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บทคัดย่อ: 

                 การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถปุระสงค์เพ่ือศึกษาถึงความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  และเปรียบเทียบความพร้อมในการมีส่วนร่วมแยกตามปัจจัย ส่วนบุคคลของประชาชนในชุมชนหนองแขม               
ริมคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนหนองแขม ริมคลองภาษีเจริญให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
 ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อมของประชาชนในความร่วมมือเพ่ือพัฒนาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาความพร้อมในการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงล าดับดังนี ้การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการเสียสละ การมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาและการมีส่วนได้เสียผลประโยชน์ตามล าดับ ความส าคัญของผู้ ท่ีมีส่วนสนับชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่ง              
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ โรงเรียนในชุมชน นักการเมืองท้องถ่ิน ข้าราชการในพืน้ท่ี 
สมาคมต่างๆและสถานประกอบการในชุมชนตามล าดับ เก่ียวกับความเข้าใจประเภทของการท่องเท่ียว ความรู้ด้านธุรกิจ 
และความรู้เก่ียวกับประวัติชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาเฉพาะด้านพบว่าความรู้เก่ียวกับประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนอยู่ในระดับน้อย 
 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหนองแขม ริมคลองภาษีเจริญให้เป็นแหล่ง          
ท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมแยกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าเพศต่างกันมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ส่วนผู้ ท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการอาศัยในชุมชน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน              
มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

ค ำส ำคญั, การมีส่วนร่วมของประชาชน,พัฒนาชุมชน,ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
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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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1. บทน า 

สืบเน่ืองจากกระแสความรับผิดชอบต่อสงัคม  วิถี
ชีวิต การอนุรักษ์ ประเพณีวฒันธรรมดั้ งเดิมของท้องถ่ิน
ก าลงัไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวและมีแนวโนม้มาก
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง  แนวคิดการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนได้ถูก
ปรับเปล่ียนเขา้สู่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวโดยรวม  เพ่ือ
ความพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนสภาพไปสู่การจัดการท่ี
ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับวฒันธรรมชุมชน  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีความเป็นอยูข่องชุมชน  การ
มุ่งเน้นส่ิงแวดล้อม  การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรใน
พ้ืน ท่ี   การพัฒนาชุมชนให้ เ ป็นแหล่งท่อง เ ท่ียว เ ชิง
วฒันธรรมซ่ึงเป็นโอกาสในการสร้างเอกลักษณ์  ตรา
สัญลกัษณ์สินคา้ของทอ้งถ่ินให้นักท่องเท่ียวได้รู้จกั (การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , 2552)  กรุงเทพมหานครจึงมี
น โ ย บ า ย ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ชุ ม ช น พ้ื น ท่ี เ ข ต 
กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งบุกเบิกเพ่ือพฒันาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ , 
2553) เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมุ่งเนน้การพกัผอ่นจากการท่องเท่ียวใน 
 

 
 
รูปแบบเชิงวฒันธรรมมากข้ึนชุมชนหนองแขมเป็นชุมชนท่ี
มีประวติัศาสตร์อนัยาวนาน ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครมี 
พ้ืนท่ีติดต่อกับจังหวดัสมุทรสาคร  โดยมีการปลูกสร้าง
บา้นเรือนกระจายตามแนวคลองภาษีเจริญมาแลว้มากกว่า 
100 ปี  ศูนยก์ลางชุมชนอยูบ่ริเวณตลาดหนองแขม (ดา้นทิศ
ตะวนัออกของวดัหนองแขม) โดยมีวดัหนองแขมเป็น
ศูนยก์ลางทางศาสนาของชุมชนมีการขยายตวับา้นเรือนท่ี
พกัอาศยั  เกิดธุรกิจคา้ขายมากข้ึน 

ในปีพ.ศ.2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 5 ไดมี้พระราชประสงคใ์นการกระจาย
อ านาจการปกคลองจากส่วนกลางไปสู่ทอ้งถ่ิน ทรงเห็นว่า
บริเวณหนองแขมเป็นท่ีราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ จึงทรง
โปรดให้ตั้ ง ชุมชนเป็นอ าเภอหนองแขม  ข้ึนตรงต่อ
กระทรวงนครบาล (ปัจจุบนัคือกระทรวงมหาดไทย)  ใน
สมยัแรกได้แบ่งการปกครองเป็น 4 ต าบลประกอบด้วย  
ต าบลหนองแขม  ต าบลหนองค้างพลู  ต าบลหลักสอง 
ต าบลหลกัหน่ึง (ปัจจุบนัเปล่ียนเป็นแขวงบางแค และเขต
บางแคตามล าดับ)    เน่ืองจากอ าเภอหนองแขม(ในสมัย
นั้น)ตั้งอยู่ริมคลองภาษีเจริญ มีเรือสินคา้จากหัวเมืองผ่าน



 
 

 

