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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั นีเ้ พือ่ พัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เรือกอและจำาลอง และศึกษาความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริโภคทีเ่ ข้ามาซือ้ สินค้าและรับบริการ จำานวน 100 คน และเจ้าของร้านทำาเรือกอและจำาลอง จำานวน 3 คน วิธี
การศึกษาประกอบด้วย การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองควรใช้วัสดุจากไม้กระท้อนที่มาจากทรัพยากรใน
พื้นที่ เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางลักษณะเนื้อไม้สีแดงปนเทา แข็งแรง ตกแต่งได้ง่าย ดังนั้นจึงได้ออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์
เรือกอและจำาลอง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ด้านของบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงแปดเหลี่ยม โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและ
กระจกเป็นกรอบเฉพาะด้านหน้า ส่วนด้านข้างใช้ไม้ฉลุเป็นรูปข้าวหลามตัด รูปแบบที่ 2 ด้านของบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยม
ซึ่งมีส่วนประกอบเหมือนรูปแบบที่ 1 แต่แตกต่างตรงที่ส่วนด้านข้างใช้ไม้ฉลุเป็นลายกนก รูปแบบที่ 3 ด้านของบรรจุภัณฑ์มีรูป
ทรงสี่เหลี่ยม โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและกระจกเป็นกรอบเฉพาะด้านหน้า ด้านข้างเป็นพื้นไม้ ส่วนพื้นหลังใช้ไม้สาน
เป็นรูปตาข่าย ซึ่งผู้บริโภคมีความสนใจเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด (ร้อยละ 46.6) เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า
ด้านเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์ในระดับมาก ( = 4.03 , S.D. = 0.92)
ด้านความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ์ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อความสะดวกสำาหรับใช้ประดับตกแต่งสถานที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.06 , S.D. = 0.90) ด้านรูปแบบ/รูปทรงบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการเคลื่อนย้าย
หรือขนย้ายบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายในระดับมาก ( = 3.92 , S.D. = 0.92)
คำาสำาคัญ : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เรือกอและจำาลอง ศูนย์ทำาเรือกอและจำาลองบ้านทอน

Abstract

The research was conducted for the development of Kolek boats model package for the Kolek
boats model center at Banton, Meuang, Narathiwat Province. This research aims to study the satisfaction
of the using Kolek boat model package form. The sample size included 100 people who bought Kolek boat
model and three shop owners of Kolek boat. The research methodology is consisted of both qualitative data
collection method using in-depth interview and quantitative data collection method using questionnaire.
1
2

อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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The results of this research show that the development of the package for the Kolek boats
model should use the inventory of santol wood from the local area, because it is a moderate character
wood, red hardwood mixes grey, strengthening the boat and also easy for decorating the boat. Thus,
the packaging in this research is designed to three formats. The first package having octagon shape in
each side in which major components include wood, glass frame in the front side, and caving wood
and diamond-shaped quadrangle in both left-and-right sides. Second package having square shaped in
each side contain almost similar components to the first format except, the kanok pattern of caving
wood in the left-and-right sides of the boat. The square shape pattern of wood in each side of the boat
is the key feature of third package format. The major constituents include wood, glass frame in the front
side, wooden left-and-right sides and basketwork net pattern background. The maximum numbers of
the consumers (46.6%) have bought the second package format. The best package was determined
from the customer satisfactory level of using the packages. First, the packages was identified based on
the customer satisfaction on using materials to construct the package, the highest satisfaction ( =
4.03, S.D. = 0.92) on using the 2nd packages was found. Secondly, the decoration of the boat were
considered showed the highest satisfactory level ( = 4.06, S.D. = 0.90) in package 2. Finally, the pattern and shape of package were considered to select the best package, the customer showed the highest satisfactory level for easy movement or transportation of package ( = 3.92, S.D. = 0.92) in the
package 2.
Keywords : Packaging Development, Kolek Boats Model, The Kolek Boats Model Center at Banton
บทนำา

