อเปeน

การกำหนดทิศทางและขอบเขตของการทำการศึกษาวิจัย โดยที่มาของหัวข9อวิจัยน้ีผู9วิจัยมีความสนใจ

ทางด9านการท3องเที่ยวเชิงนิเวศน^ในเวียดนามและปtจจุบันก็เกิดวิถีการบริโภครูปแบบใหม3ขึ้นมาเปeน

การท3องเท่ียวแบบเนิบช9าในหลายๆประเทศท้ังยุโรปและเอเชีย 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

    เปeนการกำหนดแนวทางหรือทิศทางว3าต9องการศึกษาในประเด็นใดบ9างในการค9นหาคำตอบของ

ผู9วิจัยหรือเรื ่อง “การท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ในประเทศเวียดนาม Slow life 

ecotourism in Vietnam” โดยบ3งบอกสิ่งที่ทำเพื่อศึกษานำเสนอแนวคิดของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม ซึ่งกำลังเปeนกระแสนิยมในปtจจุบัน รวมถึงศึกษาแนวคิด งานวิจัยท่ี

เกี่ยวข9อง พัฒนาการและอิทธิพลของปtจจัยในด9านต3างๆ ที่ส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า

ในประเทศเวียดนาม ว3าจะนำเอาความคิดของประเด็นปtญหามาขยายรายละเอียด โดยสามารถสร9าง

กรอบแนวคิดได9ดังภาพ 
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ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด2านปHจจัย 

- ปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาส 

- ปtจจัยด9านเศรษฐกิจ 

- ปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการ 

- ปtจจัยด9านสังและวัฒนธรรม 

 

วัตถุประสงค8 

- แนวคิดและทฤษฎี 

- รูปแบบ 

- พัฒนาการ 

- ปtจจัย 
 

อิทธิพลของแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ 

พัฒนาการ และปtจจัยท่ีมีต3อการท3องเท่ียวเชิง

นิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม 
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3. เคร่ืองมือท่ีใช2ในการวิจัย 

    3.1 การศึกษาข9อมูลจากเอกสารและงานวิจัย 

        ผู9วิจัยได9ศึกษาข9อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข9องกับงานวิจัยเรื่อง “การท3องเที่ยวเชิง

นิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ในประเทศเวียดนาม Slow life ecotourism in Vietnam” ท้ังใน

ประเทศและต3างประเทศเริ่มจากพินิจพิเคราะห^ข9อมูลเชิงประจักษ^อย3างละเอียด จนมองเห็นและ

เข9าใจถึงแนวคิด รูปแบบ พัฒนาการ และปtจจัยที่มีอิทธิพลหรือส3งผลต3อการเท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ

เนิบช9าในประเทศเวียดนาม เห็นความเช่ือมโยงโดยใช9ทฤษฎีในการวิเคราะห̂ข9อมูลเหล3าน้ัน 

4. รวบรวมและวิเคราะห8ข2อมูลเชิงคุณภาพ 

    4.1 การรวบรวมข9อมูล 

      ในการเก็บรวบรวมข9อมูลมีแหล3งข9อมูลที่สำคัญจากเอกสารและเนื้อหางานวิจัยจากหลายๆท่ี

ผู9วิจัยได9ดำเนินการจัดประเภทข9อมูลดังน้ี 

      4.1.1 ข9อมูลปฐมภูมิ กล3าวคือ ข9อมูลที่ผู9วิจัยได9เก็บขึ้นมาใหม3เพื่อ ตอบสนองวัตถุประสงค̂การ

วิจัยในเรื ่อง “การท3องเที ่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ในประเทศเวียดนาม Slow life 

ecotourism in Vietnam” โดยเฉพาะ การเลือกใช9ข9อมูลแบบปฐมภูมิผู9วิจัยสามารถเลือกเก็บข9อมูล

ได9ตรงตามความต9องการและสอดคล9องกับวัตถุประสงค̂ ตลอดจนเทคนิคการวิเคราะห̂ 

      4.2.2 ข9อมูลทุติยภูมิ ผู9วิจัยได9ศึกษาข9อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่มีผู9เก็บและรวบรวมไว9ก3อน

แล9ว เพียงแต3ผู9วิจัยได9นำข9อมูลเหล3านั้นมาศึกษาใหม3 เช3น (ทิพย^วิภา เนตรทิพย̂, 2559) การเขียน