เขา้ออกเป็นจ านวนมาก สินคา้ทางการเกษตรจาก  อ าเภอ
กระทุ่มแบนไปขายยงักรุงเทพฯ  รวมทั้งสินคา้ฟุ่ มเฟือยจาก
กรุงเทพฯไปขายยงัเมืองสมุทรสาคร  ท าให้ชุมชนหนอง
แขมพฒันาอยา่งรวดเร็ว  มีธุรกิจหลากหลายเกิดข้ึนและเกิด
การขยายเป็นชุมชน  จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีส าคญั  ใน
อดีตมีการสร้างสาธารณะสมบติัเพื่อประโยชน์ของชุมชน
จ านวนมาก  มีการผสมผสานของกลุ่มชนท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้
มาอยูอ่าศยัจากหลากหลายพ้ืนท่ีโดยปลูกบา้นเรือนกระจาย
ออกไปตามคลองซอยต่างๆ การอยู่ร่วมกันภายในชุมชน
หนองแขมของคนไทย  และคนไทยเช้ือสายจีน ก่อให้เกิด
ส่ิงก่อสร้างท่ีแสดงถึงวฒันธรรม วถีิชีวติเฉพาะทอ้งถ่ินข้ึน  

ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2515 ได้มีการปรับปรุงการ
ปกครองของกรุงเทพฯใหม่ตามประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 
335 ใหย้บุรวมกรุงเทพฯ และธนบุรี เป็นกรุงเทพมหานคร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 เขต อ าเภอหนองแขมจึง
เปล่ียนช่ือเป็นเขตหนองแขม ในปี พ.ศ. 2521 โดยยา้ยท่ีท า
การเขตหนองแขมจากปากคลองมหาศรติดกับคลองภาษี
เจริญ ไปอยูบ่ริเวณริมถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู 
จนถึงปัจจุบนั จากการยา้ยท่ีท าการเขตหนอแขมไปยงัถนน
เพชรเกษม ท าให้ความส าคญัของพ้ืนท่ีเขตหนองแขมเก่าท่ี
ปากคลองมหาศรหมดความส าคญัลง ปัจจุบนัพ้ืนท่ีบริเวณ
ดงักล่าวไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร ในส่วนพ้ืนท่ีบริเวณ
ชุมชนหนองแขมท่ีอยู่ใกล้กับวดัหนองแขม ได้มีการใช้
พ้ืนท่ีปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ตึกแถว อาคารพาณิชย ์
หมู่บ้านจัดสรร รวมทั้ งมีการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆมากมาย มีการเขา้มาอยูอ่าศยัในพ้ืนท่ีแบบชุมชนเมือง
มากข้ึน ท าให้ขาดความสัมพันธ์แบบท้องถ่ิน ขาดการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของชุมชน ปัจจุบันยงัคงมีข้อมูลจาก
ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่บริเวณใกลว้ดัหนองแขม ตลาดคา้ขาย
ห้องแถวริมคลองภาษีเจริญดั้งเดิมท่ียงัคงเล่าเร่ืองราวต่างๆ
ในอดีตไดบ้า้ง แต่ไม่มีการถ่ายทอดเร่ืองราวประวติัศาสตร์
อย่างเป็นรูปธรรม  ในอนาคตเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงไม่
ทราบเร่ืองราวประวัติศาสตร์ชุมชนของตนเองถ้าไม่
ท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลไว ้ถึงแมเ้ร่ืองราวประวติัศาสตร์

ชุมชนหนองแขมจะมีผูรู้้หลงเหลืออยู่ไม่มากนัก การท่ี
ชุมชนมีประวติัศาสตร์ท่ียาวนาน ส่ิงท่ีคงหลงเหลือทาง
วฒันธรรมและสืบทอดมาจนถึงทุกวนัน้ีน่าจะพฒันาชุมชน
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร 
         จากการศึกษาของ  อนุพงษ์  อินฟ้าแสง และ ด ารง
พนัธ์  อินฟ้าแสง โดยการสนบัสนุนของมหาวทิยาลยัธนบุรี 
เ ร่ือง “การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน หนองแขม” (A 
Study of the Nong Khaem Community History)” พบวา่
ชุมชนหนองแขมมีวฒันธรรมร่องลอยทางประวติัศาสตร์
อันยาวนานท่ีควรด ารงไวเ้พื่อการศึกษาวฒันธรรมของ
ชุมชนหนองแขมในอดีตเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย  
ตลอดแนวริมคลองหน้าวดัหนองแขม มีโรงสีไฟ โรงอิฐ 
ซ่ึงยงัคงมีให้เห็นบ้างบางส่วน ท่ียงัคงมีสภาพให้เห็นได้
ชัดเจนจนถึงปัจจุบันได้แก่ วิหารหลวงพ่อโตเดิม ซ่ึงมี
สถาปัตยกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากประเทศจีน  มีจิตกรรม
ฝาผนังในวิหารเดิมมีภาพท่ีทรงคุณค่า  หอไตรของวดั
หนองแขมมีอายมุากกว่า 100 ปี เรือนพ้ืนถ่ินท่ีอยูบ่ริเวณ
คลองหนองแขมอายนุบัร้อยปี บา้นทรงป้ันหยาชั้นเดียว ซ่ึง
เคยเป็นบา้นพกันายอ าเภอของหนองแขมตลอดจน อาคาร 
ร้านคา้ ตลาด เรือนตลาดร้านคา้หนองแขมดั้ งเดิมในอดีต 
ผลการศึกษาผูว้จิยัไดเ้สนอใหรั้กษาอาคารสถานท่ีโดยใหต้ั้ง
คณะกรรมการในการจดัการเพื่อพฒันาพ้ืนท่ีน้ีให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ถึงแมว้า่วฒันธรรม วิถีแบบดั้งเดิม
จะเลือนหายไปกับกาลเวลา แต่ส่วนท่ีคงเหลืออยู่ยงัมี
ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาให้บุคคลรุ่นหลงัได้เห็นอดีต
ความเจริญ ว ัฒนธรรมเก่าแก่ของชุมชนได้ โดยให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  รักษา
คงไวใ้นรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   
           จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
ให้สิทธิชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  ศิลปวฒันธรรม โดยมีส่วนร่วมในการ
จั ด ก า ร   บ า รุ ง รั ก ษ า   ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงความหลากหลาย



