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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี 2) วิเคราะหศักยภาพ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี 3) สรางแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดนนทบุรี ผูวิจัย
ใชการวิจัยแบบผสมผสานดวยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือ ไดแก แบบรายการศึกษาชุมชน แบบตรวจสอบทรัพยากร
การทองเที่ยว (พยอม ธรรมบุตร, 2546) สัมภาษณเชิงลึกและการประชุมกลุมยอย การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และอุปสรรค โดยกระบวนการแบบมีสวนรวม มีประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 31 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
และนักทองเที่ยว
ผลการวิจัย พบวา ทรัพยากรทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด คือเกาะเกร็ด ซึ่งอยูในสวนของทรัพยากรธรรมชาติ
มีความสําคัญเปนอันดับ 1 ทรัพยากรวัฒนธรรม อันประกอบดวย วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
วัดเขมาภิรตาราม วัดชะลอ วัดโชติการาม วัดชมพูเวก วัดปราสาท วัดไทรมาเหนือใต วัดไทรใหญ วัดราษฎรประคองธรรม
วัดเกาะพระยาเจง วัดไผลอม วัดอัมพวัน วัดเสนีวงศ วัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ (วัดเลงเนยยี่ 2) มีความสําคัญรองลงมา
เปนอันดับที่ 2 ในสวนของทรัพยากรเทศกาลงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีนั้น เทศกาล
ผลไมและของดีเมืองนนท เปนที่นิยมในลําดับที่ 3 สวนทรัพยากรทองเที่ยวกิจกรรม เชน การทองเที่ยวตลาดน้ํา ชมวิถีชีวิต
ชุมชน มีความสําคัญในลําดับที่ 4 และทายสุดอันดับ 5 คือทรัพยากรทองเที่ยวดานบริการ เชน ทางหลวงแผนดินที่สะดวก
และรองรับการขยายตัวของ AEC ผนวกกับการเชื่อมตอทางดวนพิ เศษศรีรัช และการบริการขนสง เรือ โดยสาร เรือ
ทองเที่ยว และรถไฟฟา
ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ของการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี พบวา การมีวัดเกาแกและโบราณสถาน ซึ่งสะทอนถึงรองรอย
ประวัติศาสตรเปนจุดแข็งในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในขณะที่จุดออน ในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัด
นนทบุรีคือ การสูญเสียสังคมเกษตรกรรม จากการขยายตัวของเมือง ในทางกลับกันจังหวัดนนทบุรีมีโอกาสในการพัฒนา
การทองเที่ยวคือสามารถจะผลักดันจังหวัดนนทบุรีใหเปนศู นยกลางการปลูกทุเรียนนนทอันดับหนึ่งของโลก โดยสราง
แบรนดนนทบุรีเปนแหลงทองเที่ยวสูระดับสากล ในขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรค พบวา ทําเลที่ตั้งซึ่งเปนที่ราบลุม
ริมน้ํา ประสบปญหาอุทกภัยโดยงาย เปนปญหาในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี จากผลการสัมภาษณเกี่ยวกับ
ทรัพยากรของจังหวัดนนทบุรี จึงไดมาซึ่งแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี
โดยพัฒนาองคประกอบสี่ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานวัฒนธรรม และดานจิตใจ

*ที่ปรึกษาหลัก
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คําสําคัญ: แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว, การทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี
ABSTRACT
This research aimed to 1) study tourism resources of Nonthaburi Province 2) conduct the
internal and external SWOT analysis 3) guideline for developing integrated sustainable tourism in
Nonthaburi Province. In this study, the researcher used qualitative research which by interviewing the
opinion over the tourism of Nonthaburi Province. The sample group is total 31 persons, who come from
government, private sectors, local people and tourists.
According to the research findings, it was found that significant tourism resources of the province
in term of natural resource is Ko Kret Island is the most popular the second one is such as Chalam
Phrakriet Temple, Pormatkityawiharn Temple, Kemaphitaram Temple, Chalow Temple, Chotikaram
Temple, Chompuwek Temple, Phrasart Temple, Srima North and South Temple, Sriyai Temple, Rath
phrakongtum Temple, Kohphraya Jeng Temple, Philom Temple, Aumpawan Temple, Saniwong Temple,
Baromracha–pisek Anusorn Temple the third one is the resources of festivals, art, and cultures of tourism
in Nonthaburi Province general opinion is targeted at good item and fruit festivals of Nonthaburi
Province which is the art, cultural, and traditional resources being worthy to travel 4) tourism activity
resources is activities of floating market by visiting local ways of life 5) the tourism resources in service
sectors the most opinion is on tourism resources in service sectors with public highway
accommodating the extension of AEC: The expressway Sriratch bus transportation, passenger ship,
travelling boat, and electric train
When it comes to SWOT Analysis for developing integrated sustainable tourism in Nonthaburi
Province, it was found that the strength for developing tourism in Nonthaburi Province is over ancient
temples and historical sites that reflect the trail of history. Meanwhile, the opinion over the weakness
for developing tourism in Nonthaburi Province is on the loss of agricultural society due to the expansion
of the city, the opportunity in developing tourism in Nonthaburi. The best opportunity for tourism
management in Nonthaburi Province is to become the center of growing durian in the world while
building the brand of the province as the global tourism destination. As for the opinion about the
obstacles in developing tourism in Nonthaburi Province is on the plain waterside location easily
susceptible to natural disasters. According to the analysis from a group of sample population, so the
research would like to propose the guidelines for developing integrated sustainable tourism in
Nonthaburi Province by integrating tourism resources covering four main aspects, which are environment,
economy, society, culture, and psychology.
