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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ ย วเชิ ง วัฒนธรรม และเปรียบเที ย บความพร้อมในการมีส่วนร่วมแยกตามปัจจัย ส่วนบุคคลของ
ประชาชนในชุมชนหนองแขม ริมคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้เป็น
แหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนหนองแขม ริมคลองภาษีเจริญให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมของประชาชนในความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนหนองแขมให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความพร้อมในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเรียงลาดับดังนี้ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมี
ส่วนร่วมในการเสีย สละ การมี ส่วนร่ว มในการแก้ ปัญหาและการมีส่ว นได้เสีย ผลประโยชน์ต ามล าดั บ
ความสาคัญของผู้ที่มีส่วนสนับชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางได้ แ ก่ โรงเรี ย นในชุ ม ชน นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการในพื้ น ที่ สมาคมต่ า งๆและสถาน
ประกอบการในชุมชนตามลาดับ เกี่ยวกับความเข้าใจประเภทของการท่องเที่ยว ความรู้ด้านธุรกิจ และความรู้
เกี่ยวกับประวัติชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านพบว่าความรู้เกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนอยู่ในระดับน้อย
ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหนองแขม ริมคลอง
ภาษีเจริญให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแยกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าเพศต่างกันมีความพร้อมใน
การมี ส่วนร่วมไม่แตกต่า งกั นอย่ า งมี นัย ส าคัญทางสถิติ ส่วนผู้ที่มี อายุ ระดับการศึก ษา รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาในการอาศัยในชุมชน และจานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีความพร้อมในการมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
คำสำคัญ, การมีส่วนร่วมของประชาชน, พัฒนาชุมชน, ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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Abstract
The objective of this research is to study the preparation of involvement to develop community
attraction place base on cultural, compare a with the preparation of the involvement to separate the
personal elements of people Nongkham Community Bangkok in form of travel attraction place on
culture. Data collection had been done, Through questionnaire sample are 400 local residence.
The result of the study showed that the preparation of people to involve in the development of the
Nongkham community is at medium level as following preparation involvement to action, involvement on
planning and deciding, involvement to sacrifice, involvement to solve the problem and involvement to
receipt the profit. Moreover, the important of involvement of people in the Nongkham community is in the
medium level base on school community, local government community , load government officer and
local organization. On the other hard the knowledge of the community history is at the low level.
The comparison result showed at preparation of Nongkham people to involve in community
development not differentiate in year of living and number of people in family to involve in community
development is differentiate
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