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บทคัดย่อ 
 

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก             
ผู้เพาะเลี้ยงปลากัดจีน ในต าบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม ผู้เพาะเลี้ยงปลาทอง ในต าบลหนองกบ จังหวัด
ราชบุรี ผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง ในต าบลตะคร้ าเอน จังหวัดกาญจนบุรี  ตัวแทนในชุมชนและพนักงานที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวในพื้นที่ จ านวน 400 คน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่มย่อย และการวิจัยเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ของประเด็นปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งขึ้น 
 ผลการศึกษาพบว่า 1. บริบทชุมชนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม มีลักษณะคล้ายกันทั้ง 3 หมู่บ้าน 
กล่าวคือ ในแต่ละหมู่บ้านมีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเฉลี่ย 54 ครัวเรือน และมีลักษณะการด าเนินธุรกิจเพ่ือ
การส่งออกปลาสวยงามในปริมาณมากไปจ าหน่ายต่างประเทศทั่วโลก 2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
“หมู่บ้านปลาสวยงาม” ต้นแบบ ทั้ง 3 จังหวัด มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 1) การประเมินและสรุปผลข้อมูล
ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่มีศักยภาพสูงสุดในการจัดตั้งหมู่บ้านปลาสวยงามทั้ง 3 จังหวัด 2) จัดตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานในหมู่บ้านปลาสวยงาม 3) ศึกษาแนวคิดการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่ืน ๆ 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านปลาสวยงาม 4) ศึกษาความต้องการหมู่บ้านปลาสวยงาม 5) สร้างแบบจ าลอง
หมู่บ้านปลาสวยงาม 6) ด าเนินการก่อสร้างหมู่บ้านปลาสวยงาม 7) สร้างแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
หมู่บ้านปลาสวยงาม 8) พัฒนามัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวท้องถิ่น และ 9) ด าเนินการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านปลา
สวยงาม  
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปลาสวยงาม ฐานทุนชุมชน การมีส่วนร่วม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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Abstract 
 The purpose of this research was to develop Eco-tourism attraction based on 
Participating Community Based System under the Creative Economy Guidelines of ornamental fish 
industry of Thailand. Data were collected from: 1) 30 participants who were Siamese fighting fish 
farmers in Nong Pak Long Sub-district in Nakhon Pathom, Gold fish farmers in Nong Kob Sub-district 
in Ratchaburi, Gubby fish farmers in Takram-En Sub-district in Kanchanaburi, community 
representatives, and concerned officials and 2) 400 samples of tourists visiting the mentioned 
areas. Mixed methods research was used in the study. Qualitative data were collected by using 
in-depth interview and focus-group discussion. Meanwhile, questionnaires were distributed in 
order to gather quantitative data. Then, correlation analysis was performed to measure 
relationship of the problems addressed in the study.     
 The findings revealed that: 1. the community context, economic community grants 
and social community grants of the three villages were similar. The average household of 
ornamental fish culture was 54. Each household had been cultured ornamental fish for a long 
time and they were good at farming ornamental fish for exporting as well, 2. the development 
of Eco-tourism attraction, “Ornamental Fish Villages” and the “Ornamental Fish Learning 
Center Models” of 3 provinces was done by 9 steps: 1) evaluating and concluding the 
information on building the “Ornamental Fish Villages” from the highest potential ornamental 
fish farm of the mentioned provinces; 2) organizing the committees for operating the 
“Ornamental Fish Villages”; 3) studying the designs of eco-tourism attraction from different 
areas in order to apply to build the “Ornamental Fish Villages”; 4) investigating the necessary 
needed things for building the “Ornamental Fish Villages”; 5) making the models of the 
“Ornamental Fish Villages”; 6) building the “Ornamental Fish Villages”; 7) making managing 
guidelines for developing the “Ornamental Fish Villages”; 8) training the little guides of the 
villages; and 9) making a promotion. 
