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2. สาขาท่ีสอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD     1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      

        สาขาการวิจัยย่อย OECD      1.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
      ด้านการวิจัย                        เกษตร 

           2.2 สาขา ISCED  00 Generic programmes and qualifications 
     000 Generic programmes and qualifications not further defined              
              0000 Generic programmes and qualifications not further defined         
3. คำสำคญั (keyword) 
       คำสำคัญ (TH) การประเมินผล /การตลาดออนไลน์/ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน 
       คำสำคัญ (EN) Online Marketing/Products of Community Identity/Increase Income and 
Quality of Life 
4. เป้าหมายการวิจัย 
คู่มือการตลาดออนไลนผ์ลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน นำไปสู่การมีรายได้ชุมชนเพิม่ขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตชุมชนดีข้ึน 
 
 



5. ความสำคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีทำการวิจัย          
  การประเมินผลการทำการตลาดออนไลน์นอกจากจะรู้เป้าหมายได้อย่างแม่นยำแล้ว อีกข้อหนึ่งที่สำคัญ
มาก ๆ เลยก็คือ มันสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับการตลาดแบบดั้งเดิม (โฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ 
สิ่งพิมพ์) ซึ่งการวัดผลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ สำหรับเจ้าของธุรกิจนั้นจำเป็นต้องรู้ว่า สิ่งที่คุณลงทุนในการทำ
การตลาดออนไลน์ไปนั้น มันคุ้มค่าหรือไม่กับผลตอบรับที่ได้กลับมา  

  1. Engagement บน Website เว็บไซต์ เปรียบเสมือนหน้าบ้านของเรา ดังนั้นหากใครที่ คิดจะลุย
การตลาดออนไลน์แบบจริง ๆ จัง ๆ แล้วล่ะก็ จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดใน
การทำ Digital Marketing และนี่คือ KPI ที่คุณสามารถใช้ในการวัดผลกับเว็บไซต์ได้ โดยในข้ันแรกสุด ให้คุณ
ติดตั้งตัวเก็บสถิติบนเว็บไซต์ของคุณ โดยใช้เครื่องมือ Google Analytics  
   1.1 Unique Visitor : จำนวนคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณโดยไม่ซ้ำกัน ยกตัวอย่างเช่น 
หากมีจำนวน Traffic ถูกส่งมายังเว็บไซต์คุณจำนวน 100 วิว แต่อาจจะเป็นยอดวิวจากคนที่ไม่ซ้ำกันเพียง 80 คน 
ซึ่ง Google Analytics สามารถแยกแยะได้ เพราะหากคุณสามารถหาผู้คนเข้าเว็บไซต์ได้เยอะก็จริง แต่เมื่อลองมา
ดูจำนวน  
   1.2 Unique Visitor ก็อาจจะมีจำนวนคนไม่เยอะอย่างคิด Opt-in Registration : จำนวนการ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิพิเศษบนเว็บไซต์ กล่าวคือ คุณสามารถนำข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อแลกกับข้อมูลการ
ติดต่อของลูกค้า เช่น กล่องลงทะเบียนเพื่อขอรับ eBook หรือ Coupon เพื่อแลกกับช่ือ เบอร์ติดต่อ และอีเมล์ 
ของผู้มุ่งหวัง เพื่อนำไปสู่การปิดการขายในข้ันต่อ ๆ ไป เป็นต้น  
   1.3 Return Visitor : เนื่องจาก Google Analytics นั้น จะเก็บข้อมูลได้จากเลข IP หรือเลข
ประจำตัวของแต่ละอุปกรณ์ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ ดังนั้น ตัวเลข Return Visitor หรือ ผู้เข้าชมคนเดิม มี
อัตราการกลับมาเยี่ยมชมซ้ำ บ่อยแค่ไหน นั่นหมายถึงว่า ยิ่งมีจำนวนเยอะ ก็แสดงให้เห็นถึงการมีผู้ติดตามขา
ประจำเพิ่มมากขึ้น แฟนคลับเยอะข้ึน นั่นเอง  
   1.4 Time spent on website : ค่าเฉลี่ยในการใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์ของคุณนานเท่าใด มัน
สามารถบ่งช้ีได้ว่า ยิ่งคนอยู่บนเว็บไซต์ของคุณนานเท่าใด นั่นแสดงให้เห็นถึงการที่คนกำลังใช้งาน อ่านบทความ 
หรือเสพย์ Content ต่าง ๆ หรือเลือกชมสินค้าต่าง ๆ ของคุณนานข้ึน แสดงว่าข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณมี
ประโยชน์ต่อผู้เยี่ยมชม จึงทำให้ใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์ของคุณเป็นระยะเวลาเพิ่มข้ึน สิ่งนี้ยิ่งเยอะ ยิ่งส่งสัญญาณ
ให้กับ Google รับทราบว่า ข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณมีประโยชน์ และส่งผลให้ข้อมูลของคุณ มีโอกาสในการติด
อันดับผลการค้นหาเป็นอันดับต้น ๆ บน Google อีกด้วย  
   1.5 Popular pages : หน้าเว็บไซต์ใดที่ ได้รับความนิยมเป็นพิ เศษ ซึ่ ง Google Analytics 
สามารถระบุได้เลยว่า เว็บไซต์หน้าใด มีคนเข้าเยี่ยมชมเท่าไหร่ ซึ่งนั่นจะทำให้คุณทราบว่า Content ใดบนเว็บไซต์



