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บทคัดย่อ
การบริการวิชาการป้ ายอัจฉริยะเชื่อมโยงการท่องเทีย่ ววิถชี ุมชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงเกษตร ตลอดจนสามารถจัดทําแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชื่อมโยงสู่การเรียนรูว้ ถิ ีชุมชนด้วยเทคโนโลยีในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ร่วมทัง้ สร้างการรับรูข้ อ้ มูล และเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีม่ ากยิง่ ขึน้ ซึง่ จากการลงพืน้ ทีด่ ําเนินงาน พบว่า มี
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีม่ กี ารดําเนินงานอยู่หลายกลุ่ม หลายศูนย์เรียนรู้ ทีม่ จี ุดเด่นในการนําเสนอข้อมูล ฐานเรียนรูต้ ่างๆ ตลอดจน
กิจ กรรมที่จ ัด ขึ้น ภายในศู น ย์เ รีย นรู้ แต่ ใ นขณะเดีย วกัน ศู น ย์ก ารเรีย นรู้เ หล่ า นี้ ก็ย ัง ขาดการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในด้านเส้นทางทีใ่ ช้ในการท่องเทีย่ ว ศูนย์การเรียนรูบ้ างศูนย์อาจไม่เป็ นทีร่ จู้ กั เลยก็เป็ นได้
และผูใ้ ห้บริการวิชาการและชุมชนจึงมองว่าควรจะมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ ว การเดินทาง คําแนะนํ า และสิง่ อํานวยความ
สะดวกต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมที่จดั ขึน้ ในแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ มาบรรจุไว้ในรูปเทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกด้านข้อมูลให้กบั
นักท่องเทีย่ ว ซึง่ ขัน้ ตอนในการศึกษาเริม่ ตัง้ แต่การลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในพืน้ ทีอ่ าํ เภอนาบอน การมีส่วนร่วม
ในการระดมความคิดในการจัดการเส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรมในพื้นทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร กําหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร พร้อมกับการสํารวจ รวบรวมข้อมูลเส้นทางทีก่ ําหนดไว้ เพื่อระบุพกิ ดั แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และนําข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาออก
ฐานข้อมูลในเว็บไชต์ Wix.com เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ในรูปแบบเทคโนโลยี และออกแบบ พัฒนาแผนที่
เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนในรูปแบบป้ ายอัจฉริยะเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งผลที่เกิดขึน้ นัน้ มี
ประโยชน์กบั กลุ่มท่องเทีย่ วเชิงเกษตรนาบอนในการนํ าเสนอแผนทีเ่ ส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้วถิ ี
ชุมชนได้ และเข้าใจถึงบริบทพืน้ ที่ ความเป็ นอยู่ของชุมชนอย่างแท้จริง และเป็ นการศึกษาอย่างมีสว่ นร่วมกับชุมชนโดยทีม่ สี ว่ นร่วมกัน
ศึกษาข้อมูล สํารวจ รวบข้อมูล กําหนดจุดเพื่อการเรียนรู้ จนกระทังได้
่ แผนทีเ่ ส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และได้นําเสนอผลงานต่อที่
ประชุม ซึง่ มีชุมชนกลุ่มเป้ าหมายท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และเกษตรอําเภอได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการสรุปผลการดําเนินงาน ซึง่ หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวมีการจัดทําสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเกษตรอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นกัน และในทางวิชาการของผูบ้ ริการ
วิชาการได้นําความรูใ้ นเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กระบวนการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื หรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลการบริการวิชาการในรูปแบบกรณีศกึ ษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน พร้อมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุ นให้
นักศึกษาลงไปในพืน้ ทีจ่ ริง สภาพแวดล้อมในการทํางานจริง เพื่อได้เข้าใจประเด็นการทํางานร่วมกับชุมชนทีม่ ากยิง่ ขึน้
คําสําคัญ: ป้ ายอัจฉริยะ, เส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตร, การท่องเทีย่ ววิถชี ุมชน
สถานการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลง
อําเภอนาบอน เป็ นอําเภอหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีม่ วี ถิ ชี วี ติ ทีเ่ รียบง่าย ชาวบ้านมีการพึงพาอาศัยซึง่ กันและกัน และ
มีความสามัคคีกนั ระหว่างคนในชุมชน จึงทําให้เกิดการจัดตัง้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึน้ เพื่อให้ชาวบ้านภายในชุมชนมีรายได้จากภูมิ
ปั ญญาที่มีก ารคิด ค้นขึ้นมา โดยกลุ่ม วิสาหกิจต่ างๆ จะอยู่ภายใต้การดูแลของศูน ย์การเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด ศูนย์เครือข่ายแหล่งเรียนรูเ้ กษตรแบบผสมผสาน และ
ศูนย์เครือข่ายกลุ่มวิสาหากิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็ นต้น ซึง่ แต่ละศูนย์เรียนรูก้ จ็ ะจุดเด่นในการนําเสนอข้อมูล ฐานเรียนรูต้ ่างๆ
