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1. ชื่อผลงาน 
 แผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์คลองน้ าไหล ท่องเที่ยวชุมชน บนวิถีวัฒนธรรม 
 
2. ที่มาและความส้าคัญของผลงาน 

ต าบลคลองน้ าไหล อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เป็นหนึ่งในชุมชนเป้าหมายเพ่ือการพัฒนา
และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความน่าสนใจ ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความ
เป็นชาติพันธุ์ วิถีชีวิต คุณลักษณะด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่พร้อมต่อ
การพัฒนาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เป็นกระบวนทัศน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ทางการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้ผู้เดินทางมาเยือนได้พัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์
ของตน ผ่านการมสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่
เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว กิจกรรมมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทดลองท าอาหาร การทดลองท าศิลปหัตถกรรม 
การทดลองใช้ชีวิตตามแบบอย่างผู้คนในชุมชน ส่วนการท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community – Based 
Tourism – CBT) เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
และได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์
จ าเป็นที่จะต้องมีการรวบรวมองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ และสร้างความโดดเด่นให้กับชุมชน 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geomatics, Geo-Informatics) เป็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่ประกอบด้วย  
3 เทคโนโลยีหลัก คือ (1) ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS)  
(2) เทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการส ารวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing: RS) และ (3) ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ซึ่งในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น 
การส ารวจ การแสดงข้อมูลปรากฏการณ์เชิงพ้ืนที่ การจัดการน้ า การวางผังเมือง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การบังคับใช้กฎหมาย การคมนาคมขนส่ง 
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บภาษี การสาธารณสุข การสร้างแบบจ าลองทางด้านสิ่งแวดล้อม 
การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและพิบัติภัย โลจิสติกส์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ (Spatial Decision 
Support System: SDSS) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ทั้งนี้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนั้น เป็น
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เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการแสดงผล วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในด้านคุณลักษณะเชิงพ้ืนที่
ของสิ่งต่าง ๆ และน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
 จึงเป็นที่มาและความส าคัญการพัฒนานวัตกรรมนี้ ที่มีเป้าหมายเพื่อรวบรวมองค์ความรู้เชิงพ้ืนที่ของ
ชุมชนคลองน้ าไหล พร้อมทั้งพัฒนาแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์คลองน้ าไหล โดยใช้กระบวนการ
ส ารวจ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อันจะน าไปสู่การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่ ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการผลิตผลงาน 
 การพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์คลองน้ าไหล โดยใช้
กระบวนการส ารวจ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
 มีเป้าหมายของการผลิตผลงาน คือ แผนสร้างแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์คลองน้ าไหล 
จ านวน 1 ชุด  
 มีเป้าหมายของการเผยแพร่ผลงาน คือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 1 หน่วยงาน และผู้ใช้แผนที่
จ านวน 50 ราย 
 
4. ขั้นตอนการจัดท้านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 การจัดโครงการนี้ มีขั้นตอนการด าเนินงานแสดงได้ดังภาพ 1 
 

 
ภาพ 1 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

 
5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เกิดการเผยแพร่แผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์คลองน้ าไหล สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน 
และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 

2. เกิดการบูรณาการโครงการกับกระบวนการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ ใน
รายวิชาการจัดท าแผนที่ดิจิตอล ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก การประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิง ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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6. ลักษณะส้าคัญหรือองค์ความรู้ของนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี 
 เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน 
 
7.  ผลการน้าไปทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย 
 ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้กับประชากร กลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ผลลัพธ์จะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบล คลองน้ าไหล และชุมชนในพ้ืนที่ มีสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 
 
8. การวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองใช้ 

1. เกิดแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์คลองน้ าไหล 1 ชุด ดังภาพ 2 
2. ชุมชนสามารถน านวัตกรรมนี้ มาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เป็นที่รู้จักได้มากยิ่งขึ้น  
3. ด้านวิชาการมีการบูรณาการโครงการกับกระบวนการเรียนการสอนในโปรแกรมวิชาภูมิสารสนเทศ 

โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะในด้านการส ารวจภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ และฝึกปฏิบัติเพ่ือ
จัดท าแผนที่ด้วยภูมิสารสนเทศ 
 

 
ภาพ 2 แผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์คลองน้้าไหล 
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9. ปัจจัยท่ีท้าให้ประสบความส้าเร็จ 
 1. ความร่วมมือจากชุมชนที่จัดท าโครงการ 
 2. ความร่วมมือกับหลักสูตรอื่น ๆ ในคณะในการจัดท าโครงการ 
 3. โครงการที่สอดคล้องบูรณาการระหว่างงานวิจัย การบริการวิชาการ และกระบวนการเรียนการ
สอน 
 
10. แนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 1. แปลงแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์เป็นฉบับของแผนที่ภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

2. จัดท าแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ในพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาแผนที่เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ 
 
11. ปัญหา/อุปสรรคในการด้าเนินการ 
 เกิดปัญหาโควิด-19 ท าให้เกิดความล่าช้า และมีข้อจ ากัดในการเผยแพร่นวัตกรรม 
  
12. จ้านวนครั้งของการพัฒนา/ปรับปรุงนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีและอธิบายกระบวนการพัฒนา/ 
ปรับปรุงในแต่ละครั้งประกอบด้วย 
 ยังไม่มีการปรับปรุงนวัตกรรม 
 
13. จ้านวนและรายชื่อของหน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน น้านวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ 
 หน่วยงาน/หลักสูตร/ชุมชน ที่จะน าแนวปฏิบัติที่ดี ไปใช้ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล 
ผู้ใช้แผนที่จ านวน 50 ราย และผู้ที่สนใจ 


