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ค าน า 
 

รายงานการใช้ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนฉบับนี้ จัดท าขึ้น เพ่ือรวบรวมผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ า นักวิจัยประจ าหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด เพ่ือ
น ามาใช้ในการรวบรวมผลการบูรณาการงานวิจัยและงานบริการวิชาการภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ 
(Engagement University) ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง 
ยิ่งกว่านั้นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เป็น “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น” และแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ว่า “ชุมชนท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาและอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน โดยมีทัศนคติที่ถูกต้องในการพัฒนา” ยิ่งท าให้การบูร
ณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาและสามารถน าไปใช้ในสังคมได้อย่างแท้จริงเกิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดจึงได้จัดท ารายงานฉบับนี้ขึ้น เพ่ือสะท้อนแนวคิด
และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างแท้จริง รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย 
5 หัวข้อส าคัญ ได้แก่   

1) ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของชุมชนและประเทศ 
2) ชุมชนน าผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า นักวิจัยประจ า หรือนักศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
3) ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
4) ชุมชนยังคงใช้ผลงานวิจัยอยู่จนถึงปัจจุบัน 
5) การใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
ผู้จัดท าหวังว่ารายงานนี้จะเกิดประโยชน์แก่ทุกท่านที่สนใจ และพร้อมร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขออภัยและขอรับไว้เพื่อแก้ไขต่อไป 
 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
              มิถุนายน 2562 

 

 

 
 
 
 



สารบัญ 
                   

หัวข้อ                        หน้า 
 
ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของชุมชนและประเทศ  1 
ชุมชนน าผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า นักวิจัยประจ า หรือนักศึกษาไปใช้ประโยชน์  2 
ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  3 
ชุมชนยังคงใช้ผลงานวิจัยอยู่จนถึงปัจจุบัน       4 
การใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน        4 
บรรณานุกรม          8 
ภาคผนวก 
 แบบตอบรับการใช้ประโยชน์งานวิจัย จ านวน 4 เรื่อง    9 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลงานวิจัยพัฒนาชุมชนที่สอดคลอ้งกับความต้องการจ าเป็นของชุมชนและ
ประเทศ 

ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอดมีงานวิจัยที่เผยแพร่และ
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของชุมชนและประเทศ จ านวน  4  เรื่อง ได้แก่ 

1.แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ผู้วิจัย ทศพล แก้วกันยา,ภานุวัฒน์ อุตแก้ว 
และผศ.พิริยะ กาญจนคงคา สอดคล้องกับความต้องการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่อง
แหล่งข้อมูล สถานที่ และการดึงดูดความน่าสนใจต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดตาก 

2.แนวทางการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัดตากที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัย ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว สอดคล้องกับความต้องการ
การพัฒนา 59 หมู่บ้าน จังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ 2561 

3.การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัย ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว อ.ณัฐภาณี บัวดี นส.พุทธรักษ์ เป็งมอย 
สอดคล้องกับการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศักยภาพการแข่งขันในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษจังหวัดตาก โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนและความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัย น.ส.วรนิษฐ์ 
พัฒนาฉัตร์ฐากุล และอ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ จากการวิจัยได้สร้างสื่อการเรียนการสอนภาษาพม่า
เป็นสื่อของศูนย์เมียนม่าร์ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือให้บริการวิชาการกับ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ที่มีการเรียนการสอนภาษาพม่า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ชายแดน 
หลักฐานประกอบ ได้แก่ มรภ.กพ.มส.2.4.1-1รูปเล่มรายงานการวิจัย จ านวน 4 เล่ม 
 

 
 
 
 
 
 
 



ชุมชนน าผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ า นักวิจัยประจ า หรือนักศึกษาไปใช้
ประโยชน์ 

ผลงานวิจัยของคณาจารย์ถูกชุมชน หน่วยงานภายนอกน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 4 เรื่อง 
1.งานวิจัยเรื่องแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ผู้วิจัย ทศพล แก้วกันยา,ภานุวัฒน์ 

อุตแก้ว และผศ.พิริยะ กาญจนคงคา  ชื่อแอพพลิเคชั่นจังหวัดตาก  PaiTak น าไปใช้ประโยชน์ส าหรับ
การสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว โดยให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและมีการสะสมคะแนนผ่าน
การแสกน QR CODE ผู้น าไปใช้ประโยชน์คือการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 