เรือกอและ เป็นเรือหาปลาของชาวประมงในจังหวัดนราธิวาสที่สะท้อนเอกลักษณ์และศิลปะทางด้านจิตรกรรมที่มี
ความสวยงามวิจิตรด้วยลวดลาย ใช้สีสันที่แปลกตาและยังบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวประมงมุสลิมในดินแดนภาคใต้สุดของ
ประเทศ ด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความงดงามของเรือกอและตรึงตาตรึงใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นอย่างยิ่ง จึง
เกิดการจำาลองเรือกอและขึ้นมาไว้สำาหรับจำาหน่ายเป็นของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ก่อให้เกิดเป็นอาชีพที่สำาคัญ
อีกอาชีพหนึ่ง ซึ่งเรือกอและจำาลองนับว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อเป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้านบ้านทอน เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลาย สวยงาม ประณีตละเอียดอ่อน เป็นสิ่งที่สะท้อนความภาคภูมิใจที่จะบอกให้แก่ผู้มาเยือนให้ทราบว่าที่นี่
คือดินแดนของชาวไทยที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ผู้มีพื้นฐานในการเขียนลวดลายบนลำาเรืออันเป็นเอกลักษณ์ ที่สื่อถึงวิถี
ชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมมาช้านาน ซึ่งลวดลายบนลำาเรือเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะมาลายู ชวาและไทย เป็นต้น การ
สร้างเรือกอและจำาลองเป็นการถ่ายทอดศิลปะลวดลายพื้นเมืองที่ผสมผสานกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่มีความผูกพันกับเรือกอ
และ โดยถ่ายทอดลงบนเรือกอและจำาลองขนาดเล็กอย่างวิจิตรงดงาม ยังสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชนอีกด้วย นอกจาก
นี้ยังช่วยอนุรักษ์มรดกทางสังคม สร้างประโยชน์และลดปัญหาการว่างงานของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความสงบสุขให้
บังเกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน (สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส, 2555)
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ปัจจุบันเรือกอและหาดูได้ยาก เนื่องจาก หายไปตามสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำาให้เกิดการจำาลองเรือ
กอและขึ้นมาไว้สำาหรับจำาหน่ายเป็นของที่ระลึก โดยผลิตภัณฑ์เรือกอและจำาลองมีลวดลายที่สวยงามและประณีตละเอียดอ่อน
แต่ยังมีข้อจำากัดในด้านบรรจุภัณฑ์ที่ขาดความโดดเด่นเรื่องของรูปแบบเดิมๆ และไม่สะดุดความสนใจผู้บริโภคเท่าที่ควร
ทั้งสีสัน ลวดลาย หรืออาจเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์เดิมมีรูปแบบเรียบง่าย ไม่ทันสมัย ไม่สะดวกสำาหรับการพกพา (กุลนาถ
ตันพาณิชรัตนกุล, 2553) คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น ทันสมัย และขนส่งได้สะดวก
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรมใหม่ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
อีกทั้งยังสามารถช่วยเสริมภาพลักษณ์อันดีของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่ยอมรับ สร้างความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ กระตุ้น
ความต้องการซื้อของผู้บริโภคจนเป็นที่ยอมรับสู่สากลต่อไป ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมมากขึ้นและยัง
เสริมรายได้ให้กับชุมชนบ้านทอน จังหวัดนราธิวาส จึงได้ทำาการวิจัยในเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองของศูนย์
ทำาเรือกอและจำาลองบ้านทอน อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสขึ้น ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถนำามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
พัฒนาบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลอง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลอง
ระเบียบวิธีการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิง
คุณภาพวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามและ
การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเชิงปริมาณและเพื่อใช้อภิปรายผลการวิจัยที่กล่าวมาให้มีความ
ชัดเจนและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) จาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ส่วน คือ
1. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเจ้าของร้านทำาเรือกอและจำาลอง จำานวน 3 คน
2. การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบุคคลทั่วไปในจังหวัดนราธิวาสที่เข้ามาซื้อสินค้าและรับบริการใน
ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 จำานวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้นำาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาสังเคราะห์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ และตอนที่ 2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์
2. แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองที่ท่านสนใจมากที่สุด
ในแต่ละประเด็น
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โดยเลือกระดับคะแนนแบบลิเคิทสเกล (Likert Scale) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด โดยให้คะแนนดังนี้ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2554)