ของคุณที่กลุ่มผู้ชมชอบมากเป็นพิเศษ ซึ่งนั่นจะทำให้คุณรู้พฤติกรรม และปรับเปลี่ยนแนวทางการทำ Content 
ตามที่กลุ่มเป้าหมายชอบให้มากขึ้นได้  
  2. แหล่งที่มาของ Traffic เนื่องจากวิธีการหา Traffic สามารถทำได้หลากหลายวิธีมาก แต่คุณจะรู้ได้
อย่างไรว่า ผู้คนเหล่านั้น มาจากที่ใด หากคุณทำการหา Traffic หรือจำนวนคนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยกัน 10 วิธี 
คุณอาจจะต้องเลือกเพียง 3 วิธี ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีและคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งการวัดผลนี้ สามารถใช้ Google Analytics 
วัดผลได้เช่นเดียวกัน  
   2.1 Direct traffic : จำนวนที่ผู้คนเข้าเว็บไซต์คุณโดยตรง โดยการพิมพ์ช่ือ URL เว็บไซต์ของคุณ
ผ่าน Browser เช่น www.YourDomainName.com เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง จำนวนผู้คนที่จดจำช่ือเว็บไซต์
ของคุณเพิ่มมากขึ้น Referral traffic : จำนวนผู้คนที่เข้าผ่านมายังเว็บไซต์อื่น ๆ  
   2.2 Organic traffic : ออการ์นิค ทราฟฟิค คือ การที่ผู้คนเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณผ่าน Search 
Engine เช่น ผู้คนค้นหาบางอย่างบน Google แล้วคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ  
   2.3 Campaign traffic : Google สามารถสร้างลิงค์เช่ือมโยงเฉพาะแคมเปญที่คุณจัดทำข้ึนได้ 
ดังนั้น หากคุณทำแคมเปญออนไลน์ จงแบ่งการสรา้งลงิค์เช่ือมโยงแต่ละแคมเปญออกจากกนัเพื่อที่จะได้วัดผลได้ว่า 
แคมเปญใดของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด  
   2.4 Bounce rate : Bounce rate คือ  “The percentage of single-page sessions” ซึ่ ง
แปลได้ว่า “สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว” ซึ่งถ้าผลลัพธ์ของเลขนี้มีสูง นั่นหมายถึงว่า มีคนเข้า
เว็บไซต์ของคุณแล้วอ่านเพียงหน้าเดียว ไม่เข้าไปอ่านหน้าอื่น ๆ เลย (แสดงให้เห็นว่าผู้คนไม่สนใจข้อมูลอื่น ๆ บน
เว็บไซต์ของคุณเลย) ดังนั้น การที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันภายในเว็บไซต์ของคุณเอง จะช่วยให้ค่านี้ลดลง ซึ่งนั่น
หมายถึง คนสนใจข้อมูลอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์ของคุณด้วยน่ันเอง 
  3. แคมเปญออนไลน์  
  CPM : CPM ย่อมาจาก “Cost Per 1000 impressions” (ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง) ผู้โฆษณาที่ใช้
โฆษณาแบบ CPM จะตั้งราคาที่ต้องการต่อการแสดงโฆษณา 1,000 ครั้ง  
  CPC : Cost Per Click คือ การจ่ายเงินคลิกต่อคลิก ทุกครั้งที่เราลงโฆษณา จะถูกคิดเงินค่าโฆษณาก็
ต่อเมื่อมีคนคลิกที่โฆษณาน้ัน  
  CTR : Click Thought Rate คือ อัตราส่วนที่แสดงว่าผู้ที่เห็นโฆษณาของคุณคลิกโฆษณาบ่อยเพียงใด คุณ
สามารถใช้อัตราการคลิกผ่าน (CTR) เพื่อวัดประสิทธิภาพของคีย์เวิร์ดและโฆษณาได้ คำนวณได้โดย นำจำนวนคลิก
ที่โฆษณาของคุณได้รับหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฏ หรือก็คือ คลิก ÷ การแสดงผล = CTR เช่น หากคุณ
ได้รับคลิก 5 ครั้งและมีการแสดงผล 1,000 ครั้ง CTR จะเท่ากับ 0.5%  
  CPA : Cost Per Action จะจ่ายเงินต่อเมื่อมี Action หรือการกระทำอะไรสักอย่าง ตามแต่ที่คนลง
โฆษณากำหนด เช่น กรอกแบบฟอร์ม, การสมัครสมาชิก, การซื้อสินค้า ฯลฯ แล้วค่อยจ่ายเงินค่าโฆษณา  