Keywords: Guidelines for developing tourism, integrated sustainable tourism in Nonthaburi Province
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บทนํา
การพัฒนาประเทศดวยการสงเสริมการลงทุนและพัฒนาสินคาบริการทางการทองเที่ยวมีความสําคัญอยางมากใน
ปจจุบัน กิจกรรมทองเที่ยวลวนแลวแตมีความสัมพันธกับบริบทโดยรอบในดานตางๆ เชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการทองเที่ยวเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิเชน อุตสาหกรรมดานที่พักแรม
อุตสาหกรรมขนสง ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ธุรกิจการคาและบริการ เชน หางสรรพสินคา รานขายของที่ระลึก
รานอาหาร และธุรกิจนันทนาการเพื่อการทองเที่ยวในกิจกรรมรูปแบบตางๆ เชน การนวดผอนคลาย การเลนกีฬา การ
ผจญภัย เดินปา ปนเขา ลองเรือ ฯลฯ จึงกลาวไดวาการทองเที่ยวสงผลตอระบบเศรษฐกิจอยางมาก
การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน คือการจัดการทรัพยากรทางการทองเที่ยวใหเหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมและจิตใจ ดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวตามขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
อยางเหมาะสม ตระหนักถึงผลกระทบตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของชุมชน โดยประสานความตองการของชุมชนใหชุมชน
ไดมีสวนรวมตอการทองเที่ยวนั้นๆ การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการใหเกิดความยั่งยืนได ตองมีการบูรณาการความ
คิดเห็น เปดรับการมีสวนรวมจากผูที่มีสวนเกี่ยวของ 4 กลุม ไดแก ภาครัฐ ภาคประชาชนหรือชุมชน ภาคเอกชน และ
นักทองเที่ยว
จังหวัดนนทบุรีมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เปนที่ราบลุมริมแมน้ําเจาพระยา ที่ยังคงความเปน
ชุมชนริมน้ํามีแหลงประวัติศาสตรและโบราณสถาน สะทอนถึงอารยธรรมประเพณีดั้งเดิมนนทบุรีสามารถเที่ยวไดตลอดป
ปจจุบันแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2557–2560 ไดกําหนดวิสัยทัศนจังหวัดวา “เสริมสรางและพัฒนาจังหวัดนนทบุรี
ใหกลายเปนเมืองแหงเศรษฐกิจสรางสรรคในการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุ ตสาหกรรม ภาคธุ รกิจการคา และการ
ทองเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐานชีวิตและมีมูลคาเพิ่ม” ตามนโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11
การพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรีไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว โดยดึงเอาเอกลักษณ
ธรรมชาติ และทรัพยากรและวัฒนธรรมของจังหวัดมารวม เชน ลองเรือไหวพระเกาวัด งานแสดงสินคาของดีเมืองนนท
งานทุเรียนนนท ฯลฯ แตโครงการที่มีสวนใหญ ไมมีการวางแนวทางเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
กิจกรรมถูกจัดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ โดยความสําคัญทางการสรางรายไดทางเศรษฐกิจมากกวา สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม ดังนั้น ผูวิจัยจึงตระหนักถึงความจําเปนในการศึ กษาศักยภาพของการทองเที่ย วจังหวัดนนทบุรี ตลอดจน
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรีเพื่อวางแนวทางเพื่อการพัฒนา
การทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนของจังหวัด โดยอาศัยความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
นักทองเที่ยว
วัตถุประสงคการวิจัย
1) ศึกษาทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี
2) วิเคราะหศักยภาพ สภาพแวดลอมภายในและภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
ในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี
3) สรางแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดนนทบุรี
ประโยชนของการวิจยั
1) ทราบขอมูลของทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี
2) ทราบศักยภาพ สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ของจังหวัดนนทบุรี
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3) ไดแนวทางในการวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดนนทบุรี
สมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้สมมติฐานของการวิจัยคือ ผลการศึกษาศักยภาพทางการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี สามารถ
พัฒนาเปนแนวทางหรือแผนการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดได
ขอบเขตของการวิจัย
กลุมตัวอยางผูใหขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชน คือ ผูนําชุมชน ทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ ผูอาวุโสหรือผูที่คุนเคยและอาศัยอยูในชุมชนมาเปนเวลานาน ผูมีภูมิปญญาทองถิ่น เจาหนาที่องคกรภาครัฐ
และสมาชิกในชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 31 คน ประกอบดวย
1. เจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่เกีย่ วของ ไดแก เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี, เจาหนาที่
องคการบริหารสวนทองถิ่น, กํานัน ผูใหญบาน และเจาหนาที่หนวยงานภาครัฐที่สามารถใหขอ มูลไดอยางครบถวน จํานวน
8 คน
2. ภาคเอกชน ผูประกอบธุรกิจดานการบริการทองเที่ยว ไดแก ผูประกอบการบริษัทนําเที่ยว ผูประกอบการที่พัก
อาศัย ผูประกอบการรานอาหาร และผูประกอบการดานคมนาคมในเขตชุมชนดังกลาว จํานวน 8 คน
3. ประชาชนทองถิ่น คือผูที่อาศัยอยูในเขตที่เปนบริเวณที่ตั้งแหลงทองเที่ยวสําคัญของชุมชน จํานวน 8 คน
4. นักทองเที่ยว คือ คนไทยที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวตางๆ ภายในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 7 คน
วิธีดําเนินการวิจยั
ในการวิจัยเพี่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการทองเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก ไดแก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรีตลอด
จนสรางแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดนนทบุรีใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้
1. เก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณความคิดเห็นทางการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีกับกลุมตัวแทน
จากภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว รวมถึงภาคประชาชนและนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
2. เก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชแบบสัมภาษณ เพื่อตรวจสอบสภาพแวดลอมภายใน (Internal Environment)
และสภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของการพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืน ดวยเทคนิค SWOT Analysis
3. วิเคราะหสังเคราะหขอมูลทั้งหมด สรุปเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนใน
จังหวัดนนทบุรี
สรุปผลการวิจัย
1) ศึกษาทรัพยากรทางการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี
ผูวิจัยพบวา เกาะเกร็ด ซึ่งอยูในสวนของทรัพยากรธรรมชาติ มีความสําคัญมากเปนอันดับ 1 รองลงมาเปนอันดับ 2
ไดแก แมน้ําเจาพระยา คลองออม คลองบางบัวทอง คลองมหาสวัสดิ์ และอันดับที่ 3 คือ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
วัดเฉลิมพระเกียรติ อันดับ 4 คือ สวนทุเรียนนนท ศูนยไมดอกไมประดับ ถนนสายดอกไมบางใหญ ทายสุดในอันดับ 5 คือ
อุทยานกาญจนาภิเษก อุทยานน้ําแหงแรกของประเทศไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร ดานทรัพยากรวัฒนธรรม การ
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ทองเที่ยววัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร วัดเขมาภิรตาราม วัดชะลอ วัดโชติการาม วัดชมพูเวก
วัดปราสาท วัดไทรมาเหนือใต วัดไทรใหญ วัดราษฎรประคองธรรม วัดเกาะพระยาเจง วัดไผลอม วัดอัมพวัน วัดเสนีวงศ
วัดบรมราชาภิเษกอนุสรณ (วัดเลงเนยยี่ 2) ไดรับความนิยมมากที่สุด รองลงมาอันดับ 2 คือ ชมสถาปตยกรรม ศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรีหลังเกา ศิลปกรรมแบบไทยผสมยุโรป โบราณสถานของชาติ อันดับ 3 คือ ศึกษาวิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด
และ อันดับ 4 คือ ทองเที่ยวพิพิธภัณฑจังหวัดนนทบุรี พิพิธภัณฑของเกาโบราณซอยชาง พิพิธภัณฑเครื่องปนดินเผาบาน
ชาวมอญ พิพิธภัณฑบานครูมนตรี ตราโมท ทายสุดอันดับ 5 คือ เที่ยวชุมชนคลองขนมหวาน บางบัวทอง ดานทรัพยากร
เทศกาลงานประเพณีและศิลปวัฒนธรรมการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี ตอ เทศกาลผลไมและของดีเมืองนนท ไดรับ