รายงานการวิจัย เรื่อง “การท3องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท3องเที่ยวชาวไทย” โดยมีวัตถุประสงค^เพ่ือ

ศึกษาปtจจัยที่มีอิทธิพลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศเวียดนามของนักท3องเที่ยวชาวไทย และ

ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการท3องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศเวียดนาม ทำให9ผู9วิจัยประหยัดเวลาไปกับ

การเก็บข9อมูลใหม3เปeนอย3างมาก และสามารถศึกษาย9อนหลังได9 ทำให9ทราบถึงรูปแบบ การ

เปลี่ยนแปลงและแนวโน9มที่ทำให9เกิดการเปลี่ยนแปลงของเรื่องที่ศึกษา แต3อาจจะมีข9อจำกัดในเรื่อง

ของความครบถ9วนสมบูรณ^ เนื่องจากบางข9อมูลที่มีอยู3แล9วไม3ตรงตามวัตถุประสงค̂ของเรื่องที่ผู9วิจัย

ศึกษา และปtญหาเรื่องความน3าเชื่อถือของข9อมูล ก3อนนำมาใช9จึงต9องมีการปรับปรุงแก9ไขข9อมูล และ

เก็บข9อมูลเพ่ิมเติมจากแหล3งข9อมูลอ่ืนในบางส3วนท่ีไม3สมบูรณ̂ 

    4.2 การวิเคราะห̂ข9อมูล 

      ผู9วิจัยดำเนินการวิเคราะห̂ข9อมูลมีลำดับข้ันตอน ดังน้ี 
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      4.2.1 จำแนกและจัดระบบของข9อมูลเพ่ือให9เข9าใจถึงความหมายและความสัมพันธ̂จากทัศนะของ

ผู9วิจัย หรือการจัดหมวดหมู3ของข9อมูล หาแบบแผน ความหมายและความสัมพันธ^ของเร่ืองที่ศึกษา 

และทำความเข9าใจกับความหลากหลายและความแตกต3างของข9อมูลที่เก็บรวบรวมมา โดยมุ3งเน9นที่จะ

จำแนกให9เห็นถึงความหลากหลายและความหมายของเรื่องท่ีทำการวิจัย มากกว3าที่จะเสนอให9เห็นถึง

ความคล9ายคลึงกันและความสัมพันธ̂ท่ีวัดได9ด9วยค3าทางสถิติ 

      4.2.2 หาความสัมพันธ̂ของข9อมูล แยกแยะเงื่อนไขเพื่ออธิบายสาเหตุความสัมพันธ̂ รวมทั้งการ

เกิด การดำรงอยู3และการเปลี่ยนเปลงของข9อมูลที่สัมพันธ^กับเรื ่องที่ผู 9วิจัยกำลังศึกษา โดยการ

วิเคราะห̂ข9อมูลน้ีทำพร9อมๆ กับการเก็บรวบรวมข9อมูลและตรวจสอบสมมุติฐานเปeนขั้นๆ ซึ่งผู9วิจัยก็จะ

นำแนวคิดทฤษฎีท่ีหลากหลายมาช3วยในการวิเคราะห̂ข9อมูลไปจนม่ันใจว3าเปeนข9อค9นพบท่ีสามารถสรุป

ได9 

5. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 

    ประมวลและสรุปข9อมูล ข9อเท็จจริง ที่ทำการค9นหาแบบแผน การรวบรวมข9อมูล วิเคราะห^ปtจจัย 

การระบุความสัมพันธ^ของเหตุการณ̂ การเชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎีกับสิ่งที่ค9นพบ ซึ่งความสมบูรณ^ของ

บทสรุปนั้นขึ้นอยู3กับความสมบูรณ^ของข9อมูลจากความหลากหลายเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีต3างๆท่ี

เก่ียวข9อง การประเมินคุณภาพของข9อมูล 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหJข:อมูล 

    การวิเคราะห̂ข9อมูลการศึกษาวิจัยเร่ือง การท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ในประเทศ

เวียดนาม ผู9วิจัยได9นำเสนอข9อมูลและวิเคราะห̂ข9อมูลท่ีรวมถึงกิจกรรมหลายๆอย3างท่ีมุ3งไปสู3การทำ

