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บทคัดย่อ

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร

2) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต ่อชุมชนริมน�้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรีและ

3) เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิง

ปริมาณและคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล จ�านวน 160 ประกอบด้วย ผู้น�าชุมชนริมน�้าจันทบูรจ�านวน 5 คน และ

นักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์ตรวจสอบทรัพยากร

การท่องเที่ยว และแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยผลการศึกษามีดังนี้ 

 1) ผลศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยว พบว่าชุมชนริมน�้าจันทบูร มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่

หลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ สถาปัตยกรรมอาคารโบราณ และวิถีชีวิต

ของชุมชนแบบดั้งเดิม

 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อชุมชนริมน�้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

โดยภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 3) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ที่สรุปได้จากการวิจัย 

คือ “PIC” โดยมีองค์ประกอบดังน้ี 1. P (Promotion) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

(Attractions) และกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) 2. I (Improvement) พัฒนาการเดินทางเข้าถึง 

(Accessibilities) และเพื่ออ�านวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยว สิ่งอ�านวยความสะดวกทาง

การท่องเที่ยว (Amenities) และ 3. C (Corporation) สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการรับรู้ (Awareness) 

และการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว

ค�าส�าคัญ : การพัฒนา การท่องเที่ยว
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Abstract

 The objectives of this research were 1) to study the tourism resources of Chanthaboon 

waterfront community, 2) to study the Thai tourists satisfaction towards Chanthaboon 

waterfront community, and 3) to provide guidelines for tourism development in the 

Chanthaboon waterfront community. The research approaches were both quantitative and 

qualitative. The research samples consisted of 155 Thai tourists and five community leaders. 

Research tools were tourism resources audit and questionnaire.

 The study results could be shown in details as follows:

 1) The area of Chanthaboon waterfront community was diverse in tourism destination, 

especially on cultural tourism tourism, comprising ancient building architecture profoundly 

harmonized to its own typical community way of life.

 2) Thai tourists were satisfied with tourism in the Chanthaboon waterfront

community in all dimensions.

 3) The guidelines to develop the tourism of Chanthaboon waterfront community are 

PIC which stands for Promotion, to promote the tourist attractions and activities; Improvement, 

to improve the tourism accessibility and amenities; and Corporation, to create participation 

to develop awareness and tourism interpretation.

Keywords : Tourism, Development



211

◆ การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ◆

บทน�ำ

	 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วเป็นอุตสาหกรรมหลกัทีส่ร้างรายได้ให้แก่ประเทศมมีลูค่านับแสนล้าน

บาทในแต่ละปีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็วที่สุด	ก่อให้

เกิดรายได้หมุนเวียน	 และกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 น�าไปสู่การจ้างงาน	 สร้างอาชีพ

การกระจายรายได้	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง	 สอดคล้องกับผลการ

รายงานสถติิทางการท่องเทีย่วของกระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีาพบว่าในปี	พ.ศ.	2561	มนีกัท่องเทีย่ว

ต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย	 จ�านวน	 38.27	 ล้านคน	 ก่อให้เกิดรายได้	 2.01	 ล้านล้านบาท	

และจ�านวนนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย	164.24	ล้านคนหรือครั้ง	สร้างรายได้	1,068.18	พันล้านบาท	

ส�าหรับแนวโน้มการท่องเที่ยวปี	 พ.ศ.	 2562	 คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจ�านวน	 41.1	

ล้านคน	(หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.5)	สร้างรายได้	2.21	ล้านล้านบาท	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	10)	โดยแนวโน้ม

รายสัญชาติคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากจีน	11.69	ล้านคน	(เพิ่มขึ้นร้อยละ	11)	จากประเทศ

ในอาเซียน	 11.31	 ล้านคน	 (เพิ่มขึ้นร้อยละ	 10)	 และจากยุโรป	 6.90	 ล้านคน	 (เพิ่มขึ้นร้อยละ	

2)	(Voice	online,สื่อออนไลน์)	

	 สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้ง

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติหรอืนกัท่องเทีย่วชาวไทยล้วนแล้วแต่มจี�านวนเพิม่มากขึน้	เพราะประเทศไทย

มีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์	 ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค	 มีความเป็นอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปและก�าลังมุ่งพัฒนาต่อไปใน

อนาคตภายใต้ฐานแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือ	 Community-based	 Tourism	 และแนวคิด

การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน	 (Sustainable	 Tourism)	 ซ่ึงเน้นความส�าคัญของชุมชนเป็นหลัก	 (Host	

Communities)	

	 ดังนัน้	รฐับาลจึงได้เลง็เหน็ความส�าคัญของการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในประเทศและได้ก�าหนด

ให้เป็นวาระแห่งชาติ	(National	Agenda)	ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2552	ปัจจบุนัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)	ซึ่งน�าทุนธรรมชาติ	ทุนกายภาพ	ทุนสังคม	ทุนมนุษย์	ทุน

ทางการเงิน	 รวมถึงทุนทางวัฒนธรรม	 เป็นสิ่งขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงประเทศจากเศรษฐกิจ

ยุคเก่ามา	ประยุกต์ผสมผสานให้มีความลงตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคใหม่	 (New	Economy)	นั่นคือ

