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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง การเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน  กรณีชุมชนริมนํ้า อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุร ีมีวัตถุประสงคดังน้ี (1) สภาพทั่วไปในปจจุบันของชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (2) เพื่อศึกษา
ความพรอมดานศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชนกรณี ชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (3) เพื่อศึกษาความ
เขมแข็งดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (4) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และ
ขอเสนอแนะในดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี กําหนดกลุมตัวอยาง ไดแก 
ชาวบานในชุมชนและบริเวณชุมชนใกลเคียงจํานวน 311 คน นักทองเที่ยวจํานวน 118 คน และกรรมการพัฒนาชุมชนริมนํ้า
และผูประกอบการ จํานวน 3 คน 
 การวิจัยคร้ังนี้พบวา 
 1.ชุมชนริมนํ้าจันทรบูรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองมาตั้งแตป 2554 จนกระทั่งปจจุบันแตไมบอยครั้งมาก สภาพ
บริการ มีรานอาหาร รานกาแฟ รานไอศกรีม รานกวยเตี๋ยวและกวยจ๊ับโบราณ และรานขายของที่ระลึก สภาพรานและที่อยู
อาศัยเกาแก จํานวน 12 หลัง ถือวา วาเปนจุดไฮไลทการทองเที่ยวริมนํ้าที่สําคัญที่สุด 

2. ศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชน 4 ดาน ที่มีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง อยูในขายควรปรับปรุง คือ (1) 
ดานบริการการทองเที่ยว มี 7 รายการ (2) ดานทรัพยากรการทองเที่ยวมีเพียง 1 รายการ (3) ศักยภาพดานการบริหารการ
ทองเที่ยว มี 4 รายการ (4) ศักยภาพดานการตลาด มี 5 รายการ  
 3. ระดับความเขมแข็งชุมชนการจัดการทองเที่ยว 7 ดาน ที่อยูในระดับปานกลาง อยูในขายควรปรับปรุง  คือ (1) 
ดานภูมิปญญาทองถิ่น มี 6 รายการ (2) ดานการพึ่งพาตนเอง มี 3 รายการ (3) ดานผูนํา/ปราชญทองถิ่น มี 2 รายการ (4) 
ดานกระบวนการเรียนรู พบวา มี 3 รายการ (5) ดานการสนับสนุนจากองคกรภายในและภายนอก มี 4 รายการ (6) ดานการมี
สวนรวมของชุมชน มี 4 รายการ (7) ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม พบวา มี 2 รายการ 

4.ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน คือ ปญหาการจัดการทรัพยากรนํ้าเปนไป
อยางยากลําบากในฤดูฝน ปญหาขาดการมีสวนรวมของชุมชน ปญหาความหลากหลายของสินคาที่เปนของที่ระลึก ปญหา
นักทองเที่ยวยังขาดการรับรู ควรเพิ่มชองทางทางการตลาดอ่ืน ๆ 

 
 

Abstract 

The study Capacity Building and Strengthening Community Tourism Management Case waterfront 
community Muang District, Chanthaburi Province.The following objectives :   (1) the current community 
waterfront district, Chanthaburi (2) to study and the potential for managing community tourism, the 
community, the waterfront district, Chanthaburi (3) to strengthen management. community tourism. The 
waterfront community Muang Chanthaburi (4) to study the problems. And suggestions for managing 
community tourism. The waterfront community Muang Chanthaburi The sample consisted of community 
residents and visitors to the nearby community of 311 118 people and the development of the 
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waterfront and a third person .This research found thatFirst . Community Monday , waterfront activities 
are integrated continuously since 2554 until the present, but not very often have longer service 
restaurants , coffee shops, ice cream, noodles and Kwawjab ancient . Souvenir shop Each housing 
condition and considered as the oldest of 12 points to highlight the most important waterfront .Two . 
Potential in the management of the Community Tourism fourth potential is moderate . Improvement in 
the network are (1) the travel service with 7 items (2) the tourism resources, with only one item (3) 
tourism management capabilities with four items (4 ) marketability with 5 listings .Three, Levels 
strengthened community tourism management at the seventh level. In the network should be improved 
are: (1) the local knowledge has six items ( 2 ) the self has three items ( 3 ) the leader / local scholars 
have 2 items ( 4) the learning process that has three items   ( 5) the support of organizations within and 
outside the four items ( 6) the involvement of the community with four items ( 7) the resources and 
environment that has two entries .Four, Problems . And suggestions in the travel management community 
is the issue of water resources management is very difficult in the rainy season. Lack of community 
involvement. With a variety of items as souvenirs. Still a lack of awareness. Should add other marketing 
channels. 