ความเข9าใจข9อมูลท่ีผู9วิจัยได9มา โดยมีการนำเสนอผลการวิเคราะห̂ดังต3อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห8ข2อมูล 

    การนำผลการวิเคราะห^ข9อมูลการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ ผู9วิจัยได9ศึกษาค9นคว9าข9อมูล นำเสนอและ

วิเคราะห^ข9อมูลที่ได9มาจากแหล3งข9อมูล ได9แก3 อินเทอร^เน็ต ห9องสมุด บทความวิจัยและส่ือสิ่งพิมพ̂

ต3างๆ ท้ังในประเทศและต3างประเทศ  จนมองเห็นและเข9าใจถึงแนวคิด รูปแบบ พัฒนาการ และปtจจัย

ที่มีอิทธิพลหรือส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม เห็นความเชื่อมโยง

โดยใช9ทฤษฎีในการวิเคราะห̂ข9อมูล งานวิจัยนี ้ใช9วิธ ีการวิเคราะห̂ข9อมูลดังต3อไปน้ี:สถิติ การ

เปรียบเทียบและวิเคราะห̂ผ3านข9อมูลหลักและข9อมูลรอง(สำรวจจากข9อมูลการถามแบบสอบถามของ

สำนักงานสถิติของจังหวัด Cà Mau ของประเทศเวียดนามจำนวน 130 ตัวอย3าง) ประสบการณ^การทำ

ธุรกิจการท3องเที่ยวเชิงนิเวศของครัวเรือนและบุคคลในจังหวัด Cà Mau ของประเทศเวียดนาม อีกท้ัง

งานวิจัยน้ีจัดทำข้ึนโดยมีวัตถุประสงค@เพ่ือวิเคราะห@ แนวคิด รูปแบบ พัฒนาการ และปtจจัยท่ีส3งผลต3อการ

ท3องเที่ยวเชิงนิเวศรูปแบบต3างๆ ในประเทศเวียดนาม และจากผลการวิจัยพบว3ามีปtจจัย  ประการท่ี

ส3งผลต3อการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม ได9แก3  

    1.ปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศ 

    2.ปtจจัยด9านเศรษฐกิจ 

    3.ปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการ 

    4.ปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม 

2. การเก็บรวบรวมข2อมูลรอง 

    ข9อมูลทุติยภูมิเก็บรวบรวมจากรายงานการวิจัยและข9อมูลของหน3วยงานของรัฐ เช3น สำนักงาน

สถิติของจังหวัด Cà Mau กรมวัฒนธรรม กีฬา และการท3องเที่ยวจังหวัด Cà Mau ศูนย^ส3งเสริม

การค9า การท3องเที่ยว และการลงทุน และรายงานอุตสาหกรรมการท3องเที่ยวเวียดนาม พ.ศ.2558-

2559 นอกจากนี้ยังรวบรวมข9อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ  หนังสือพิมพ^ อินเทอร^เน็ต บทความวิจัยเพ่ือ

นำมาวิเคราะห̂งานวิจัยฉบับน้ี 
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3. การเก็บรวบรวมข2อมูลหลัก 

    ข9อมูลเบื้องต9นเก็บรวบรวมโดยการศึกษาข9อมูลจากการถามแบบสอบถามของสำนักงานสถิติของ

จังหวัด Cà Mau ของประเทศเวียดนาม กับบุคคลที่ทำธุรกิจหรือมีประสบการณ̂ด9านการท3องเที่ยวเชิง

นิเวศในจังหวัด Cà Mau ประเทศเวียดนาม (พื้นที่ท3องเที่ยว Tân Tây Nam ในชุมชน Hòa Thành; 

พ้ืนท่ีท3องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชน) 

4. วิธีการป\อนข2อมูลและวิเคราะห8 

    ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห^ปtจจัยจากการสำรวจเพื่อทดสอบปtจจัยที่มีอิทธิพลและระบุปtจจัยที่คิดว3าจะ

ส3งผลต3อการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม 

    ขั้นตอนที่ 2 ใช9วิธีการให9คะแนนเฉลี่ยและจัดอันดับของระดับอิทธิพลของปtจจัยที่มีผลต3อการที่มี

ผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม โดยผู9วิจัยใช9ซอฟแวร^ Microsoft Excel 

