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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบการด าเนินงานวจิัยเร่ือง 
“การวจิัยเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตร 
ของชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ ให้มศัีกยภาพการแข่งขัน 

ในประชาคมอาเซียน” 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามต้นทุนการผลติ ปี 2560-2561  
 “การวจัิยเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการผลติสินค้าเกษตรของชุมชน 

จังหวดัเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน” 

 



93 
 

ช่ือ-สกุล ผู้ตอบแบบสอบถาม ..................................................................................................... 
ชนิดพืช................................................................พื้นท่ี................................................................ 

แบบสอบถาม 
เร่ือง “ต้นทุนในการผลติ”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปีที่ ๒  

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

บาท/ไร่ รวมทั้งหมด บาท/ไร่ รวม
ท้ังหมด 

1) ค่าสารเคมีเพื่อการผลิต  
1. ค่าพนัธุ์พืช     
2. ค่าวตัถุดิบ /วสัดุอุปกรณ์     
3. ปุ๋ ยเคมี     
4. ยาฆ่าแมลง     
5. น ้ายาเคมี       
6. ฮอร์โมน       
7. ยา     

2) ค่าสารชีวภาพและอินทรียวตัถุ  
1. ปุ๋ ยหมกั / ปุ๋ ยอินทรีย ์     
2. น ้าหมกัชีวภาพ     
3. ฮอร์โมน     
4. ยา     

3) ค่าจา้งแรงงานเพื่อการผลิต 
1. เตรียมดิน     
2. ปลูก     
3. ใส่ปุ๋ ย     
4. พ่นยา     
5. ตดัหญา้     
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “ต้นทุนในการผลติ”  

ภายใต้โครงการวิจัยและพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์  
เพ่ือการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพืน้ฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ปีที่ ๒  

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

บาท/ไร่ รวมทั้งหมด บาท/ไร่ รวม
ท้ังหมด 

6. ใหน้ ้า     
7. เก็บเก่ียว     
8. ตดัแต่งก่ิง     

4) ปริมาณผลผลิต 
1. ปริมาณผลผลิต     

5) ค่าเช่า     
1. ท่ีนา     
2. ท่ีสวน     
3. ท่ีไร่     
4. ค่าเช่าโรงเรือน     
5. ค่าเช่าตึก โกดงั     
6. ค่าเช่าเคร่ืองจกัรต่างๆ เพื่อการ
ผลิตเกษตร 

    

7. รถไถนา                  
8. เคร่ืองตดัหญา้           
9. เคร่ืองพ่นยา              
10. เคร่ืองสูบน ้า     
11. ค่าเดินทาง     
12. ค่าสาธารณูปโภคในการผลิต     
13. ภาษี     



ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ-สกุล    รศ.ดร. วีระศกัด์ิ สมยานะ 
    Wirasak  Somyana 
วัน เดือน ปีเกดิ    25 กุมภาพนัธ์ 2519 
หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ 330 กิจวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 ต าบลสันผกัหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 
 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2560 – ปัจจุบนั กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาส านักส่งเสริมวิชาการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ผู ้ทรงคุณวุ ฒิ ศูนย์คุณ ธรรม  องค์การมหาชน  กระทรวง
วฒันธรรม 

พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั ผูท้รงคุณวุฒิส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน ส านกังานผูต้รวจการ
แผน่ดิน 

พ.ศ. 2556 – 2557 ผู ้ช่วยคณบดี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์ภาควิชา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ 

 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2556   Doctor of Philosophy, Integration Development  
    Ubon ratchathani University 

พ.ศ. 2549   Master of Economics Chiang Mai University 
พ.ศ. 2539   Bachelor degree of Science (Agricultural Economics)  
   Chiang Mai University  
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ทุนการวิจัยท่ีได้รับ 
 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากส านกังาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
  