 
Keywords: Development, Ornamental Fish industry, Economic Community Grants, Participation, 
Creative Economy 
 
บทน า 
 ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเน้นการพัฒนา
สร้างความเข้มแข็งเพ่ิมศักยภาพให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยมีการใช้ทรัพยากรตามความเหมาะสมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถพึงพาตนเองได้อย่างพอเพียง ในขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, น. 1) ยึดแนวคิดการ
พัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ขณะเดียวกันก็ให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ                 
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 กรมการพัฒนาชุมชนและแผนชุมชน (2550, น. 10) กล่าวว่า การระดมสรรพก าลังของทุกภาคส่วน
ของสังคมในลักษณะพหุภาคี ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักวิชาการ นักการเมือง สื่อมวลชน และ
องค์กรพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กันทุกระดับทั้งในระดับชาติ ท้องถิ่น  
ชุมชน ต้องเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชน เข้าถึง
บริการของรัฐอย่างทั่วถึง ก าหนดให้มีการด าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจที่เอ้ืออาทรต่อประชาชน พร้อมทั้งเพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นที่ตัวประชาชนให้พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถให้เกิดความ
เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกัน สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากข้ึน โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในบริบทอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ดังนั้นแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาและแก้ไขปัญหา จึงได้รับการยอมรับ
และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพราะสามารถท าให้เกิดการสนองตอบที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและ
ตรงต่อปัญหา โดยประชาชนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างเป็นอิสระในทุกขั้นตอนเน้นการ
ท างานแบบพ่ึงพาตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลในรูปของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วม
อย่างชัดเจน มีกิจกรรมที่ท าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันมั่นคงและมีความรู้สึกร่วมอย่าง
ชัดเจน จนเกิดเป็นพลังกลุ่มซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้งานพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จ 
เพ่ือร่วมกันวางแผนและร่วมมือกันก าหนดวิถีทางการด าเนินชีวิตของตนเองและชุมชนไปสู่รากฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน (จันทกร รื่นรมย์, 2547, น. 22) สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนส าคัญอย่างมากในการสร้างเสริมให้อุตสาหกรรม
ปลาสวยงาม ได้พัฒนาและขยายตัวเพ่ิมฐานความมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเพาะเลี้ยง
ปลาสวยงามนั้นก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ท าสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยอาศัยทุนชุมชนในการ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหรือเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นตลอดจนการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน  รวมถึงการร่วมมือกันท ากิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากร จึงนับว่ามีความส าคัญโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาถึงความหลากหลายของผู้มีส่วนร่วมและแนวทางการ
มีส่วนร่วม เพราะปัจจัยเหล่านี้ จะเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชน (สุรพล พยอมแย้ม, 2545)  
  จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงาม เนื่องจากในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม 
และจังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่มีปริมาณสูงสุดของประเทศ จึ งควรมีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” ขึ้นในแหล่งเพาะเลี้ยงดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการบริหาร
จัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิง
นิเวศ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับวิถชีีวิตของผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามให้ดีข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน ทุนชุมชนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของ
ไทย กรณีศึกษาหมู่บ้านปลาสวยงามต้นแบบ ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
กาญจนบุรี 

2. เพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย กรณีศึกษาหมู่บ้านปลาสวยงามต้นแบบ ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
     มีระยะเวลาในการศึกษา กรกฎาคม 2555 ถึง  มิถุนายน 2556 ซ่ึงเป็นการศึกษาบริบทชุมชน       
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ทุนชุมชนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงาม
ในจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรีและศึกษาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐาน
ทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศูนย์การเรียนรู้ คณะผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยใช้การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
ซึ่งเป็นกระบวนการและวิธีการศึกษาวิจัยที่เหมาะสมกับการวิจัยครั้งนี้ 
 
กรอบแนวความคิด 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  สมชาย สนั่นเมือง (2541, น. 35) ได้กล่าวว่า แนวทางในการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นจะต้องมี
การมุ่งไปสู่ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการรองรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ให้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน ได้แก่ 
    1. ระดับนโยบาย จะต้องมีการหาทางให้ชุมชนทุกชุมชน ทุกคน ทุกระดับ รับทราบนโยบายการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
    2. ระดับแผน จะต้องหาทางให้ชุมชนเข้าใจแบบแผนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้ชัดเจนทุกระดับ
ของแผน 
   3. ระดับปฏิบัติ ให้สมาชิกของกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ทุกชุมชนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวศึกษา
แผนปฏิบัติ แนวทาง และวิธีปฏิบัติให้เข้าใจ จนสามารถให้ความร่วมมือและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีการแนะน า
อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าสมาชิกชุมชนทุกชุมชน ทุกคน ทุกระดับ ด าเนินการไป
ถูกทิศทางแล้ว 
   4. มีการติดตามและให้การแนะน าอย่างต่อเนื่อง 

แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศและศูนย์การเรียนรู้ 
1. องค์ประกอบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
    เชิงนิเวศและศูนย์การเรียนรู ้
2. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของ 
    ไทย 
3. ทฤษฏีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. การมีส่วนร่วม 

บริบทชุมชน 
1. ทุนชุมชนทางเศรษฐกิจ 
2. ทุนชุมชนทางสังคมและวัฒนธรรม 
3. โครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การพัฒนาศูนย์ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

บนฐานทนุชมุชนแบบมสี่วนร่วม 
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย 
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    ระดับข้ันของการมีส่วนร่วมมี 4 ระดบั ดังนี้ 
    1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) 
    2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) 
    3. การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Benefit) 
    4. การมีส่วนร่วมในการด าเนินผล (Evaluation)  
  จากค านิยามข้างต้นพอที่จะสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันใน
เรื่องของความต้องการและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วน
ร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมที่ขั้นตอนการตัดสินใจเป็นประการส าคัญ ซึ่งในแนวทางการมีส่วนร่วมนั้นมุ่งให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้น
ปัญหา เป็นผู้ที่มีบทบาทในทุก ๆ เรื่องไม่ใช่ว่าก าหนดให้ประชาชนปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย่างต้อง
เป็นเรื่องของประชาชนที่จะคิดข้ึนมา 
 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549) ได้กล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวหลากหลายประเภทที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ควรมีลักษณะหลักส าคัญหรือมีองค์ประกอบ
อย่างน้อย 3 องค์ประกอบ หรือ 3A’s คือ ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) 
ทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีเส้นทางคมนาคมขนส่งเข้าถึง (Accessibility) และทรัพยากรท่องเที่ยวต้องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก (Amenities) ในขณะที่ วศิน อิงคพัฒนากุล (2554, ออนไลน์) มีแนวคิดว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวควรมีลักษณะหลักส าคัญ 4 ประการ หรือเรียกว่า 4A’s คือ เพ่ิมองค์ประกอบของ
การบริหาร (Ancillary service) เข้ามาใน 3A’s  
  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญอย่างมาก
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยวควรต้องมี
องค์ประกอบครบทั้ง 4 อย่าง คือ มีสิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว มีเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง (Accessibility) มีสิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) และองค์ประกอบของการบริหาร 
(Ancillary service) เพ่ือสร้างอุปทานทางการท่องเที่ยว ก็คือ การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก และ
บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น การคมนาคมขนส่ง น้ าประปา ไฟฟ้า และระบบ
โทรคมนาคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นระบบ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  นิฐริน ไล้พันธ์ (2544) ได้ศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อุทยาน
