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บทคัดย่อ 
 

 ในการศึกษาการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์และการประกันบรรจุภัณฑ์ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษา
กระบวนการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง เพื่อเผยแผ่ข้อมูลที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาและน าพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในด้านความพอเพียงและความมีเหตุผลมาปรับใช้ในการวางแผนด าเนินงานโครงการ 
 คณะผู้จัดท าได้ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์เอกสารโครงการ
โปรแกรมมีระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่ช่วยในการท างาน สามารถตกแต่งเอกสาร แทรกรูปภาพ ตาราง
หรือแผนผังองค์กรลงในเอกสารได้ และโปรแกรม Power Point ในการน าเสนอโครงงาน มีระบบ
ช่วยเหลือซึ่งจะคอยแนะน าหลักการในการสร้างงานน าเสนอเป็นขั้นตอน การเลือกสีมาใช้กับสไลด์ 
และจัดองค์ประกอบได้โดยอัตโนมัติ 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าเข้าใจการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์และการประกัน
บรรจุภัณฑ์ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และได้คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง
และการส่งออก เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณะผู้จัดท าและผู้ที่สนใจน าไปประยุกต์ใช้กันการศึกษาและ
พัฒนาในการประกอบอาชีพต่อไป สามารถน าหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงที่มาปรับใช้กับการใช้
ใ น ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั ด แ ล ะ ก า ร ท า ง า น ต่ อ ไ ป ภ า ย ภ า ค ห น้ า
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาเป็นอย่างสูงของอาจารย์ อ าไพ อุทัย อาจารย์
ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าแนะน า ค าปรึกษาที่มีประโยชน์ ทั้งยังคอยกระตุ้นให้ก าลังในการศึกษาค้นคว้า ซึ่ง
คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทุกท่านที่ให้ความรู้และค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์ตลอดจนได้ความห่วงใยแก่คณะผู้จัดท าตลอดระยะเวลาในวิทลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชย
การ 
 ขอขอบพระคุณผู้จัดการ บริษัท โพลิเมอร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ให้นักศึกษาเข้าดู
งานภายในบริษัท รวมถึงเจ้าหน้าที่และวิทยากร บริษัท โพลิเมอร์ เอเชีย (ประ เทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสละเวลาอันมีค่าของทุนท่านที่ท าให้ค าแนะน า ให้ความรู้ข้อมูลภายใน
บริษัท และขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ค าแนะน าที่ดีในการศึกษาโครงการคร้ังนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่คอย
สนับสนุนจนท าให้การศึกษาโครงการคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วง  
 สุดท้ายนี้ผู้จัดท าโครงการหวังว่าโครงการฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็นอยจึงขอมอบ
ส่วนดีให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้สั่งสอน แนะน า และติเตือน จนท าให้ผลของการศึกษาโครงการเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นผู้ศึกษาโครงการขอน้อมรับผิดเพียง
ผู้เดียวและยินดีที่จะรับฟังค าแนะจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาโครงการ
ต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 “บรรจุภัณฑ์”ในปัจจุบันมีความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ทุกประเภท โดยบรรจุภัณฑ์
แต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียจึงต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนใน
การสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์จึงมีความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์อย่างมากจะต้องคัดสรรค์ให้เหมาะสมและ
เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับความต้องการของตัว
ผลิตภัณฑ์นั่นๆ จะขึ้นอยู่กับ ขนาด รูปร่าง น้ าหนัก ความหนาแน่น ความแข็งแรง สามารถป้องกัน
ตัวผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอก และช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะต้องถูกขนส่งไป
ตามจุดต่างๆ จะต้องใช้กระดาษที่แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานขนส่งสินค้า จึงต้องการเลือกวัสดุ 
เมื่อเปรียบเทียบวัสดุชนิดอ่ืนแล้วตัวบรรจุภัณฑ์ที่ท าจากกระดาษนั้นมีราคาถูกกว่าการใช้วัสดุอ่ืน
อย่างมาก และมีจุดเด่นในเร่ืองของน้ าหนักเบา และการออกแบบรูปลักษณ์ที่น่าจับต้องนั่นจึงเป็น
ประโยชน์อย่างมาก  
 การจัดท าบรรจุภัณฑ์ควรค านึงถึงการพิจารณาเลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์ได้แก่ 
สภาพทางการตลาดและข้อจ ากัดต่างๆ ธรรมชาติลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์สภาพการล าเลียง 
การขนส่งการเก็บรักษาวิธีการบรรจุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุเหมาะสมกับปัจจุบันผลิตบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับสินค้านั้น ต้องสอดคล้องกับลักษณะของสินค้าที่บรรจุภัณฑ์ว่ามีลักษณะเป็นน้ าหรือ
ผง หรือลักษณะอื่นๆ ซึ่งอาจช่วยให้สินค้าสามารถอยู่ในสภาพที่ต้องการได้โดย ไม่แตกหักเสียหาย 
บรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและองค์กรได้ เช่น การเลือกใช้  กล่องกระดาษ 
ถุงพลาสติก หรือถังพลาสติก ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้แล้วสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้หรือ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติองค์กรธุรกิจที่มีการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ดีและมีประสิทธิและมี
ประสิทธิภาพ ในการช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ลูกค้า
ได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลาบรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยลดความเสียหายต่างๆ จากการระเหย การ
แตกหัก และการเสี่อมสภาพ ท าให้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้า 
 