2.งานวิจัยเรื่อแนวทางการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัดตากที่
สอดคล้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัย ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว  โดยจังหวัด
ตาก น าไปใช้ประโยชน์เรื่องการจัดสรรงบประมาณ 
และโครงการเพ่ือมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรน าไปพัฒนาด าเนินการงานต่อไป 

3.งานวิจัยเรื่องการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัย ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว อ.ณัฐภาณี บัวดี นส.
พุทธรักษ์ เป็งมอย สามารถน าผลการศึกษามาวางแผนเรื่องการพัฒนาการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่ง
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาคือชุมชนบ้านทีกะเป่อ อ.พบพระ จังหวัดตาก โดยพัฒนาช่องทาง
การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 

4. งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัย น.ส.
วรนิษฐ์ พัฒนาฉัตร์ฐากุล และอ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ โดยโรงเรียนได้น าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนภาษาพม่าให้กับนักเรียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน สามารถสร้างการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น 
หลักฐานประกอบ ได้แก่ มรภ.กพ.มส.2.4.2-1 แบบตอบรับการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 4 เรื่อง 
 
 
 
 
 
 



ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา หรือ
สิ่งแวดลอ้มเพ่ิมขึ้น 

ผลงานวิจัยถูกน าไปใช้สร้างศักยภาพชุมชน จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
1.แอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ผู้วิจัย ทศพล แก้วกันยา,ภานุวัฒน์ อุตแก้ว 

และผศ.พิริยะ กาญจนคงคา น าเสนอการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนส าหรับการท่องเที่ยว ท า
ให้แหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็น
การส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากแอพพลิเคชั่นจะมีส่วนช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ดึงดูดความสนใจ อีกทั้งช่วยในการวางแผนการท่องเที่ยวได้
ง่ายและสะดวกขึ้น (มรภ.กพ.มส.2.4.3-1 แอพพลิเคชั่นและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย) 

2.งานวิจัยเรื่อแนวทางการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัดตากที่
สอดคล้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัย ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว ท าให้หมู่บ้าน
เป้าหมายในจังหวัดตาก ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับความต้องการ และมีแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่ตนเองในอนาคตต่อไป เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านสังคมในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน เนื่องจากมีแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการและ
ปัญหาของชุมชน (มรภ.กพ.มส.2.4.3-2 สรุปการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท) 

3.งานวิจัยเรื่องการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัย ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว อ.ณัฐภาณี บัวดี นส.
พุทธรักษ์ เป็งมอย ท าให้ชุมชนบ้านทีกะเป่อ อ.พบพระ จังหวัดตาก มีศักยภาพด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เนื่องจากการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในชุมชน (มรภ.กพ.มส.2.4.3-3 เว็บไซต์ www.pt.comtms.com) 

4.งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัย น.ส.วร
นิษฐ์ พัฒนาฉัตร์ฐากุล และอ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ ท าให้โรงเรียนมีศักยภาพทางด้านการศึกษา 
ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย สร้างความน่าสนใจให้กับนักเรียน อีกทั้งเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (มรภ.กพ.มส.2.4.3-4 แผนการสอน) 

 
 
 
 
 

http://www.pt.comtms.com/


ชุมชนยังคงใช้ผลงานวิจัยอยู่จนถึงปัจจุบัน 
ผลงานวิจัยยังคงใช้ผลงานวิจัยอยู่จนถึงปัจจุบัน จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
1. งานวิจัยเรื่องแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ผู้วิจัย ทศพล แก้วกันยา,ภา

นุวัฒน์ อุตแก้ว และผศ.พิริยะ กาญจนคงคา ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยให้นักท่องเที่ยวโหลด
แอพพลิเคชั่น เพ่ืออ่านรายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการรับคะแนนโดยให้ร้านค้าที่ร่วม
รายการมีการแจกของสัมนาคุณ และบันทึกสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไป  

ผู้น าไปใช้ประโยชน์ ในปัจจุบัน คือ การท่องเที่ยวจังหวัดตาก (มรภ.กพ.มส.2.4.4 -1 
แอพพลิเคชั่นและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย) 

2.งานวิจัยเรื่อแนวทางการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายในการพัฒนาของจังหวัดตากที่
สอดคล้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัย ดร.อดิเรก ฟั่นเขียวและคณะ  