มีความคิดเห็นว่ามากที่สุด
มีคะแนนเท่ากับ 5
มีความคิดเห็นว่ามาก
มีคะแนนเท่ากับ 4
มีความคิดเห็นว่าปานกลาง มีคะแนนเท่ากับ 3
มีความคิดเห็นว่าน้อย
มีคะแนนเท่ากับ 2
มีความคิดเห็นว่าน้อยที่สุด มีคะแนนเท่ากับ 1
สำาหรับการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับ
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00
แปลความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20
แปลความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40
แปลความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60
แปลความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80
แปลความว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เริ่มต้นจากการศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองเดิมที่มีรูปแบบเป็นกรอบ
กระจกรอบด้าน โดยมีการสัมภาษณ์เจ้าของร้านทำาเรือกอและจำาลองจำานวน 3 คน ผู้วิจัยนำาผลที่ได้มาออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์
3 ชิ้นงาน ซึ่งมีการเพิ่มวัสดุที่มีลวดลาย สีสัน และรูปทรงที่โดดเด่น สะดุดตามากขึ้น
2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองของผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลจากบุคคลทั่วไปในจังหวัดนราธิวาสที่เข้ามาซื้อสินค้าและรับบริการในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 จำานวน 100 คน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบ 2 วิธี คือ การตรวจสอบความเที่ยงและการ
ตรวจสอบความตรง (วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2554)
- การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) จะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยการวัดความสอดคล้องภายใน (Internal
Consistency Method) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Method) จากแบบสอบถามที่ได้
นำาไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างมาแล้ว นอกจากนี้ยังจะหาค่าความเที่ยงโดยการทดสอบทางสถิติแบบ Factor Analysis จาก
แบบสอบถาม เพื่อคัดเลือกเอาข้อคำาถามที่ดี ที่มีค่าน้ำาหนัก (Factor loading) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป เพื่อใช้ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลจริงต่อไป
- การตรวจสอบความตรง (Validity) จะใช้วิธีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้ทรง
คุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านชุมชน จำานวน 3 ท่าน ทำาการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไขข้อคำาถาม เพื่อให้แบบสอบถามมี
ความถูกต้อง สมบูรณ์มากขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนพรรณนา
2. แบบสอบถาม ใช้วิธีการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อทำาการวิเคราะห์ค่าสถิติ ร้อยละ ค่า
เฉลี่ย
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ผลการวิจัย
1. ผลจากการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลอง พบว่า เจ้าของร้านทำาเรือกอและจำาลองได้ทดลองใช้วัสดุ
หลายชนิดในการทำาบรรจุภัณฑ์ เช่น ไม้ยางพารา ไม้กระท้อน ไม้สยาขาว โดยเจ้าของร้านทำาเรือกอและจำาลองเลือกใช้วัสดุจาก
ไม้กระท้อนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางลักษณะเนื้อไม้สีแดงปนเทา แข็งแรง ตกแต่งได้ง่าย อีกทั้ง
บรรจุภัณฑ์ที่พัฒนานั้นได้ทำามาจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ จึงได้ออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ด้าน
บรรจุภัณฑ์มีรูปทรงแปดเหลี่ยม โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและกระจกเป็นกรอบเฉพาะด้านหน้า ส่วนด้านข้างใช้ไม้ฉลุ
เป็นรูปข้าวหลามตัด รูปแบบที่ 2 ด้านบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและกระจกเป็นกรอบเฉพาะ
ด้านหน้า ส่วนด้านข้างใช้ไม้ฉลุเป็นลายกนก รูปแบบที่ 3 ด้านบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและ
กระจกเป็นกรอบเฉพาะด้านหน้า ด้านข้างเป็นพื้นไม้ ส่วนพื้นหลังใช้ไม้สานเป็นรูปตาข่าย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 รูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลอง
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์
2.1 จากการศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 61 คน
(ร้อยละ 61.0) มีอายุ 31-40 ปี จำานวน 48 คน (ร้อยละ 48.0) ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จำานวน 71 คน (ร้อยละ 71.0)
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำานวน 46 คน (ร้อยละ 46.0) มีรายได้ประมาณ 5,001-10,000 บาท จำานวน
48 คน (ร้อยละ 48.0) โดยส่วนใหญ่ซื้อเรือกอและจำาลองเพื่อเป็นของที่ระลึก จำานวน 63 คน (ร้อยละ 63.0) และซื้อ 1 ชิ้นต่อ
ครั้ง จำานวน 55 คน (ร้อยละ 55.0) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำานวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
อายุ