ความนิยมมากที่สุด รองลงมาอันดับ 2 คือทําบุญตักบาตรพระรอยแปด แขงเรือยาว วันแรม 8 ค่ํา เดือน 12 และอันดับ 3
คือ งานสงกรานตชาวมอญ ประเพณีรํามอญ อ.ปากเกร็ด สวนอันดับ 4 คือ งานวัฒนธรรมสองฝงเจาพระยามหาเจษฎา
บดินทร และอันดับสุดทายคือ คือ ประเพณีแหเทียนพรรษาทางน้ํา อ.บางกรวย ดานทรัพยากรทองเที่ยวกิจกรรม การ
ทองเที่ยวตลาดน้ํา ชมวิถีชีวิ ตชุมชน เปนทรั พยากรทอ งเที่ยวกิจกรรมการทองเที่ ยวของจังหวัดนนทบุ รีที่นาทอ งเที่ย ว
มากที่สุด รองลงมาอันดับ 2 คือ ลองเรือไหวพระเกาวัด ชมวิถีชีวิตริมฝงเจาพระยา อันดับ 3 คือ ชมสาธิตการทําขนมไทย
ชุมชนบานขนมหวาน คลองบางบัวทอง อันดับ 4 คือ ชมการแขงเรือยาว และอันดับ 5 คือ ชมการแขงขันชกมวยไทยเฉลิม
พระเกียรติ ดานทรัพยากรทองเที่ยวดานบริการ ความคิดเห็นที่มีตอทรัพยากรทองเที่ยวดานบริการ มีทางหลวงแผนดิน
สะดวก รองรับการขยายตัวของ AEC: ทางดวนพิเศษศรีรัช รถประจําทางบริการขนสง เรือโดยสาร เรือทองเที่ยว และ
รถไฟฟา มีความสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีมากที่สุดรองลงมาอันดับ 2 รานอาหารริมน้ําแดรี่ควีน
รานระเบียงน้ํา รานสวนทิพย รานสองฝงคลอง, มีโรงพยาบาลระบบคุณภาพมาตรฐาน (โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาล
เกษมราษฎร โรงพยาบาลเวิลดเมดิคัลเซนเตอร) คาอันดับ 3 คือ มีที่พักแรมไดมาตรฐาน (โรงแรมริชมอนด บานอิงน้ําเฮลท
รีสอรตแอนดสปา โรงแรมพักพิงอิงทาง โรงแรมโนโวเทลอิมแพค) และอันดับ 4 คือ มีรานคาจําหนายสินคา OTOP สินคาที่
ระลึกแรกของประเทศไทย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
2) ผลการวิเคราะหทั้งจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี พบวา จุดแข็งในการพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีคืออุดมดวยวัดเกาแกและโบราณสถาน
สะทอนถึงรองรอยประวัติศาสตร รองลงมาอันดับ 2 คือ มีพื้นที่ติดแมน้ํา มีคลองหลายสาย ไดสัมผัสวัฒนธรรมและวิถี
ชุมชนริมน้ํา อันดับ 3 คือ การทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี สะดวกใชเวลาไมมากในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและ
สนามบิน อันดับ 4 คือ จังหวัดนนทบุรีเปนสถานที่ปลูกทุเรียนนนทผลไมทรงอนุรักษที่แพงและอรอยที่สุดในโลก ตั้งอยู
ภาคกลางสามารถทองเที่ยวไดตลอดป และอันดับ 5 คือ มีการขยายระบบการคมนาคม เชื่อมโยงสูภูมิภาคตางๆ ในขณะ
ที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดออนในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี การสูญเสียสังคมเกษตรกรรม จากการขยายตัว
ของเมือง เปนประเด็นที่ควรตระหนักมากที่สุด รองลงมาอันดับ 2 คือ การเพิ่มจํานวนของประชากร ทําใหเกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดลอม อันดับ 3 คือ วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมถูกกลืนไปกับความเจริญทางวัตถุ อันดับ 4 คือ ขาดคณะกรรมการที่มี
ทักษะในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ และอันดับ 5 คือ ขาดการประชาสัมพันธเผยแพร
ขาวสารดานการทองเที่ยวอยางจริงจัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี อันดับที่ 1 คือ การผลักดันจังหวัดนนทบุรีให
เปนศูนยกลางการปลูกทุเรียนนนทอันดับหนึ่งของโลก สรางแบรนดนนทบุรีแหลงทองเที่ยวสูระดับสากล รองลงมาอันดับ 2
คือ การสรางสมดุลระหวางการใชทรัพยากรทองเที่ยวควบคูไปกับการอนุรักษสรางการเขามามีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาการทองเที่ยวที่ยั่งยืน อันดับ 3 คือ การขยายตลาดทองเที่ยวจากการขยายตัวของระบบขนสง อันดับ 4 คือ การสราง
รายได เกิดการจางงาน สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และอันดับ 5 คือ พัฒนาเปนประตูสูการทองเที่ยวทางอารยธรรม
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แหงเอเชีย ในขณะที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยความคิดเห็นที่มีตอ
ทําเลที่ตั้งซึ่งเปนที่ราบลุมริมน้ํา ประสบปญหาอุทกภัยโดยงายเปนปญหามากที่สุด รองลงมาอันดับ 2 คือ แหลงทองเที่ยว
ถูกปรับปรุงจนเสียความเปนเอกลักษณและภูมิทัศนที่สวยงาม อันดับ 3 คือ ปญหาการเพิ่มจํานวนแรงงานอพยพจากการ