2007 เพ่ือป�อนและวิเคราะห̂ข9อมูล 

ลำดับท่ี ด9านปtจจัย จำนวน 
ร9อยละของ

คำตอบ 

1 ปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศ 60 46.16 

2 ปtจจัยด9านเศรษฐกิจ 33 25.39 

3 ปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการ 22 16.92 

4 ปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม 15 11.53 

5 รวม 130 100.00 

ภาพท่ี 4.1 ผลคะแนนและจัดอันดับอิทธิพลของปtจจัยท่ีมีผลต3อการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า

(slow life) ในประเทศเวียดนาม 

    ผลการศึกษาตามตาราง ภาพท่ี 1 พบว3าปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศส3งผลต3อการท3องเท่ียวเชิงนิเวศ

แบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม มากท่ีสุด ร9อยละ 46.16 รองลงมาปtจจัยด9านเศรษฐกิจร9อยละ 

25.39 ปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการ ร9อยละ 16.92 และปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม ร9อย

ละ 11.53 ตามลำดับ 
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บทที่ 5 

การสรุป อภิปรายผล และข:อเสนอแนะ 

    การวิจัยเร่ือง การท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ในประเทศเวียดนาม เปeนการวิจัย

เชิงคุณภาพ (มีการสำรวจแบบสอบถามจากสำนักงานสถิติของจังหวัด Cà Mau ของประเทศเวียดนาม

จำนวน 130 ตัวอย3าง) ท่ีได9มาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข9อง โดยมีวัตถุประสงค̂ใน

การวิจัยดังน้ี 

    - เพ่ือศึกษาและนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีของการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศ

เวียดนาม ซ่ึงกำลังเปeนกระแสนิยมในปtจจุบันในระดับนานาชาติ 

    - เพ่ือศึกษาและนำเสนอรูปแบบการท3องเท่ียวแบบเนิบช9าของประเทศเวียดนามและของอีก

หลายๆประเทศ 

    - เพ่ือศึกษาพัฒนาการของการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม 

    - เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปtจจัยในด9านท่ีส3งผลต3อการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศ

เวียดนาม 

1. สรุปผล 

    จากการพิจารณาปtจจัยที ่มีผลต3อการท3องเที ่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า(slow life) ในประเทศ

เวียดนาม พบว3ามีปtจจัยที ่มีอิทธิพล 4 ประการ ได9แก3  ปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศ ปtจจัยด9าน

เศรษฐกิจ ปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม และปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการ ทำให9เห็นว3า 

    1.1 ด9านสภาพภูมิอากาศ 

       จากการศึกษาปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9ามากที่สุด 

จึงมีความเห็นว3าการท3องเที่ยวเชิงนิเวศจำเปeนต9องสร9างความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล9อมและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปeนข9อกำหนดเร3งด3วนโดยเฉพาะ ด9านประเด็นผลกระทบของการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพอากาศต3อการท3องเที ่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาการท3องเที ่ยวเชิงนิเวศ ปtญหา

ส่ิงแวดล9อมในการท3องเท่ียว เพ่ือส3งเสริมการท3องเท่ียวท่ีเปeนมิตรต3อส่ิงแวดล9อมและย่ังยืน  
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    1.2 ด9านเศรษฐกิจ 

      จากการศึกษาปtจจัยด9านเศรษฐกิจส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9ารองลงมาจาก

การศึกษาปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผู9วิจัยมีความเห็นว3าปtจจัยด9านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ̂ต3อ

พฤติกรรมในการจัดการด9านการเงินของตัวบุคคลหรือนักท3องเที่ยว เพราะจะส3งผลต3อระยะเวลาท่ี

กำหนดในการจัดการทั้งเป�าหมายในระยะสั้นและระยะยาวเพราะในการเดินทางท3องเที่ยวของแต3ละ

บุคคลย3อมเกิดค3าใช9จ3าย ทั้งก3อนการเดินทางและหลังการเดินทาง ในปtจจุบันความต9องการเดินทางไป

ท3องเที่ยวต3างประเทศได9รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นเปeนอย3างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ�กท่ีมี

แรงขับเคลื่อนในด9านการท3องเที่ยวมากที่สุด ทำให9ปtจจัยด9านเศรษฐกิจก็เปeนปtจจัยหลักที่จะส3งผลต3อ