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	 (Creative	 Economy)	 (Sangsanit,	 2013)	 ที่มีแนวคิดว่าท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์เป็นการถ่ายทอดเรือ่ง	วถิชีีวติความ	เป็นอยูข่องชุมชนนัน้	ๆ 	ให้นกัท่องเทีย่วได้รบัรู	้เรือ่งราว

ต่าง	ๆ	ของคนในชุมชน	ได้เห็นถึงภูมิหลัง	ประวัติศาสตร์	ขนบธรรมเนียมประเพณี	ศิลปวัฒนธรรม

รวมถึงภูมิปัญญา	 ท�าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ไม่เน้นการสร้างรายได้แก่ชุมชน	 แต่เน้นความมีคุณค่า

ที่ก่อให้เกิดแก่ชุมชนเพื่อความย่ังยืน	 (สุพัตรา	 จึงตระกูล	 และสถาพร	 มงคลศรีสวัสด์ิ,	 2562	 :	
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หน้า	 47)	 ซ่ึงยังมีอีกหลายชุมชนที่ก�าลังต้องการการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์

	 จงัหวดัจันทบรุเีป็นเมอืงเก่าแก่เมอืงหนึง่ของไทย	เมือ่	พ.ศ.	2436	(ร.ศ.122)	สยามกบัฝรัง่เศส

ได้เกิดกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�า้โขง	 โดยฝรั่งเศสกล่าวหาว่าสยามรุกล�้าเข้าไปใน

ดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศส	 และท�าร้ายเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศส	 ส่วนฝ่ายสยามเห็นว่าดินแดนนั้นเป็น

ของสยาม	ท�าให้เกดิการโต้เถยีงกนัแต่กไ็ม่สามารถตกลงปรองดองกนัได้	ฝรัง่เศสจึงใช้อ�านาจส่งเรอืรบ

เข้าไปในแม่น�า้เจ้าพระยา	และเกดิการประทะกันเมือ่วันที	่13	กรกฎาคม	พ.ศ.	2436	ฝ่ายสยามเหน็ว่า

จะสู้ฝรั่งเศสด้วยก�าลังอาวุธมิได้	จึงขอเปิดการเจรจาด้วยสันติวิธี	ฝ่ายฝรั่งเศสจึงยื่นค�าขาดต่อรัฐบาล

สยาม	ซึ่งมีใจความส�าคัญคือ	ให้รัฐบาลยอมสละสิทธิดินแดนฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงตลอดจนเกาะทั้งหลาย

ในล�าน�้านั้น	และต้องเสียเงินค่าปรับให้แก่ฝรั่งเศสจ�านวน	2	ล้านฟรังก์	และเงินไทยอีก	3	ล้านบาท	

ก่อนจะตกลงท�าสัญญานี้ฝรั่งเศสจะต้องยึดเมืองจันทบุรีไว้เป็นประกัน	 ซ่ึงฝ่ายสยามจ�าต้องยอมรับ

ข้อเสนอของฝรั่งเศสทุกประการ	

	 ในช่วงระยะเวลาที่จันทบุรีตกอยู่ภายใต้การปกครองตามข้อตกลงดังกล่าว	 ฝรั่งเศสได้น�า

ประเพณีวัฒนธรรมบางอย่างเข้ามาและยงัคงสบืทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน	โดยเฉพาะประเพณีของชุมชน

ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก	 ซ่ึงถือเป็นชุมชนเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัด	 นอกจากนี้	 ยังปลูก

สร้างอาคาร	สถานที่ราชการ	โบสถ์	ที่คุมขังนักโทษ	ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างที่ได้กลายเป็น

เอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นอย่างหนึง่ของจันทบรุ	ีสถานท่ีบางแห่งกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทางประวัติศาสตร์

ร่วมสมยัทีส่�าคัญ	คือ	ชุมชนรมิน�า้จันทบรู	เป็นชุมชนเก่าแก่	อาคารส่วนใหญ่เป็นทีพ่กัอาศัยและร้านค้า

ของชุมชนทีม่อีายเุกอืบร้อยปีนบัต้ังแต่สมยัรชักาลที	่5	ลกัษณะเป็นตึกแถวโบราณมลีวดลายไม้จ�าหลกั

อ่อนช้อยงดงามอยู่ตามบานประตู	หน้าต่าง	และมุมของอาคาร	นอกจากนี้ยังพบรูปแบบเรือนขนมปัง

ขิงปะปนอยู่ด้วยเนื่องจากชาวจันทบุรีได้รับอิทธิพลจากการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศเมื่อสมัย

รัชกาลที่	 5	 ปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมเก่าแก่	 นอกจากนี้ชาวชุมชนริมน�้ายังมี

ความกลมเกลียว	 ร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน	 (เขมรินทร์	 เพ็ญแสงอ่อน	 และ	 สุภาภรณ	์

ปัญจวรกุล,	สื่อออนไลน์)

	 ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจต่อการศึกษา	 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	 จังหวัดจันทบุรี	 โดยด�าเนินการศึกษา

ถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	 และทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยที่มีต่อ

การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	 เพื่อสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ชุมชนริมน�้าจันทบูรดังปรากฏผลการศึกษาตามล�าดับต่อไป
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1.	ศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	

	 2.	เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอชุมชนรมิน�า้จันทบรู	จังหวัดจันทบรุี

