
 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา” 
 

ภาคบรรยาย 
299 

 

 

การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
The Study tourism potentiality of Nong Bua Community  
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บทคัดย่อ  
ผลงานการวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัด

จันทบุรี ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ มีวัตถุประสงค์ ประการแรก คือ เพื่อศึกษาบริบทและส ารวจทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ประการที่สอง คือ เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ส าหรับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนคนในพื้นที่ และตัวแทนผู้ประกอบการในชุมชน การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observation) การส ารวจเชิงพื้นที่ (Area Frame Survey) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด และ
แบบสอบถาม (Questioners) ส าหรับนักท่องเที่ยว แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทาง
สถิติ (SPSS) และน าข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ (Content Analysis) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งพบว่า ชุมชนหนองบัว 
จังหวัดจันทบุรี มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ดา้นวัฒนธรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การท าอาหาร
และขนม เช่น การท าขนมควยลิง ขนมล่าเตียง ขนมตะไล ขนมช่อม่วง การท าน้ าตาลอ้อย,น้ าปลา,กุ้งแห้งหวาน และไก่
ต้มมะละกอ น้ าจิ้มชีฟู้ด ซึ่งขนมและอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นขนมโบราณของชุมชนหนองบัว ที่มีเอกลักษณ์และมีการสืบ
ทอดมาอย่างยาวนาน รวมถึงงานฝีมือหัตถกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น ไม้กวาดดอกอ้อ การแกะสลักไม้  
พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ และสามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อที่สอง พบว่าชุมชนหนองบัวนั้นมีศักยภาพที่เพียงพอต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทางด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านการบริการท่องเที่ยว ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
ค าส าคัญ: ศักยภาพ, แหล่งท่องเที่ยว, ชุมชนหนองบัว  
 

Abstract  
The research “The Study tourism potentiality of Nong Bua Community Chantaburi 

Province”. The objectives are survey area and tourism resources of Nong Bua Chantaburi Province 
and study of tourism potentiality of Nong Bua Chantaburi Province. The Propose management 
guideline for tourism development of Nong Bua Chantaburi Province. 
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 In this study, the researchers used research methods of Mixed Methods operated by means 
of quantitative and qualitative. The questionnaire use the samples group of four-hundred Thai 
tourists and the In-depth interview of twenty-five interviewers and participant observation after that 
content analysis. The research use the process conducting in-depth interview of interviewee’s 
participant observation and area frame survey and conducting the facts after that content analysis. 
Finally, the researcher proposed the management guideline for tourism development of Nong Bua 
Chantaburi province. 
 The findings show that the community of Nong Bua in Chanthaburi. There are a variety of 
local culinary cultures, strange desserts, the way of life of the people in the community from the 
past to the present. And the tourism potentiality of Nong Bua community Chantaburi Province so 
good all six side which are: 1. Attractions 2. Accommodation 3. Accessibility 4. Activity 5. Amenities 
6. Participation. 
 