 
 

 

ทางชีวภาพอย่างสมดุลยัง่ยืน  สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วน
ร่วมกบัภาครัฐ  ชุมชนในการอนุรักษ์  บ ารุงรักษาการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  หมายถึงชุมชนย่อมมีสิทธิในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  สาธารณประโยชน์ร่วมกบัธรรมาภิ
บาล  ภาครัฐจึงควรเร่งบทบาทในการสร้างจิตส านึก  การ
อ นุ รั ก ษ์ ฟ้ื นฟู จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี   ภู มิ ปั ญญ าท้ อ ง ถ่ิ น  
ศิลปวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ินและของชาติตลอดจนการ
พฒันามาตรฐานในการให้บริการรวมถึงบุคคลากรท่ีท า
หนา้ท่ีบริการการท่องเท่ียวของภาคชุมชน ให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการทรัพยากรดา้นการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพเพียง
พอท่ีจะรองรับการขยายตวัของการท่องเท่ียวรวมถึงการเปิด
การค้าเสรีอาเซียน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมแสดง
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของ
ชุมชนโดยสร้างเครือข่ายชุมชน แบ่งปันความรู้  แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างชุมชน  การติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ี  เพ่ือเป็น
แรงผกัดนัให้  ภาคการเมือง  ภาครัฐ  เอกชน ด าเนินการ
บริหารจัดการ  ควบคุม  ดูแล  ใช้ทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียวอย่างเป็นธรรม  โปร่งใส  พร้อมตรวจสอบได ้
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ,2550 ) การพฒันา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจึงต้องให้
ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมจึงจะไดรั้บความร่วมมือใน
การพฒันาชุมชนตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจในการศึกษาเร่ือง “ความ
พร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชน
หนองแขมริมคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนอง
แขม ก รุง เทพมหานครให้ เ ป็นแหล่งท่อง เ ท่ี ยว เ ชิ ง
วฒันธรรม” เพื่อพฒันาชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพร้อมของประชาชน

ในการพฒันาชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ บริเวณ

วดัหนองแขมกรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

2. เพ่ือศึกษาความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการ
และบริหารธุรกิจการท่องเท่ียวของประชาชนในการพฒันา
ชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญกรุงเทพมหานครให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

3. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร เ พ่ิ ม ร ะ ดั บ
ความส าคญัของผูส้นบัสนุนในการพฒันาชุมชนหนองแขม
ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ทราบระดบัความพร้อมของประชาชนเพื่อ

ใช้ในการวางแผนพฒันาชุมชน หนองแขมให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

2. ทราบระดบัความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
และบริหารธุรกิจการท่องเท่ียวของประชาชนในการพฒันา
ชุมชนหนองแขม  ริมคลองภาษี เจ ริญให้ เ ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

3. ได้แนวทางในการเพ่ิมระดับความส าคัญ
ของผูส้นับสนุนในการพฒันาชุมชนหนองแขม ริมคลอง
ภาษีเจริญใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
             การศึกษาคร้ัง น้ีผู ้วิจัยใช้ก ลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัย
โดยรอบวดัหนองแขมทั้ งสองฝ่ังคลองห่างจากวดัหนอง
แขมท่ีคาดว่ามีส่วนไดส่้วนเสียต่อการพฒันาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
               ค  าจ ากดัความเชิงวฒันธรรม                                                  

1. ชุมชนหนองแขม หมายถึง ชุมชนดั้งเดิม
ของเขตหนองแขมอยูริ่มคลองภาษีเจริญ โดยมีวดัหนอง
แขมเป็นศูนยก์ลางของชุมชน 

2. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การ
เรียนรู้และสมัผสักบัความเป็นอยูใ่นอดีตของชุมชนหนอง
แขมดั้งเดิม 



 
 

 

3. การพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม หมายถึง การพฒันาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม 
ตามการศึกษา เร่ือง ศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชน “ชุมชน
หนองแขม” 