  4. วัดผลบน Social Media  
   Engagement – การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับแบรนด์ ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่า Content ที่
แบรนด์คุณนำเสนอไปนั้น กลุ่มผู้ชมมีส่วนร่วมกับโพสต์น้ัน ๆ หรือไม่ หากพบว่าผู้คนไม่ค่อยมีส่วนร่วม คุณก็จำเป็น
ที่จะต้องปรับเปลี่ยน Content ให้เหมาะสมกับกลุ่มคน หรือหากกลุ่มคนนั้น ๆ ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายก็จำเป็นที่
จะต้องค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ตรงกับสินค้าหรือบริการของคุณ  
   Click : จำนวนการคลิก  
   Like : จำนวนการไลค์  
   Share : จำนวนการแชร์ Comment : จำนวนการคอมเม้นท์ Reach – จำนวนการเข้าถึงผู้คน
ทั้งหมด ซึ่งอาจจะมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น หากมีคนมาติดตามแฟนเพจของคุณ
แล้วกดแชร์ไปยังหน้าเฟสบุ๊คส่วนตัวของเขา จึงทำให้เพื่อน ๆ ของเขาเห็นโพสต์น้ันเพิ่มข้ึนจำนวนหนึ่ง แต่น่ันไม่ได้
หมายความว่า เพื่อน ๆ ของเขาจะสนใจในสิ่งที่เขาแชร์ไป เพียงแค่เห็นว่าเขาแชร์มาก็เท่านั้น  
   Follower/Subscriber/Fan : หากเป็นค่า Reach บนแฟนเพจ Facebook โดยปกติแล้ว 
Organic Reach หรือการเข้าถึงแบบธรรมชาติจากแฟนเพจจะมีอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 1% ของจำนวนแฟนเพจ
ที่มากดไลค์ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น หากแฟนเพจมีคนกดไลค์จำนวน 100 ไลค์ ก็จะมีคนเห็นอย่างน้อย ๆ 
ประมาณ 1 คน เป็นต้น แต่หากจำนวนสูงข้ึนก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ติดตามหรือแฟน ๆ ของคุณ เข้ามามีส่วน
ร่วมกับคุณมากยิ่งข้ึนน่ันเอง  
   Impression : จำนวนครั้งที่ผู้คนมองเห็นโพสต์ของคุณ อาจเป็นคนเดิมก็ได้ และอีกเช่นกัน ตัว
วัดผลนี้ แสดงถึงจำนวนที่มีคนมองเห็นโพสต์ของคุณ แต่อาจเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ หรือผ่านตาเฉย ๆ เท่านั้น ซึ่ง
ถ้าโพสต์มีการ Engagement ที่ดี ก็จะทำให้ค่า Impression นี้สูงข้ึนตามไปด้วย  
   Leads – จำนวนรายช่ือผู้มุ่งหวัง ที่มีโอกาสกลายมาเป็นลูกค้าในอนาคต สามารถวัดผลได้ชัดเจน
ว่า แคมเปญหรือ Content ที่คุณสร้างขึ้นมานั้น สามารถหารายช่ือผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ  
   Conversions – คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้คน โดยสามารถวัดค่านี้ได้หลายแบบ ตามแต่
สถานะของผู้คน ณ ขณะนั้น เช่น จากคนแปลกหน้าเปลี่ยนไปเป็นผูเ้ยี่ยมชม, จากผู้เยี่ยมชมเปลี่ยนไปเป็นผู้มุ่งหวัง, 
จากผู้มุ่งหวังเปลี่ยนไปเป็นลูกค้า และจากลูกค้าเปลี่ยนไปเป็นลูกค้าซื้อซ้ำ เป็นต้น    
  5. Conversion Rate ของ Landing Page  
   Landing Page คือหน้าหนึ่งของเว็บไซต์ ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสถานะผู้คน เช่น เปลี่ยนจากผู้เยี่ยม
ชมเว็บไซต์ให้กลายมาเป็นผู้มุ่งหวัง ดังนั้น การวัดค่า Coversion Rate ของ Landing Page นั้นก็คือ อัตราการ
เปลี่ยนสถานะดีหรือไม่ ยิ่งสูงยิ่งดี ยกตัวอย่างเช่น หากหน้า Landing Page มีผู้เยี่ยมชมเข้ามาเป็นจำนวน 100 คน 
และมีคนลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิพิเศษเป็นจำนวน 10 คน ดังนั้น Conversion Rate จะอยู่ที่ 100/10 ผลลัพธ์



