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การสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ 
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• ที่มาและความส าคัญ 

• วัตถุประสงค์ 

• ขั้นตอนการด าเนินงาน 

• ลักษณะส าคญั 

• ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเรจ็ 

• แนวทางในการพัฒนา 

• จ านวนและรายชื่อผูใ้ช้ประโยชน ์
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ที่มาและความส าคัญ 

• ปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geomatics) อันประกอบด้วย ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) รีโมทเซนซิง (Remote Sensing: 
RS) และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) มี
ความส าคัญอย่างมาก ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างองค์ความรู้เชิง
พื้นท่ี ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนา และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของท้องถ่ินใน
เชิงบูรณาการ 

• หลักสูตรภูมิสารสนเทศและศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีแนวคิดหลักของ
การจัดหลักสูตรและบริการวิชาการด้านการวิจัย ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาทั้งพื้นที่ 
(Area-Based Collaborative Research and Development: ABCRD) บูรณาการ
งานวิจัยกับกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based 
Learning) ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning) และปัญหาเป็นฐาน 
(Problem Based Learning) เชื่อมโยงกับการบริการวิชาการทางสังคมและการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จนท าให้เกิดผลงานวิจัยเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
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ที่มาและความส าคัญ 

• ปี พ.ศ. 2559-2563 ได้มีงานวิจัยท่ีมีการด าเนินการเสร็จสิ้นที่ส าคัญจ านวน 6 เร่ือง ที่มี
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย  

• ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดเป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ ที่มุ่งเน้นการจัดการปัญหาและเพิ่มศักยภาพการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน มีการด าเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์การวิจัย มีการเผยแพร่
ผ่านบทความวารสารวิชาการและการฝึกอบรมสัมมนา อย่างไรก็ตามในระดับชุมชนยังขาด
การสังเคราะห์ สกัด และย่อยข้อมูล ในรูปแบบที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และตรงกับ
ประโยชน์ที่ชุมชนต้องการใช้งาน 

• จึงเป็นที่มาและความส าคัญของการศึกษานี้ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และสกัดองค์
ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ของศูนย์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และหลักสูตรภูมิ
สารสนเทศ เพื่อสร้างชุดความรู้สู่ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดก าแพงเพชร และ
ใกล้เคียง ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารคู่มือ อีบุ๊ค และโปสเตอร์ ซึ่งเป็น
นวัตกรรม อันจะน าไปสู่การเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของท้องถิ่นในการ
แก้ปัญหาหรือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ โดยชุมชน ต่อไป 
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ที่มาและความส าคัญ 

• 1. การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่เกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร (2562)  

• 2. สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการน้ าท่วมและน้ าแล้งพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง 
จังหวัดก าแพงเพชร (2561)  

• 3. การส ารวจและประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและ
กระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดก าแพงเพชร (2561)  

• 4. การส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร (2560)  

• 5. ความหลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือในชุมชนย้ายถิ่นถาวรจากล้านนา จังหวัด
ก าแพงเพชร (2559)  

• 6. การเชื่อมโยงทางพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวเขตมรดกโลกกลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมืองบริวารด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสร้างคู่มือการ
ท่องเที่ยว (2559) 
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วัตถุประสงค ์

• เพื่อรวบรวมและสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ของศนูย์ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพฒันาท้องถ่ินและหลักสูตรภูมิสารสนเทศ สร้างชุด
ความรู้สู่ชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัด
ใกล้เคียง ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เอกสารคู่มือ อีบุ๊ค 
โปสเตอร์ และสื่อนวัตกรรมอ่ืน ๆ 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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รวบรวมงานวิจัยที่ท าการวิจัย 
เสร็จสิ้นแล้ว ของศูนย์ภูมิสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และหลักสูตรภูมิสารสนเทศ 