	 3.	เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร	จังหวัดจันทบุรี

ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	ขอบเขตพื้นที่วิจัย

	 ผู้วิจัยท�าการศึกษาวจัิยในชุมชนรมิน�า้จันทบรู	ทีต้ั่งอยูใ่นเขตต�าบลวดัใหม่	อ�าเภอเมอืงจันทบรุี	

จังหวัดจันทบุรี	

	 2.	ขอบเขตด้านประชากร

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ	1)	ผู้น�าชุมชนริมน�้าจันทบูรจ�านวน	5	คน	และ	

2)	กลุม่ตัวอย่างนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดินทางมาท่องเท่ียวในชุมชนรมิน�า้จันทบรู	รวมท้ังสิน้	155	คน	

	 3.	ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัย

	 	 3.1	การศึกษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	ประกอบด้วย	1.	ด้าน

ธรรมชาติ	 2.	 ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 3.	 ด้านมหกรรมและเทศกาล	 4.	 ด้านกิจกรรม

5.	ด้านบริการ	

	 	 3.2	การพัฒนาจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวโดยใช้หลัก	5	A’s	คือ	1	ด้านแหล่ง

ท่องเที่ยว	 (Attractions)	 2.	 การเดินทางเข้าถึง	 (Accessibilities)	 3.	 กิจกรรมการท่องเที่ยว	

(Activities)	4.	สิง่อ�านวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ว	(Amenities)	และ	5.	การรบัรู	้(Awareness)	

	 	 3.3	การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคและวิธีการหลากหลายในการด�าเนินการวิจัย	เพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่แท้จริงหรือมีความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุด

	 4.	ขอบเขตด้านระยะเวลา	

	 	 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บข้อมูลในพื้นที่ชุมชนริมน�้าจันทบูรต้ังแต่	 เดือน	 สิงหาคม	 2560	 –	

มิถุนายน	2561	รวมทั้งสิ้น	10	เดือน	

เครื่องมือในกำรวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 เรื่อง	 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร

จังหวัดจันทบุรี	มีดังนี้
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	 1.	การศึกษาทรพัยากรของชุมชนรมิน�า้จันทบรู	ใช้แบบตรวจสอบทรพัยากร	(Resource	Audit)	

เป็นเครื่องมือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก	เพื่อตรวจสอบลักษณะของทรัพยากรด้านต่าง	ๆ

	 2.	การศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยทีม่ต่ีอชุมชนรมิน�า้จันทบรู	จังหวดัจันทบุรี	

โดยใช้แบบสอบถาม	มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ	5	 ระดับ	 ตามมาตรวัดของลิเคิทสเกล	

(Likert	Scale)	อ้างใน	สุชาติ	ประสิทธิ์รัฐสินธุ์	(2540:	185	-	188)

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 1.	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยใช้การศึกษาวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	 Research)	 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 และ

การวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยใช้แบบสัมภาษณ์	

	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้	คือ	1)	ผู้น�าชุมชนริมน�้าจันทบูรจ�านวน

5	 คน	 และ	 2)	 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังชุมชนริมน�้าจันทบุรีเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถาม	 จ�านวน	155	คน	 โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่าง	 แบบบังเอิญ	 (Accidental	 Sampling)	 โดย

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรของ	ทาโร	ยามาเน	(Yamane.1967:	580-581)	ค�านวณหาขนาด

ของตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	ความคลาดเคลื่อนที่	5%	ดังนี้

	 เมื่อ	n	 =	ขนาดตัวอย่าง

	 	 N	=	ขนาดประชากร

	 	 e	 =	ความคลาดเคลื่อนที่ก�าหนดว่ามีระดับ	0.05

	 แทนค่าสูตร

	 	 	 	 n	=	

	 	 	 	 n	=	

	 	 	 	 n	=	

	 	 	 	 n	=	155.35	

n	=
N

1	+	Ne
2

254

1	+	(254)(0.05)
2

254

1	+	(254)(0.0025)
2

254

1	+	0635
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สรุปผลกำรวิจัย

	 ผลการวิจัยเรื่อง	 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร	 จังหวัดจันทบุร	ี

สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้

	 1.	ผลการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	 พบว่ามีทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวประเภทต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

	 	 1.1	ด้านธรรมชาติ	 พบว่ามีแม่น�้าจันทบุรี	 ซ่ึงมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชุมมาช้านาน

มีต้นก�าเนิดจากเทือกเขาสอยดาวใต้ซ่ึงต้ังอยู่ในเขตอ�าเภอโป่งน�้าร้อนและเขตอ�าเภอมะขามที่ไหล

ผ่านชุมชนรมิน�า้จันทบรู	ต�าบลวัดใหม่	อ�าเภอเมอืงจันทบรุ	ีจังหวดัจนัทบรุ	ีออกสูอ่่าวไทยในเขตอ�าเภอ

แหลมสิงห์	 โดยในอดีตเป็นแม่น�้าสายส�าคัญทางการค้า	 ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมหลักของชุมชนก่อน

มีถนน		 	

	 	 1.2	ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 พบว่าในชุมชนริมน�้าจันทบูรมีประวัติศาสตร์อัน

ยาวนานและมวัีฒนธรรมร่วมสมยัซ่ึงแสดงออกมาในรปูแบบของอาคารสถาปัตยกรรมโบราณต่าง	ๆ 	และ

รูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

 ด้ำนอำคำรสถำปัตยกรรมโบรำณ พบว่ามี	 อาคารโบราณต้ังอยู่บนถนนสุขาภิบาล	 ต�าบล

วัดใหม่	อ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	โดยสถาปัตยกรรมอาคารเหล่านี้มีความโดดเด่นมี	สไตล์	

ไทย	จนี	และฝรัง่เศส	มอีายมุากกว่า	100	ปี โดยบ้านแบบจีนทีม่สีถาปัตยกรรมโดดเด่น	คือ	บ้านหลวง

ประกอบนิติสาร	ซึ่งปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม

	 บ้านตึกทรงยุโรป	ได้แก่	บ้านขุนบุรพาภิผล	โดยอาคารหลังนี้มีอายุเก่ากว่า	100	ปี	ช่องลม

ฉลุลวดลายดอกไม้	พื้นปูกระเบื้องดินเผาสีสันสวยงาม		 	

	 อาคารแบบตึกฝรั่ง	 พบว่า	 ปัจจุบันคือบ้านหลวงราชไมตรีซึ่งมี	 2	 หลัง	 คือ	 เรือนไม้สักทอง

ริมแม่น�้าจันทบูรซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย	 และเรือนตึกซ่ึงเป็นอาคารปูนปั้นอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็น

สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งมีถนนสุขาภิบาลคั่นกลาง	 (ประภาพรรณ	ฉัตรมาลัย,	พิมพ์ศิริ	 ศิริพงษ์เกษม,	

มปป:	9)	ปัจจุบันเรือนไม้สักทองริมแม่น�้าจันทบุรีได้ถูกปรับปรุงเป็นโรงแรมบ้านหลวงราชไมตรี	

	 บ้านทรงไทยโบราณ	 พบว่ามีบ้านไม้หลังคาทรงปั้นหยา	 เรือนแถวไม้ช้ันเดียวและสองช้ัน

ให้เห็นในสองฝั่งถนนของชุมชน	

 นอกจากนี้ยังมี	ศาลเจ้า	ที่ตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาล	ต�าบลวัดใหม่	อ�าเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัด

จันทบุรี	 อยู่	 4	ศาลเจ้า	 ได้แก่	 ศาลเจ้าตลาดล่าง	ศาลเจ้าโจวซือกง	ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี๊ย	และศาลเจ้า

กวนอิม	ซ่ึงเป็นสถานทีป่ระกอบพธิทีางศาสนาของคนไทยเช้ือสายจีน	โดยมจีดุเด่น	คือ	มสีถาปัตยกรรม
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ลวดลายแบบจีนและเป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมตามความเช่ือ	 เช่น	 เทศกาลกินเจ	 การแห่เจ้าและ

การทิ้งกระจาด	โบสถ์แม่พระมารีอาปฏิสนธินิรมล	ตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่	110	หมู่	5	ถ.สันติสุข	ต.จันทนิมิต	

อ.เมอืง	จ.จันทบรุ	ีมแีม่น�า้จันทบรุไีหลผ่านบรเิวณด้านหน้า	เป็นโบสถ์ทีม่ปีระวัติการก่อสร้างยาวนานถงึ	

300	ปี	ครัง้แรกสร้างขึน้ในปี	พ.ศ.	2254	บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น�า้จนัทบรุ	ีโดยคุณพ่อเฮ้ิต	โตแลนติโน	

และบรรดาคาทอลิกชาวญวน	 จนถึงปี	 พ.ศ.	 2377	 ได้มีการย้ายมาสร้างบนฝั่งตะวันออกของแม่น�้า

จันทบุรีอันเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน	โดยมิได้มีการบันทึกถึงสาเหตุของการย้ายแต่ประการใด	และใน

ปี	 พ.ศ.	 2446	 ได้ก่อสร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้นให้มีขนาดใหญ่กว่าหลังเก่าเพื่อรองรับกับจ�านวน

คริสตศาสนิกชนที่เพิ่มมากขึ้น	(www.thai.tourismthailand.org,	2560:	ระบบออนไลน์)	

	 ด้านวิถีชีวิตชุมชน	พบว่ามีวิถีชีวิตชุมชนเก่าของคนไทยเชื้อสายจีน	พบว่าคนไทยเชื้อสายจีน

ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตลาดกลาง	 ที่อยู่บนถนนสุขาภิบาล	 ต�าบลวัดใหม่	 อ�าเภอเมืองจันทบุรี	

จังหวัดจันทบุรี	 โดยชาวจีนกลุ่มนี้เป็นคนเดินเรือเพื่อค้าขายและเป็นกลุ่มคนที่อพยพหนีความยาก

ล�าบากจากเมืองจีนเข้ามายังประเทศไทย	ซึ่งมีทั้งคนจีนแต้จิ๋ว	จีนแคะ	และจีนฮกเกี้ยน	คนจีนเป็นคน

ขยันอดทนต่อความยากล�าบาก	 ประหยัดและเก็บออม	 ค้าขายเก่ง	 จึงท�าให้ในอดีตบริเวณชุมชน

คนไทยเชื้อสายจีนเป็นศูนย์ทางการค้าขายทางเรือ	โดยเปิดเป็นร้านค้าต่าง	ๆ	เช่น	ร้านขายเครื่องมือ

เครื่องใช้การก่อสร้าง	 ร้านขายอุปกรณ์ส�าหรับไหว้เจ้า	 ร้านเสื้อผ้า	 ร้านอาหาร	 ร้านขายของช�า	 ฯลฯ	

(ประภาพรรณ	ฉัตรมาลัย	และคณะ,	2556:	หน้า	20)

	 วิถีชีวิตชุมชนชาวญวณ	พบว่าคนญวณตั้งถิ่นฐานอยู่บนถนนสุขาภิบาล	ต�าบลวัดใหม่	อ�าเภอ

เมืองจันทบุรี	 จังหวัดจันทบุรี	 ชุมชนชาวญวณเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพมาสมัยพระเพทราชา	 (พ.ศ.