คือ 10% นั่นเอง ซึ่งหากคุณมีการปรับเปลี่ยนหน้า Landing Page ให้ดีย่ิงข้ึน หรือหาจำนวน Traffic ได้มากข้ึน ก็
จะส่งผลต่อค่า Conversion Rate ที่เพิ่มข้ึนอีกด้วย 
  6. Organic Searches  
    หมายถึงการที่ผู้คนพิมพ์คำค้นหาบน Google แล้วคลิกลิงค์ผ่านผลการค้นหามายังเว็บไซต์ของ
เรา ซึ่งคุณสามารถทำให้เกิดโอกาสในการติดอันดับผลการค้นหาเป็นอับแรก ๆ บน Google ได้โดยการทำ Search 
Engine Optimization (SEO)  ซึ่ง Traffic ที่มาจาก Google นั้น ก็สามารถวัดผลได้ว่า มันสามารถนำไปสู่การปิด
ก า ร ข า ย ไ ด้ อี ก ด้ ว ย 
  7. Mobile Traffic หากคุณติดตั้ง Google Analytics ก็สามารถระบุได้ชัดเจนเลยว่า กลุ่มผู้ชมของคุณมา
จากอุปกรณ์ใด โดยสามารถระบุได้ถึงขนาดย่ีห้อและระบบปฏิบัติการเลยว่า Traffic มาจาก iOS หรือ Androind 
Apple หรือ Samsung เป็นต้น  
  KPI ทั้ง 7 แบบ ที่คุณสามารถใช้ในการวัดผลในการทำ Digital Marketing ได้ โดยผลลัพธ์จากตัวเลขจะ
ทำให้คุณทราบว่า มันคุ้มค่ากับการที่คุณได้ลงเงิน ลงแรงไปหรือไม่ และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่าง
ทันท่วงที 
 ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน คือสินค้าที่ผลิตจากมุมต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจง่ายๆ 4 หัวข้อได้แก่ อัตลักษณ์ 
(Identity) สัญลักษณ์ (Symbol) วัฒนธรรมประเพณี (Culture and Tradition) และ วิถีชีวิต(Lifestyles) นั่นคือ  
1) อัตลักษณ์ (Identity) สิ่งที่ชุมชนมีความเหมือนร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ มีความโดดเด่นและแตกต่างจากชุมชนอื่น 
เช่น รูปร่างหน้าตา ภาษา นิสัยใจคอ เป็นต้น 2) สัญลักษณ์ (Symbol) ได้แก่ สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเป็นรูปธรรมจับตอ้ง
ได้ เช่น สถานที่ในสภาพธรรมชาติ สิ่งก่อสร้างทั้งเก่าและใหม่ โบราณวัตถุ เป็นต้น 3) วัฒนธรรมประเพณี 
(Culture and Tradition) การสืบสานสิ่งต่าง ๆ  รวมถึงกิจกรรมที่ทำมาต่อเนื่อง เช่น งานประเพณีและงานบญุตา่ง 
ๆ เป็นต้น 4) วิถีชีวิต (Lifestyles) ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถ่ิน การทำมาหาเลี้ยงชีพ ก็จะมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละท้องถ่ิน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะต้ว เป็นต้น 
  ดังนั้น จากการศึกษา ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การประเมินตลาดออนไลน์มีความสำคัญ โดยเฉพาะการ
ประเมินการตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน ที่ทำให้การตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
ชุมชน มีความคล่องตัว ลดปัญหาอุปสรรค มีการพัฒนาที่ดีที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน ด้วยอัต
ลักษณ์ (Identity) สัญลักษณ์ (Symbol) วัฒนธรรมประเพณี (Culture and Tradition) และ วิถีชีวิต(Lifestyles) 
ดังนั้น จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องที่สำคัญสำหรับการตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนที่ทุกๆเจ้าภาพ
ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องเรียนรู ้เสรมิทกัษะปฏิบัติให้ชำนาญ เพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนให้มี
การเพิ่มระดับสากล ต่อไป    
  