ในปี พ.ศ. 2559-2563 

รวบรวมสื่อ สกัดองค์ความรู้ 
สังเคราะห์องค์ความรู้จาก
งานวิจัย เพื่อจัดท าเป็น

นวัตกรรม เช่น คู่มือ อีบุ๊ค 
และโปสเตอร์ ฯลฯ 

จัดชุดองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่
การเผยแพร่นวัตกรรมและ 
องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 



ลักษณะส าคัญ 
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ชื่อเรื่องงานวิจัย  
(ปีที่ท าการวิจัยเสร็จสิ้น) 

รูปแบบนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่พร้อมต่อการเผยแพร่ 

(1) การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันส าปะหลัง
สะอาดเพื่อเพ่ิมมูลคา่ ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่
เกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร (2562)  

 หนังสือเล่มเล็ก 
 อีบุ๊ค 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนที่เพ่ือการเผยแพร่ 
 กิจกรรมการฝึกอบรม 
มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
ด้านเกษตรกรรม จังหวัดก าแพงเพชร 

(2) สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีเพื่อการจัดการน้ าท่วม
และน้ าแล้งพ้ืนที่ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าปิง 
จังหวัดก าแพงเพชร (2561)  

 โปสเตอร์เผยแพร่องค์ความรู้ 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร ่
ความเสี่ยงด้านภัยแล้งและน้ าท่วม พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัด
ก าแพงเพชร 



 

9 หนังสือเล่มเล็กและอีบุ๊ค “มันส าปะหลงัสะอาดก าแพงเพชร: นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนนุดา้นเกษตรกรรม จังหวัดก าแพงเพชร” 
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โปสเตอร์ “ความเสี่ยงด้าน
ภัยแล้งและน้ าท่วม พื้นที่
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง 
จังหวัดก าแพงเพชร” 



ลักษณะส าคัญ 
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ชื่อเรื่องงานวิจัย  
(ปีที่ท าการวิจัยเสร็จสิ้น) 

รูปแบบนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่พร้อมต่อการเผยแพร ่

(3) การส ารวจและประเมินเส้นทางจักรยาน
ปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
และกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัด
ก าแพงเพชร (2561) 

 คู่มือการปั่นจักรยาน 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนที่เพ่ือการเผยแพร่ 
1. Explore History on 2 wheels 
2. Explore Culture on 2 wheels  
3. Explore Nature on 2 wheels 

(4) การส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
ทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลอง
สวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร (2560) 

 หนังสือเล่มเล็ก 
 อีบุ๊ค 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร ่
 กิจกรรมการฝึกอบรม 
คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความหลากหลาย สารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลอง
สวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร 



 

12 
แผนท่ีและคู่มือเส้นทางการปั่นจักรยาน “Explore History on 2 wheels;  

Explore Culture on 2 wheels; Explore Nature on 2 wheels” 



13 
หนังสือเล่มเล็กและอีบุ๊ค “คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความหลากหลาย สารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์

และจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร” 



ลักษณะส าคัญ 
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ชื่อเรื่องงานวิจัย  
(ปีที่ท าการวิจัยเสร็จสิ้น) 

รูปแบบนวัตกรรม/ชิ้นงาน ที่พร้อมต่อการเผยแพร่ 

(5) ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านภาคเหนือ
ในชุมชนย้ายถิ่นถาวรจากล้านนา จังหวัด
ก าแพงเพชร (2559) 

 หนังสือเล่มเล็ก 
 อีบุ๊ค 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร ่
 กิจกรรมการฝึกอบรม 
เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความหลากหลายผักพ้ืนบ้านภาคเหนือในท้องถ่ิน:  
บ้านหนองป้ิงไก-่บ้านสร้อยสุวรรณ บ้านแม่นารี บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 

(6) การเชื่อมโยงทางพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว
เขตมรดกโลกกลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย
และเมืองบริวารด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการสร้างคู่มือการ
ท่องเที่ยว (2559) 