แห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี ใน 6 ด้าน พบว่า 1. ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยควรปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติ ด้านการ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมทั้งจัดสถานที่ชมวิวทิวทัศน์และชมสัตว์ป่าเพ่ิมเติม โดย
ค านึงถึงความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ส าหรับน้ าตกห้วยหลวงซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ควรปรับปรุงบันไดที่ใช้ในการขึ้นลงให้มีความแข็งแรงและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการดูแลรักษาความสะอาดโดยเฉพาะเรื่องขยะ นอกจากนี้ ควร
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น 2. ด้านการให้การศึกษาและสร้างจิตส านึก ควรมีกิจกรรมเพ่ือสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ด้วยการ
จัดอบรมสัมมนา ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท าการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
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ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับเจ้าหน้าที่
เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักท่องเที่ยวและประชาชนท้องถิ่น 3. ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ท้องถิ่น ปัจจุบันการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น ควรมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้
ประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว เช่น ขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม ขายของที่ระลึก เป็น
มัคคุเทศก์ ให้บริการที่พักกับนักท่องเที่ยว เป็นต้น 4. ด้านการส่งเสริมการตลาดและการน าเที่ยว ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปรู้จักมากขึ้นในทุกระดับ และ
ควรจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
เพ่ิมขึ้น 5. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ ควรพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ า 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ให้ดีขึ้น และควรปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
6. ด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านการบริหารจัดการ และควรเปิดโอกาสให้เอกชน องค์กรชุมชนท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่น เข้ามาร่วม
ลงทุนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและควรก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการ
ป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  สอดคล้องกับ ระพีพรรณ ทองห่อ (2548) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้
ศักยภาพและข้อจ ากัดของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า ในด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละพ้ืนที่ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบล อบต. องค์กรชุมชน และองค์กรประชาชน ซึ่งจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาและจัด
กิจกรรมในพ้ืนที่ของตนเองโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา ส าหรับการบริหารจัดการ
ด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว จะให้ความส าคัญกับการปรับปรุงภูมิทัศน์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็น
หลัก 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้น ประชาชนในชุมชนยินดี ให้ใช้
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลที่ต้องการให้ชุมชนมีเศรษฐกิจดีขึ้น นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้สัมผัส
กับธรรมชาติ ได้ชื่นชมกับภูมิทัศน์ที่งดงาม มีสิ่งอ านวยความสะดวก และสะอาด ปลอดภัย และต้องอาศัย
แนวทางในหลาย ๆ ด้านในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมการตลาดและการน าเที่ยว เป็นต้น ซึ่งสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ได้เป็นอย่างดี 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรการวิจัย ที่ท าการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คือ ผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่ขึ้นทะเบียนฟาร์ม
ของแต่ละจังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือให้ข้อมูลในขั้นตอนการเก็บ
ข้อมูลดังนี้ 
  1. ผู้เพาะเลี้ยงปลาทอง ในต าบลหนองกบ จังหวัดราชบุรี จ านวน 42 ฟาร์ม 
  2. ผู้เพาะเลี้ยงปลากัดจีน ในต าบลหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม จ านวน 37 ฟาร์ม 
  3. ผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง ในต าบลตะคร้ าเอน จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 83 ฟาร์ม 
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 เลือกมาจากผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่ขึ้นทะเบียนฟาร์มของแต่ละจังหวัด (สถาบันวิจัยสัตว์น้ า
สวยงามและพรรณไม้น้ า, 2554, ออนไลน์) 
 การสุ่มตัวอย่าง 
  1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
กาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ได้แก่ 
    1.1 ตัวแทนในชุมชนเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 20 คน ได้แก่ 
    นายพิเศษ สงเคราะห์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี  2554 สาขาเพาะเลี้ยงปลา