 



6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
6.1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทักษะ การปฏิบัติการประเมินตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลกัษณ์ชุมชน  
6.2 เพื่อศึกษาการประยุกตท์ำแนวทางการประเมินสอดคล้องการทำตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน 
จังหวัดสมุทรสาคร  
 
7. ขอบเขตของการวิจัย   
ขอบเขตทางดา้นเนื้อหา ความรู้ ทักษะ การปฏิบัตกิารประเมินตลาดออนไลน์ด้วยผลติภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน 
ขอบเขตทางดา้นประชากรและกลุม่ตัวอย่าง ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และประชาชนที่อาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร 
เขตเทศบาลเมืองมหาชัย กลุ่มตัวอย่าง เป็นครอบครัว ชุมชน ที่มีผลิตภัณฑ์อัตลกัษณ์ชุมชน ระดับพร้อม ระดับ
กำลังจะพร้อม และระดบัข้ึนทะเบียนไว้ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ 
ขอบเขตทางดา้นปัจจัยการวิจัย ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติการประเมินตลาดออนไลน์ด้วย
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน  
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั          
ทฤษฎี ได้แก่ หลักการตลาดออนไลน์, หลักการการประเมนิตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลกัษณ์ชุมชน, ทฤษฎี
การเรียนรู ้
สมมุติฐานการวิจัย  
- ระดับค่าเฉลี่ย ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติการประเมนิตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลกัษณ์ชุมชนหลงัการ
ทดลองมีมากกว่าก่อนการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ท่ีเกี่ยวข้อง          
      9.1 หลักการหลักการการประเมินตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน 
  9.2 หลักการผลิตภัณฑ์อัตลกัษณ์ชุมชน 
  9.3 ทฤษฎีการเรียนรู ้
10. ระดับความพร้อมท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน  