 

บทนํา 

ชุมชนยอยที่ 4 หรือ ชุมชนริมนํ้าจันทบุรี ตั้งอยูในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองจันทบุรี ชุมชนริมนํ้าจันทบูร
ในอดีตแตเดิมรูจักกันในชื่อที่เรียกกันติดปากวา "บานลุม"พื้นที่บานลุมครอบคลุมพื้นที่สําคัญในประวัติศาสตรเมืองจันทบูรใน
อดีตกวา 300 ป คือ บริเวณคายตากสิน ศาลากลางหลังเกา ศาล วัดโบสถ และริมฝงแมนํ้าจันทบุรีฟากตะวันตกตั้งแตทาสิงห 
ทาหลวง ตลาดลาง ซอยกระจาง และซอยศรีจันท ตลาดริมนํ้าน้ีเปนชุมชนเกาแกของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแตสมัย
รัตนโกสินทรตอนตน ตอมาไดพัฒนา มาเปน ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการคาของจันทบุรีที่สําคัญแหงหน่ึงในสมัยรัชกาลที่ 
5 มีจุดเริ่มตนจากเชิงสะพาน วัดจันทร ผานบานทาหลวงยาวเปนแนวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดลาง บริเวณที่เรียกวาทาเรือ
จางอาคาร สวนใหญ เปนที่พักอาศัย และรานคาของชุมชนที่มีอายุเกือบรอยป ซ่ึงสรางมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่5 ยานทาหลวงจึง
ถือวาเปนยานประวัติศาสตรของ จังหวัดจันทบุร ี(http://www.paiduaykan.com, ออนไลน)  

จนกระทั่งตนป 2552 เม่ือสํานักงานพาณิชยจังหวัดจันทบุรีมีนโยบายที่จะพัฒนายานเกาน้ีใหกลับมาเปนยานการคา
ที่สําคัญอีกครั้งหน่ึง จึงไดจัดใหมีการทําประชาคมเพื่อกําหนดทิศทางการอนุรักษและพัฒนา เกิดกลุมอาสาสมัครทํางานเพื่อ
ฟนฟูและพัฒนาชุมชน ในนามของ "คณะกรมการพัฒนาชุมชนริมนํ้าจันทบูร" รวมกันดําเนินกิจกรรมฟนฟูชุมชน อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม และความเปนยานการคา สืบสานเรื่องราวประวัติศาสตรของชุมชน และถายทอดสูคนรุนหลัง 
เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน ภายใตแนวความคิด "วัฒนธรรมนําการคา" โดยกําหนดเปนวิสัยทัศนและขอตกลงรวมกันวา "จะ
รวมมือกันสรางจิตนํานึก และความสามัคคีของชุมชนในการดํารงไวซ่ึงวิถีชีวิตที่มีคุณภาพ ฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนยานการคา สืบสานเรื่องราว ประวัติศาสตรของชุมชน และถายทอดสูคนรุนหลัง เพื่อนําไปสูการพัฒนายานริมนํ้า
จันทบรูใหเปนแหลงเรียนรูและทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่สําคัญของจังหวัดจันทบุร"ี (ริมนํ้าจันทรบูร, 2555 : ออนไลน) 

ผูวิจัยใหความสนใจกับขอมูลขางตนที่กลาวมา ความพรอมดานศักยภาพและความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ
ทองเที่ยวของชุมชนริมนํ้า ผานมุมมอง ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในดานการจัดการทองเที่ยวชุมชนริมนํ้า จังหวัด
จันทบุร ีเพื่อจะนําไปเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งดานการจัดการทองเที่ยวชุมชนริมนํ้าจังหวัดจันทบุรี นําไปสูแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ยั่งยืนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปในปจจุบันของชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
2.เพื่อศึกษาความพรอมดานศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชนกรณี ชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
3.เพื่อศึกษาความเขมแข็งดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุร ี
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4.เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง 
จังหวัดจันทบุร ี

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
         การกําหนดกลุมตัวอยาง 
             แบบประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยวชุมชนริมนํ้า จากนักทองเที่ยว จํานวน 118 กลุมตัวอยาง (นักทองเที่ยว) และ
แบบประเมินระดับความเขมแข็งจํานวน 311 กลุมตัวอยาง (ชาวบาน) โดยวิธีสุมแบบบังเอิญจนครบจํานวนตามตองการ (เน่ือง
วันเก็บขอมูลเปนวันธรรมดา) และเก็บขอมูลจากการสังเกตและรูปถาย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
  1. สภาพทั่วไปในปจจุบันของชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
 สํารวจ สังเกต และ ใชกลองถายรูปเก็บรูปภาพในปจจุบันของชุมชนริมนํ้าจันทบูร 