การท3องเท่ียวเชิงนิเวศในประเทศเวียดนามเปeนอย3างมาก 

    1.3 ด9านกิจกรรมและกระบวนการ 

      จากการศึกษาปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการสรุปได9ว3านักท3องเที่ยวเห็นด9วยต3อปtจจัยน้ี 

โดยพบว3ามีสื ่อหลากหลายประเภทในการให9ข9อมูล เช3น โฆษณา แผ3นพับ นิทรรศการ ตามด9วย

กิจกรรมที่เอื้อต3อการสร9างจิตสำนึก เช3นศึกษาธรรมชาติเรียนรู9วิถีชุมชน และความหลากหลายของ

กิจกรรมทำให9เปeนท่ีน3าสนใจ 

    1.4 ด9านสังคมและวัฒนธรรม 

      จากการศึกษาปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม สรุปได9ว3าการท3องเที่ยวเชิงนิเวศ เปeนการเชื่อมโยง

วิถีชีวิต ประเพณี สังคม วัฒนธรรม และภูมิปtญญาให9เปeนรูปธรรม ต9องสร9างกิจกรรมทางประเพณี

วัฒนธรรม เปeนการสร9างสมดุลทางความย่ังยืนของการท3องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2. อภิปรายผล 

    จากการพิจารณาปtจจัยที ่มีผลต3อการท3องเที ่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า(slow life) ในประเทศ

เวียดนาม พบว3ามีปtจจัยที ่มีอิทธิพล 4 ประการ ได9แก3  ปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศ ปtจจัยด9าน

เศรษฐกิจ ปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการ และปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม ผู9วิจัยได9นำผล

การวิเคราะห̂ข9อมูลมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค̂ของการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

    2.1 วัตถุประสงค̂ที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ใน

ประเทศเวียดนาม 

      แนวคิดของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ผลการวิจัยสรุปได9ว3า จากการศึกษา

กลุ3มตัวอย3างแนวคิดที่เกี่ยวข9อง จะเห็นได9ว3าเปeนการท3องเที่ยวที่เน9นความเรียบง3าย สงบ มุ3งเน9น
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กิจกรรมที่เปeนมิตรและใส3ใจกับสิ่งแวดล9อม เน9นการท3องเที่ยวที่เข9าหาธรรมชาติ สัมผัสกับวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม อัตลักษณ^ของท9องถิ่นนั้น และมุ3งการกระจายรายได9ไปสู3ท3องถิ่น ซ่ึงการท3องเที่ยวใน

รูปแบบนี้กำลังได9รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การวางแผนและการพัฒนาท3องเที่ยวแบบเนิบช9า (Slow 

tourism) จึงควรเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม เน9นความเปeนด้ังเดิมให9เหมาะสมกับสภาพวัฒนธรรมและ 

อัตลักษณ̂ของท9องท่ี มีการจัดการกับผลกระทบด9านต3างๆ ร3วมกับผู9มีส3วนได9ส3วนเสียทุกฝ�าย ซ่ึงถ9าหาก

สามารถทำได9การพัฒนาการท3องเท่ียวก็จะนำไปสู3ความย่ังยืน 

    งานวิจัยนี้มีความพยายามเก็บรวบรวมข9อมูลจาก อินเทอร^เน็ต ห9องสมุด บทความวิจัยและส่ือ

สิ่งพิมพ^ต3างๆ ท้ังในประเทศและต3างประเทศให9ได9มากที่สุด แต3พบว3าข9อมูลที่สามารถหาได9มีจำกัด ทำ

ให9การหาข9อมูลที่ได9ค3อนข9างหาได9น9อย แต3ถึงแม9จะมีข9อจำกัดดังกล3าวข9างต9น ผลการวิจัยน้ีจะเปeน

ประโยชน^ในการใช9เปeนข9อมูลพื้นฐานสำหรับเข9าใจแนวคิดของการท3องเที่ยวแบบเนิบช9า (Slow life) 

ในประเทศเวียดนาม จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข9องกับการท3องเที่ยวแบบ

เนิบช9า (ธนากร ศรีตนไชย, 2021; พะยอม ธรรมบุตร, 2548; ป�ยะกษิดิ ์เดช เปลือยศรี, 2561; 