ประสบการณ์งานวิจัยท้ังในและภายนอกประเทศ 

บทความวิจัยตีพมิพ์วารสารวิชาการในประเทศ 
วีระศักด์ิ สมยานะ. 2556. “การประยุกต์ใช้คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ       
 องค์การบริหารส่วนต าบล จ.เชียงใหม่ ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    
 ร ะ ดั บ ต า บ ล  The application of morality based on sufficiency economy of     
 Chiang Mai sub district administrative organizations affecting the local       
 Socio-Economic development”. Rajabhat Chiang Mai Research Journal ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 
 1. 2552. หนา้ 153-168. 
วีระศักด์ิ  สมยานะ. 2556. “คุณธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนขององค์กรปกครอง       
 ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ให ม่  The morality and the development of local 
 community business, Chiang Mai Sub-district Administration Organizations”. 
 วารสารมหาวิทยาลยัศิลปากร ฉบบัภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ        
 ปีท่ี 33 ฉบบัท่ี 2. 2556. หนา้ 249-264. 
วีระศกัด์ิ สมยานะ. 2552. “การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคชนบทและ
 ชุมชนเมือง จ.เชียงใหม่”. Rajabhat Chiang Mai Research Journal ปี ท่ี  10 ฉบับ ท่ี  2. 
 2552. หนา้ 1-10. 
วีระศักด์ิ สมยานะ. 2552. “การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างและพัฒนานักวิจัย ต่อ การพัฒนา
 เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น จ.เชียงใหม่”. Rajabhat Chiang Mai Research Journal    
 ปีท่ี 10 ฉบบั ท่ี 2. 2552. หนา้ 11-18. 
วีระศักด์ิ สมยานะ. 2551. “การบริหารจัดการชุมชนบ้านแหวน เพ่ือยกระดับวิสาหกิจชุมชน
 ระดั บประ เทศ”. Rajabhat Chiang Mai Research Journal ปี ท่ี  10 ฉบับ ท่ี  1. ปี  2551.         
 หนา้ 22-31. 
วีระศกัด์ิ สมยานะ. 2551. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพฒันา  
 สินค้าเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่”. 
 วารสารงานวิจยั มหาวิทยาลยัรามค าแหง ปี 2551. หนา้ 110-122. 
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วีระศกัด์ิ สมยานะ. 2550. “การวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาการจัดการการผลิตสินค้าผักปลอด
สารพิษและสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่”. Rajabhat Chiang Mai 
Research Journal ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1. 2550. หนา้ 22-31. 

วีระศักด์ิ สมยานะ. 2550. “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือส่ง เสริมการวิจัยและ
 พั ฒ น าสิ น ค้ า เกษ ต ร  “ผั กป ลอดส ารพิ ษ บน เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย งอ ย่ างยั่ ง ยื น             
 จั งห วั ด เชี ย งให ม่ ”. Rajabhat Chiang Mai Research Journal ปี ท่ี  9 ฉ บับ ท่ี  1. 2550.               
 หนา้ 32-41. 
วีระศกัด์ิ สมยานะ. 2550. “มาตรฐานผักปลอดสารพิษกับชีวิตท่ีพอเพียง: Standardization for 
 Clean Vegetable and life sufficiency”. Phikanate Journal Chiang Mai Rajabhat 
 University ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 เดือนกรกฎาคมถึง ธนัวาคม 2550. หนา้ 32-41. 
 

บทความวิจัยท่ีตีพมิพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 
Wirasak  Somyana. (2012). Morality based on sufficiency economy philosophy with the 
 management of subdistrict administrative organization ( SAO)  to raise the 
 sufficiency of Chiang Mai local politics. International Journal of Humanities and     
 Social  Science. Vol 2 No. 10 (May) : 162-167. 
Wirasak somyana. 2010. Morality base on sufficiency economy philosophy with the 

community Economic development in Chiang Mai Province. The 28th annual 
conference of the association of third world studies, Armstrong Atlantic State 
University, Savannah, Georgia, October 7-9. 

Wirasak somyana. 2010. A Study of Types of Morality and Management of Local 
Administrative Organizations Affecting the Local Socio-Economic Development. 
The 2010 International  Conference on Innovation and Management, Penang, Malaysia, 
July 7-10. 