ตลอดจนกิจกรรมที่จดั ขึ้นภายในศูนย์เรียนรู้ แต่ในขณะเดียวกันศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้กย็ งั ขาดการจัดการข้อมูลศูนย์เรียนรู้ การ
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ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ในด้านเส้นทางทีใ่ ช้ในการท่องเทีย่ ว ศูนย์การเรียนรูบ้ างศูนย์อาจไม่เป็ นทีร่ จู้ กั เลยก็เป็ นได้
จากข้อมูลข้างต้นการสื่อสารข้อมูล เผยแพร่ หรือ การประชาสัมพันธ์นัน้ มีช่องทางมากมาย เช่น การจัดทําป้ าย แผ่นพับ โฆษณา
เป็ นต้น ซึ่งอีกหนึ่งทางเลือกคือการนํ า เทคโนโลยีเ ข้ามาประยุก ต์ใช้เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพัน ธ์ รวมทัง้ การ
ติดต่ อสื่อสาร การประกอบธุรกิจ และการสืบค้นข้อมูล จนสามารถติดต่ อสื่อสารกันได้ง่าย และที่ง่ายกว่านัน้ ก็คือ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ซึง่ ในการบริการวิชาการครัง้ นี้ได้มกี ารประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR CODE มาเป็ นสื่อกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ตลอดจนการทํากิจกรรมต่างๆ ในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

รูปที่ 1 การกระจายตัวแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรนาบอน
ผูจ้ ดั ทําและชุมชนจึงมองว่าควรจะมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง คําแนะนํา และสิง่ อํานวยความสะดวก
ต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมที่จดั ขึน้ ในแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ มาบรรจุไว้ในรูปแบบเทคโนโลยี QR CODE เพื่ออํานวยความสะดวกด้าน
ข้อมูลให้กบั นักท่องเทีย่ ว ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถแสกนทีแ่ ผนทีเ่ ส้นทางท่องเทีย่ ว ทีต่ ดิ ไว้ เพื่อรับทราบข้อมูลทัง้ หมดได้ในทันที และ
นอกจากจะสะดวกและรวดเร็วแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ ายและติดตัง้ ป้ ายอีกด้วย
กระบวนการที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง
ขัน้ ตอนการดําเนินงาน (Process) และผลผลิตกระบวนการ (Output)
1. การศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในพืน้ ทีอ่ าํ เภอนาบอน
2. การระดมความคิดในการจัดการเส้นทางท่องเทีย่ ว กิจกรรมในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
3. การกําหนดเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
4. การสํารวจ รวบรวมข้อมูลเส้นทางทีก่ าํ หนดไว้ เพื่อระบุพกิ ดั แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
5. การออกฐานข้อมูลในเว็บไชต์ Wix.com เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
6. การออกแบบ QR code เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การออกแบบและพัฒนาแผนทีเ่ ส้นทางท่องเทีย่ วเชื่อมโยงสูก่ ารท่องเทีย่ ววิถชี ุมชนในรูปแบบสือ่ อินโฟกราฟฟิ ค
8. ป้ ายอัจฉริยะเชื่อมโยงสูก่ ารท่องเทีย่ ววิถชี มุ ชน
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ผลทีไ่ ด้รบั หลังการดําเนินงาน (Outcome)
1. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ รับรูข้ อ้ มูล และการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรทีม่ ากยิง่ ขึน้
2. การสร้างแนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ และนําเสนอข้อมูลแหล่งท่องเทีย่ วในรูปแบบของการนําเทคโนโลยี QR code ทีท่ าํ ให้
นักท่องเทีย่ วเข้าถึงข้อมูลได้มากยิง่ ขึน้
3. การสร้างแผนทีเ่ ส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตรภายในแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ สี ว่ นร่วมกับชุมชน สร้างการรับรู้ รูจ้ กั และเป็ นทีพ่ ง่ึ
ของชุมชนทีม่ ากยิง่ ขึน้
4. ได้แผนทีเ่ ส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเชื่อมโยงวิถชี มุ ชนทีส่ ามารถนําไปใช้ได้อย่างแท้จริง

รูปที่ 2 ป้ ายอัจฉริยะเชื่อมโยงการท่องเทีย่ ววิถชี ุมชน
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงนัน้
การบริการวิชาการในพื้นทีน่ าบอน เป็ นการนํ าความรูเ้ รื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส์ทใ่ี ช้ในการเรียนการ
สอน และการวิจยั เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาข้อมูลภายในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การ
ท่องเทีย่ วในปั จจุบนั ให้ความสําคัญกับเข้าถึงข้อมูลเป็ นสิง่ สําคัญ ซึง่ ข้อมูลจะเป็ นตัวทีส่ ามารถสื่อความหมายให้นักท่องเทีย่ วเข้าถึงอัต
ลักษณ์ประจําถิน่ กิจกรรมทีม่ ใี นพืน้ ที่ สร้างการรับรูแ้ ละเกิดความสนใจทีจ่ ะเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ ว แต่ขณะเดียวกันการสื่อสารด้วย