 
 

 
 



 
 

 ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงได้ท าการศึกษา ขั้นตอนในการส่งคืนบรรจุภัณฑ์
สินค้าด้วยการประกันบรรจุภัณฑ์ ว่ามีขั้นตอนในการติดต่อเครมประกันบรรจุภัณฑ์ เพื่อศึกษา 
บริษัท โพลิเมอร์ไทยแลน จ ากัด ว่ามีการประกันบรรจุภัณฑ์และขั้นตอนในการเครมประกัน
ส าหรับพลาสติกให้เหมาะกับตัวผลิตภัณฑ์ โดยมีการศึกษาขั้นตอนในการประกันสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพและได้ตรวจสอบและแก้ไข รวมถึงปัญหาและขั้นตอนในการเครม ท าให้เป็น
แนวทาง ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการสั่งซื้อและยังได้รับความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานในอนาคตโดยการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการควบคุมงบประมาณและลดต้นทุน
ในการจัดท าโครงการ 
วัตถุประสงค์ 

1. การเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ที่ช ารุดด้วยการประกันสินค้า 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท าให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย 

3. เพื่อความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต 

4. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทางด้านการวางแผนการเงินมาใช้ในการจัดท าโครงการ 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้รู้ถึงขั้นตอนการส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่ช ารุดและการเครมบรรจุภัณฑ์ 

2. ได้รู้ถึงปัจจัยที่ท าให้บรรจุภัณฑ์เสียหายจากสิ่งแวดล้อม และอุปสรรคในการเคลื่อนย้าย 

3. สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการท างานในอนาคต 

4. สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการวางแผนการเงินมาใช้ในการจัดท าโครงการ 

 



 
 

บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 
 ในการศึกษาขั้นตอนการน าเข้าเม็ดพลาสติกกรณีศึกษาของบริษัท โพลิเมอร์เอเชีย 
ประเทศไทย จ ากัด นั้น โดยมีประวัติและรายละเอียดของบริษัทฯ ดังนี้ 
 1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 2. รูปหน้าป้ายหน้าบริษัท 
 3. แผนผังองค์กร 
 4. ผังโรงงาน 
 5. แผนที่โรงงาน 
 6. นโยบาย 
 7. วิสัยทัศน์ 
 8. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
1. ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
 บริษัท โพลิเมอร์เอเชีย ประเทศไทย จ ากัด  เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ก่อตั้ง
บริษัทเพื่อการน าเข้าและจัดจ าหน่าย เม็ดพลาสติก , ผงพลาสติก , เคมีภัณฑ์ , และ ถังเก็บน้ าพลาสติก 
มาจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งสามารถผลิตถังบรรจุของเหลวพลาสติก  และ จ าหน่ายเม็ดพลาสติก , ผง
พลาสติก , เคมีภัณฑ์ ไปยังบริษัทต่างๆ ที่ท าการสั่งซื้อเข้ามาโดยบริษัทใช้บุคคลรับจ้างในการขนส่ง
ไปยังสถานที่ต่างๆ ของลูกค้า จากนั้นบริษัทจะรับผิดชอบในส่วนของความเสียหายของสินค้าที่
ลูกค้าไม่พอใจ บริษัท โพลิเมอร์เอเชีย ประเทศไทย จ ากัด ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบริษัท ที่น าเข้าและจัด
จ าหน่าย เม็ดพลาสติก , ผงพลาสติก , เคมีภัณฑ์ , และ ถังเก็บน้ าพลาสติก อันดับต้นๆในประเทศไทย
ด าเนินการในทุกรูปแบบของการน าเข้าและจัดจ าหน่ายแก่บริษัท บางกอกรับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ,
บริษัท รุ่งเรืองศรีไทย จ ากัด ,  บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ฯลฯ ความใส่ใจในเร่ือง
ความเหมาะสมของราคา ปริมาณที่บริษัทสามารถจัดจ าหน่าย และ คุณภาพของสินค้าท าให้เราโดด
เด่นกว่าที่อื่น ๆ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาจุดแข็งของบริษัทเพื่อคุณภาพสูงสุด 
มาตรฐานระบบ   
 การรักษามาตรฐานคุณภาพสูงสุดเป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินงานและความส าเร็จ 
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ของเรา เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ในปี พ..ศ. 2542 และ บริษัท โพลิเมอร์เอเชีย 
ประเทศไทย จ ากัดได้คงไว้ซึ่งแนวทางที่คงเส้นคงวาอยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อเร่ิมต้นเรามี 
การฝึกอบรมพนักงานเป็นประจ าและรับรองว่าสถานที่ของเราจะได้รับการรักษาตามมาตรฐาน
สูงสุด นอกจากนี้ระบบทั้งหมดของเรายังได้รับการพัฒนาโดยใช้แนวทางด้านความปลอดภัยก่อน 
ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อมของเราเราพยายามอย่างดีที่สุดในการรักษา
ระดับมาตรฐานที่สม่ าเสมอให้สม่ าเสมอ และการบรรจุหีบห่อเราใช้ของประเทศผู้ผลิตต้นทางดังนั้น
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์จะได้มาตรฐานสากลทั้งหมด คุณสามารถ มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการ
สินค้าและการดูแลอย่างถูกต้องสมควรที่รวดเร็วหรือเวลาในการผลิตมีคุณภาพ 
  พื้นฐานความส าเร็จของบริษัท 
 คุณภาพการพิมพ์เราก าหนดมาตรฐานคุณภาพสูงและให้ระบบการประกันคุณภาพ
ที่เข้มงวดซึ่งเรายืนอยู่ เราไม่เพียงให้คุณกับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ยังมั่นใจได้ว่า
ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้ยืนอยู่ในท้องตลาด 
 การจัดการที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ความมุ่งมั่นของเรากับลูกค้าของเราด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตสมบูรณ์ซื่อสัตย์และความสนใจไม่มีการแบ่งแยกเราให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจในระยะยาวกับลูกค้าของเรา 
 ก าหนดการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าเราเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่องานที่
จ าเป็นต้องใช้งานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เราให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
เหนือกาลเวลาตามก าหนดเวลาที่ตกลงร่วมกันไว้เนื่องจากเราตระหนักถึงความส าคัญกับความ
ต้องการทางธุรกิจของคุณ 
 บริการที่เอาใจใส่ เรามีทีมงานของเราทุ่มเทและทุ่มเทความสนใจอย่างใกล้ชิดใน
การผลิตแต่ละคร้ังเพื่อจัดการการไหลและคุณภาพของงานแต่ละงาน การก าหนดความต้องการของ
ลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดและให้ความส าคัญกับความมุ่งมั่นของเราเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาโซลูชัน
เฉพาะส าหรับแต่ละความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าของเรา  