กอสรางสาธารณูปโภค อันดับ 4 คือ มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรคลายคลึงกับจังหวัดใกลเคียงและอันดับ 5 คือ
ความไมมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ กระทบตอภาพลักษณ
3) แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดนนทบุรีควรมีองคประกอบของภาคี
การทองเที่ยว ไดแก ภาครัฐ ภาคประชาชนหรือชุมชน ภาคเอกชน และนักทองเที่ยว และดําเนินกิจกรรมทองเที่ยวเพื่อ
พัฒนา การทองเที่ยวไปในทางที่ยั่งยืน ไดครบในองคประกอบทั้ง 4 ดาน คือ ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
ดานวัฒนธรรมและดานจิตใจ
1) ดานสิ่งแวดลอม โดยวางแผนการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีเปนศูนยอนุรักษพันธุทุเรียนที่โดดเดนระดับโลก สราง
แหลงเรียนรู เพาะปลูก และอนุรักษทุเรียนนนทดั้งเดิมโดยกําหนดกลยุทธเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมดังตอไปนี้
กลยุทธที่ 1 การใชประโยชนที่ดินในแหลงทองเที่ยว ไดแก โครงการที่ 1 จัดแบงพื้นที่เปนเขตเศรษฐกิจการทองเที่ยว,
โครงการที่ 2 จัดตั้งคณะกรรมการผูที่มีทักษะในการทองเที่ยว จัดทําแผนและประเมินผลกระทบจากการทองเที่ยวเชิง
ยุทธศาสตรของจังหวัด, โครงการที่ 3 กําหนดขีดความสามารถในการพัฒนาการทองเที่ยว, โครงการที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน
ในแหลงทองเที่ยวใหเขากับสิ่งแวดลอม, โครงการที่ 5 สรางแหลงเรียนรูเพาะปลูกและอนุรักษทุเรียนนนทดั้งเดิม, โครงการ
ที่ 6 ทองเที่ยวปลอดมลภาวะ สรางทางปนจักรยานเพื่อชมสวน, โครงการที่ 7 จัดทําแผนที่และปายบอกทางไปยังแหลง
ทองเที่ยวใหชัดเจน, โครงการที่ 8 กําหนดพื้นที่สีเขียว เพื่อการพักผอนและสันทนาการ, โครงการที่ 9 ปรับปรุงหองสุขาใน
แหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน, โครงการที่ 10 สรางศูนยขอมูลทองเที่ยวประจําจังหวัด, โครงการที่ 11 ออกแบบเสนทาง
และพัฒนาระบบขนสงใหเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวตางๆ ในจังหวัด, โครงการที่ 12 จัดตั้งศูนยชวยเหลือและรักษาความ
ปลอดภัยแกนักทองเที่ยว
กลยุทธที่ 2 การจัดการทรัพยากรไดแก โครงการที่ 1 “แปลงเสียใหสวย” นําผักตบชวามาแปรรูปเปนสินคาชุมชน
โครงการที่ 2 สรางธนาคารขยะในชุมชน โครงการที่ 3 อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศ สวนผลไม และพันธุผลไมพื้นเมือง
ของจังหวัดนนทบุรี โครงการที่ 4 รณรงคใชพลังงานแสงอาทิตยของที่พักแรมในจังหวัดนนทบุรี โครงการที่ 5 ลดการใช
คารบอนไดออกไซด จัดทัวรปนจักรยานลุยสวน โครงการที่ 6 ปรับภูมิทัศนขุดบอวางระบบกังหัน กําจัดน้ําเสียในชุมชน
แหลงทองเที่ยว โครงการที่ 7 โครงการทิ้งถายจายรับ สอดสองการทิ้งขยะ คนทิ้งเสียคาปรับคนถายไดรางวัล โครงการที่ 8
นําชาวบานขุดลอกคูคลอง เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ โครงการที่ 9 รวมทุนสรางโรงไฟฟาขยะ แปลงขยะใหกลาย
เปนพลังงานในชุมชน โครงการที่ 10 จัดอบรมชุมชน เตรียมรับมืออุทกภัย ฟนฟูบูรณะสวนเกษตรและโบราณสถาน
กลยุทธที่ 3 การสรางเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งและเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดใกลเคียง ไดแก
โครงการที่ 1 จัดทําเสนทางทองเที่ยวในกลุมจังหวัดใกลเคียงเขาไวดวยกัน โครงการที่ 2 การจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานการจัดการทองเที่ยวแบบบูรณาการโครงการที่ 3 จัดทําแพ็กเกจลองเรือ ชม ชิม ซื้อ ผลไมของดี 4 จังหวัด (กทม.–
นนทบุรี–ปทุมธานี–อยุธยา)
2) ดานการสงเสริมวัฒนธรรม โดยพัฒนาจังหวัดนนทบุรีใหเปนสถาบันเรียนรูศึกษาอารยธรรมมอญ อบรมปลูก
จิตสํานึก ดานการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตชุมชน
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาจิตใจ ไดแก โครงการที่ 1 จัดอบรมฝกปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจ โครงการที่ 2 จัดอบรมภาวะ
ผูนํา โครงการที่ 3 จัดอบรมการพัฒนาตามแนวพระราชดํารัสเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่ 4 จัดอบรมการพัฒนาการ
ทองเที่ยวพุ ทธเศรษฐศาสตร โครงการที่ 5 ประกวดภาพถายสะทอนศิล ปวัฒนธรรมและวิ ถีชีวิตชุมชน โครงการที่ 6