Lambert & Esther E, 2009; ทิพย^วิภา เนตรทิพย̂, 2559; Rubuliak,2006 ,Abstract) พบว3าส3วน

ใหญ3อธิบายถึงการท3องเท่ียวเชิงนิเวศในลักษณะใกล9เคียงกันคืออธิบายถึงลักษณะรูปแบบและพื้นฐาน

ของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า โดยจะยึดการท3องเที่ยวธรรมชาติและชุมชนเปeนหลัก ดังน้ัน

การอภิปรายในประเด็นน้ีจะเน9นศึกษาเปรียบเทียบจากผลการวิจัยของแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข9องกับการท3องเท่ียวเชิงนิเวศ ซ่ึงเปeนผู9ให9ข9อมูลเชิงคุณภาพ 

    2.2 วัตถุประสงค̂ท่ี 2 รูปแบบการท3องเที ่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (Slow life) ของประเทศ

เวียดนามและของอีกหลายๆประเทศ 

      รูปแบบการท3องเที่ยวแบบเนิบช9าของประเทศเวียดนาม คือการท3องเที่ยวในแหล3งธรรมชาติที่มี

เอกลักษณ̂เฉพาะถิ่นและแหล3งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยจุดเริ่มต9นของการท3องเที่ยว

เชิงนิเวศแบบเนิบช9าของประเทศเวียดนาม มาจากเปeนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

ผู9สูงอายุ ในรูปแบบของการท3องเที่ยวแบบเนิบช9าเพื่อช3วยให9นักท3องเที่ยวสูงอายุที่มาเยือนได9พบกับ

ธรรมชาติอันมีเสน3ห̂ของภูมิภาคต3างๆในประเทศเวียดนาม นักท3องเท่ียวสูงอายุส3วนใหญ3มักจะกลัวการ

เดินทางไกลเนื่องจากปtญหาสุขภาพ จากการสำรวจของ Vietravel  การท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบ

ช9าจึงมักจะมาในรูปแบบของ “ทัวร̂”แต3จริงๆแล9วกลุ3มเป�าหมายหลักของการท3องเที่ยวรูปแบบนี้ไม3ได9

มีเพียงแค3ผู9สูงอายุเท3านั้น แต3มีวัยกลางคนด9วย ด9วยเหตุนี้แนวโน9มในการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบ
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ช9านี้จึงได9แพร3กระจายไปทั่วโลกกับประเทศที่พัฒนาแล9วและกำลังพัฒนา และในประเทศที่มีผู9คน

อายุขัยยืนยาว เช3น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส ญ่ีปุ�น สิงคโปร̂ ออสเตรเลีย เนเธอแลนด̂ 

เปeนต9น เพราะนอกจากการอยู3อาศัยในสภาพแวดล9อมที่ดีและรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล9ว การ

ท3องเท่ียวก็เปeนหน่ึงในสาเหตุหลักท่ีทำให9ผู9คนมีอายุยืนยาว โดยแนวโน9มของการท3องเท่ียวแบบเนิบช9า

มีลักษณะโดยท่ัวไปเปeน 

- การท3องเที ่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าเป�ดให9เข9าชมได9ทุกเพศทุกวัยก็จริง แต3ช3วงอายุของ

นักท3องเท่ียวส3วนใหญ3 คือ ผู9สูงอายุ ท่ีมีอายุ 60 ปkข้ึนไป 

- จุดหมายปลายทางมักจะเปeน เมืองเก3า ทะเล ชนบท  

- ตารางการเดินทางได9รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ 

- ปtญหาสุขภาพของนักท3องเท่ียวระหว3างการเดินทาง 

- ไกด̂นำเที่ยวมีประสบการณ̂ด9านจิตวิทยา ง3ายต3อการเข9าใจ และจัดการกับเหตุการณ̂ฉุกเฉินท่ี

เกิดข้ึนได9อย3างรวดเร็ว 

    2.3 วัตถุประสงค̂ท่ี 3 พัฒนาการของการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ในประเทศ

เวียดนาม 

      พัฒนาการของการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า มีลักษณะเฉพาะ โดยการท3องเท่ียวในรูปแบบน้ี