 2. ความพรอมดานศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชนกรณี ชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
วิธีการใหคะแนนโดยนักทองเที่ยว โดยนักทองเที่ยวเปนผูใหคะแนนโดยพิจารณาวาแหลงทองเที่ยวริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี ที่จะประเมินน้ันมีคุณสมบัติตรงกับดัชนีชี้วัดในระดับใด ทั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงคะแนนออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี ระดับสูง 
เทากับ 3 คะแนน ระดับปานกลาง เทากับ 2 คะแนน และระดับต่ํา เทากับ 1 คะแนน จากจํานวน 4 องคประกอบ ชี้วัด
ศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวในชุมชนริมนํ้า คือ 

  1) องคประกอบดานทรัพยากร 
  2) องคประกอบดานการบริการ 
  3) องคประกอบดานการบริหารจัดการ 
  4) องคประกอบดานการตลาด  

                   3. การจัดระดับความเขมแข็งดานการจัดการทองเที่ยวชุมชนริมนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 5 ระดับ จาก
จํานวน 7 องคประกอบ ชี้วัดระดับความเขมแข็งของชุมชน คือ  

1) ดานภูมิปญญาทองถิ่น 
2) ดานการพึ่งพาตนเอง 
3) ผูนํา/ปราชญทองถิ่น 
4) กระบวนการเรียนรู 
5) การสนับสนุนจากองคกรภายในและภายนอก 
6) การมีสวนรวมของชุมชน 
7) ดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัย “การเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีชุมชนริมนํ้า อําเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุร”ี เก่ียวกับสภาพปจจุบันของชุมชนริมนํ้า พบวา  

1.สภาพการดําเนินกิจกรรมของชุมชนริมนํ้า มีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองมาตลอดตั้งแตป 2553 – 2556 โดย
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุมชนรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ อาทิเชน การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเรื่อง”การอนุรักษ
บานเกาและการซอมแซมบานเกา” การจัดแสดงนิทรรศการภาพถาย เผยแพรแกนักทองเที่ยวและประชาชน ณ บานเรียนรู
ชุมชนริมนํ้าจันทบูร นิทรรศการ "เสนสายจากปลายปากกา สถาปตยกรรมริมนํ้า" และ งานมหัศจรรยสีสันวันวานยานริมนํ้า
จันทรบูร 
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รูปภาพที่ 1 โปสเตอรเชิญชวนเที่ยวงาน 
 
 
2.การคมนาคม ดวยสภาพเดิมของที่น่ีตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนทาขึ้นสินคา เปนแหลงซ้ือขายมิไดวางผังเมือง

สําหรับการคมนาคมดวยรถยนต สภาพถนนจึงมีลักษณะแคบมาก ในปจจุบันทางจราจรซ่ึงเปนเขตรับผิดชอบของสถานี
ตํารวจภูธรจันทบุรีไดจัดการแกปญหาจราจรแบบวันเวย สภาพถนนโดยทั่วไปทางสํานักงานเทศบาลจันทบุรีไดทําการซอมแซม
ใหสมบูรณมากที่สุด  

 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 2 สภาพถนนในปจจุบันบริเวณตลาดบนของชุมชนริมนํ้าจันทบูร 
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3. สถานที่จอดรถมีการจัดไวใหจอดดานรอบนอกของชุมชน แตตองปรับปรุงเน่ืองจากถาปริมาณนักทองเที่ยวมาใน
ปริมาณมากจะไมสามารถรองรับการจอดรถได 
           4.สภาพของชุมชนริมนํ้าจันทรบูร มีประวัติศาสตรรุงเรืองมายาวนานตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 บานเรือนบางสวนไดถูกไฟ
ไหมเสียหายอยางหนัก จนเจาของไมสามารถปรับปรุงใหกลับมาดีดังเดิมได ประกอบกับมีนํ้าทวมบอยครั้งลูกหลานของตระกูล
เกาแกบางสวนจึงยายออกไปอยูดานนอกชุมชน สภาพปจจุบันมีทั้งบานและรานคาผสมผสานทั้งทันสมัยและเกาแก จําเปนที่
จะตองวางผังสถาปตยกรรมใหเปนไปทิศทางเดียวกัน จึงสามารถรักษาเอกลักษณและบรรยากาศของชุมชนริมนํ้าไวได 

 

   
 

   
 

รูปภาพที่ 3 บานและรานเกาแกยานชุมชนริมนํ้าจันทรบูร 

ความพรอมดานศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวชุมชนกรณี ชุมชนริมน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
1.ศักยภาพดานบริการการทองเที่ยว มี 7 รายการ ที่มีศักยภาพอยูในระดับปานกลางไดแก (1) การบริการ