ผู้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบันคือ จังหวัดตากเอามาจัดสรรงบประมาณการพัฒนาหมู่บ้าน
เป้าหมายในปี 2562 และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร น ามาวางแผนการด าเนินงานโครงการและ
จัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการสู่ชุมชน ชื่อโครงการ “การแก้ไขความยากจนของประชาชนใน
เขตชนบท”(มรภ.กพ.มส.2.4.4-2 สรุปการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท) 

3.งานวิจัยเรื่องการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ผู้วิจัย ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว อ.ณัฐภาณี บัวดี นส.
พุทธรักษ์ เป็งมอย   

ผู้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทีกะเป่อ อ.พบพระ จังหวัดตาก ยังคงใช้
ข้อมูลการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ www.pt.comtms.com และชุมชนบ้านทีกะเป่อสามารถน า
ข้อมูลมาวางแผนการด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพของชุมชนได้ต่อไปในอนาคต (มรภ.กพ.มส.2.4.4-
3 เว็บไซต์ www.pt.comtms.com) 

4. งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัย น.ส.
วรนิษฐ์ พัฒนาฉัตร์ฐากุล และอ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ  

ผู้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน คือ โรงเรียนใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนน า
ภาษาพม่าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
หลักฐานประกอบ ได้แก่ มรภ.กพ.มส.2.4.4-4 แผนการสอน 
 

การใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
มีการรายงานผลการด าเนินงานระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

(มรภ.กพ.มส.2.4.5-1 รายงานการใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน) 

http://www.pt.comtms.com/
http://www.pt.comtms.com/


ตารางท่ี 1 ผลการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ความต้องการของชุมชน

และประเทศชาติ 
ชุมชนน าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 
ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยมีศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา หรือ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

ชุมชนยังคงใช้ผลงานวิจัยอยู่
จนถึงปัจจุบัน 

1.แอพพลิเคชั่นการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดตาก 

1.นายทศพล แก้ว
กันยา 
2.นายภานุวัฒน์ 
อุตแก้ว  
3.ผศ.พิริยะ กาญ
จนคงคา 

สอดคล้องกับความต้องการ
ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในเรื่องแหล่งข้อมูล สถานท่ี 
และการดึงดูดความน่าสนใจ
ต่อการท่องเท่ียวในจังหวัด
ตาก 

แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น จั ง ห วั ด ต า ก  
PaiTak น าไปใช้ประโยชน์
ส าหรับการสนับสนุนเรื่องการ
ท่องเท่ียว โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
สถานท่ีท่องเท่ียวและมีการสะสม
คะ แนนผ่ านก า ร แส กน  QR 
CODE ผู้น าไปใช้ประโยชน์คือ
การท่องเท่ียวจังหวัดตาก 
 

งานวิจัยน าเสนอการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บนสมาร์ทโฟนส าหรับการท่องเท่ียว ท า
ให้แหล่งท่องเท่ียวและธุรกิจในแหล่ง
ท่องเท่ียวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีสภาพ
ความเป็นอยู่ ท่ีดีขึ้น เป็นการส่ง เสริม
ศัก ยภาพด้ าน เ ศรษฐกิ จและสั ง คม 
เนื่องจากแอพพลิเคชั่นจะมีส่วนช่วยเหลือ
นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางท่องเท่ียว
ในจังหวัดตาก ดึงดูดความสนใจ อีกท้ัง
ช่วยในการวางแผนการท่องเท่ียวได้ง่าย
และสะดวกขึ้น  

ใช้ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดย
ให้นักท่องเท่ียวโหลดแอพพลิเคชั่น 
เพื่ออ่านรายละเอียดของสถานท่ี
ท่องเท่ียว รวมถึงการรับคะแนน
โดยให้ร้านค้าท่ีร่วมรายการมีการ
แจกของสัมนาคุณ และบันทึก
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเคยไป  
ผู้น าไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน คือ 
การท่องเท่ียวจังหวัดตาก 

2.แนวทางการพัฒนาชุมชน
หมู่บ้านเป้าหมายในการ
พัฒนาของจังหวัดตากที่
สอดคล้องกับศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ดร.อดิเรก ฟั่น
เขียว และคณะ 

สอดคล้องกับความต้องการ
การพัฒนา 59 หมู่บ้าน 
จังหวัดตาก ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

จังหวัดตาก น าไปใช้ประโยชน์
เรื่องการจัดสรรงบประมาณ 
และโครงการเพื่อมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
น าไปพัฒนาด าเนินการงานต่อไป 
 

