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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชียวชาญที่มีต่อการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงาน
จักสาน 

แบบสอบถาม / เพ่ือทดลองปฏิบัตกิารออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หตัถกรรม
ประเภทงานจักสาน อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 1. ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทงานจักสาน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

  2. ข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เชียวชาญที่มีต่อการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสาน จ านวน 80 คน 

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล เพื่อทดลองปฏิบัติการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านงานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทงานจักสาน  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบสอบถาม 

ขอความกรุณาท่านได้พิจารณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง เพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่ 
ท่านตอบแบบสอบถามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมายถูกต้องลงในช่อง         ที่ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ 
          หญิง     ชาย 
2. อายุ 
 18-25 ปี                      26-35ปี                        36-45ปี             45 ขึ้นไป 
3. อาชีพ  
           นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ       พนักงานบริษัท 

 ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืนๆ.......................... 

4. รายได้ต่อเดือน 

 น้อยกว่า5,000    10000-15,000 บาท 

 5,000-10,000บาท   15,000-ขึ้นไป 

5. สถานที่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทงานจักสาน คือ 

           ท้องถิ่นนั้นๆ    งานนิทรรศการต่าง 

           ตลาดนัด        อ่ืนๆ………………………………. 
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 ตอนที่ 2  ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะรูปแบบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ 

 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลิตภัณฑ์เดิมของหัตถกรรมประเภทงานจักสาน จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือ
แยกประเภทรูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสาน และความเหมาะสมในการน าไปออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานรูปแบบ
ใหม่  

      *** ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมายถูกต้องลงในช่อง         ที่ตรงกับความเป็นจริง 

รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม 
 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสาน จ.เชียงใหม่      

1. โคมไฟ      

2. เตียงนอน      

3. โต๊ะเก้าอ้ี      

4. ชั้นวางของ      

5. ตู้      
 

ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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ความต้องการและความพึงพอใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์งานจักสาน จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับใด 
สอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (ผลิตภัณฑ์เดิมก่อนการพัฒนา)  

รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม 
 

ระดับความคิดเห็น 

รายการ ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1.  ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์งานจักสานจังหวัดเชียงใหม่ระดับใด      

2.  ท่านรู้สึกเห็นด้วยกับการน างานจักสานจังหวัดเชียงใหม่มา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับใด 

     

3.  ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์งานจักสานมีความแข็งแรงทนทานอยู่
ในระดับใด 

     

4.   ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์งานจักสานนี้เหมาะสมกับการน าไป
ท าผลิตภัณฑ์ประเภทต่อไปนี้ เช่น โคมไฟ, เตียงนอน ,โต๊ะเก้าอ้ี
, ชั้นวางของ และตู้  อยู่ในระดับใด 

     

5.   ท่านต้องการผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์การใช้งานได้หลาย
ด้านในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว อยู่ในระดับใด 

     

6.   ท่านต้องการประยุกต์ใช้วัสดุอื่นๆ ในท้องถิ่นร่วมกระกอบ
กับตัวผลิตภัณฑ์จักสานอยู่ในระดับใด 

     

 

ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
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  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสาน 

แบบสอบถาม /เพื่อทดลองปฏิบัติการออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทงานจักสาน 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2. ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทงานจักสาน 
จังหวัดเชียงใหม่ 

  ตอนที่ 3. ข้อมูลความคิดเห็นแบบปลายเปิด 

ขอความกรุณาท่านได้พิจารณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง เพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่ 
ท่านตอบแบบสอบถามไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโอกาสต่อไป  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมายถูกต้องลงในช่อง         ที่ตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ 
          หญิง     ชาย 
2. อายุ 
 18-25 ปี                      26-35ปี                        36-45ปี             45 ขึ้นไป 
3. อาชีพ  
           นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ       พนักงานบริษัท 

 ธุรกิจส่วนตัว   อ่ืนๆ.......................... 

4. รายได้ต่อเดือน 

 น้อยกว่า5,000    10000-15,000 บาท 

 5,000-10,000บาท   15,000-ขึ้นไป 

5. สถานที่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทงานจักสาน คือ 

           ท้องถิ่นนั้นๆ    งานนิทรรศการต่าง 

           ตลาดนัด        อ่ืนๆ………………………………. 

 



150 
 

 

ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทงานจัก
สาน จังหวัดเชียงใหม่ ประเภทงานจักสาน จังหวัดเชียงใหม่ 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามนี้จัดท าเพ่ือการรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการวิจัยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสาน 
จังหวัดเชียงใหม่  ประเภทโต๊ะ เก้าอ้ี 

 2. แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

               1. ข้อมูลความคิดเห็นที่มี่ต่อประโยชน์ใช้สอย 

      2. ความเหมาะสมกับความสวยงาม 

     3. ด้านวสัดุและกรรมวิธีการผลิต 

1. งานจักสานประเภท โคมไฟ 

 

****ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น 
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1.ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชียวชาญที่มีต่อการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสาน  ประเภท
โคมไฟ 