2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

          2.1 ร่องรอยทางประวติัศาสตร์อนัยาวนานของชุมชน
หนองแขม ไดมี้ศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนหนองแขมริม
คลองภา ษี เ จ ริญ  แขวงหนองแขม  เ ขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร พบวา่ชุมชนหนองแขมเป็นชุมชนดัง่เดิม
มีศิลปวฒันธรรมและวถีิชีวติ ท่ีควรสนบัสนุนเพื่อพฒันาให้
เ ป็ น แห ล่ ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง ว ัฒนธร รม ร่ อ ง ร อยท า ง
ศิลปวฒันธรรมท่ีคน้พบประกอบดว้ย ภาพท่ี1-9(อนุพงษ ์
อินฟ้าแสงและด ารงพนัธ์  อินฟ้าแสง, 25483) 
  
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 วหิารหลวงพอ่โตหลงัเดิมซ่ึงมีจิตรกรรมฝาผนงั
หนา้พระประธานอนัทรงคุณค่า 

                                                                                                  
  
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2  บา้นพกันายอ าเภอคนแรกของอ าเภอหนองแขม
ในอดีต ซ่ึงตั้งอยูริ่มคลองภาษีเจริญ 

       
 
     
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่3 โรงสีไฟเหล่ียง เฮงฮวด ซ่ึงเลิกกิจการไปนานแลว้   
 แต่ยงัคงมีร่องรอยใหเ้ห็นอยูริ่มคลองภาษีเจริญ 

 
  
      
 
        
 
 
 
 
 

ภาพที4่ ศาลเจา้อาเน้ียวหรือศาลเจา้แม่กวนอิม 
 

 
             
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5 มณฑปรอยพระพทุธบาทจ าลอง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
     
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่6 พระสงักจัจายน์ อายมุากกวา่ 100 ปี 
 
 
 
 
 
 
                  

 
ภาพที ่7 ศาลหลวงปู่สะแกเฒ่า 

 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพที ่8 หอไตรกลางน ้ าอายมุากกวา่ 100 ปี  

ในวดัหนองแขม 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่9 วถีิชีวติดั้งเดิมของชุมชนมีใหเ้ห็นตลอด 
แนวคลองภาษีเจริญ 

 

 โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ทรงพระราชด าเนินเม่ือคราวเสด็จประ
พาทตน้พระองค์ท่านไดแ้วะพกัแรมบริเวณหน้าวดัหนอง
แขม เม่ือวนัท่ี 15 กรกฏาคม ร.ศ. 123 (พ.ศ.2447) (สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ,2501)
เร่ืองราวการเสด็จประพาทตน้  ดว้ยคุณค่าของวฒันธรรม
ชุมชนดังกล่าวจึงควรสนับสนุนการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนเพื่อพฒันาให้ชุมชนหนองแขมริมคลองภาษี
เจริญเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป 
              2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม(สภาร่าง
รัฐธรรมนูญ ,2540)  ได้ระบุไว้ว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีอยู่หลายส่วนท่ีเป็นสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนชาวไทยเก่ียวกับชุมชนทอ้งถ่ินดั้ งเดิม บุคคลท่ี
รวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ิน ย่อมมีสิทธิในการอนุรักษ์จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวฒันธรรมอนัดีงามของชาติ มี
ส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษาไวซ่ึ้งประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน ตามกฎหมายพร้อมทั้ งยงั
ระบุให้บุคคลมีสิทธิได้รับข้อมูลเหตุผลจากหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถ่ิน ก่อนท่ีจะด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ท่ีอาจมีผลต่อสภาพแวดลอ้ม ส่วนไดส่้วนเสีย
ส าคัญอ่ืนใดท่ีเ ก่ียวข้องกับคนชุมชนในท้องถ่ิน ตาม

 

 

 

 



 
 

 

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีกฎหมาย
บญัญติัไว ้
 ประชาชนจึงมีส่วนร่วมในการพิจารณาพฒันา
เพ่ือสืบสานวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยมีภาครัฐเป็น
ผูส้นบัสนุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
 รูปแบบการมีส่วนร่วม ( ศุภราภรณ์  ธรรมชาติ , 
2541) ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วมจึงจ าเป็นต้องสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมของชุมชน ท้องถ่ิน เพ่ือบ่งบอกถึงลกัษณะการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท่ีแตกต่างกนัในงานวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยั
ได้ก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 5 รูปแบบ 
ประกอบดว้ย 

1. การวางแผนและตดัสินใจ 
2. การเสียสละ 
3. การไดเ้สียผลประโยชน์ 
4. การแกปั้ญหา 
5. การปฏิบติัการ 
 

การมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาท้องถ่ินให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว (บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา,2542)เป็นการเปิดโอกาสให้
สมาชิกของชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมเท่าเทียมกนั ในการรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว โดยกระตุน้ให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินเขา้ร่วมในแผนการพฒันา  การเรียนรู้ การตดัสินใจ 
เพื่อพฒันาการท่องเท่ียว โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐตอ้งรับฟัง 
ความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนใน

ท้องถ่ิน ในฐานะเจ้าของกิจกรรมตามวตัถุประสงค์ของ
ชุมชนนั้นๆ 

การกระตุ ้นให้เกิดกิจกรรมทางสังคม เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมจะตอ้งเขา้ใจวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี 
ทัศนคติ การพฒันา โดยเน้นส่ิงเร้าท่ีเหมาะสม เพ่ือให้
สมาชิกของชุมชนเขา้ร่วม โดยสมคัรใจ (Parson, 1951)  
การกระท าใด ๆ ของมนุษยข้ึ์นอยู่กบับุคลิกภาพของแต่ละ
คน ระบบวฒันธรรมและสงัคมท่ีบุคคลเหล่านั้นเป็นสมาชิก
อยู่ วฒันธรรมจะเป็นตวัก าหนดความคิด ความเช่ือ ความ
สนใจ ค่านิยม ซ่ึงมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือ
พฒันาชุมชนของตนเองใหเ้ป็นไปตามกิจกรรมท่ีก าหนดไว ้

แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม (บุญ
เลิศ จิตตั้งวฒันา, 2548) เป็นการเดินทางของคน จากกลุ่ม
หน่ึงไปยังท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือช่ืนชมกับเอกลักษณ์เคารพ
วฒันธรรมของชุมชนในท้องถ่ินอ่ืน พร้อมทั้ งค านึงถึง
ผลกระทบท่ีอาจส่งผลต่อวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
นั้นดว้ย ขณะเดียวกนัประชาชนในชุมชนผูเ้ป็นเจา้ของพ้ืนท่ี 
เจา้ของวฒันธรรมก็ไดผ้ลประโยชน์จากการท่องเท่ียวซ่ึงถืด
ว่าเป็นการพัฒนาทางเศฐษกิจและสังคมโดยรวม การ
จดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยทัว่ไปมีองคป์ระกอบ 4 
ประการ  ประการแรกมุ่งเน้นคุณค่าของวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะท่องถ่ินทุกฝ่ายตอ้งดูแลรักษาให้คงไวซ่ึ้ง
คุณค่าทางวฒันธรรม  ประการท่ีสองให้นักท่องเท่ียวเกิด
ความภูมิใจเคารพวฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้น ๆ  ประการท่ี
สามประชาชนในทอ้งถ่ินไดรั้บผลประโยชน์พอเพียง และ
สุดทา้ยประการท่ีส่ีพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ข้ึน 

3. วธีิด าเนินการวจิยั 

                  การวิจัยค ร้ั ง น้ี เ ป็นวิจัย เ ชิ งส ารวจโดยใช้
แบบสอบถาม ซ้ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาและงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน   

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชนท่ี์มีต่อสงัคม 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 



 
 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
จ านวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2  ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
องค์ความรู้เร่ืองวฒันธรรมของชุมชน ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การจัดการธุรกิจ  ประกอบด้วย  ความเข้าใจเก่ียวกับ
ประเภทการท่องเท่ียว  องค์ความรู้เร่ืองวฒันธรรมของ
ชุมชน   ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจ  มีลกัษณะขอ้
ค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม16 ขอ้ มีความ
เท่ียง 0.8996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ตอนท่ี 3 ความส าคัญของผูมี้ส่วนสนับสนุน
ในการพฒันาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของผูท่ี้
มีส่วนสนับสนุนในการพฒันาชมชนหนองแขมให้เป็น
แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมได้แก่นักการเมืองท้องถ่ิน  
ขา้ราชการในพ้ืนท่ี วดัในชุมชน โรงเรียนในชุมชน สมาคม
ต่างๆและสถานประกอบการในชุมชน  โดยมีลกัษณะขอ้
ค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale)  5 ระดบั 
คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวมจ านวน 6 
ขอ้มีความเท่ียง 0.8731 

ตอนท่ี 4 ความพร้อมของประชาชนในชุมชน
ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัระดบัความ
พร้อมในการให้ความร่วมมือเพ่ือการพฒันาชุมชนเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจ านวนประกอบดว้ย  การมี
ส่วนร่วมในการว่างแผนและตดัสินใจ ในการเสียสละ ขอ้ 
การในไดเ้สียผล ในการแกปั้ญหา ในการปฏิบติัการจ าโดย
มีขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด รวม
จ านวน 17 ขอ้,มีความเท่ียง 0.7004 
         การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแจกแบบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอย่างซ่ึงเป็นประชาชนท่ีพกัอาศัยในชุมชนหนองแขม 

แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครริมคลอง
ภาษีเจริญ                              
           การหากลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคดัเลือก
จากประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนหนองแขมริมคลองภาษี
เจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม หน้าวดัหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร โดยใชสู้ตรในการหาตวัอย่างของ Taro 
Yamane( ศิริลกัษ ์สุวรรณวงค์,2538) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง
ในการศึกษาคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน  โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (simple random sampling) 
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยมีรายละเอียดในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

