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บทที่ 1 

บทน า 
 

         1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ ทําให้เกิดรายได้จากภาคธุรกิจ นักท่องเท่ียว และนักลงทุนชาวต่างชาติจํานวน
มากท่ีได้นําเงินตราเข้ามาหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวของไทย  นักท่องเท่ียว
ภายในประเทศก็มีการใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวในธุรกิจต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งรายได้รวมท่ีเกิดขึ้นใน
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจากท้ังชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นมีมูลค่าสูงกว่า 1.8 ล้านล้านบาท (กรมการ
ท่องเท่ียว, 2557) เอกลักษณ์สําคัญของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติให้
ความสนใจและเกิดการประชาสัมพันธ์ไปท่ัวโลก นั่นคือ เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย ซึ่งการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของไทยนี้มีแหล่งทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมากท่ีสุดเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย และ
นโยบายรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีไทย เพื่อให้
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมในทุกภูมิภาคของ
ไทย ซึ่งประเทศไทยเป็นชาติท่ีมีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบต่อกันมายาวนาน ต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งภูมิภาคต่างๆ ได้นํามาซึ่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันไปตามประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นและภูมิภาค กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของไทยได้สะท้อนถึงความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยี การศึกษา การเมือง การปกครอง และการคมนาคมขนส่ง นอกจากนี้ยังเป็นเมืองหลวงท่ีมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนานในความเป็นศูนย์กลางแห่งการปกครองต้ังแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อกล่าวถึง
ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร สองพื้นท่ีสําคัญอันเป็นภูมิศาสตร์ท่ีต้ังของกรุงเทพมหานครนั่นคือ ฝ่ัง
ธนบุรี และฝ่ังพระนคร ซึ่งฝ่ังธนบุรีคือ อดีตกรุงทณบุรีศรีมหาสมุทร อันเคยเป็นราชธานีสําคัญของไทย และ
เป็นพื้นท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองมาแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มี
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองราชธานีกรุงธนบุรีแห่งนี้ โดยกรุงธนบุรี
เป็นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ท่ีควรค่าแก่การศึกษาและควรค่าในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนการวางแนวทางในการอนุรักษ์เพื่อให้เกิดการสืบทอดความรู้ในพื้นท่ีเหล่านั้นให้คงอยู่ช่ัวลูกช่ัวหลาน 
ซึ่งพื้นท่ีของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ฝ่ังธนบุรี  ถือเป็นพื้ นท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์  มรดกทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งยังมีการสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในชุมชนเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบัน  

 ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอัน
ประกอบไปด้วย 3 ศาสนา 4 ความเช่ือ ซึ่งหมายถึง ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท ศาสนาพุทธ นิกายมหายาน  
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ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ท่ีเข้ามาต้ังรกราก ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและมีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ถือเป็นตัวอย่างท่ีดีในการเป็นต้นแบบของชุมชนเข้มแข็ง ถึงแม้ว่าจะมีความ
หลากหลายทางด้านเช้ือชาติ ศาสนา ความเช่ือ ชาติพันธุ์และศิลปวัฒนธรรมก็ตาม ชุมชนแห่งนี้ก็สามารถอยู่
ร่วมกันได้โดยไม่มีเหตุความขัดแย้งทางศาสนาและวัฒนธรรมภายในชุมชน พื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เรียก
อีกช่ือหนึ่งได้ว่าเป็นย่านกุฎีจีน(กะดีจีน) ท่ีมีพื้นท่ีอาณาเขตต้ังแต่บริเวณริมคลองวัดกัลยาณ์ เช่ือมต่อไปถึงพื้นท่ี
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์เป็นพื้นท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ กอปรด้วยบ้านเรือนของ
ขุนนางตระกูลบุนนาค ชุมชนเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์สําคัญสืบเนื่องไปแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึง
กรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยเหตุท่ีชุมชนแห่งนี้มีผู้คนท่ีเข้ามาอาศัยต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมนั้น ทําให้มีสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานหลากหลายแห่ง มีวัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด ศาลเจ้า และสุเหร่า อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกันภายในชุมชน นอกจากนี้ในพื้นท่ีดังกล่าวยังเป็นสถานท่ีต้ังของชุมชนดนตรีไทยท่ีใหญ่ท่ีสุด
แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และมีความเป็นมาท่ีสําคัญต่อวงการดนตรีไทยซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ีชุมชนแห่งนี้ด้วย 
ความท่ีมีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ภายในชุมชนจํานวนมาก ทําให้ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์แห่งนี้มีความ
โดดเด่นในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มชุมชน อีกท้ังด้านการบริหารจัดการ
ร่วมกันระหว่างชุมชนต่างๆ ภายในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 

 ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ประกอบไปด้วยชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชน
วัดประยุรวงศ์ ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนโรงคราม ซึ่งแต่ละชุมชนมีสถานท่ีสําคัญ แหล่ง
ท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย แตกต่างกันไปตามประวัติความเป็นมาของชุมชน จวบจนถึง
ปัจจุบัน ชุมชนต่างๆ ยังมีการจัดประเพณี พิธีกรรมตามความเช่ือทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชนได้ให้ความสนใจในการเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชน 
กับนักท่องเท่ียว ให้เกิดการเข้าถึงในสถานท่ีท่องเท่ียวของชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีสําคัญ มีการจัดทํา
เป็นลักษณะเส้นทางท่องเท่ียวภายในชุมชน การเช่ือมต่อเส้นทางท่องเท่ียวระหว่างชุมชนภายในแขวงวัด
กัลยาณ์ ซึ่งสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ชุมชนให้เกิดความเช่ือมโยงภายในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ อันจะเกิดประโยชน์กับนักท่องเท่ียว
และผู้ท่ีสนใจเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน  

 การประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ให้เป็นท่ีรู้จักและ                
เกิดการยอมรับในกลุ่มนักท่องเท่ียว ถือว่าเป็นส่ิงสําคัญท่ีจะกระตุ้นให้สถานท่ีท่องเท่ียวนั้นเป็นท่ีรู้จัก และเกิด
การพัฒนาในส่วนของเศรษฐกิจชุมชนท่ีเกิดขึ้นจากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเป็น
ผู้ดําเนินการและให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเป็นผู้ร่วมพัฒนา ซึ่งจะทําให้ชุมชนมีพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมี
ความอย่างยั่งยืนด้วยศักยภาพของชุมชนเอง การนําเอาระบบภูมิสารสนเทศท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านการ
สํารวจและการจัดทําแผนท่ีด้วยระบบดาวเทียมทางภูมิศาสตร์นั้น สามารถสร้างแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีมีความละเอียด ถูกต้อง แม่นยําและชัดเจน ซึ่งสามารถนําไปใช้งานได้จริงสําหรับชุมชน และ
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ การทราบถึงบริบทและความต้องการของชุมชน การปรับปรุง
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ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีความทันสมัยและ มีข้อมูลท่ีถูกต้องเป็นการรับรู้
ถึงความต้องการของคนในชุมชน ท่ีจะร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมใน
ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนภายในชุมชนอันเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนนั่นเอง 

 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียว
ของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้เกิดข้ึนและมีการใช้งานแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศได้จริง ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
บริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และมีการดําเนินการจัดทําแผนท่ี
ประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อีกท้ังเพื่อประเมินและปรับปรุงข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 
ภายในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษานี้ 
ชุมชนจะมีการนําเอาแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ
ขยายผลไปสู่นักท่องเท่ียวที่เข้ามาศึกษาและท่องเท่ียวในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์  

         1.2 ความส าคัญของปัญหา 

 การศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษาชุมชนแขวง
วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีความสําคัญในการนําเอาบริบทและความต้องการของชุมชนมาใช้ใน
การจัดทําและพัฒนาแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ ซึ่งประกอบไปด้วย
ชุมชน 6 ชุมชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้ัง 6 ชุมชนเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน และมี
การปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ภายในชุมชนให้เกิดความทันสมัยและตรงตามข้อมูลจริง อันจะเกิด
ประโยชน์กับนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ อีกท้ังเยาวชน ผู้ให้ความสนใจในการศึกษาจะได้ใช้
ข้อมูลจากแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวดังกล่าวที่มีการดําเนินการจัดทําให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและใช้ในการ
อ้างอิงแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์อีกด้วย 

1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย                             

 1)  เพื่อศึกษาบริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม                  
 2)  เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ โดยการจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว                 
เชิงวัฒนธรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศของชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 3)  เพื่อประเมินและปรับปรุงข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ภายในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์                      
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

       การศึกษาการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ กรณีศึกษา
ชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จึงมีการกําหนดขอบเขตด้านการ
วิจัยออกเป็น 3 ประเด็นในการศึกษาท่ีสําคัญ ดังต่อไปนี้ 

1) ขอบเขตในการศึกษาเชิงพื้นที่ ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาโดยวางขอบเขตการศึกษาในพื้นท่ีชุมชน
แขวงวัดกัลยาณ์ ประกอบไปด้วยพื้นท่ีของชุมชนจํานวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชน
วัดประยุรวงศ์ ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนโรงคราม 

2) ขอบเขตด้านระยะเวลา  ผู้วิจัยได้วางกรอบระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2557 ถึงเดือน กรกฎาคม 2558 ระยะเวลารวม 1 ปี  