Wirasak Somyana. 2004. The Social Benefit of Price Support and Fertilizer Subsidy Policy 
 for Soybean Production in Thailand. Journal of Agriculture and Rural Development 
 in the Tropics and Subtropics. Medison University (USA). 
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บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ 
Qing OuYang และวีระศกัด์ิ สมยานะ. 2560. “ปัจจัยทางการตลาดท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด
 เชียงใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวจีน  Factors for Marketing to Support traveling in 
 Chiang Mai of Chinese Tourists”. การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 เบญจมิตรวิชาการ คร้ังท่ี 7 The 7th BENJAMITRA Network National & International 
 Conference From Sufficiency Economy to Sustainable Development ว ั น ท่ี  27 
 พฤษภาคม 2560 (น.375-287).  ล าปาง : วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง. 
เกศกนก วงศส์ าเร็จ และวีระศกัด์ิ สมยานะ. 2560. “ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 

 การประมูลทะเบียนรถจากกรมการขนส่งทางบกของประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัด
เ ชี ย ง ใ ห ม่   The marketing mix towards car license plate auction behavior of 
department of land transport in Chiang Mai area”. การประชุมวิชาการระดับชาติ
พิบูลสงครามวิจยั คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2560 Thailand 4.0 นวตักรรมและการวิจยัเพื่อพฒันา
อย่างย ัง่ยืน ระหว่างวนัท่ี    23-24 มีนาคม 2560 (น.1334-1340).  พิษณุโลก: มหาวิทยาลยั
ราชภฏัพิบูลสงคราม. 

ดาวสวรรค์ ร่ืนรมย์ และวีระศักด์ิ สมยานะ. 2560. “ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักงาน
 ทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ เขต 1 The satisfaction of travel 
 agencies in tourism business and guide registration office north branch area”. 
 การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2560 Thailand 4.0 
 นวัตกรรมและการวิจัย เพื่ อพัฒนาอย่างย ั่งยืน  ระหว่างวัน ท่ี  23-24 มีนาคม  2560              
 (น.1341-1348).  พิษณุโลก : มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม. 
 

ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
วีระศกัด์ิ สมยานะ. 2559. แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ใน
 กรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
 เชียงใหม่. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.). 
วีระศกัด์ิ สมยานะ. 2559. แผนกลยุทธ์การเพิม่ขีดความสามารถในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
 ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปี 2559. ส านักงาน
 คณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.). 
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วีระศักด์ิ สมยานะ. 2558. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียว โดยชุมชน
 จังหวัดเชียงใหม่ ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับท้องถิ่น
 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558. ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.). 
พวงเพชร พิมพ์จนัทร์  วีระศกัด์ิ สมยานะ  สุพจน์ บุญแรง และมานพ ชุ่มอุ่น. 2558. การจัดการ     
 โซ่ อุ ป ท านพ ริก ขี้ ห นู ส วน  อ า เภ อ เวี ย งแห ง  จั งห วั ด เชี ย ง ให ม่  Supply Chain 
 Management for Prik Keenu Suan (Capsicum frutescense L.) in Wiang Haeng 
 District, Chiang Mai Province. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.). 
วีระศักด์ิ สมยานะ. 2558. การศึกษาโอกาสทางการตลาดท้ังภายในและภายนอกชุมชนของ
 สินค้าในพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงแม่สลอง. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้น ท่ี สูง      
 (องคก์ารมหาชน). 
วีระศกัด์ิ สมยานะ. 2558. คู่มือประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดความซ่ือตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 
 ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน). 
วีระศกัด์ิ สมยานะ. 2558. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ธุรกจิชุมชนเชิงคุณธรรม ปีท่ี 2  

(The Innovative Creation for Learning in Moral Business Communities Phase 2 
(Innovative: MBC II). ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน). 

วีระศกัด์ิ สมยานะ. 2558. การพฒันาศักยภาพธุรกจิชุมชนเครือข่ายวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม 
 (The Business Community Development for Wat Doi Pha Som Network: BCD). 
 ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน). 
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