4.  ผลการวจิยัสรุปได้ดงันี ้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26 – 30 
ปี  จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6/ปวช. มีรายไดต้่อ
เดือนอยูร่ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่
ในชุมชนมากกวา่ 17 ปี จ านวนสมาชิกในครอบครัวมี 6 คน
ข้ึนไป   
           ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ความพร้อมของประชาชน
ในการมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาชุมชนหนองแขมริมคลองภาษี
เจริญ กรุงเทพมหานคร ให้ เ ป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะคือ ใน
การปฏิบติัการ ในการวางแผนและตดัสินใจ ในการเสียสละ 
ในการแก้ปัญหา และการได้เสียผลประโยชน์ ภาพรวม
ความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา
ชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ตอนที ่3 ผลการวิเคราะห์ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว  ประวัติ ชุมชน และการจัดการ ธุรกิจของ
ประชาชนในชุมชนหนองแขมริมคลองภาษี เจ ริญ 
กรุงเทพมหานคร  ภาพรวมความเข้าใจ เ ก่ียวกับการ
ท่องเ ท่ียว  ประวัติ ชุมชน และการจัดการธุรกิจของ
ประชาชนในชุมชนหนองแขมอยูใ่นระดบัปานกลาง 



 
 

 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญของผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนเพื่อพัฒนาชุมชนหนองแขมริม
คลองภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ภาพรวมความส าคัญของผู ้ท่ี มี ส่วน
สนับสนุนในการพัฒนาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ได้แก่ โรงเรียนในชุมชน วดัใน
ชุมชน นกัการเมืองทอ้งถ่ิน ขา้ราชการในพ้ืนท่ี สมาคมต่าง 
ๆ  และสถานประกอบการในชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความ
พร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชน
หนองแขมริมคลองภาษีเจริญ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่าประชาชนในชุมชน
หนองแขมริมคลองภาษีเจริญท่ีมีเพศต่างกนัมีความพร้อม
ในการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชนหนองแขมริมคลองภาษี
เจ ริญ กรุง เทพมหานครให้ เ ป็นแหล่งท่อง เ ท่ียว เ ชิง
วฒันธรรม ทั้ ง 5 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการเสียสละ การได้เสีย
ผลประโยชน์ การแกปั้ญหา และการปฏิบติัการ ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ประชาชนในชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ
ท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพร้อมในการพฒันาชุมชนหนองแขม
ริมคลองภาษี เจ ริญ เ พ่ือให้ เ ป็นแหล่งท่อง เ ท่ียว เ ชิ ง
วฒันธรรม 4 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ตดัสินใจ ในการเสียสละ การไดเ้สียผลประโยชน์ และส่วน
ร่วมการปฏิบติัการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัของสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยผูท่ี้มีอายุแตกต่างกันมีความพร้อมในการ
พัฒนาชุมชนหนองแขมให้ เ ป็นแหล่งท่อง เ ท่ียวเ ชิง
วฒันธรรม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 1 
ดา้น คือ การมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหา  

ประชาชนในชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ
ท่ีจบการศึกษาต่างกนั มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนหนองแขมให้ เ ป็นแหล่งท่อง เ ท่ียวเ ชิง
วฒันธรรม ทั้ ง 5 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และตัดสินใจ การเสียสละ การได้เสียผลประโยชน์ การ

แกปั้ญหา และการปฏิบติัการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ประชาชนในชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ
ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั มีความพร้อมในการมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ทั้ง 3 ดา้น คือ การมีส่วนร่วมในการเสียสละ ได้
เสียผลประโยชน์ และการแก้ปัญหา แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัของสถิติท่ีระดับ .05 ส าหรับการมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและตดัสินใจและการปฏิบัติการ พบว่า ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ประชาชนในชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ
ท่ีมีระยะเวลาอาศยัอยู่ในชุมชนหนองแขมต่างกนั มีความ
พร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชนหนองแขมให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ใน 5 ดา้น คือ การมีส่วนร่วม
ในการวางแผนและตัดสินใจ การเสียสละ การได้เสีย
ผลประโยชน์ การแกปั้ญหา และการปฏิบติัการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ประชาชนในชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ
ท่ีมีสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีความพร้อมในการมีส่วน
ร่วมเพ่ือพฒันาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ใน 3 ด้าน คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน
และตดัสินใจ การแกปั้ญหา และการปฏิบติัการ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการมีส่วนร่วมใน
การเสียสละ และการไดเ้สียผลประโยชน์ พบวา่ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

5. อภิปรายผล 
 ความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ เขตหนองแขม 
แขวงหนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม ประชาชนในชุมชนหนองแขมมีความพร้อม
ในการมีส่วนร่วมในดา้นการวางแผนและการตดัสินใจ การ
เสียสละ การไดเสียผลประโยชน์ การแก้ปัญหา การ
ปฏิบติัการ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบั
แนวคิด เ ร่ืองการ มี ส่วน ร่วมของประชาชน  (น เรศ 



 
 

 