10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (สำหรับเป้าหมายท่ี 1, 
2) 

TRL ณ ปัจจุบัน    ไม่ระบ ุ

 อธิบาย ...........................................................................-..................................................................... 

TRL เมือ่งานวิจัยเสร็จสิ้น     ไม่ระบุ 

อธิบาย ..............................................................................-................................................................... 
 

 10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (สำหรับเป้าหมายท่ี 2) 

SRL ณ ปจัจบุัน    ไม่ระบุ 

อธิบาย ................................................................................-................................................................. 

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น   ไม่ระบ ุ

อธิบาย ..................................................................................-............................................................... 

11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะพัฒนา  
     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะพัฒนา สำหรับเปา้หมายท่ี 1 (หากระบุ
เป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

การประเมินตลาดออนไลน์ด้วย
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน 

ความรู้ 
ทักษะ 

การปฏิบัติ 

 

ความคล่องตัว การลดปัญหา
อุปสรรค การพัฒนาที่ดีที่
สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ชุมชน  



11.1.1) ขนาดและแนวโนม้ของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
………………………………………………………………………………………-……………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………-…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………-…………………………………………………………………… 

11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยท่ีแตกต่างจากท่ีมีในปัจจุบัน 
……………………………………………………………………………-………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………-……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………-………………..…………………………………………………………… 

     11.2) ผลกระทบของโครงการท่ีมีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) 
และการแก้ไขปัญหาของชุมชน สำหรับเป้าหมายท่ี 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตเพิ่มข้ึน  
           11.2.2) ผลกระทบท่ีเกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
........................................................................................-........................................................................................... 
.........................................................................................-.......................................................................................... 
..........................................................................................-......................................................................................... 
12. วิธีการดำเนนิการวิจัย           
  การวิจัย 
  ครอบครัว ชุมชน และประชาชนที่อาศัยในจงัหวัดสมุทรสาคร เขตเทศบาลบ้านแพ้ว และเทศบาล
กระทุม่แบน กลุม่ตัวอย่าง เป็นครอบครัว ชุมชน ที่มีผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน ระดับพร้อม ระดับกำลังจะพร้อม 
และระดบัข้ึนทะเบียนไว้เทศบาลละ 20 ผลิตภัณฑ์ จำนวนรวม 40 ผลิตภัณฑ์  
  ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติตลาดออนไลนด์้วยผลิตภัณฑ์อัตลกัษณ์ชุมชน รายได้
ครอบครัว / ชุมชน คุณภาพชีวิตครอบครัว/ชุมชน 

13. สถานท่ีทำการวิจัย     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พ้ืนท่ีท่ีทำวิจัย  ชื่อสถานท่ี 
 

ในประเทศ   สมุทรสาคร   ภาคสนาม   

 
 
 



14. ระยะเวลาการวิจัย          
 ระยะเวลาโครงการ      1       ป ี        0         เดือน          
 วันที่เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2563  วันที่สิ้นสุด  30 กันยายน 2564  

 
แผนการดำเนินงานวิจัย (ปีที่เริ่มต้น – สิ้นสุด) 

 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2564 ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติหลักการการ
ประเมินตลาดออนไลน์ด้วยผลิตภัณฑ์อัต
ลักษณ์ชุมชน 