Keywords: : Potentiality, Attraction, Nong Bua Community 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมนั้นยังมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ และสังคม
อย่างมาก โดยในแง่เศรษฐกิจนั้น การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยในการปรับ
ดุลการช าระเงินของประเทศ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น
ก่อให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งน ามาสู่การจ้างงานและการสร้างอาชีพทั้งในภาคการ
ท่องเที่ยวโดยตรง และการจ้างงานในภาคอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งในภาพรวม
แล้วจะน าไปสู่การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนของ
ภาคตะวันออก เมื่อปี 2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักแสนล้าน โดยเป็นรายได้จากชาวต่างชาติร้อยละ 59 
ส่วนใหญ่ที่นิยมมาเที่ยวในภาคตะวันออกคือชาวจีน รัสเซีย อินเดีย และยุโรป จากการที่รัฐบาลมีแผนจะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวภาคตะวันออกเพื่อให้สอดรับกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ  Eastern Economic Corridor (EEC) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงานภาคตะวันออก มีแผนการท างานด้วยการรักษารายได้ในแต่ละเดือนให้อยู่ใน
ระดับสม่ าเสมอ ด้วยการเจาะกลุ่มคนท างานต่างชาติ กลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูง การขยายสินค้าและบริการ  
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ า ท้ังเรื่องอาหารอร่อย อาหารพื้นถ่ิน อาหารเพื่อสุขภาพ ไปพร้อมๆกัน 
 จังหวัดจันทบุรี จัดเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรอง ที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น 
ส าหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกจะท าให้มีชาวต่างชาติเข้ามาท างานพร้อมครอบครัว ท าให้เกิดการใช้จ่าย
หมุนเวียนในพื้นที่ เกิดการลงทุนเพิ่มทั้งโรงแรม ห้างสรรพสินค้าช้ันน า สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆประกอบกับ
แผนพัฒนาโลจิสติกส์ของรัฐบาล การท่องเที่ยวภาคตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางทะเล ภูเขาที่ครบทุกอย่าง  
มีปัจจัยที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยว คือ การคมนาคม ที่เดินทางไม่ไกลมากจาก ภูมิล าเนา ซึ่งทั้ง 7 จังหวัด คือ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว มีสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 243 แห่ง คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 
14.1 ล้านคน จะสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นกว่า 55,000 ล้านบาท ด้วยทรัพยากรที่เรามีอย่างมากมาย  ในนามการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก ซึ่งหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่อุดม
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สมบูรณ์และหลายหลายคือจังหวัดจันทบุรี (บริสุทธิ์ ประสพทรัพย์ ,2556)  โดยมีชุมชนหนองบัว ซึ่งมีวิถีชีวิต ที่มีอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่น มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และมีความเก่าแก่สะท้อนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนจันทบุรีได้เป็น
อย่างดี แต่ปัจจุบันชุมชนหนองบัวยังไม่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากนักเป็นเพียงทางผ่านหรือจุดแวะชมของ
นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาพักผ่อน (บ้านจอมยุทธ, 2543)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัว  ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาประการแรก คือ เพื่อศึกษาบริบทและส ารวจ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ประการที่สอง คือ เพื่อศึกษาศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนหนอง
บัว เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมที่มีค่าเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังสืบต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1.2.1 เพื่อศึกษาบริบทและส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 
1.2.2 เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาศักยภาพแหล่ งท่องเที่ ยวของชุมชนหนองบั ว จั งหวัดจันทบุ รี  ในการศึกษาครั้ งนี้ 
ผู้วิจัยได้ ใช้วิธีวิจัย แบบผสมผสาน (Mixed Methods) แบบด าเนินการด้วยวิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 
(Semi-Structured Interview) กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จ านวน 5 คนได้แก่ 1. ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
จันทบุรี จ านวน 2 คน  2.นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลหนองบัวจังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 คน 3.รองนายกเทศมนตรี 
1 คน และ 4.ประธานสภาเทศบาล ต าบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1 คน กลุ่มตัวแทนร้านค้า จ านวน 10 คน 
และตัวแทนคนในพ้ืนท่ี ได้แก่ ผู้น าชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 10 คน รวม 25 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เพราะมีจ านวนน้อยรายและมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการท่องเที่ยวของ
ชุมชนหนองบัว ซึ่งแบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนท่ี 2 บริบทพื้นที่
ของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ตอนที่ 3 การจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 
และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ และแบบส ารวจเชิงพื้นที่ (Area Frame Survey) ซึ่งแบบส ารวจประกอบไปด้วย 4 
ตอนดังต่อไปนี้ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ส ารวจชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ตอนท่ี 2 ข้อมูลทั่วไปของชุมชนหนอง
บัว จังหวัดจันทบุรี ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 
และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ และ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงมากที่สุด และแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยว
กลุ่มศึกษาดูงาน และ นักท่องเที่ยวแบบเช้าไป เย็นกลับ(excursionist) เพราะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก จ านวน 400 
คน ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอนดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การประเมิน
ศักยภาพของชุมชนหนองบัว และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้
ประเมินสามารถให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติมได้ แล้วน าข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ (SPSS) 
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และน าข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ (Content Analysis) เพื่อเสนอแนวทางการจัดการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
ของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทและ
ส ารวจองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ชุมชนหนองบัวเป็นชุมชนเก่าแก่อี กแห่ง
หนึ่งของจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ริมคลองหนองบัวซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ าจันทบุรี ภายในชุมชนหนองบัว จังหวัด
จันทบุรี มีเรือนแถวไม้อายุร่วม 100 ปีอยู่หลายสิบหลังเรียงรายอยู่สองฝากถนน ภายในชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 
มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ได้แก่ การท าอาหารและขนม เช่น การท าขนมควยลิง ขนมล่าเตียง ขนม
ตะไล ขนมช่อม่วง การท าน้ าตาลอ้อย, น้ าปลา, กุ้งแห้งหวาน และไก่ต้มมะละกอน้ าจิ้มชีฟู้ด ซึ่งขนมและอาหารเหล่านี้
ล้วนเป็นขนมโบราณของชุมชนหนองบัว ที่มีเอกลักษณ์และมีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน รวมถึงงานฝีมือหัตถกรรม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ไม้กวาดดอกอ้อ การแกะสลักไม้ บ้านโบราณ ฯลฯ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชุมชน
หนองบัวและยังสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยว เช่น รถรับส่ง
นักท่องเที่ยว ป้ายจราจรและป้ายสื่อความหมาย ที่พักของชุมชนหนองบัวโฮมสเตย์ ห้องน้ าบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และ
กิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชนหนองบัว เช่น กิจกรรมน านักท่องเที่ยวล่องเรือ การเรียนรู้เรื่องขนมโบราณ การเล่น
เกมส์กับนักท่องเที่ยว การเยี่ยมชมบ้านโบราณ ฯลฯ ซึ่งถือว่าชุมชนหนองบัวมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่
จะเข้ามาศึกษาถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวชุมชนหนองบัวแต่หน่วยงานที่ดูแลในส่วนของภาครัฐนั้นยังไม่ได้เข้ามาดูแล
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเต็มที่ และ วัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนหนอง

บัว น้ันอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย( )อยู่ที่3.89 โดยศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัวมีศักยภาพสูงสุด

คือ ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย( )อยู่ที่4.13 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย( )  

อยู่ที่ 4.04 ตามด้วยด้านการมีส่วนร่วม โดยมีค่าเฉลี่ย ( )อยู่ที่3.99 ด้านการบริการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) 

อยู่ที่3.87 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย( )อยู่ที่3.78 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

โดยมีค่าเฉลี่ย( ) อยู่ที่3.54 ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนหนองบัวนั้นมีศักยภาพที่เพียงพอต่อการรองรับ
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทางด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว ด้านการมีส่วนร่วม  
ด้านการบริการท่องเที่ยว ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก  
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทและ
ส ารวจองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ชุมชนหนองบัวเป็นชุมชนเก่าแก่ 
อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ริมคลองหนองบัวซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ าจันทบุรี ภายในชุมชนหนองบัว 
จังหวัดจันทบุรี มีเรือนแถวไม้อายุร่วม 100 ปีอยู่หลายสิบหลังเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน ภายในชุมชนหนองบัว  
จังหวัดจันทบุรี มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมได้แก่ การท าอาหารและขนม เช่น การท าควยลิง  
ขนมล่าเตียง ขนมตะไล ขนมช่อม่วง น้ าตาลอ้อย ,น้ าปลา,กุ้งแห้งหวาน และไก่ต้มมะละกอ น้ าจิ้มชีฟู้ด ซึ่งขนม 
และอาหารเหล่านี้ เป็นขนมโบราณของชุมชนหนองบัว ที่มี เอกลั กษณ์และมีการสืบทอดมาอย่างยาวนาน  



 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา” 
 

ภาคบรรยาย 
303 

 