สวยงามและพันธุ์ไม้น้ า นางมณฑา สร้อยแสง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2555 สาขาเพาะเลี้ยงปลา
สวยงามและพันธุ์ไม้น้ า นายศักรินทร์ สินทะสุทธิ์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2557 สาขาเพาะเลี้ยงปลา
สวยงามและพันธุ์ไม้น้ า นางสิรินุช ฉิมพลี เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจ าปี 2558 สาขาเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
และพันธุ์ไม้น้ า นายสุภาพ มีนาลุ่ม หัวหน้ากลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากัดจีน ต าบลหนองปากโลง  ผู้เพาะเลี้ยงปลา
ทองในจังหวัดราชบุรี 5 ท่าน ผู้เพาะเลี้ยงปลากัดจีนในจังหวัดนครปฐม 5 ท่านและผู้เพาะเลี้ยงปลาหางนกยูง
ในจังหวัดกาญจนบุรี 5 ท่าน 
   1.2 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์จาก
สถาบันการศึกษา จ านวน 10 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี  โดยแจก
แบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่ไม่ทราบความน่าจะเป็น 
(Non probability sampling) เนื่องจากไม่ทราบรายชื่อของประชากร และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2552) ใช้เทคนิคการสุ่มทั่วไป (Typical sampling) การสุ่มนี้จะข้ึนอยู่
กับดุลยพินิจของคณะผู้วิจัยเอง ในการเลือกขนาดตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
ราชุบรี 130 คน นครปฐม 140 คน กาญจนบุรี 130 คน 
  3. กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์กับผู้น าชุมชน และผู้ที่มีบทบาท
ในชุมชน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวใน
จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 400 คน ประกอบไปด้วยเนื้อหา ซึ่งแบ่งเป็น 3 
ส่วน คือ  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check list)  
   ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใช้ค าถามแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
   ส่วนที่ 3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ใช้ค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เจาะลึกเ พ่ือศึกษาวิถีชีวิตชุมชน  ความเป็นอยู่  
ความสัมพันธ์ของชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ 
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พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 2 ท่าน เพ่ือตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ (Wording) จากนั้นน าไปทดสอบ (Pre-test) โดยทดลอง
เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรหาค่า
สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha coefficient) (Cronbach, 1951) โดย
การส ารวจ และค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถามนี้ ได้ออกมา 0.941 ถือได้ว่าแบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้ 
จากนั้นน าแบบสอบถามมาใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ระยะที่ 1 ก าหนดหัวข้อศึกษาที่เกี่ยวกับบริบทชุมชน ทุนชุมชนทางเศรษฐกิจและทุนชุมชนทาง
สังคม เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” ทั้ง 3 จังหวัด และศูนย์การเรียนรู้ปลาสวยงาม
ต้นแบบ มีการประชุมเพ่ือหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ผู้น าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่ม นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวม
เป็นข้อมูลหลัก 
  ระยะที่ 2 คณะผู้วิจัยเข้าไปในพ้ืนที่แบบเจาะลึกโดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ศึกษาวิถี
ชีวิตชุมชน ความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ของชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สังเกตการณ์
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน มีการบันทึกภาพและเสียง 
  ระยะที่ 3 คณะผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
“หมู่บ้านปลาสวยงาม” และความต้องการในการตั้งศูนย์การเรียนรู้ปลาสวยงามต้นแบบของนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี 
  ระยะที่ 4 คณะผู้วิจัยด าเนินการก่อสร้างและเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” 
และศูนย์การเรียนรู้ปลาสวยงามต้นแบบอย่างเป็นทางการทั้ง 3 จังหวัด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  แบบสอบถามนักท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
   ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยแยกเป็น
ประเด็นคือ ด้านส่วนประสมทางการตลาด องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวและส่วนประสมการตลาดของ
แหล่งท่องเที่ยว ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลใน
รูปตารางประกอบค าบรรยาย 
   ส่วนที่ 3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย 
  การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม
ย่อย (Focus group)  
   ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน ความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ของชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)    
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ผลการศึกษา 
     บริบทท่ัวไปของพ้ืนที่ศึกษา  
 ต าบลหนองปากโลง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
  โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม ทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  การระบายน้ า การ
ก าจัดขยะ และเส้นทางคมนาคม รวมถึงมีสาธารณูปการที่เหมาะสม ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมีเนื้อที่ในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามประมาณ 78 ไร่ ส่วนใหญ่
เพาะเลี้ยงปลากัด ครัวเรือนละประมาณ 45,000 – 55,000 ตัว จ านวนปลาสวยงามที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด
ประมาณ 3,000,000 ตัว และมีสมาชิกในชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลากัดจีนประมาณ 40-50 ครัวเรือน โดยฟาร์ม
เพาะเลี้ยงที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ฟาร์มนายสุภาพ มีนาลุ่ม บ้านเลขที่ 97 หมู่ 3 ต าบลหนองปากโลง อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 
 ต าบลหนองกบ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคที่เหมาะสม ทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์  การระบายน้ า การ
ก าจัดขยะ แต่เส้นทางคมนาคมจากถนนสายหลักเข้าสู่ต าบลค่อนข้างไกลและช่องการจราจรแคบ รวมถึงมี
สาธารณูปการที่เหมาะสม ทั้งโรงเรียน ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ร้านขายยา ที่พัก
สายตรวจ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยมี พ้ืนที่เพาะเลี้ยงประมาณ 812 ไร่ ประกอบด้วย ผู้
เพาะเลี้ยงเฉลี่ย 30–45 ครัวเรือน ครัวเรือนละประมาณ 3,500–4,500 ตัว โดยฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ ฟาร์ม นายธนาวุฒิ วังตาล บ้านที่เลขที่ 56 หมู่ 2 ต.หนองกบ อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
  มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคที่เหมาะสม ทั้งไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การระบายน้ า การ
ก าจัดขยะ แต่เส้นทางคมนาคมจากถนนสายหลักเข้าสู่ต าบลค่อนข้างไกล รวมถึงมีสาธารณูปการที่เหมาะสม 
ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ที่พักสายตรวจ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีสภาพภูมิอากาศที่
เหมาะสม และสภาพแหล่งน้ าสมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม โดยมีผู้เพาะเลี้ยงเฉลี่ย 45–55 
ครัวเรือน ครัวเรือนละประมาณ 60,000–70,000 ตัว โดยฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ฟาร์มนาย
นิพล กิตติคุณพงษ ์บ้านเลขที่ 140 หมู่ 15 ต าบลตะคร้ าเอน อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” บนฐานทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมปลาสวยงามของไทย 
  1. การประเมินและสรุปผลข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่มีศักยภาพสูงสุดในการจัดตั้ง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” ทั้ง 3 จังหวัด 
   จากการประเมินและสรุปผลข้อมูลฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่มีศักยภาพสูงสุดในการ
จัดตั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” ทั้ง 3 จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้ หมู่บ้านปลากัดจีน 
ได้แก่ นายสุภาพ มีนาลุ่ม ได้คะแนนการประเมินผลสูงสุดคือ 28 คะแนน หมู่บ้านปลาทอง ได้แก่ ฟาร์มนาย
ธนาวุฒิ วังตาล ได้คะแนนการประเมินผลสูงสุดคือ 27 คะแนน และหมู่บ้านปลาหางนกยูง ได้แก่ ฟาร์มนายนิ
พล กิตติคุณพงษ์ ได้คะแนนการประเมินผลสูงสุดคือ 28 คะแนน โดยปัจจัยที่ใช้ประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงปลา
สวยงามที่มีศักยภาพ ได้แก่ พ้ืนที่เพาะเลี้ยง จ านวนสมาชิกที่เพาะเลี้ยงต่อฟาร์ม ปริมาณปลาที่เพาะเลี้ยงเฉลี่ย
ต่อเดือน ปริมาณปลาที่จ าหน่ายเฉลี่ยต่อเดือน รายได้ต่อเดือนเฉลี่ย การคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ไฟฟ้า ประปา ห้องน้ า ลานจอดรถ และความเป็นมิตรของผู้เพาะเลี้ยง 
  2. การจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมู่บ้านปลาสวยงามต้นแบบ 
    จากการประชุมกลุ่มย่อยและลงมติของชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามแต่ละจังหวัด มีการ 
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เลือกสมาชิกท่ีเป็นตัวแทนในการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมู่บ้านปลาสวยงาม  
  3. สรุปแนวคิดการออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่ืนๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” ต้นแบบ 
   จากการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเพ่ือพัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” 
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ภาพรวมของชุมชนต้นแบบที่ท าการศึกษา เพ่ือประมวลปัจจัย ที่ส่งเสริมให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลา
สวยงาม” ได้ดังต่อไปนี้  ปัจจัยด้านพ้ืนที่ คือต้องมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณะเฉพาะถิ่น 
(Endemic identity) เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system) และในพ้ืนที่ของแหล่งนั้นเป็นการท่องเที่ยวที่มี
พ้ืนฐานอยู่กับธรรมชาติ ปัจจัยด้านการจัดการ คือ ต้องมีการจัดการการท่องเที่ยวที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม ปัจจัยด้านกิจกรรมและกระบวนการ คือ การท่องเที่ยวจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ 
(Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็น
การเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกที่ดีต่อ
นักท่องเที่ยว และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม คือ การท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น 
(Involvement of local community or people participation) จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้ง
การกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพ่ือกลับมาบ ารุงรักษาและจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 
  4. สรุปความต้องการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” ต้นแบบ จากนักท่องเที่ยว 
   จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้าน
ปลาสวยงาม” ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจจากมากไปหาน้อย คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัย
การส่งเสริมการตลาด  
   ความต้องการในการตั้งศูนย์การเรียนรู้ปลาสวยงามต้นแบบจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ทุก
ปัจจัยอยู่ในระดับมาก โดยเรียงระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจากมากไปหาน้อย คือ  ท าเลศูนย์การ
เรียนรู้ตั้งอยู่ในชุมชนเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม อยากให้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปลาสวยงามต้นแบบ มี ศูนย์
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ มีเทคนิคที่ทันสมัยในการแสดงทักษะเกี่ยวกับปลาสวยงาม เช่น สาธิตการ
เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ขั้นตอนการบรรจุปลาสวยงามเพ่ือการขนส่ง เป็นต้น และควรจัดให้มีกิจกรรมที่
หลากหลายสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป มีมัคคุเทศก์น าชมภายในศูนย์การเรียนรู้ปลาสวยงามต้นแบบ ส่วน
นิทรรศการควรเน้นด้านกระบวนการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม มีสถานที่อ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ เช่น 
ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก   
  5. สร้างแบบจ าลองหมู่บ้านปลาสวยงาม  
   คณะผู้วิจัยร่วมกับชุมชนผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ร่วมกันสังเคราะห์แบบจ าลองแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ได้ข้อสรุปว่า พ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ได้มีการวางผังไว้ได้อย่างเป็นระบบ สะดวกต่อการเรียนรู้และท่องเที่ยว โดยชุมชนมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้มี
การตกแต่งและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งข้ึน 
  6. ด าเนินการก่อสร้างหมู่บ้านปลาสวยงาม  
   ฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในจังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี มี
ศักยภาพในการจัดตั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือด าเนินการ
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ก่อสร้างของคณะผู้วิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมภายในฟาร์มมีลักษณะการวางโครงสร้างไว้ได้อย่างเป็นระบบ แต่
สภาพภูมิทัศน์ยังไม่สวยงาม และยังไม่มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปลาสวยงามภายในฟาร์ม 
  7. สร้างแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านปลาสวยงาม  
   การก าหนดเงินลงทุนของสมาชิกภายในหมู่บ้านปลาสวยงาม ทั้ง 3 จังหวัด โดยก าหนดให้
สมาชิกลงหุ้น 40 คนต่อหมู่บ้าน (เนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านจะมีสมาชิกประมาณหมู่บ้านละ 40 คน) สมาชิก
ต้องลงหุ้นอย่างน้อย 10 หุ้นต่อคน เป็นจ านวนมูลค่า 100 บาทต่อหุ้น ดังนั้น จะมีมูลค่าเงินรวมในกองทุนอย่าง
น้อย 40,000 บาทต่อหมู่บ้าน ที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ค่าใช้จ่าย
มัคคุเทศก์ การสั่งผลิตสินค้าที่ระลึก ค่าน้ า ค่าไฟ เป็นต้น กรณีสินค้าจากภายนอก จะให้เข้ามาจ าหน่ายโดยไม่
เก็บค่าสถานที่ รายได้ที่ได้จากการขายสินค้าจะแบ่งให้แก่ชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียง 
  8. พัฒนามัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวท้องถิ่น  
   คณะผู้วิจัยด าเนินการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
“หมู่บ้านปลาสวยงาม” มีรายวิชาดังนี้ 1. ความส าคัญและบริบทของหมู่บ้านปลาสวยงาม 2. การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาบริบทของหมู่บ้านปลาสวยงาม 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว 4. การฝึกปฏิบัติเป็นผู้ช่วย
มัคคุเทศก ์5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์ และ 6. การฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก ์ 
  9. ด าเนินการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านปลาสวยงาม 
   คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” ผ่าน
ช่องทางสื่อต่าง ๆ ดังนี้  
   9.1 จดหมายข่าวเฟ่ืองฟ้า ปีที่ 32 ฉบับที่ 22 ประจ าวันที่ 3-9 มิถุนายน 2556 
   9.2 เครือข่ายสังคมออนไลน์ Aquarium Biz Magazine วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 20.11 น. 