3) ขอบเขตด้านองค์ความรู้ ผู้วิจัยดําเนินการศึกษาโดยมีกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่          
ผู้นํา คณะกรรมการและคนในชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนแขวง
วัดกัลยาณ์ ซึ่งในด้านขององค์ความรู้ ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยโดยวางขอบเขตในการศึกษาถึงข้อมูลด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว บริบทและความต้องการของชุมชน 
ระบบภูมิสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน พระราชบัญญัติ 
กฎหมาย ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยศึกษาผ่านงานวิจัย บทความ เนื้อหาและข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องในงานวิจัย 
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1.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเบื้องต้น บทความ งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการท่ีมีความสัมพันธ์กับ
งานวิจัยนี้ จึงได้กําหนดประเด็น เปูาหมายในการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผล ทําให้ทราบถึงข้อมูลท่ีจะส่งผลให้งานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดย 1) การศึกษาบริบท
และความต้องการของชุมชนท่ีมีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน โดย
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม การศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และการดําเนินการสัมภาษณ์ความต้องการของคณะกรรมการและคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจถึงบริบท และความต้องการของชุมชนท่ีมีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน                     
2) การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ(GIS) ในการสํารวจพื้นท่ีด้วยกล้องสํารวจประมวลผลระบบดิจิตอลอัตโนมัติ                  
ต้ังแต่การเดินเท้าสํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น การสํารวจโดยใช้กล้องสํารวจฯ เมื่อมีการลงพื้นท่ีสํารวจแล้ว จึงมีการ
จัดทําแผนท่ีในระยะต้น และให้ชุมชนร่วมกันวิพากษ์ พัฒนาและปรับปรุงแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์ เมื่อได้รายละเอียดการจัดทําแผนท่ีสมบูรณ์แล้ว ดําเนินการติดต้ังแผนท่ีบริเวณท่ี
ทําการชุมชนพร้อมกับปูายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของชุมชน 3) การปรับปรุงข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมภายในพื้นท่ีชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ โดยใช้วิธีการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ของชุมชนเพิ่มเติม และควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้การประเมินและ
ปรับปรุงข้อมูลของแหล่งท่องเท่ียวมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้จริง ซึ่งมีการจัดทํากรอบแนวคิดในการวิจัย
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

บริบทและความต้องการของชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม 

การใช้ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

 

แผนท่ีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ด้วยระบบภูมิสารสนเทศของชุมชน 6 ชุมชน                

ในแขวงวัดกัลยาณ์ 
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1.6 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ชุมชนได้ระดมความคิดร่วมกันในการสร้างความเข้าใจบริบทและความต้องการของชุมชน ซึ่งทําให้
ผู้วิจัยได้ทราบข้อมูลและแนวทางในการดําเนินการวิจัยและพัฒนาแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ
ข้อมูลต่างๆท่ีจะประมวลผลลงไปในแผนท่ี ให้เกิดการใช้งานได้จริงสําหรับนักท่องเท่ียว ชุมชนและผู้ท่ีสนใจใน
การเดินเท้าเข้าท่องเท่ียวในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์ 

2. ชุมชนได้มีการใช้แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อให้
นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีสนใจได้นําไปใช้ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน
แขวงวัดกัลยาณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังเยาวชน และคนในชุมชนได้เกิดความรัก หวงแหนในภูมิลําเนา
ของตนท่ีชุมชนถือเป็นเจ้าของสมบัติทางความรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้ังเดิมในพื้นท่ีท่ีจะเป็นผู้เผยแพร่
ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวัฒนธรรมภายในชุมชนสู่คนภายนอกด้วย 

3. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อให้ผู้วิจัยได้มีการจัดทําแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีข้อมูลท่ีทันสมัยและถูกต้อง สามารถใช้งาน
ได้จริง  

4. เมื่อผู้วิจัยดําเนินการวิจัยสําเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีได้มีการจัดทํา
แผนท่ีด้วยระบบภูมิสารสนเทศนั้น จะสามารถใช้งานได้จริงและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนแขวงวัดกัลยาณ์มากยิ่งขึ้น จากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการจัดทําแผนท่ีนั้น
จะทําให้ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นได้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น เกิดการกระจายรายได้และการหมุนเวียนเศรษฐกิจ
ชุมชน อีกท้ังยังเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจมาท่องเท่ียวในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

5. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสถานศึกษาในการร่วมกัน
ระดมความคิดอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และต่อยอดกิจกรรมท่ีสถานศึกษาสามารถดําเนินการพัฒนา
ชุมชนในด้านอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งแผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้น ชุมชนสามารถท่ีจะประยุกต์และ
ปรับปรุงเส้นทางท่องเท่ียวเป็นรูปแบบอื่นๆ ให้สอดคล้องตามความต้องการในการพัฒนาการท่องเท่ียวของ
ชุมชน 

 

  

 

 

 