             

2564 สร้างแนวทางการประเมินตลาดออนไลน์
ด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนที่ได้รับการ
ประยุกต์ที่สอดคล้องกับบริบทครอบครัว 
ชุมชน และประชาชนที่อาศัยในจังหวัด
สมุทรสาคร เขตเทศบาลเมืองมหาชัย 

             

 รวม             100 
 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 

15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน)  

ปีที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณท่ีเสนอขอ 
ปีที่ 1 2564 75,000 

- - - 
รวม 2564 75,000 

 
15.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 1.ค่าตอบแทนนักวิจัย  

2. ค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย 
3. ค่าตอบแทนผู้ให้ข้อมูล 

40,000 



 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
4. ค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่าง 

งบดำเนินการ : ค่าตอบแทน 1. ค่าวิทยากร 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
3. ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ 
4. ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าแรง, เงิน
ประกันสังคม 

25,000 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย - แนวทางการประเมินตลาดออนไลน์ด้วย
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนที่ได้รับการ
ประยุกตท์ี่สอดคล้องกับบรบิทครอบครัว 
ชุมชน และประชาชนที่อาศัยในจงัหวัด
สมุทรสาคร เขตเทศบาลเมืองมหาชัย 

10,000 

งบลงทุน : ครุภัณฑ ์ -  
รวม - 75,000 

 

 
15.3 เหตุผลความจำเปน็ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซื้อ) 

 
ช่ือครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์ท่ีขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้งาน
และความจำเป็น 

การใช้ประโยชน์
ของครุภัณฑ์น้ีเมือ่
โครงการสิ้นสดุ 

สถานภาพ 
ครุภัณฑ์ใกลเ้คียงท่ีใช้ ณ 

ปัจจุบัน (ถ้ามี) 
สถานภาพการใช้งาน ณ 

ปัจจุบัน 
- ไม่มีครุภัณฑ์นี ้ - - - - 
- ไม่มีครุภัณฑ์นี ้ - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 

รายละ
เอียด
ของ

ผลผลิต 

จำนวนนับ 

หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

รวม 

1. แนวทางการประเมิน
ตลาดออนไลน์ด้วย
ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
ชุมชนที่ได้รับการ
ประยุกตท์ี่สอดคล้องกับ
บริบทครอบครัว ชุมชน 
และประชาชนที่อาศัยใน
จังหวัดสมุทรสาคร เขต
เทศบาลเมอืงมหาชัย 

- - 
 

- - - 
 

ต้นแบบ - - 

13. องค์ความรู้ใหม ่ - - 
 

- - - 
 

เรื่อง - - 

 
17. สถานท่ีใช้ประโยชน์     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานท่ี  

ในประเทศ   สมุทรสาคร เขตเทศบาลเมืองมหาชัย  

 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุม่เปา้หมาย (ถ้ามี)          
……………………………………………………………………………………-………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………-………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………-………………………………………………………………………… 
 
 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง 
        ไม่มีการตรวจสอบทรพัย์สินทางปญัญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
        ตรวจสอบทรัพยส์ินทางปญัญาแล้ว ไม่มีทรัพยส์ินทางปญัญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  

          ตรวจสอบทรพัย์สินทางปญัญาแล้ว มีทรัพยส์ินทางปญัญา และ/หรือ สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 



รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกี่ยวข้อง 
หมายเลขทรัพย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรัพยสิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์ 

- - - - - 
- - - - - 

 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
        มีการใช้สัตว์ทดลอง 
  มีการวิจัยในมนุษย์ 
  มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
  มีการใช้ห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 

 

21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางร่วมดำเนินการ การร่วมลงทุน 
จำนวนเงิน 
(In cash 
(บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

- - ไม่ระบุ - 

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

- - ไม่ระบุ - 

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
22. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

                                                                            ลงช่ือ................................................. 
                                                                                   (                                    ) 

                                                                                 หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

                                                                               วันที่.......... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 