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โครงการทดสอบอารมณดวย Social Media โครงการที่ 7 โครงการธรรมะ delivery โครงการที่ 8 โครงการคนนนท
ถือศีล 5
กลยุทธที่ 2 การปลูกจิตสํานึก ไดแก โครงการที่ 1 จัดตั้งกลุมชุมชนรักษหมูบาน โครงการที่ 2 สรางจิตสํานึกดาน
ความผูกพันกับวัฒนธรรมของชุมชน โครงการที่ 3 อบรมปลูกจิตสํานึกดานความหวงแหนวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต
ชุมชนโครงการที่ 4 อบรมการตอนรับและคุณลักษณะของการเปนเจาบานที่ดีโครงการที่ 5 โครงการหมูบานจารีต
กลยุทธที่ 3 การอนุรักษวัฒนธรรม ไดแ ก โครงการที่ 1 จัดตั้งสถาบันพิพิธภั ณฑพื้นบานของทองถิ่นภาคกลาง
โครงการที่ 2 จัดตั้งศูนยศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาภาคกลาง โครงการที่ 3 จัดตั้งสถาบันอาหารไทยนานาชาติ
โครงการที่ 4 จัดตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและโบราณสถาน โครงการที่ 5 อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ชุมชน โครงการที่ 6 อนุรักษวิถีชีวิตดั้งเดิมดานประเพณี โครงการที่ 7 อนุรักษวิถีชีวิตการเกษตรของชุมชน โครงการที่ 8
อนุรักษภูมิปญญาชุมชนดานหัตถกรรมทองถิ่น โครงการที่ 9 อนุรักษภูมิปญญาชุมชนดานอาหาร โครงการที่ 10 อนุรักษ
โบราณวัตถุและโบราณสถานชุมชน โครงการที่ 11 จัดตั้งศูนยศึกษาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นภาคกลาง โครงการที่ 12 จัดตั้ง
ศูนยศึกษาวิถีชีวิตคนนนทบุรี
3) ดานเศรษฐกิจ พัฒนาการทอ งเที่ยว สรางนวัตกรรมใหมในการผลิตสินคาและบริการ เพื่อ กระตุนเศรษฐกิ จ
ทองถิ่นและกระจายรายไดสูชุมชน
กลยุทธที่ 1 การจัดการดานการตลาด ไดแก โครงการที่ 1 การวางแผนการตลาดเชิงยุทธศาสตร วิจัยแรงจูงใจและ
ความพึงพอใจกลุมตลาดจีนและอินเดีย โครงการที่ 2 การกําหนดและวิเคราะหกลุมเปาหมาย โครงการที่ 3 การพัฒนา
ภาพลักษณและสรางตราสินคา โครงการที่ 4 จัดทําปายประชาสัมพันธ เชิญชวนโดยผูมีชื่อเสียงของจังหวัด โครงการที่ 5
จัดทํา website การทองเที่ยวโดยชุมชน โครงการที่ 6 เชิญนักขาวมาเยี่ยมชมสถานที่ โครงการที่ 7 ประชาสัมพันธผานสื่อ
โฆษณาในหลายๆ ชองทาง โครงการที่ 8 โครงการรวมทุนเอเชียเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว โครงการที่ 9 โครงการนนทบุรี
ประตูสูการทองเที่ยวไรพรมแดน โครงการที่ 10 จัดทําการตลาดออนไลนรองรับกลุมนักทองเที่ยวยุคใหม
กลยุ ทธ ที่ 2 การพัฒ นาสิ นค าและกิจ กรรมการท อ งเที่ย ว ไดแ ก โครงการที่ 1 สรางแพ็ก เกจทอ งเที่ ย วชุ มชน
โครงการที่ 2 สรางเสนทางศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน โครงการที่ 3 สรางเสนทางทองเที่ยวทางวัฒนธรรม โครงการ
ที่ 4 สรางเสนทางทองเที่ยวศึกษาประวัติศาสตร อารยธรรมมอญ โครงการที่ 5 จําลองเหตุการณยอนรอยประวัติศาสตร
เมืองหนาดาน ยอนตํานาน ร.3 โครงการที่ 6 นนทบุรีประตูสูทวารวดี โครงการที่ 7 นนทบุรีประตูสูดินแดนสุวรรณภูมิ
โครงการที่ 8 ลอยประทีปสายสองฝงน้ําเจาพระยา โครงการที่ 9 แหเทียนสายตลอดสองฝงเจาพระยา โครงการที่ 10 ถนน
สายวัฒนธรรมชมตึกเกาบริเวณทาน้ํานนท โครงการที่ 11 ถนนคนเดิน ตลาดนัดรถไฟฟาสถานีพระนั่งเกลา โครงการที่ 12
ตลาดน้ําสามสะพานบริเวณหนาวัดไทรมาเหนือ โครงการที่ 13 ลองเรือหางยาวไหวพระชมวิถีชีวิตริมฝงน้ํา โครงการที่ 14
ปนจักรยานชมสวน รวมปลูกทุเรียนพันธุอนุรักษ โครงการที่ 15 สรางมาตรฐานที่พักแรมและภัตตาคารโครงการที่ 16
แพทยทางเลือก สรางสถานพักฟนดวยธรรมชาติบําบัด โครงการที่ 17 พัฒนาอาหารและสินคา OTOP ชุมชน โครงการที่
18 พัฒนากิจกรรมและมหกรรมทองเที่ยวในชุมชน โครงการที่ 19 ดนตรีกลางน้ํา โครงการที่ 20 อาหารและผลไมพื้นเมือง
โครงการที่ 21 งานแสดงรถเกากลางน้ํา โครงการที่ 22 เทศกาลดนตรีริมน้ํา โครงการที่ 23 จัดมหกรรมชกมวยไทยกลางน้ํา
แหงแรกในประเทศไทย โครงการที่ 24 จัดตั้งสถาบันสมุนไพรแพทยแผนไทย โครงการที่ 25 พัฒนา homestay เพื่อ
รองรับความตองการของตลาดอาเซียน โครงการที่ 26 ยกระดับอาหารทองถิ่นและ OTOP สูมาตรฐานสากล โครงการที่
27 ทัวรหมูบานมอญยอนรอยวัฒนธรรมมอญที่เกาะเกร็ด โครงการที่ 28 ศึกษาวัฒนธรรมสี่ศาสนา พุทธ คริสต อิสลาม จีน
ที่บางบัวทอง
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กลยุทธ ที่ 3 การบริ หารจัดการแหลงทอ งเที่ย ว ไดแ ก โครงการที่ 1 จัดตั้งคณะกรรมการทอ งเที่ย วของชุมชน