ท าให้หมู่บ้านเป้าหมายในจังหวัดตาก ได้
มีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับ
ความต้องการ และมีแนวทางการพัฒนา
พื้นท่ีตนเองในอนาคตต่อไป เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพด้านสังคมในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตและความ เป็ นอยู่ ขอ ง
ประชาชนในชุมชน เ น่ืองจากมีแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการและปัญหาของชุมชน และท าให้

จังหวัดตากเอามาจัดสรร
งบประมาณการพัฒนาหมู่บ้าน
เป้าหมายในปี 2562 และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
น ามาวางแผนการด าเนินงาน
โครงการและจัดสรรงบประมาณ
การบริการวิชาการสู่ชุมชน ชื่อ
โครงการ “การแก้ไขความยากจน
ของประชาชนในเขตชนบท 
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จนถึงปัจจุบัน 

เกิ ด โครงการอบรมพัฒนาผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผู้น าแบบไม่เป็นทางการ
เข้าร่วมจ านวน 59 หมู่บ้าน 

3.การยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขัน
บนฐานอัตลักษณ์ชุมชนของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตาก 

1.ดร.อดิเรก ฟั่น
เขียว  
2.อาจารย์ณัฐ
ภาณี บัวดี 3.
นางสาวพุทธรักษ์ 
เป็งมอย 

สอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
ศักยภาพการแข่งขันในเขต
พื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
ต า ก  โ ด ย ก า ร พั ฒ น า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ส อ ดคล้ อ ง
กับอัตลักษณ์ของชุมชนและ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นักท่องเท่ียว 

น าผลการศึกษามาวางแผนเรื่อง
การพัฒนาการด าเนินงานของ
ธุรกิจ ซ่ึงวิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับ
ก า ร พัฒน า คื อ ชุ ม ช นบ้ า น ที
กะเป่อ อ.พบพระ จังหวัดตาก 
โดยพัฒนาช่องทางการตลาด
ผ่านสื่อออนไลน์ 
 

ท าให้ชุมชนบ้านทีกะเป่อ อ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก มีศักยภาพด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เน่ืองจากการส่งเสริมอาชีพ 
การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน 
ท าให้วิสาหกิจชุมชนมีแนวทางพัฒนา 
โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยง
บ้านทีกะเป่อ มีเว็บไซต์ในการเผยแพร่
และจ าหน่ายสินค้า มีสินค้าน าเสนอกว่า
20 ผลิตภัณฑื  มี ร าย ได้ เพิ่ มขึ้ นกว่ า 
20,000 บาทต่อเดอืน 

ผู้ใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน คือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนบ้านทีกะเป่อ อ.พบ
พระ จังหวัดตาก ยังคงใช้ข้อมูล
การขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ 
www.pt.comtms.com และ
ชุมชนบ้านทีกะเป่อสามารถน า
ข้อมูลมาวางแผนการด าเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนได้
ต่อไปในอนาคต 

4. การพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนภาษาพม่าส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

1.นางสาววรนิษฐ์ 
พัฒนาฉัตร์ฐากุล  
2.อาจารย์ทิพย์
หทัย 
ทองธรรมชาติ 

จากการวิจัยได้สร้างสื่อการ
เรียนการสอนภาษาพม่าเป็น
สื่อของศูนย์เมียนม่าร์ศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เพื่อให้บริการ
วิชาการกับโรงเรียนในเขต
พื้นท่ี ท่ีมีการเรียนการสอน

โรงเรียนได้น าไปใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนภาษาพม่าให้กับ
นักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนได้มากยิ่งขึ้น 
 

ท า ให้ โ ร ง เ รี ยนมี ศั กยภาพทางด้ าน
การศึกษา ท าให้การจัดการเรียนการสอน
มีรู ปแบบท่ีหลากหลาย  สร้ างความ
น่าสนใจให้กับนักเรียน อีกท้ังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้  จ านวน 1 
รายวิชา 

ผู้ ใ ช้ ประ โยช น์ ในปั จ จุ บั น  คื อ 
โรงเรียนใช้เป็นสื่อการจัดการเรียน
การสอน และนักเรียนน าภาษา
พม่าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

http://www.pt.comtms.com/
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ชุมชนน าผลงานวิจัยไปใช้
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ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยมีศักยภาพด้าน
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ภาษาพม่า เน่ืองจากเป็น
พื้นท่ีชายแดน 
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