รวมถึงงานฝีมือหัตถกรรมจากภูมิปญัญาท้องถิ่น เช่น ไม้กวาดดอกอ้อ การแกะสลักไม้ ฯลฯ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของชุมชนหนองบัวและยังสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยว  
เช่น รถรับส่งนักท่องเที่ยว ป้ายจราจรและป้ายสื่อความหมาย ที่พักของชุมชนหนองบัวโฮมสเตย์ ห้องน้ าบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชนหนองบัว เช่น กิจกรรมน านักท่องเที่ยวล่องเรือ การเรียนรู้เรื่องขนม
โบราณ การเล่นเกมส์กับนักท่องเที่ยว การเยี่ยมชมบ้านโบราณ ฯลฯ ซึ่ งถือว่าชุมชนหนองบัวมีความพร้อม 
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาศึกษาถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวชุมชนหนองบัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
องค์ป ระกอบแหล่ งท่ องเที่ ย ว 5A (Dickman,1996) ที่ กล่ าวว่ าแหล่ งท่ องเที่ ย วต้ องประกอบด้ วย  ที่ พั ก 
(Accommodation) การคมนาคม (Accessibility) สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity)และ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว (Activity) เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความประใจแก่นักท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการกลับมาเที่ยวซ้ าอีก  
และวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ศักยภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว น้ันอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย( )อยู่ที่3.89 โดยศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว 

มีศักยภาพสูงสุดคือ ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉลี่ย ( )อยู่ที่4.13 รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมท่องเที่ยว  

โดยมีค่าเฉลี่ย( )อยู่ที่4.04 ตามด้วยด้านการมีส่วนร่วม โดยมีค่าเฉลี่ย ( )อยู่ที่3.99 ด้านการบริการท่องเที่ยว  

โดยมีค่าเฉลี่ ย ( )อยู่ที่ 3.87 ด้ านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว  โดยมีค่าเฉลี่ย ( )อยู่ที่ 3.78  

และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ย( )อยู่ที่3.54 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูลและ
คณะ (2560) กล่าวไว้ว่า แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ควรค านึงถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
และความต้องการของนักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3ด้านประกอบด้วย 1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านความพร้อม
ทางการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับมนัส สุวรรณ (2538) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ประสบผลส าเรจ็ 
มีสิ่งส าคัญที่ต้องน ามาประเมินคือความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชุมชนหนองบัว   
นั้นมีศักยภาพที่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นศักยภาพทางด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรม
ท่องเที่ ยว ด้านการมีส่ วนร่วม ด้านการบริการท่องเที่ยว ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ ยว  
และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
           (1) ทางเทศบาลต าบลหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ควรท าการจัดสรรงบประมาณให้กับทางชุมชนหนองบัว 
จังหวัดจันทบุรี เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมไปจากเดิม            
 (2) ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี สามารถผลการศึกษาไปปรับใช้ในการวางแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 
           ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  

(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี 
(2) ควรศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เป็นสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 

เพื่อสร้างความหลากหลายให้กิจกรรมการท่องเที่ยวและช่วยลดปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเที่ยว 
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(3) ควรมีการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการการท่องเที่ยวในเชิงลึก เช่น 
บทบาทและและหน้าท่ีของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนท้องถิ่น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของ อาจารย์เปรมปรีดา  ทองลา  
ที่ได้ให้ความกรุณาในการให้ค าปรึกษา และค าแนะน าในการด าเนินงานวิจัยเล่มนี้  ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 
ที่เป็นกัลยาณมิตร คอยช่วยเหลือและช่วยให้ข้อมูลและให้ก าลังใจในการท างานวิจัยในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณ  
คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว ท่ีให้ก าลังใจและคอยสนับสนุนทั้งแรงกายและแรงใจตลอดจนให้โอกาสทางการศึกษาตลอดมา 
สุดท้ายขอขอบคุณชาวชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆและการ
ต้อนรับที่เป็นมิตรและอบอุ่น 
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