2242)	อพยพลีภั้ยการเบยีดเบยีนศาสนามาจากเวยีดนามทางเรอืและมาต้ังถ่ินฐานในเมอืงจันทบรูและ

ต่อมามีชาวญวณอพยพเพิ่มมากขึ้นโดยติดตามพระสงฆ์ที่สอนศาสนา	 และติดตามญาติพี่น้องเข้ามา	

ส่วนใหญ่อยูร่วมกันทีร่มิน�า้จันทบรุฝ่ัีงตะวันตกตอนล่าง	โดยมอีาชีพหลกัคือ	การประมงและการทอเสือ่

กกแดง	(ประภาพรรณ	ฉัตรมาลัย,	2556:	หน้า	21)

	 3.	ด้านมหกรรมและเทศกาล	 พบว่า	 เทศกาลส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาและ

ความเชื่อ	ได้แก่	เทศกาลคริสต์มาส	เทศกาลกินเจ	และเทศกาลลอยกระทง	นอกจากนี้ยังมีเทศกาล

แข่งเรือซึ่งเป็นเทศกาลที่สร้างความรื่นเริงและความสามัคคีให้กับชุมชน

	 4.	ด้านกิจกรรม	 พบว่า	 กิจกรรมที่โดดเด่นและเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุดคือ	

การถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว,	กิจกรรมศึกษาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม,	กิจกรรมรับประทาน

อาหารท้องถิน่ทีม่ช่ืีอเสยีง,	การสกัการบชูาสิง่ศักด์ิสทิธิต์ามความเช่ือ,	กจิกรรมล่องเรอืชมแม่น�า้จันทบรุี	

และกิจกรรมศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมน�้าจันทบูร
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	 5.	ด้านการบริการ	 พบว่า	 มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	 คือ	 บ้านเรียนรู้ชุมชนริมน�้าจันทบูร	

(บ้านขนุอนสุรณ์สมบติั)	ซ่ึงเป็นอาคารเก่าแก่โบราณและได้รบัการปรบัปรงุเพือ่ให้บรกิารแก่นกัท่องเทีย่ว

ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร	ห้องน�้า	รวมไปถึงเป็นจุดรวมพลของนักท่องเที่ยว

 2.	ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อชุมชนริมน�้าจันทบูร	 จังหวัด

จันทบุรีสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

	 	 2.1	ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�านวน	 155	 คน	 พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่

เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนริมน�้าจันทบูรเป็นเพศหญิง	มีอายุระหว่าง	25-34	ปีมากที่สุด	นอกจากนี้

ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด	ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท	มีการศึกษาระดับปริญญาตรี	และส่วนใหญ่

มีรายได้15,001-30,000	บาท	ต่อเดือน	มากที่สุด

	 	 2.2	ผลการศึกษาความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอชุมชนรมิน�า้จันทบรู	จังหวัด

จันทบุรี	 พบว่า	 1)	 ด้านแหล่งท่องเที่ยว	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมการไปเยี่ยมชมที่โบสถ์แม่พระ

มารีอาปฏิสนธินิรมลมากที่สุด	 ค่าเฉลี่ย	 4.72	 2)	 ด้านการเดินทางเข้าถึง	 นักท่องเที่ยวเห็นด้วยว่ามี

สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงโดยง่ายมากที่สุด	ค่าเฉลี่ย	4.30	3)	ด้านกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว	 พบว่า	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมกิจกรรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเท่ียว	 ค่าเฉลี่ย	 4.60

4)	 ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวช่ืนชอบที่ชุมชนมีความเป็นมิตร	

และยนิดีให้การต้อนรบั	ค่าเฉลีย่	4.42	5)	ด้านการรบัรูพ้บว่านักท่องเทีย่วเหน็ด้วยกับการท่ีนกัท่องเทีย่ว

ควรมีความรู้เดิมจากการศึกษาในเรื่องราวของวิถีชีวิตต่าง	ๆ	ในอดีตซึ่งจะท�าให้เกิดความเข้าใจในการ

มาท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูรได้มากขึ้น	ค่าเฉลี่ย	4.31	สรุปโดยภาพรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย	4.15	

ดังปรากฏในตารางที่	1	

ตำรำงที่ 1	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อชุมชนริมน�้าจันทบูร

  ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว X S.D. ระดับควำมพึงพอใจ

 1. แหล่งท่องเที่ยว (Attractions)     