สงเคราะห์ ,2541) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนว่ามีลักษณะเป็นกระบวนการของการพฒันา 
ตั้ งแต่ต้นจนจบส้ินสุดกระบวนการประกอบด้วย การ
วางแผน การตดัสินใจ การด าเนินงาน การบริหารงาน การ
ติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนให้กบัชุมชน การพฒันาแบบมีส่วนร่วมจึงตอ้งเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทเ พ่ือการร่วม
ตัดสินใจ ก าหนดความต้องการของตนเอง ในการใช้
ทรัพยากรของชุมชน เรียกวา่ความพร้อมของประชาชนใน
การมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชน พร้อมทั้ งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ  (วิไลลกัษณ์ กิติบุตร,2550)ไดท้ าการวิจยัและ
พฒันาชุมชนไทล้ือ อ าเภอสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ ด้าน
ท่องเ ท่ียวเชิงว ัฒนธรรมพบว่า ในการบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวของชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ผูแ้ทนชุมชน 
และสมาชิกชุมชนต่างมีจิตส านึกร่วมกัน มีการเรียนรู้
ร่วมกนั มีการร่วมมือในการจดักิจกรรมต่าง ๆ  มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ มีการวางแผน มีการวิเคราะห์ ควบคุม 
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
 ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเท่ียว ประวติัของ
ชุมชน และการจดัการธุรกิจของประชาชนในชุมชนหนอง
แขมริมคลองภาษีเจริญ เขตหนองแขม แขวงหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ประชาชนในชุมชนหนองแขมมีความ
เขา้ใจเก่ียวกับการท่องเท่ียว ประวติัของชุมชน และการ
จดัการธุรกิจอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของพรทิพย ์ทววีงษ ์(2551) ส ารวจศกัยภาพของคนทอ้งถ่ิน
ไชยา จ.สุราษฏร์ธานีในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
ผลการส ารวจพบว่าศกัยภาพของการจดัการท่องเท่ียวเชิง
ว ัฒนธรรมของประชาชน ด้านความรู้  ความเข้าใจ 
ความสามารถในการจดัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมศรีวิชยั  
จ.สุราษฎร์ธานี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พร้อมทั้ง
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นิคม วงศ์นนัตา (2548) ศึกษา
เร่ือง ศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวในชุมชนบ้านแม่สาใหม่ 
ต าบลโป่งแพง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มีศกัยภาพใน
การจดัการของแหล่งท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประชาชนในชุมชนหนองแขมให้ความส าคญัต่อ
หน่วยงานท่ีมีส่วนสนบัสนุนให้ชุมชน เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงว ัฒนธรรมได้แก่ โรงเรียนในชุมชน วัดในชุมชน 
นกัการเมืองทอ้งถ่ิน สมาคมต่าง ๆ  และสถานประกอบการ
ภายในชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัการวิจยั
ของ ธิษณุชา ปานศิริ (2552) ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเ ท่ียวเชิงว ัฒนธรรม 
กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมือง จ.เพชรบุรี ผลการศึกษา พบวา่ 
การสนับสนุนด้านการท่องเท่ียวจากภาครัฐ จากบุคคล 
หน่วยงานเอกชน  เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
อยูใ่นระดบัปานกลาง 

จากการเปรียบเทียบความพร้อมของประชาชนใน
ชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม พบวา่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนหนองแขม 
เพศชาย และเพศหญิง มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนหนองแขมให้ เ ป็นแหล่งท่อง เ ท่ียวเ ชิง
วฒันธรรมไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการยอมรับ
วา่เพศหญิง และเพศชายต่างมีความสามารถในการพฒันา
ช่วยเหลือชุมชนและสงัคมเท่าเทียมกนั 

 ประชาชนท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีความพร้อมในการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจ เน่ืองจากปัจจุบนั
เทคโนโลยมีีความเจริญกา้วหนา้ ประชาชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 
21-25 ปี มีโอกาสไดศึ้กษาขอ้มูลจากสารสนเทศต่าง ๆ จึงมี
ความพร้อมท่ีจะน าข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการวางแผนเพื่อ
พฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ส่วน
ประชาชนท่ีมีอายุระหว่าง 31-35ปี มีความพร้อมในการมี
ส่วนร่วมในการเสียสละ เน่ืองจากช่วงอายดุงักล่าวเป็นช่วง
อายุก าลังท างาน มีเหตุมีผลเข้าใจในความเสียสละเพ่ือ
ชุมชน ประชาชนท่ีมีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี มีความเขา้ใจใน
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเพ่ือพฒันาชุมชนหนอง
แขมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เน่ืองดว้ยช่วงอายุ
ดงักล่าวอยูใ่นวยัท่ีก าลงักายท่ีแข็งแรง มีประสบการพร้อม
ทั้งตอ้งการให้ตนเองมีความส าคญัและมองเห็นอนาคตใน



 
 

 

การพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
เน่ืองจากการท่องเท่ียวมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างงานและ
การกระจายรายไดเ้สริมสร้างความมัน่คงความปลอดภยัต่อ
พ้ืนท่ี ท่ี มีการพัฒนาให้ เ ป็นแหล่งท่องเ ท่ียว (วรรณา          
วงษว์านิช ,2546) 

 ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ ปวช. ม6 ปวส. 
อนุปริญญา ปริญญาตรี มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาชุมชนหนองแขมให้ เ ป็นแหล่งท่อง เ ท่ียวเ ชิง
ว ัฒนธรรม มากกว่าประชาชนท่ีจบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงยอ่มมองเห็นความ
เจริญเติบโตของชุมชนท าให้สภาพเศรษฐกิจของชุมชนดี
ข้ึนในภาพรวม 