เว็บไซต์ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523375981062819.1073741855. 273370006  
0634 19&type =3 
   9.3 หนั งสื อพิมพ์  บ้ านเมื องฉบั บวั นที่  17 มิ ถุ นายน 2556 หน้ า  13 และ เว็ บไซต์  
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000072974 ของASTV ผู้จัดการออนไลน์ 
17 มิถุนายน 2556 เวลา14:02 น 
   9.4 หนังสือพิมพ์ ข่ าวสดฉบับวันที่  19 มิถุนายน 2556 แวดวงราชภัฏ  และ เว็บไซต์  
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROeVlXb3dOakU1TURZMU5nPT0=&sectioni
d=TURNek1RPT0=&day=TWpBeE15MHdOaTB4T1E9PQ==  
   9.5 รายการสู้กับภัย ออกอากาศทาง คมชัดลึก TV วันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 15.00 น.  
   9.6 รายการทุกข์ชาวบ้าน ช่วงสุขชาวบ้าน ออกอากาศทางช่อง TNN24 วันที่ 10 กันยายน 2556 
เวลา 11.30 – 11.50 น. 
   9.7 รายการคมชัดลึกฝึกอาชีพ ออกอากาศทางช่องคมชัดลึก วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. 
   9.8 รายการหนึ่งสมองสองมือ ออกอากาศทางช่อง 7 วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 – 
17.30 น.  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการศึกษา 
 1. การท ากิจกรรมร่วมกันของชุมชน ควรเชิญชวนชุมชนข้างเคียง หรือชุมชนอื่นมามีส่วนร่วมจะท า
ให้ชุมชนมีความหลากหลาย และมองเห็นความส าคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน 

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000072974%20%20ของ
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROeVlXb3dOakU1TURZMU5nPT0=&sectionid=TURNek1RPT0=&day=TWpBeE15MHdOaTB4T1E9PQ==
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROeVlXb3dOakU1TURZMU5nPT0=&sectionid=TURNek1RPT0=&day=TWpBeE15MHdOaTB4T1E9PQ==
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000072974%20%20ของ
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000072974%20%20ของ
http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9560000072974%20%20ของ
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 2. ควรเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการเพาะเลี้ยง 
ด้านธุรกิจ มาถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” 
 3. ชุมชนควรร่วมกันวางแผนการเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้ งมีการ
อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
 4. ชุมชนควรจัดตั้งชมรม หรือเครือข่ายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งของ
ชุมชนที่ชมรมหรือเครือข่ายตั้งอยู่และชุมชนข้างเคียง  
 5. ภาครัฐควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้รับความสนใจในการปรับปรุงและพัฒนา 
 6. ควรส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ตระหนักถึงการดูแล
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาด้านการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลา
สวยงาม” เช่น แผนการจัดจ าหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับปลาสวยงาม แผนการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านปลา
สวยงาม อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความล้มเหลว และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” 
 3. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
“หมู่บ้านปลาสวยงาม” อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 4. ควรมีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “หมู่บ้านปลาสวยงาม” 
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