	 	 1.1	 แม่น�้าจันทบุรี	 4.09	 0.81	 มาก

	 	 1.2	 สถาปัตยกรรมอาคารโบราณ		 4.58	 0.56	 มากที่สุด

	 	 1.3	 ศาลเจ้า		 4.27	 0.66	 มากที่สุด

	 	 1.4	 โบสถ์แม่พระมารีอาปฏิสนธินิรมล	 4.72	 0.50	 มากที่สุด

	 	 1.5	 บ้านเรียนรู้ชุมชนริมน�้าจันทบูร		 4.42	 0.65	 มากที่สุด

	 	 1.6	 วิถีชีวิตชุมชนเก่าของคนไทยเชื้อสายจีน		 4.41	 0.61	 มากที่สุด

	 	 1.7	 วิถีชีวิตชุมชนชาวญวณ	 4.29	 0.66	 มากที่สุด

    รวม 4.39 0.44 มำกที่สุด
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◆ ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร วิลาสินี เขมะปัญญา ◆

ตำรำงที่ 1	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อชุมชนริมน�้าจันทบูร	(ต่อ)

  ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยว X S.D. ระดับควำมพึงพอใจ

	 2.	 การเดินทางเข้าถึง	(Accessibilities)	 	 	

	 	 2.1	 มีจ�านวนรถโดยสารเพียงพอ				 3.97	 0.70	 มาก

	 	 2.2	 สถานที่ท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงโดยง่าย	 4.30	 0.74	 มากที่สุด

	 	 2.3	 ป้ายบอกทางมีความชัดเจน	 4.10	 0.81	 มาก

	 	 2.4	 สถานที่จอดรถเพียงพอต่อจ�านวนนักท่องเที่ยว	 3.21	 0.98	 ปานกลาง

    รวม 3.90 0.55 มำก

	 3.	 กิจกรรมการท่องเที่ยว		(Activities)	 	 	

	 	 3.1	 กิจกรรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว			 4.60	 0.64	 มากที่สุด

	 	 3.2	 การศึกษาประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม	 4.52	 0.70	 มากที่สุด

	 	 3.3	 การรับประทานทานอาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง	 4.43	 0.72	 มากที่สุด

	 	 3.4	 การสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางศาสนา	 4.49	 0.60	 มากที่สุด

	 	 3.5	 การล่องเรือชมแม่น�้าจันทบุรี	 3.76	 0.95	 มาก

	 	 3.6	 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนริมน�้าจันทบูร	 4.23	 0.77	 มากที่สุด

    รวม 4.33 0.47 มำกที่สุด

	 4.	 สิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว(Amenities)

	 	 4.1	 มีศูนย์ข้อมูลทางการท่องเที่ยว	แผ่นพับและ	 3.23	 1.01	 ปานกลาง

	 	 	 การประชาสัมพันธ์

	 	 4.2	 มีป้ายสื่อความหมายการอธิบายประวัติ															 3.86		 0.96	 มาก

	 	 	 ของสถานที่ส�าคัญในชุมชน	 	 	

	 	 4.3	 มีแผนที่แสดงภาพรวมของชุมชน	 3.65	 1.08	 มาก

	 	 4.4	 มีร้านขายอาหารและเครื่องดื่มที่เพียงพอ	 3.85	 0.98	 มาก

	 	 4.5	 ชุมชนมีความเป็นมิตร	และยินดีให้การต้อนรับ	 4.42	 0.69	 มากที่สุด

    รวม 3.80 0.51 มำก

	 5.	 การรับรู้	(Awareness)	 	 	

	 	 5.1	ชุมชนริมน�้าจันทบูร	สามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิต	 4.09	 0.88	 มาก

	 	 	 ในอดีตได้อย่างสมบูรณ์

	 	 5.2	 ท่านได้รับรู้ถึงประวัติ	และวิถีชีวิตของชุมชนจันทบูรในอดีต	 4.30	 0.75	 มากที่สุด

	 	 5.3	 การมีความรู้เดิมจากการศึกษาในเรื่องราวของวิถีชีวิตต่าง	ๆ	 4.31	 0.73	 มากที่สุด

	 	 	 ในอดีตท�าให้เกิดความเข้าใจในการมาท่องเที่ยว

	 	 	 ในชุมชนริมน�้าจันทบูรได้มากขึ้น	

    รวม 4.23 0.62 มำกที่สุด

    รวมทั้งหมด 4.15 0.38 มำก
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◆ การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ◆

	 3.	แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร	จังหวัดจันทบุรี	โดยใช้หลัก	5	A’s	

ภายใต้อัตลกัษณ์รปูแบบวิถีชีวิตรมิน�า้ของชุมชนจันทบรู	ผู้วจิยัได้ใช้ผลจากการประชุมผู้น�าชุมชนในการ

เสนอแนะแนวทางการท่องเที่ยว	 ประกอบกับผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนริมน�้า

จันทบูรและผลการศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร	 มาเป็นฐานในการคิดแนวทาง

การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร	จังหวัดจันทบุรี	โดยใช้หลัก	5	A’s	ได้ดังต่อไปนี้	

	 	 3.1	ด้านแหล่งท่องเที่ยว	 (Attractions)	 ควรพัฒนาแม่น�้าจันทบุรีให้กลับมามีความ

หลากหลายทางระบบนิเวศเหมือนดังเดิม	 พร้อมทั้งอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอาคารโบราณที่ยังคง

หลงเหลืออยู่ในชุมชน	 เพื่อสืบสานอัตลักษณ์รูปแบบวิถีชีวิตริมน�้าของชุมชนจันทบูร	 อีกทั้งยังเป็น