โครงการที่ 2 อบรมทักษะการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบบูรณาการ โครงการที่ 3 ยกระดับคุณภาพและ
บริการการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล โครงการที่ 4 รักษาและเสริมสรางจุดแข็งของการทองเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โครงการ
ที่ 5 สรางระบบฐานขอมูลดานการทองเที่ยวของจังหวัด โครงการที่ 6 สรางระบบการบริการจัดการนักทองเที่ยว โครงการ
ที่ 7 แสวงหาเงินทุนเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว โครงการที่ 8 จัดระบบขนสงเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว ใบเดียวเที่ยวทั้งเมือง
โครงการที่ 9 สรางจุดเดนของเมือง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ปลูกตนนนทรี ซึ่งตนไมประจําจังหวัด เหลืองสะพรั่ง ดึงดูด
นักทองเที่ยว
4) ดานสังคม พัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนและเปนเมืองที่นาอยู ใหความสําคัญตอการมีสวน
รวม สรางเครือขายเพื่อความเขมแข็งของชุมชน
กลยุทธที่ 1 สรางเครือขายเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ไดแก โครงการที่ 1 จัดตั้งเครือขายและคณะกรรมการ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชน โครงการที่ 2 ตั้งสมาคมผูประกอบการทองเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี
โครงการที่ 3 สรางการทองเที่ยวเชื่อมโยง (Cluster) กับชุมชนและแหลงทองเที่ยวบริเวณรอบๆ
กลยุทธที่ 2 การกระจายรายไดสูชุมชน ไดแก โครงการที่ 1 จัดตั้งระบบสหกรณหรือกลุมชุมชนดานการทองเที่ยว
โครงการที่ 2 อบรมทักษะผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME ดานที่พักแรมและรานอาหาร) โครงการที่ 3
จัดอบรม พัฒนาฝมือ โครงการที่ 4 จัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น โครงการที่ 5 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวแกชุมชน
โครงการที่ 6 สงเสริมการขาย จัดงานแสดงสินคาชุมชน โครงการที่ 7 สรางมูลคาเพิ่มแกสินคาทองถิ่น อาหาร ของฝากที่
ระลึก
กลยุทธที่ 3 พัฒนาชุมชนใหเปนเมืองที่นาอยู ไดแก โครงการที่ 1 สรางมาตรฐานดานความปลอดภัยของกิจกรรม
การทองเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี โครงการที่ 2 จัดตั้งองคกรในการจัดการดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม โครงการที่ 3 จัดตั้งองคกร
ในการจัดการดูแลอนุรักษ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม โครงการที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
อภิปรายผล
ผลการวิจัยศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี สรุปไดวา ในดานที่ตั้งและทรัพยากร
การทองเที่ยว ถือเปนจุดแข็งของจังหวัดนนทบุรี คืออยูในเขตภูมิอากาศดี ที่สามารถเที่ยวไดตลอดป มีความสะดวกในการ
เดินทาง รองรับการขนสงหลากหลายประเภท อาทิเชน เรือ รถประจําทาง และรถไฟฟา โดยใชเวลาเดินทางไมนานจาก
กรุงเทพมหานคร นนทบุรีมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่โดดเดน คือ แมน้ําเจาพระยา และมีวิถีชีวิตเอกลักษณทางวัฒนธรรม
ที่ทรงคุณคา ทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุ และวัดเกาที่มีประวัติความเปนมายาวนาน จุดออน คือ ขาดความรวมมือของคน
ในชุมชน เพราะมีชีวิตความเปนเมืองมากขึ้น ตางคนตางอยู ตางทํางาน ขาดการประชาสัมพันธและยังขาดหนวยงานที่
รับผิดชอบเรื่องการสงเสริมการประชาสัมพันธ ขาดคณะกรรมการดูแลดานการทองเที่ยว ทรัพยากรบุคคลมีนอย ทําให
การทํางานไมคลองตัวเทาที่ควร นโยบายไมมีความตอเนื่องดานการพัฒนาการทองเที่ยว ความเจริญทางวัตถุเพิ่มมากขึ้น
แตสังคมเกษตรกรรมลดลง และเกิดการเลือนหายของวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม โอกาส นนทบุรีสามารถที่จะขยายตัว
ดานการทองเที่ยว พัฒนาความสะดวกสบายในการเดินทางมาทองเที่ยวใหเชื่อมโยงไปสูภูมิภาคตางๆ ได ทั้งยังกระตุนการ
อนุรักษที่ยั่งยืน สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร สงเสริมสินคาทองถิ่น สรางตราสินคาทองถิ่นใหเปนที่รูจัก พัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชน เพิ่มมูลคาสินคาประจําจังหวัดโดยการแปรรูป ทําใหเกิดการจางงาน สรางรายไดใหแกชุมชน สรางความมั่นคงให