รานอาหารดานความหลากหลาย (2) รานขายของที่ระลึกดานราคาขาย (3) รานขายของที่ระลึกดานความหลากหลายของ
สินคา (4) กิจกรรมที่ใหบริการแกนักทองเที่ยว (5) ศูนยเรียนรู (6) หองนํ้าดานความสะอาด (7) ขยะ 7 รายการ ดานศักยภาพ
ดานทรัพยากรการทองเที่ยว น้ีอยูในขายควรปรับปรุง  
 2.ศักยภาพดานทรัพยากรการทองเที่ยวมีเพียง 1 รายการ ที่มีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง ไดแก แมนํ้า น้ีอยูใน
ขายควรปรับปรุง 
 3.ศักยภาพดานการบริหารการทองเที่ยว มี 4 รายการ ที่มีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง ไดแก (1) การมีสวนรวม
ของชุมชนตอการทองเที่ยวและการใหความรูในสถานที่ทองเที่ยว (2) ส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืน  (3) ขีดความสามารถในการรับ
นักทองเที่ยวและการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน (4) การบริหารกิจกรรมการทองเที่ยว น้ีอยูในขายควรปรับปรุง 
 4.ศักยภาพดานการตลาด พบวา มี 5 รายการ ที่มีศักยภาพอยูในระดับปานกลางไดแก (1) สินคาที่ระลึก (2) การ

ประชาสัมพันธดานเวปไซต (3) การประชาสัมพันธดานเคเบิ้ลทีวี (4) การประชาสัมพันธดานหนังสือพิมพ (5) การ

ประชาสัมพันธดานบูทประชาสัมพันธนอกสถานที่ น้ีอยูในขายควรปรับปรุง 
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ตาราง 1 ศักยภาพดานทรัพยากรการทองเที่ยว 

ขอ การประเมินศักยภาพการจัดการแหลงทองเที่ยวในชุมชนริมนํ้า  (S.D.) แปล
คา 

ลําดับที ่

 ศักยภาพดานทรัพยากรการทองเที่ยว     
1. ที่ตั้งแหลงทองเที่ยว 2.39 .490 สูง 5 
2. แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 2.39 .490 สูง 5 
3. ความสวยงามของแหลงทองเที่ยว 2.55 .500 สูง 2 
4. มีลักษณะเดนในตัว 2.42 .560 สูง 4 
5. ภูมิทัศนทางธรรมชาติ 2.66 .475 สูง 1 
6. แมนํ้า 2.31 .595 กลาง 6 
7. ความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยวในชุมชน 2.43 .497 สูง 3 
 รวม 2.45 .353 สูง  
 

ความเขมแข็งดานการจัดการทองเที่ยวชุมชน กรณีชุมชนริมน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
1.ระดับความเขมแข็งชุมชนการจัดการทองเที่ยวชุมชนดานภูมิปญญาทองถิ่น พบวา มี 6 รายการ ที่อยูในระดับปาน

กลาง (1) จัดระบบการผลิตที่ชวยลดตนทุนในการผลิต เชนเทคโนโลยีที่เหมาะสม (2) มีการสืบสานสานประเพณี วัฒนธรรม
ทองถิ่น (3) มีการถายทอดองคความรูสูลูกหลาน (4) มีวัตถุดิบในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (5) มีความรูดานการจัดการ
ตลาด (6) มีการจัดระเบียบของชุมชน  เชน การจัดเวรยามในการดูแล ความปลอดภัยในเวลากลางคืน ที่อยูในขายที่ตอง
ปรับปรุง   

2.ระดับความเขมแข็งชุมชนการจัดการทองเที่ยวชุมชนดานการพึ่งพาตนเอง พบวา มี 3รายการ ที่อยูในระดับปาน
กลาง ไดแก (1) ความสามารถในการจัดหาปจจัยการผลิตมีคุณภาพราคาถูก (2) มีกลไกในการระดมทุนเพื่อเปนสินเชื่อใน
ชุมชน เชนกลุมออมทรัพยฯ (3) มีการรวมกลุมดานอาชีพในชุมชน ที่อยูในขายที่ตองปรับปรุง   

3.ระดับความเขมแข็งชุมชนการจัดการทองเที่ยวชุมชนดานผูนํา/ปราชญทองถิ่น พบวา มี 2 รายการ ที่อยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก (1) มีความสามารถวิเคราะหปญหา สรุปบทเรียนชุมชน   (2) ประสานงานเกง ที่อยูในขายที่ตองปรับปรุง   