ข้อมูลดังกล่าว ยังไม่มคี วามพร้อม ไม่มกี ารรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน ทัง้ ภายในกลุ่มและเครือข่ายใกล้เคียง ซึง่ เป็ นประเด็นหลักใน
การท่องเที่ยวในพื้นที่นาบอน โดยในการบริการวิชาการครัง้ นี้ใ ช้แนวคิดการนํ าเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อเป็ นสื่อในการเผยพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อ มูลข่าวสาร ตลอดจนกิจกรรมในพื้น ที่ ร่ วมทัง้ เก็บ รวบรวมข้อ มูล ในรูปแบบเว็บ ไซต์เข้ามาประยุก ต์ใ ช้ในการ
ดําเนินงาน ร่วมกับชุมชนในพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วเชิงเกษตรนาบอน และในมุมมองของชุมชน มองว่าเป็ นสือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลอีก
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ช่องทางหนึ่งที่ทําให้ผู้ทส่ี นใจได้รบั รูข้ อ้ มูล ตัง้ แต่จุดต้นทาง ถึงจุดปลายทางได้อย่างดี ไม่ว่าจะเริม่ ต้นจุดใด ก็สามารถได้รบั ข้อมูลที่
สนใจได้
www.wix.com

Local database
Scan QR code
Result

รูปที่ 3 การออกแบบ และพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
การประเมิ นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึน้
ผลที่เกิดขึน้ นัน้ มีประโยชน์กบั กลุ่มท่องเทีย่ วเชิงเกษตรนาบอนเกิดการรวบรวมข้อมูลศูนย์เรียนรู้ มีการแลกเปลีย่ นแนวคิด
ระหว่างกลุ่มมากขึน้ จากทีต่ ่างกลุ่มต่างกันพัฒนาศูนย์เรียนรูข้ องตนเอง และสร้างเครือข่ายเส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในพืน้ ทีร่ ่วมกัน
จนกระทังได้
่ แผนทีเ่ ส้นทางท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ทีส่ ามารถเชื่อมโยงสูก่ ารเรียนรูว้ ถิ ชี ุมชนได้ และเข้าใจถึงบริบทพืน้ ที่ ความเป็ นอยู่ของ
ชุมชนอย่างแท้จริง และในการบริการวิชาการดังกล่าวนัน้ เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อกําหนด
เส้นทางท่องเทีย่ ว กําหนดจุดการท่องเทีย่ ว และกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ ่องเทีย่ วเชิงเกษตร จนกระทังได้
่ แผนทีเ่ ส้นทางท่องเทีย่ วเชิง
เกษตรออกมา เพื่อนําเสนอผลงานต่อทีป่ ระชุม ซึง่ มีชุมชนกลุ่มเป้ าหมายท่องเทีย่ วเชิงเกษตร และเกษตรอําเภอได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การสรุปผลการดําเนินงาน ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดังกล่าวมีการจัดทําสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการเกษตรอยู่อย่างต่อเนื่อง
เช่นกัน และในทางวิชาการของผูบ้ ริการวิชาการได้นําความรูใ้ นเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี กระบวนการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื หรือ
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึน้ ระหว่างการดําเนินงาน และรวบรวมข้อมูลการบริการวิชาการในรูปแบบกรณีศกึ ษาเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอน พร้อมทัง้ ส่งเสริม สนับสนุ นให้นักศึกษาลงไปในพื้นทีจ่ ริง สภาพแวดล้อมในการทํางานจริง เพื่อได้เข้าใจประเด็นการ
ทํางานร่วมกับชุมชนทีม่ ากยิง่ ขึน้
แนวทางการติ ดตามและธํารงรักษาพัฒนาการที่เกิ ดขึน้ ให้คงอยู่ต่อไป
การติดตามผลเป็ นช่วงระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน เพื่อดูการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการดําเนินงานบริการวิชาการ และ
พยายามนํ าเสนอข้อมูลต่อหน่ วยงานเกีย่ วข้อง เช่น เทศบาลนาบอน เกษตรอําเภอ หรือส่วนงานอื่นทีม่ คี วามเกีย่ วข้องให้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญทีจ่ ะนําไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กิ ตติ กรรมประกาศ
การบริการวิชาการป้ ายอัจฉริยะเชื่อมโยงการท่องเทีย่ ววิถชี ุมชนครัง้ ได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณภายใต้โครงการ Quick
Win Project ประจําปี 2562 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั และได้รบั ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลอย่างดียง่ิ จากศูนย์เรียนรู้
การเกษตรนาบอน อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จนกระทังงานบริ
่
การวิชาการเสร็จสมบรูณ์ ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
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ขอขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าทีท่ ุกท่าน ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกด้านเป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา
ท้ายทีส่ ดุ นี้ ผูศ้ กึ ษาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ผลงานของการศึกษาในครัง้ นี้ จะเป็ นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อศูนย์เรียนรูก้ ารเกษตรนาบอน
และเครือข่ายใกล้เคียง หรือผูส้ นใจโดยทัวไป
่ หากมีขอ้ บกพร่องประการใด ผูศ้ กึ ษาขอน้อมรับและขออภัยไว้ ณ ทีน่ ้ีดว้ ย
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