 ประชาชนท่ีมีรายไดต้่อเดือน 5,001-10,000 บาท 
มีความพร้อมในการพฒันาชุมชนหนองแขมริมคลองภาษี
เจ ริญให้ เ ป็นแหล่งท่องเ ท่ียวเ ชิงว ัฒนธรรม สูงกว่า
ประชาชนท่ีมีรายได้ 20 ,001 -25,000 บาท ต่อ เดือน 
เน่ืองจากประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยมีความคาดหวงัเก่ียวกบั
เศรษฐกิจในอนาคตเ ม่ือชุมชนหนองแขมเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะมีรายได้จากนักท่องเท่ียวเป็น
จ านวนมากเป็นการเพ่ิมรายไดข้องตนเองและครอบครัว 
              ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน 12-16 ปี มีความ
พร้อมในการพฒันาชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญ
มากกว่า ผู ้ท่ี มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนหนองแขม              
2-6 ปี ,7-11 ปี และ 17 ปีข้ึนไป 4ดา้นคือ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและตัดสินใจ การ เ สียสละ การได้เ สีย
ผลประโยชน์ และการปฏิบัติการ ด้วยผูท่ี้อาศัยในชุมชน
หนองแขมระหว่าง 12-16 ปี มีความมัน่คงท่ีจอยูใ่นชุมชน
หนองแขมตลอดไป จึงพร้อมท่ีจะพัฒนาชุมชนให้เป้น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมเพ่ือความคล่องตัวทาง
เศรษฐกิจความมัน่คงของครอบครัวและน าความเจริญมาสู่
ชุมชน 

ประชาชนท่ีจ านวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่าง
กนัมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชนหนอง
แขมใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 3 ดา้น คือ การมี

ส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจ การแกปั้ญหา และ
การปฏิบัติการ แตกต่างกันเน่ืองจากประชาชนในชุมชน
หนองแขมส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวมากกว่า 6 คน
ข้ึนไป ท าให้ตอ้งใช้เวลาส่วนใหญ่ดูแลครอบครัวอาจจะ
ช่วยเหลือการพฒันาชุมชนใน 3 ดา้นดงักล่าวไม่เต็มท่ี ส่วน
ความความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการเสียสละ และการ
ไดเ้สียผลประโยชน์ ไม่มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากการมี
ส่วนร่วมทั้ง 2 ดา้น ไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาและก าลงักายเขา้
ไปเก่ียวขอ้งดว้ย  ประชาชนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการ
จดักิจกรรมหลายรูปแบบท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบแตกต่างกนั 
(ประกายรัตน์  สุขุมาลชาติ  และคณะ ,2529 )ทฤษฏี
แลกเปล่ียนอธิบายวา่การท่ีประชาชนในชุมชนยินดี มีส่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันาการท่องเท่ียวของ
ชุมชนจะมากห รือน้อย   ข้ึนอยู่กับผลต่ างระหว่า ง
ผลประโยชน์   ทั้ งของตนเอง   ชุมชน ท่ี ได้ รับ เ ม่ือ
เปรียบเทียบกบัการลงทุนในกิจกรรมดงักล่าว 

ผลจากการศึกษาท่ีได้รับ ท าให้ผูว้ิจัยทราบถึง
ความพร้อมของประชาชนในชุมชนหนองแขม ริมคลอง
ภาษีเจริญในการมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยภาพรวมประชาชนมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การจดัการธุรกิจ และพร้อมให้
ความร่วมมือเพ่ือพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมในทุกด้าน ส่วนความรู้เก่ียวกับประวติัความ
เป็นมาของชุมชนซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการจัดการการ
เก่ียวกบัธุรกิจท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวอยู่ในระดบัน้อย จึงตอ้งมีการ
วางแผนเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับประวติัชุมชน
หนองแขมให้กบัประชาชนไดรับทราบและเกิดความหวง
แหนทรัพยากรอันมีคุณค่าของชุมชนเพ่ือสนับสนุนให้
ชุมชนหนองแขมริมคลองภาษีเจริญเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมต่อไปต่อไป 

6. ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจิยั 
            1. ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การต่าง ๆ ในชุมชน
หนองแขมริมคลองภาษีเจริญ จะตอ้งร่วมสนบัสนุนเพ่ือให้



 
 

 

ประชาชนในชุมชนหนองแขมมีแรงขบัเคล่ือนให้ชุมชน
หนองแขมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในทุก ๆ ดา้น 
            2. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการพฒันาชุมชนจะตอ้งวางแผน
ให้ความรู้เก่ียวกับประวติัศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน
หนองแขม อยา่งมีระบบเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนหนอง
แขมริม คลองภาษีเจริญมีองคค์วามรู้เก่ียวกบัประวติัความ
เป็นมาของชุมชนซ่ึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้ชุมชนเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีสมบูรณ์ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับท าการวจิยัคร้ังต่อไป 
            1. ควรศึกษาเก่ียวกับจุดอ่อน จุดแข็ง ของชุมชน
หนองแขมริมคลองภาษีเจริญ เก่ียวกับการเสริมสร้างให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีย ัง่ยนื 
             2.  ควรศึกษารูปแบบของกิจกรรมท่องเ ท่ียวท่ี
เหมาะสมกบัชุมชนเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับการเขา้สู่
ชุมชนแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป 
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