4.ระดับความเขมแข็งชุมชนการจัดการทองเที่ยวชุมชนดานกระบวนการเรียนรู พบวา มี 3 รายการ ที่อยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก (1) มีระบบการส่ือสารในชุมชนดีดี (2) มีการศึกษาดูงานเชื่อมโยงเครือขายกับภายนอกเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู
และประสบการณ (3) มีเวทีสาธารณะพูดคุย ประชุมทั้งแบบทางการ/ไมเปนทางการ ที่อยูในขายที่ตองปรับปรุง   

5.ระดับความเขมแข็งชุมชนการจัดการทองเที่ยวชุมชนดานการสนับสนุนจากองคกรภายในและภายนอก พบวา มี 4 
รายการ ที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก (1) การสนับสนุนจากเทศบาลเมืองจันทบุรี (2) การสนับสนุนจากสํานักงานพาณิชย
จังหวัด (3) การสนับสนุนวิชาการ งบประมาณจากที่ตางๆ (4) มีกระตุนใหเกิดการขับเคล่ือนจัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน ที่อยู
ในขายที่ตองปรับปรุง   

6.ระดับความเขมแข็งชุมชนการจัดการทองเที่ยวชุมชนดานการมีสวนรวมของชุมชน พบวา มี 4 รายการ ที่อยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก (1) มีกิจกรรมการเคล่ือนไหวตอเน่ือง (2) มีการรับรูเรื่องราว  และรวมตัดสินใจในปญหาตาง ๆ ของ
ชุมชน (3) มีการประสานงานระหวางเครือขาย (4) มีการเสริมสรางกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู  โดยเชื่อมโยงเปนเครือขาย
ทั้งองคกรของรัฐของเอกชนและประชาชน ที่อยูในขายที่ตองปรับปรุง   

7.ระดับความเขมแข็งชุมชนการจัดการทองเที่ยวชุมชนดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม พบวา มี 2 รายการ ที่อยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก (1) มีโครงสรางพื้นฐานที่เอ้ืออํานวยในชุมชน เชน ถนน ไฟฟา ประปา (2) มีดิน ปาไม ที่อุดมสมบูรณ 
เอ้ือตอการดํารงชีพ ที่อยูในขายที่ตองปรับปรุง   

 
 
 
 

X
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ตาราง 2 ศักยภาพดานภูมิปญญาทองถิ่น 

ขอ การประเมินระดับความเขมแข็งชุมชนริมนํ้า อ.เมือง จันทบุรี  (S.D.) แปลคา ลําดับที ่

 ดานภูมิปญญาทองถิ่น     
1. มีความรูความชํานาญในการประกอบอาชีพ 3.70 .956 มาก        1 
2. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม 3.41 1.067 มาก 2 
3. จัดระบบการผลิตที่ชวยลดตนทุนในการผลิต เชนเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 
3.39 1.175 ปานกลาง   3 

4. มีความรูดานการจัดการตลาด 3.29 1.200 ปานกลาง 7 
5. มีวัตถุดิบในชุมชน 3.33 1.390 ปานกลาง 6 
6. มีการจัดระเบียบของชุมชน  เชน การจัดเวรยามในการดูแล ความ

ปลอดภัยในเวลากลางคืน  เปนตน 
3.07 1.327 ปานกลาง 8 

7. มีการถายทอดองคความรูสูลูกหลาน 3.34 1.370 ปานกลาง 5 
8.  มีการสืบสานสานประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น 3.35 1.135 ปานกลาง 4 
 รวม 3.35 .816 ปานกลาง  
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาสภาพของชุมชนริมนํ้าจันทรบูร สถานที่ทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม การจัดการแหลง
ทองเที่ยว พบวาศักยภาพในดานแหลงทองเที่ยวชุมชนริมนํ้าจันทรบูรได แตจะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการ
จึงจะสามารถดึงดูดนัดทองเที่ยวใหมาเที่ยว สอดคลองกับงานของ ณรงคศักดิ์  คําหาญสุนทร (2554 บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย
เรื่องการจัดการการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืนในเขตพื้นที่ตําบลเขานอย อําเภอเวียงเกา จังหวัดขอนแกน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมเกียรติ ชัยพิบูลย  (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา 
ศักยภาพการทองเที่ยวชุมชนนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ผลการศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวของชุมชนนครชุม 
มีองคประกอบที่เหมาะสมสําหรับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 3 ดาน คือดานส่ิงดึงดูดใจ การเขาถึง และส่ิงอํานวย 
ความสะดวก แตยังมีจุดออนที่ส่ิงอํานวยความสะดวก ที่ตองการการปรับปรุงและสรางใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น 
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