การสร้างภาพลักษณ์ให้กับชุมชนในการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองสู่การเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยว

ในเมืองเก่า	หรือการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต	(Nostalgia	Tourism)		

	 	 3.2	ด้านการเดินทางเข้าถึง	 (Accessibilities)	 ควรอ�านวยความสะดวกและจัดสถานที่

จอดรถให้มากขึ้นเพื่อความพอเพียงต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเท่ียวยังชุมชนริมน�้า

จันทบุรี

	 	 3.3	 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว	 (Activities)	 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ

ล่องเรือชมแม่น�้าจันทบุรีและจัดกิจกรรมกลุ่มต่าง	 ๆ	 ร่วมกับชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนแบบ

ดั้งเดิม	เช่น	การทอเสื่อ	การท�าขนมไข่	การท�าไอศกรีมโบราณ	เป็นต้น	นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมการ

ประกวดการถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในมุมมองต่าง	ๆ	จากนักท่องเที่ยว

	 	 3.4	ด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว	 (Amenities)	 ควรมีศูนย์บริการข้อมูล

ทางการท่องเที่ยว	 แผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านข้อมูล

ให้แก่นักท่องเที่ยว	 และควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งรูปแบบ	 ออนไลน์และออฟไลน	์

ให้มากขึ้น	

	 	 3.5	ด้านการรับรู้	 (Awareness)	 ชุมชนควรร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษา	 หรือภาครัฐ

เพื่อท�าการอบรมเพิ่มทักษะด้านการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนให้สามารถถ่ายทอด

เรื่องราวของชุมชนได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 จากผลการวิจัยเรื่อง	 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร	 จังหวัดจันทบุรี	

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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◆ ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร วิลาสินี เขมะปัญญา ◆

	 1.	ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนริมน�้าจันทบูร	 มีความหลากหลาย	 โดยเฉพาะด้าน

ประวัติศาสตร์	และวัฒนธรรมทีม่คีวามโดดเด่นสามารถดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทีย่วได้มากทีส่ดุ	

ซ่ึงประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณที่มีรูปแบบทั้ง	 ไทย	 จีน	 และฝรั่งเศสร่วมกัน	 มีอายุเก่าแก่

นับร้อยปี	 ดังเช่น	 โบสถ์พระแม่มารีอาปฏิสนธินิรมล	 น้ันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของ

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก	 เพราะมีรูปแบบการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบโกธิค	 อีกทั้งยังตกแต่ง

ประดับด้วยกระจกสีที่มีความสวยงาม	นอกจากนี้ยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ถูกถ่ายทอดออกมาจาก

ความเช่ือทางศาสนาของชาวไทยเช้ือสายจีนคือศาลเจ้าต่าง	ๆ 	ซ่ึงมทีีต้ั่งกระจายอยู่ภายในชุมชน	สะท้อน

ให้เหน็ถงึวิถชีีวติ	ความเช่ือของชุมชนคนไทยเช้ือสายจนีทีต้ั่งถิน่ฐานอยูร่มิแม่น�า้จนัทบรุมีาอย่างยาวนาน	

ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยว	 (Attraction)	 จึงเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพราะ

แหล่งท่องเที่ยวต้องมีสิ่งดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหนึ่งให้นักท่องเที่ยวเดินทาง

ไปเยี่ยมชม	 สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวแบ่งได้	 4	 ประเภทได้แก่	 แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ	

แหล่งท่องเทีย่วทางวฒันธรรม	ชาติพนัธุ	์และการให้ความบนัเทงิ	(	Buhalis,	2000:	หน้า	193	–	194)	

	 ด้านการบริการ	 ได้แก่	 บ้านเรียนรู้ชุมชนริมน�้าจันทบูร	 (บ้านขุนอนุสรณ์สมบัติ)	 ซ่ึงเป็น

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	 โดยมีเจ้าหน้าคอยให้บริการด้านข้อมูลและประวัติความเป็นมาของชุมชน	

อีกทั้งยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านบริการอื่น	ๆ 	อีก	เช่น	ป้ายบอกทาง,	ป้ายสื่อความหมายอธิบาย

ประวติัความเป็นมาของสถานทีแ่ละแผนทีแ่สดงภาพรวมของชุมชนซ่ึงนักท่องเทีย่วสามารถสงัเกตเหน็

ป้ายต่าง	ๆ	ได้โดยง่ายจึงท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลในเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

	 นอกจากนี้	 การศึกษาทรัพยากรการท่องเท่ียวยังต้องค�านึงถึง	 ด้านกิจกรรมซ่ึงพบว่า	 ในด้าน

กิจกรรมนั้น	 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาถ่ายรูปคู่กับอาคารโบราณเก่าแก่ภายในชุมชนท่ียังคงมี

ให้นกัท่องเทีย่วได้ชมเพือ่ถวลิหาถงึอดีต	นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่มจุีดประสงค์หลกัเดินทางมาท่องเทีย่ว

เพื่อความเพลิดเพลิน	พักผ่อนหย่อนใจ	 และเพื่อมาถ่ายรูป	ภายใต้ลักษณะทางภูมิสถาปัตย์ที่เก่าแก่	

ดังนั้นบรรยากาศ	ภายในจึงเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมาก	ภูมิทัศน์และมุมถ่ายรูปควรมีการจัดและพัฒนา