ค าชีแจ้ง ให้ท่านท าเครื่องหมาย     ลงในช่องตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการพัฒนา
เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานโต๊ะเก้าอ้ี 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
ดมีาก ดี ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย      
       1.1 ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน      
       1.2 ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ใช้สอย      
       1.3 ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย      
       1.4 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานได้ดี      
2. ความเหมาะสมกับความสวยงาม      
       2.1 ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม      
       2.2 ลวดลายมีความสวยงาม      
       2.3 วัสดุมีความสวยงาม      
       2.4 รูปทรงมีความสวยงาม      
       2.5 ความสวยงามของการผสมผสานระหว่า
วัสดุอื่น 

     

3. ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต      
      3.1 วัสดุความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต      
      3.2 วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน      
      3.3 การผสมผสานระหว่างวัสดุ      
      3.4 กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม      
      3.5 ง่ายต่อการท าความสะอาด      
      3.6 สามารถจ าหน่ายและสร้างรายได้ได้      
 

ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
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2. งานจักสานประเภท โต๊ะ เก้าอ้ี 

    

   

ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชียวชาญที่มีต่อการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสาน  ประเภทโต๊ะ
เก้าอ้ี 

ค าชีแจ้ง ให้ท่านท าเครื่องหมาย     ลงในช่องตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการพัฒนา
เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานโต๊ะเก้าอ้ี 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
ดมีาก ดี ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย      
       1.1 ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน      
       1.2 ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ใช้สอย      
       1.3 ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย      
       1.4 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานได้ดี      
2. ความเหมาะสมกับความสวยงาม      
       2.1 ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม      
       2.2 ลวดลายมีความสวยงาม      
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       2.3 วัสดุมีความสวยงาม      
       2.4 รูปทรงมีความสวยงาม      
       2.5 ความสวยงามของการผสมผสานระหว่า
วัสดุอื่น 

     

3. ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต      
      3.1 วัสดุความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต      
      3.2 วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน      
      3.3 การผสมผสานระหว่างวัสดุ      
      3.4 กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม      
      3.5 ง่ายต่อการท าความสะอาด      
      3.6 สามารถจ าหน่ายและสร้างรายได้ได้      
 

ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

3. งานจักสานประเภท ช้ันวางของ 
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ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชียวชาญที่มีต่อการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสาน  ประเภทช้ัน
วางของ 

ค าชีแจ้ง ให้ท่านท าเครื่องหมาย     ลงในช่องตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการพัฒนา
เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์งานจักสานโต๊ะเก้าอ้ี 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
ดมีาก ดี ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย      
       1.1 ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน      
       1.2 ผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ใช้สอย      
       1.3 ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย      
       1.4 ผลิตภัณฑ์ตอบสนองการใช้งานได้ดี      
2. ความเหมาะสมกับความสวยงาม      
       2.1 ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม      
       2.2 ลวดลายมีความสวยงาม      
       2.3 วัสดุมีความสวยงาม      
       2.4 รูปทรงมีความสวยงาม      
       2.5 ความสวยงามของการผสมผสานระหว่า
วัสดุอื่น 

     

3. ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต      
      3.1 วัสดุความเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต      
      3.2 วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน      
      3.3 การผสมผสานระหว่างวัสดุ      
      3.4 กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม      
      3.5 ง่ายต่อการท าความสะอาด      
      3.6 สามารถจ าหน่ายและสร้างรายได้ได้      
 

ข้อเสนอแนะ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

  ตอนที่ 3. ข้อมูลความคิดเห็นแบบปลายเปิด 
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.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................... 

ขอแสดงความขอบคุณ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการกรอกแบบสอบถาม 

 

                   นายมนัสพันธ์  รินแสงปิน 

ผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

นายมนัสพันธ์  รินแสงปิน 

  1.  ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ข้าราชการ 
  2.  ประวัติการศึกษา  
ระดับ  ชื่อปริญญา (สาขา)  ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท  กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 
ปริญญาตรี  ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2535 

 
3.  ผลงานทางวิชาการ 

              ผลงานวิจัย  งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว :  

      1. หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาข้อมูลด้านศิลปหัตถกรรมของชนเผ่าต่างเพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานเพ่ือการพาณิช จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ศ. 2558 (ทุนวิจัย วช.) 

   2. หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนาต้นแบบรถดับเพลิง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็ก 
ส าหรับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.เชียงใหม่  กรณีศึกษา : ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 
2559 (ทุนวิจัย วช.) 

              ผลงานวิจัย  งานวิจัยที่ก าลังท า :  

  1. หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษารูปแบบ และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประเภทงานจักสาน อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 (ทุนวิจัย วช.) 

    2.  หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน โดยการใช้หัตถกรรมตีแผ่น
โลหะ (แผ่นแร่)  จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.สันก าแพง  จ.เชียงใหม่ พ.ศ. 2561 (ทุนวิจัย วช.) 

 4. หนังสือ   ต ารา หรือบทความวิชาการ 
    1. บทความวิชาการเรื่อง การศึกษาข้อมูลด้านศิลปหัตถกรรมของชนเผ่าต่างๆ เพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์งานจักสานเพ่ือการพาณิช อ าเภอแม่สะเรียน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ. 2560 

 
    2. บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมประเภทผ้า  ปี พ.ศ. 2560 
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  5. ประสบการณ์การท างาน 

2552  หัวหน้าหลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
  2554  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  2559-ปัจจุบัน  หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  