คือ จะไม3มีการกำหนดเกณฑ^ เพื่อการตอบสนองความต9องการและสร9างความรู9สึกผ3อนคลายให9กับ

นักท3องเที่ยวโดยไม3คำนึงถึงอายุ โดยเฉพาะอย3างยิ่งสำหรับผู9สูงอายุ ซึ่งพัฒนาการของการท3องเที่ยว

เชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม เน9นการพัฒนาสายผลิตภัณฑ^การท3องเที่ยวสำหรับผู9สูงอายุ 

เปeนหลัก พร9อมนำเสนอส่ิงจูงใจและบริการท่ีเหมาะสมกับอายุ อาชีพของนักท3องเท่ียว ภาวะเศรษฐกิจ 

ฯลฯ ซึ่งถือว3าเปeนไปในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพมากๆ ในกิจกรรมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการ

ท3องเที่ยวของประเทศเวียดนาม และเนื่องจากการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9ามีลักษณะหลายอย3าง

ที่เหมาะสมกับบริบทของการแพร3ระบาดของโรคในปtจจุบัน ที่กำลังประสบกันอยู3ท่ัวโลกในขณะน้ี 

และจากมาตรการด9านสุขภาพและความปลอดภัยยังคงเปeนปtญหาหลักของนักท3องเที่ยวทุกคนใน

ปtจจุบัน  

 

    2.4 วัตถุประสงค̂ท่ี 4 ปtจจัยในด9านที่ส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า (slow life) ใน

ประเทศเวียดนาม 
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      จากผลการศึกษางานวิจัยนี ้ใช9วิธีการวิเคราะห̂ข9อมูลดังต3อไปน้ี:สถิติ การเปรียบเทียบและ

วิเคราะห̂ผ3านข9อมูลหลักและข9อมูลรอง(สำรวจจากข9อมูลการถามแบบสอบถามของสำนักงานสถิติของ

จังหวัด Cà Mau ของประเทศเวียดนามจำนวน 130 ตัวอย3าง) ประสบการณ^การทำธุรกิจการท3องเที่ยว

เชิงนิเวศของครัวเรือนและบุคคลในจังหวัด Cà Mau ของประเทศเวียดนาม อีกทั้งงานวิจัยน้ีจัดทำขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค@เพื่อวิเคราะห@ แนวคิด รูปแบบ พัฒนาการ และปtจจัยท่ีส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศ

รูปแบบต3างๆในประเทศเวียดนาม และจากผลการวิจัยพบว3ามีปtจจัย 4 ประการที่ส3งผลต3อการ

ท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม ปtจจัยด9านที่ส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ

เนิบช9าในประเทศเวียดนามท่ีน3าสนใจและอภิปรายมีดังน้ี 1) ปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศ 2) ปtจจัยด9าน

เศรษฐกิจ 3) ปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม 4) ปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการ พบว3าปtจจัยด9าน

สภาพภูมิอากาศส3งผลต3อการท3องเท่ียวเชิงนิเวศแบบเนิบช9า(slow life) ในประเทศเวียดนาม มากท่ีสุด 

(46.16%) รองลงมาปtจจัยด9านเศรษฐกิจ(25.39%) ปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการ (16.92%) 

และปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม (11.53%) ตามลำดับ  

      2.4.1ปtจจัยด9านสภาพภูมิอากาศ 

สภาพอากาศ เปeนปtจจัยที่สำคัญปtจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่ท3องเที่ยว รวมท้ัง

ความอุดมสมบูรณ̂ของสถานที่ท3องเที่ยว และด9วยรูปแบบอากาศที่ซับซ9อนของประเทศเวียดนาม 

เพราะด9วยลักษณะภูมิประเทศของเวียดนาม ทำให9มีสภาพภูมิอากาศที่แตกต3างกันมากในแต3ละ

ภูมิภาค ดังน้ันจึงควรศึกษาข9อมูลวางแผนให9พร9อมก3อนการเดินทาง 

      2.4.2 ปtจจัยด9านเศรษฐกิจ 

ในปtจจุบันความต9องการในการเดินทางไปท3องเที่ยวในประเทศเวียดนามได9รับความนิยมเพิ่มมากข้ึน 

อาจจะเพราะโลกเราเปeนยุคของโลกาภิวัฒน^การเดินทางในปtจจุบันจึงมีความสะดวกสบายมากข้ึน