จำานวน (n=100)

ร้อยละ

ชาย
หญิง

39
61

39.0
61.0

น้อยกว่า 30 ปี
30-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี

35
48
15
2

35.0
48.0
15.0
2.0
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ตารางที่ 1 (ต่อ) จำานวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
ต่ำากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
รับจ้าง/ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ เช่น แม่บ้าน
รายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
มากกว่า 20,000 บาท
วัตถุประสงค์ของการซื้อ
ของฝาก
ของที่ระลึก
ของขวัญ
ของตกแต่งบ้าน
จำานวนที่ซื้อต่อครั้ง
1 ชิ้น
2 ชิ้น
3 ชิน้ หรือมากกว่า

จำานวน (n=100)

ร้อยละ

28
71
1

28.0
71.0
1.0

46
6
38
10

46.0
6.0
38.0
10.0

10
48
35
7

10.0
48.0
35.0
7.0

18
63
5
14

18.0
63.0
5.0
14.0

55
40
5

55.0
40.0
5.0

2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์เรือกอและจำาลอง พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความสนใจซือ้
บรรจุภณ
ั ฑ์เรือกอและจำาลองรูปแบบที่ 2 มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 46.6) เนือ่ งจากองค์ประกอบด้านเอกลักษณ์บรรจุภณ
ั ฑ์ ผูบ้ ริโภคมี
ความพึงพอใจในการใช้วสั ดุอย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และแตกต่างจากเรือกอและจำาลองแบบเดิมในระดับมาก ( = 4.03 ,
S.D. = 0.92) ด้านความน่าสนใจของบรรจุภณ
ั ฑ์ผบู้ ริโภคมีความพึงพอใจต่อความสะดวกสำาหรับใช้ประดับตกแต่งสถานทีอ่ ยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ ( = 4.06 , S.D. = 0.90) ด้านรูปแบบ/รูปทรงบรรจุภณ
ั ฑ์เรือกอและจำาลองผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจต่อการเคลือ่ น
ย้ายหรือขนย้ายบรรจุภณ
ั ฑ์ได้งา่ ย อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ ภาพดี แข็งแรงและทนทานในระดับมาก ( = 3.92 , S.D. = 0.92) ดังตารางที่ 2
ซึง่ ผูบ้ ริโภคได้มขี อ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์วา่ ควรมีลวดลายทีห่ ลากหลายมากกว่านี้ ควรมีเอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างจาก
คนอืน่ มากกว่านีแ้ ละผูบ้ ริโภคต้องการให้มกี ารจำาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ในท้องตลาด เพือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภคต่อไป
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ตารางที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองใน
รูปแบบที่ 2 ในแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
1. ด้านเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์
1.1 สีสัน ลวดลาย และขนาดอักษรมีความโดดเด่น
1.2 แปลกใหม่และแตกต่างจากเดิม
1.3 ใช้วัสดุเหลือใช้อย่างสร้างสรรค์
2. ความน่าสนใจของบรรจุภัณฑ์
2.1 สะดุดตา และดึงดูดใจ
2.2 มีเสน่ห์ น่าซื้อ
2.3 สะดวกสำาหรับการใช้ประดับตกแต่งสถานที่
3. รูปแบบ/รูปทรงบรรจุภัณฑ์
3.1 รูปทรงมีขนาดเหมาะสม
3.2 มีคุณภาพดี แข็งแรง และทนทาน
3.3 ปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้าย/ขนย้ายได้ง่าย
รวม