ประเทศ นอกจากนี้ยังเปนโอกาสใหเกิดกระแสอนุรักษสนับสนุนและสงเสริมผลักดันทุเรียนนนทใหเปนที่รูจักในระดับโลก
สงเสริมเครื่องปนดินเผาเกาะเกร็ดใหเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น และพัฒนาใหจังหวัดนนทบุรีเปนที่รูจักทั้งทางธรรมชาติ
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และวัฒนธรรม สรางความสมดุลระหวางธรรมชาติ ความเจริญและวัฒนธรรม ในทางกลับกัน การพัฒนาการทองเที่ยวแบบ
บูรณาการอยางยั่งยืนของจังหวัดนนทบุรี มีอุปสรรคจากภายนอก ไดแก ปญหาการจราจรติดขัดหนาแนน ปญหาอุทกภัย
ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาการจัดการขยะ ปญหาการระบายน้ําเสีย ซึ่งมีมลพิษมาก สงผลตอความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ
ปญหาแรงงานตางดาวที่เขามากอสรางที่อยูอาศัยและสาธารณูปโภคตางๆ เกิดปญหาประชากรแฝง กอใหเกิดอาชญากรรม
และปญหาความไมมั่นคงทางการเมือง ทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องในดานการทองเที่ยว เปนการพัฒนาที่ไรทิศทาง
โดยไมมีการวางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ดังนั้น ควรพัฒนาการจัดการทรัพยากรทองเที่ยว
อยางยั่งยืน โดยมีการวางแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวที่ชัดเจนตามปจจัยดังตอไปนี้
ปจจัยบงชี้ศักยภาพดานทรัพยากรการทองเที่ยวของพื้นที่
1) ศักยภาพในการเขาถึงพื้นที่ มีถนน ปายบริการรถประจําทาง 2) สภาพภูมิอากาศและที่ตั้งเหมาะสมตอการ
ทองเที่ยว 3) วิวทิวทัศน สวยงาม เหมาะสมกับการพักผอนและกิจกรรมทองเที่ยว 4) ทรัพยากรวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
วิถีชีวิตมีเอกลักษณและดึงดูดใจ 5) มีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเดน ความอุดมสมบูรณของพืชและสัตว 6) ศักยภาพของ
พื้นที่ในการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในอนาคต
ปจจัยบงชี้ศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน
1) มีแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 2) การแบงเขตพื้นที่ที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมและ
เหมาะสมกับสิ่งอํานวยความสะดวก 3) การกําหนดขี ดความสามารถในการรองรับของพื้นที่เพื่อ ปองกันกับผลกระทบ
ทรัพยากร 4) การจัดการดานการใหบริการที่มีคุณภาพแกนักทองเที่ยว 5) การจัดการขยะ คุณภาพน้ําใชและน้ําทิ้งที่มี
ประสิทธิภาพ 6) การจัดการดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน การเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ
ปจจัยบงชี้ศักยภาพดานกิจกรรม การเรียนรู และการปลูกจิตสํานึก
1) ชุมชนและผูเกี่ยวของไดประโยชนดานการอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม 2) ประชาชนในทองถิ่น
ไดรับประโยชนดานเศรษฐกิจมีการกระจายรายได 3) ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการทองเที่ยว
และมีความเขมแข็ง 4) มีโอกาสในการรับการสนับสนุนการพัฒนาทองเที่ยวจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรตาง ๆ
5) มีการสรางเครือขายดานการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ปจจัยบงชี้ศักยภาพดานการมีสวนรวมของชุมชน นักทองเที่ยว และผูมีสวนเกี่ยวของ
1) มีกิจกรรมหลากหลายที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และเอื้อตอการปลูกจิตสํานึก 2) มีวิธีการสื่อความหมาย
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับความสนใจของนักทองเที่ยว 3) กิจกรรมสามารถใหประสบการณที่นาพึงพอใจและมีความ
คุมคาในการเรียนรูแกนักทองเที่ยว 4) กิจกรรมเสริมสรางความตระหนักตอผลกระทบดานทรัพยากรแกชุมชน นักทองเที่ยว
ขอเสนอแนะ
1. ภาครัฐควรจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการอยางยั่งยืนในจังหวัดนนทบุรี และ
ใหความสําคัญตอความคิดเห็น และการมีสวนรวมอยางแทจริงจากภาคเอกชน ประชาชน และนักทองเที่ยว
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรทําหนาที่อยางถูกตองและจริงจัง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด พรอม
กันนี้ควรพัฒนาสภาพพื้นที่แหลงทองเที่ยวใหมีความสวยงามสามารถดึงดูดใจใหนาทองเที่ยว
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