กว3าเดิม ทำให9เศรษฐกิจการท3องเที่ยวเปeนเสาหลักในด9านของปtจจัยที่ส3งผลต3อการท3องเที่ยวเชิงนิเวศ

แบบเนิบช9าในประเทศเวียดนาม และยังเปeนตัวเชื่อมโยงให9เกิดความสัมพันธ̂ ทางด9านการค9าระหว3าง

ประเทศ เนื่องจากการเดินทางท3องเที่ยวจากสถานที่หน่ึงไปยังอีกสถานที่หนึ่งนั ้นก3อให9เกิดการ

เคล่ือนไหวทางด9านเศรษฐกิจ โดยแต3ละกระบวนการ ในการเดินทางของแต3ละบุคคลนั้นย3อมเกิด

ค3าใช9จ3ายขึ้น ทั้งค3าใช9จ3ายก3อนการเดินทาง ค3าใช9จ3ายระหว3างการ เดินทาง และค3าใช9จ3ายหลังการ

เดินทาง ทำให9ธุรกิจได9รับผลโดยตรงและโดยอ9อมจากนักท3องเที่ยว อุตสาหกรรมการท3องเที่ยวจะ

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหลายสาขารวมถึงชนิดของสินค9าและบริการที่มี ความแตกต3างกัน การ
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ท3องเที่ยวมีความสำคัญต3อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปeนแหล3งที่มาของเงินตรา ต3างประเทศ ช3วยลด

ปtญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว3างประเทศ ช3วยสร9างอาชีพและการจ9างงานก3อให9เกิด การ

กระจายรายได9 ก3อให9เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร9างเศรษฐกิจของท9องถิ่นและก3อให9เกิดการกระตุ9น

การผลิต กล3าวคือ การท3องเท่ียวช3วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในท9องถ่ินให9ดีข้ึน 

      2.4.4 ปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการ 

พบว3าในภาพรวมปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการมีระดับการตัดสินใจจากการจัดอันดับ อยู3ท่ี

อันดับ 3 หรือ 16.92 % ซึ่งหมายความว3าปtจจัยด9านกิจกรรมและกระบวนการมีผลต3อการตัดสินใจ

ของนักท3องเที่ยวในการมาท3องเที่ยวในประเทศเวียดนาม และเปeนปtจจัยที่นักท3องเที่ยวให9ความสำคัญ

และอาจจะกลับมาท3องเที่ยวอีกแต3อาจจะไม3ใช3ประเด็นหลักที่ดึงดูดนักท3องเที่ยวได9มากที่สุดเพราะ

ปtจจัยด9านภูมิอากาศและเศรษฐกิจมีมีค3าเฉลี่ยมากที่สุดตามลำดับ อย3างไรก็ตามการนำเสนอกิจกรรม

ที่น3าสนใจหรือน3าต่ืนตาต่ืนใจก็ยังคงเปeนปtจจัยที่สามารถส3งเสริมการท3องเที่ยวและส3งผลต3อการ

ตัดสินใจในการท3องเท่ียวประเทศเวียดนามได9 

      2.4.3 ปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม 

พบว3าปtจจัยด9านสังคมและวัฒนธรรม ระดับการตัดสินใจจากการจัดอันดับอยู3ในระดับน9อยที่สุด ซ่ึง

ปtจจัยน้ีประกอบด9วย อายุ อาชีพ สถานภาพ และศาสนามีผลต3อการตัดสินใจในการท3องเที่ยวแบบ

เนิบช9าในประเทศเวียดนาม ซึ่งถือเปeนหนึ่งปtจจัยที่มีความสำคัญ สามารถเปeนตัวกำหนดการตัดสินใจ 

พฤติกรรมและความคิดได9 อีกทั้งกลุ3มคนท่ีนับถือศาสนาที่แตกต3างกันออกไปย3อมมีความเชื่อ ทัศนะ

คติ มุมมอง พฤติกรรมที่แตกต3างกันออกไป ดังน้ันด9านทัศนคติ ค3านิยมและพฤติกรรมโดยมีสังคมและ

วัฒนธรรมได9มีส3วนเก่ียวข9องต3อการตัดสินใจต3อการมาท3องเท่ียวในประเทศเวียดนามอย3างแน3นอน 
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