4.03
3.98
4.02
4.08
4.06
3.95
4.02
4.22
3.92
3.88
3.89
3.98
4.00

S.D.
0.92
0.91
0.94
0.92
0.90
0.90
0.94
0.86
0.92
0.94
0.86
0.97
0.91

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อภิปรายผล
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองของศูนย์ทำาเรือกอและจำาลอง บ้านทอน อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พบว่า
ผู้บริโภคมีความสนใจเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด ที่ใช้วัสดุจากไม้กระท้อนที่มาจากทรัพยากรในพื้นที่ เพราะ
เป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางลักษณะเนื้อไม้สีแดงปนเทา แข็งแรง ตกแต่งได้ง่าย ซึ่งคณะผู้วิจัยเห็นว่าการเพิ่มลวดลายกนกพื้นบ้าน
บนไม้ สามารถเพิ่มจุดเด่นให้แก่บรรจุภัณฑ์ได้ดีขึ้น อีกทั้งมีความหลากหลายสร้างสรรค์ของลวดลายและสีสัน เพราะการเน้น
ลักษณะของลวดลายที่มีความหลากหลายประกอบกับการใช้โทนสีสว่างสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อถึงลักษณะของเรือกอและ
ที่แท้จริง สามารถกระตุ้นการรับรู้และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ (กุลนาถ ตันพาณิชรัตนกุล, 2553) พบว่า การใช้วัสดุ
สัญลักษณ์ หรือสีที่สามารถสื่อลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของสินค้าได้อย่างชัดเจน จะสนับสนุนการรับรู้ และช่วยกระตุ้นการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ ในขณะที่องค์ประกอบของเอกลักษณ์ด้านลักษณะที่แปลกใหม่และแตกต่างจากเดิม มีความแปลก
ตา และเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชมพูนุช ศรีเพ็ญ (2551) ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค เพิ่มยอดขาย และตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภค พบว่า ส่วนใหญ่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและแปลกใหม่ นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 2 ยังมีความน่าสนใจ
สะดุดตาและดึงดูดใจ ด้วยการเพิ่มลวดลายไทยพื้นบ้านบนผิวไม้กระตุ้นการรับรู้ และความสนใจของผู้บริโภคต่อสินค้าได้มาก
ขึ้น ซึ่งการเพิ่มลวดลายหรือรูปลักษณ์หรือวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผลิตภัณฑ์ จะยิ่งเพิ่มความสวยงามและเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้
พบเห็นได้ (อนงค์พรรณ หัตถมาศ และสุวภางค์ ศรีเทพ, 2553) ในส่วนรูปแบบ/รูปทรงมีความเหมาะสมกะทัดรัด เคลื่อนย้าย
ได้ง่าย และสะดวกต่อการขนส่ง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือสำาคัญที่จะทำาหน้าที่โน้มน้าวใจผู้บริโภคให้เกิด
การตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว (ขุนแผน ตุ้มทองคำา และนภาพร ตุ้มทองคำา, 2553)
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สรุป

จากการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองของศูนย์ทำาเรือกอและจำาลองบ้านทอน อำาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส พบว่า ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่ซื้อเรือกอและจำาลองเป็นของที่ระลึกจำานวน 1
ชิ้นต่อครั้ง สำาหรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองที่ประชาชนสนใจเลือกซื้อ พบว่า การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เรือกอ
และจำาลองควรใช้วัสดุจากไม้กระท้อนที่มาจากทรัพยากรในพื้นที่ เพราะเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางลักษณะเนื้อไม้สีแดงปนเทา
แข็งแรง ตกแต่งได้ง่าย ดังนั้นจึงได้ออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลอง 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ด้านของบรรจุภัณฑ์มี
รูปทรงแปดเหลี่ยม โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและกระจกเป็นกรอบเฉพาะด้านหน้า ส่วนด้านข้างใช้ไม้ฉลุเป็นรูปข้าวหลาม
ตัด รูปแบบที่ 2 ด้านของบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งมีส่วนประกอบเหมือนรูปแบบที่ 1 แต่แตกต่างตรงที่ส่วนด้านข้างใช้
ไม้ฉลุเป็นลายกนก รูปแบบที่ 3 ด้านของบรรจุภัณฑ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยม โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักและกระจกเป็นกรอบ
เฉพาะด้านหน้า ด้านข้างเป็นพื้นไม้ ส่วนพื้นหลังใช้ไม้สานเป็นรูปตาข่าย ซึ่งผู้บริโภคมีความสนใจเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ
ที่ 2 มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ด้านเอกลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้วัสดุอย่างสร้างสรรค์
ในระดับมาก ด้านความน่าสนใจของบรรจุภณ
ั ฑ์ผบู้ ริโภคมีความพึงพอใจต่อความสะดวกสำาหรับใช้ประดับตกแต่งสถานทีอ่ ยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ ด้านรูปแบบ/รูปทรงบรรจุภณ
ั ฑ์เรือกอและจำาลองผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการเคลื่อนย้ายหรือขนย้ายบรรจุ
ภัณฑ์ได้ง่ายในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ภาครัฐควรมีการส่งเสริมด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำาหน่ายแก่ชุมชน เนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนที่ไม่ใช่แหล่ง
ท่องเที่ยว จึงทำาให้เสียโอกาสในการจัดจำาหน่ายและการขยายตลาดได้
2. ควรนำาผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เรือกอและจำาลองหรือผลิตภัณฑ์อื่นในการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และสร้างมูลค่าให้บรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้ผู้ผลิตและส่งผลให้ผู้ผลิตมีรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั โครงการ “การสนับสนุนทุนวิจยั สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำาปี 2556 (South Pus II) ทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุน
การวิจยั
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