 แผนท่ีท่องเที่ยว 
 โปสเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว 
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 แผนท่ีเพื่อการเผยแพร ่
1. นครชุม นครศักดิ์สิทธิ์ และเมืองแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
2. เส้นทางแห่งการเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
3. เส้นทางสายมรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 
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16 ตัวอย่างสื่อ จากการสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ เพ่ือสร้างชุดความรู้สู่ชุมชน 
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ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

• 1. มีการพัฒนาหัวข้อโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอต่อแหล่งทุนงบประมาณ และได้รับ
การอนุมัติงบประมาณ 

• 2. มีการสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับงานวิจัย เช่น การฝึกอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรม ท าให้เกิดการประสานงานและใช้ประโยชน์นวัตกรรมของหน่วยงาน 
ในระยะยาว 

• 3. มีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างการท าวิจัยในพื้นที่ ท าให้เกิดการ
ยอมรับและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมของคนในชุมชนภายหลังเสร็จสิ้นงานวิจัย 

• 4. มีการส่งเสริมงานวิจัยในหลักสูตรที่สอดคล้องบูรณาการระหว่างงานวิจัย การ
บริการวิชาการ และกระบวนการเรียนการสอน 

• 5. มีการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับพื้นที่ และสภาพปัญหาของชุมชน 
กิจกรรมการวิจัยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
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แนวทางในการพัฒนา 

• จะมีการพัฒนานวัตกรรม โดยเน้นสื่อที่หลากหลายและจัดท าสื่อ
เพิ่มเติมส าหรับงานวิจัยทั้ง 6 เรื่อง  

• จะมีการน างานวิจัยอื่น ๆ ที่ได้รับงบประมาณและท าการวิจัยเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มาจัดท าเป็นนวัตกรรมและเผยแพร่ 
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จ านวนและรายชื่อผูใ้ช้ประโยชน ์
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ชื่อนวัตกรรม กลุ่มเป้าหมาย การน าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายภายใต้การด าเนินการวิจัย 

มันส าปะหลังสะอาดก าแพงเพชร: นวัตกรรม
ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนด้านเกษตรกรรม 

จังหวัดก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจากหน่วยงานราชการและ
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
คลองสวนหมาก 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจ านวน 56 คน 
- การพัฒนาและเผยแพร่คู่มือหนังสือเล่มเลก็มีการเผยแพร่
องค์ความรู้ 1,000 ชุด 
- การจัดกิจกรรมโรงเรียนมันส าปะหลังเคลือ่นที่ มีการ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมาย 400 ราย 

ความเสี่ยงด้านภัยแล้งและน้ าท่วม พ้ืนที่ฝั่ง
ตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร 

- หน่วยงานราชการและท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ส่งมอบองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่จ านวน  
4 หน่วยงาน 

คลองสวนหมาก: ลุ่มน้ าแห่งความหลากหลาย 
สารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพื่อการอนุรักษ์และ

จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัด

ก าแพงเพชร 

- ตัวแทนจากหน่วยงานราชการและ
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองสวน
หมาก 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจ านวน 54 คน จาก 18 กลุ่มหน่วยงาน  
- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้สู่คนในชุมชน 
ลุ่มน้ าคลองสวนหมากจ านวน 500 ราย 

เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้ความหลากหลายผัก
พ้ืนบ้านภาคเหนือในท้องถิ่น: บ้านหนองป้ิงไก่-

บ้านสร้อยสุวรรณ บ้านแม่นารี บ้านใหม่
สุวรรณภูม ิ

ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่บ้านสร้อยสุวรรณ 
บ้านแม่นารี บ้านใหม่สุวรรณภูมิ 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้สู่คนในชุมชน  
3 ชุมชน 500 ราย 

Explore History on 2 wheels นักท่องเที่ยวและผู้ปั่นจักรยาน - เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้จ านวน 200 คน 

ชุดแผนท่ีเส้นทางสายมรดกโลก กลุม่เมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร 

ประชาชนในต าบลนครชุม นักท่องเที่ยว
และผู้ที่สนใจ 

- เกิดการเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้จ านวน 500 คน 
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ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมฟัง 
การบรรยายทุกท่าน 

ครับ!!!! 