ปรับปรุงอย่างสม�่าเสมอ	(เมลดา	ธนิตนนท,	2560	:	หน้า	114	-	115)	

	 2.	ความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีม่ต่ีอการท่องเทีย่วในชุมชนรมิน�า้จันทบรู	จังหวดั

จันทบุรี	 ภาพรวมนั้นมีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวในชุมชนริมน�้าจันทบูรในระดับมาก	 โดยเฉพาะ

ความช่ืนชอบต่อแหล่งท่องเทีย่วภายในชุมชน	ซ่ึงพบว่าค่าคะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุเกือบทกุข้อ	เหมอืนกับ

ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว	 ซ่ึงมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเกือบทุกข้อเช่นเดียวกัน	 การท่องเที่ยว

ในชุมชนริมน�้าจันทบุรี	 มีอัตลักษณ์ที่ส�าคัญคือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และยังคงมีหลักฐานทาง

สถาปัตยกรรมอาคารโบราณให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม	 อีกทั้งยังสอดรับกับแนวคิดการรับรู้

ซ่ึงเป็นผลที่เกิดจากการท่องเท่ียว	 เย่ียมชม	 และท�ากิจกรรมที่ตอกย�้า	 ดังนั้นควรด�าเนินการวางแผน
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เพื่อพัฒนาชุมชนริมน�้าจันทบูรอย่างย่ังยืนให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวส�าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่

ถวิลหาอดีต	 ได้มาพักผ่อนหย่อนใจภายใต้รูปแบบเมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตและสีสันอยู่จนถึงในปัจจุบัน	

สอดคล้องกับนิพัทธพงศ์	 พุมมา	 และ	ณรงค์กรรณ	 รอดทรัพย์	 ที่กล่าวว่าการพยายามสร้างจุดขาย

ทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว	ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าแต่ละ

ชุมชน	 แต่ละท้องถิ่น	 จนน�ามาสู่การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดโดยอาศัยการสื่อสารผ่าน

อัตลักษณ์ของธุรกิจ	(Business	Identity)	หรือสินค้าและบริการนั้น	ๆ	ซึ่งชุมชนมีความทรงจ�าร่วมกับ

สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมด้ังเดิมหรือเก่าแก่	 พื้นที่สาธารณะทางกายภาพที่มีรากลึกทางประวัติศาสตร์	

ภาพลักษณ์และกิจกรรมท่ีปรุงแต่งขึ้นในแบบโรแมนติก	 (Romantic)	 สิ่งเหล่านี้คือลักษณะของ

การโหยหาอดีต	และภาพอุดมคติ	(Utopia)	ตามความเข้าใจมติิเชิงวฒันธรรมของผู้คนในพืน้ที	่(2555:	

หน้า	50	-	51)

	 3.	แนวทางพฒันาการท่องเทีย่วในชุมชนรมิน�า้จันทบรู	จังหวัดจันทบรุ	ีสามารถสรปุเป็นแนวทาง

โดยใช้หลัก5	A’s	และค�านึงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตริมน�้าของชุมชนจันทบูร	ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้	

ภำพที่ 1 แนวการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนริมน�้าจันทบูร

	 	 3.1	P	(Promotion)	ส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ในด้านแหล่งท่องเทีย่ว	(Attractions)	เช่น	

การประชาสัมพันธ์ในภาพลักษณ์การเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวในเมืองเก่า	 หรือการท่องเที่ยว

เชิงถวลิหาอดีต	(Nostalgia	Tourism)	ส่วนประชาสมัพนัธ์ในด้านกิจกรรมการท่องเทีย่ว	(Activities)

ควรส่งเสรมิกจิกรรมการถ่ายรปู	และกจิกรรมเรยีนรูวิ้ถีชีวติของชุมชนรมิน�า้จันทบูร	อีกทัง้ควรส่งเสรมิ

การพัฒนาแม่น�้าจันทบุรีเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ	โดยใช้ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์	
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	 	 3.2	I	 (Improvement)	พัฒนาด้านการเดินทางเข้าถึง	 (Accessibilities)	โดยจัดสถานที่

จอดรถให้มากขึน้เพือ่ความเพยีงพอต่อจ�านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมาท่องเทีย่วยังชุมชนรมิน�า้จันทบรุี

และด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว	 (Amenities)	 ควรมีศูนย์บริการข้อมูลทาง

การท่องเที่ยว	แผ่นพับและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการ	เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านข้อมูลให้แก่

นักท่องเที่ยว	

	 	 3.3	C	(Corporation)	หาความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้	(Awareness)	เพื่อพัฒนาทักษะ

ด้านการสือ่ความหมายทางการท่องเทีย่วเพือ่ให้สามารถถ่ายทอดเรือ่งราวของชุมชนได้อย่างลกึซ้ึงและ

มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น	 โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ	 ภาคเอกชนและสถาบัน

การศึกษา

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำงำนวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ควรส่งเสริมให้ท�างานวิจัยด้านการพัฒนาภาพลักษณ์ของชุมชนริมน�้าจันทบูร	 เพื่อก�าหนด

ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน	 และตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งหมด

	 2.	งานวิจัยในครั้งต่อไปควรศึกษาถึงเส้นทางและการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง	 ๆ	 เข้า

ด้วยกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการเพิ่มระยะเวลา	 เพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้อยู่

ในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มมากขึ้น
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