  การแข่งขันราคาเราเสนอราคาที่ดีที่สุดส าหรับคุณภาพและบริการโดยไม่กระทบ
กับการออมเพื่อผลก าไร ซึ่งหมายความว่าเราจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดใน
ราคาที่เหมาะสมและแข่งขัน 
 การสื่อสารและการจัดการงานที่รวดเร็ว เราต้องการที่จะให้บริการคุณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีบนพื้นฐานของความสมบูรณ์ของทีมงานที่ได้รับการ
ฝึกฝนและมีทักษะสูงซึ่งมีความทะเยอทะยานกระตือรือร้นและหลงใหล ในสภาพแวดล้อมที่มี
แรงจูงใจที่ดีแบ่งปันเป้าหมายร่วมกันและมีการสื่อสารแบบเปิดเราจึงน าความสามารถที่เป็น
เอกลักษณ์ของเรามาใช้เพื่อรับประกันคุณภาพและบริการที่ลูกค้าคาดหวังของเราทีมการตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศของเรามีประสบการณ์และได้รับการฝึกฝนอย่างดีในการน าเข้าและจัด
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จ าหน่ายพวกเขาท างานอย่างใกล้ชิดกับทีมก่อนและหลังการผลิตของเราเพื่อจัดการการไหลและ
คุณภาพของงานแต่ละงานตั้งแต่เร่ิมต้นจนจบจากบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งที่บริษัทฯของคุณรวมถึง
การให้บริการด้วยรอยยิ้มที่ดีที่สุดเราให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมการท างานของเราในการท าความ
เข้าใจว่าลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดและผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าของ
เราและ ความคาดหวัง เรามีความภาคภูมิใจที่กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าปัจจุบันของเราได้อยู่กับ
เราหลังจากประสบบริการที่เอาใจใส่ในการให้บริการการพิมพ์ที่มีคุณภาพและทันเวลาตระหนักดี
ว่าชื่อเสียงของลูกค้าในตลาดและความสัมพันธ์กับลูกค้าของเราตกอยู่ในความเสี่ยงคุณสามารถ
เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าของบริษัทฯเราได้ ความมุ่งมั่นของเราในด้านคุณภาพและความยั่งยืน
สะท้อนให้เห็นในระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ไม่มีที่เปรียบในอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและ
เคมีภัณฑ์น าเข้า ของประเทศไทย การรับรองในปัจจุบันของเราประกอบด้วย ISO9001 (การจัดการ
ด้านคุณภาพ)ได้รับการรับรองโดย SGS, UKAS,การควบคุมคุณภาพของเราช่วยให้ผลลัพธ์ที่
เหนือกว่าและสม่ าเสมอโดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือข้อบกพร่องใด ๆ ในงานพิมพ์ทุกชิ้น คุณ
สามารถมั่นใจได้ว่าเราจะได้รับสินค้าส าเร็จรูปที่มีคุณภาพทุกครั้ง 
2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 ป้ายหน้าบริษัท โพลิเมอร์เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด จ ากัด
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3. แผนผังองค์กร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 แผนผังองค์ 
 

ผู้บริหาร 

บัญช ี ฝ่ายขาย แผนก Logistic แผนกบุคคล 
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4 .ผังโรงงาน 

 
ภาพท่ี 2.3 ผังโรงงาน 
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5. นโยบาย 
 บริษัท โพลิเมอร์เอเชีย ประเทศไทย จ ากัด มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ และ
บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยการน าเข้าและจ าหน่ายที่มีคุณภาพ 
ตรงข้ามข้อก าหนดของลูกค้าและมาตรฐานคุณภาพด้วยการบริการและแนะน าที่ดี มีประสิทธิภาพ 
ซื่อสัตย์ ประทับใจการติดต่อสื่อสารรวดเร็ว สุภาพและเป็นมิตร และจะปฏิบัติงานตามกรอบ
ก าหนดการท างาน และปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
6. วิสัยทัศน ์
 คุณภาพดี ราคาเหมาะสม มีความรับผิดชอบ 
7. พันธกิจ 
 1. ยอดงานเสียรวมของทั้งบริษัท ไม่เกิน 15% ของยอดขาย 
 2. ผลของการส ารวจความพึงพอใจจากลูกค้าโดยแบบสอบถามได้คะแนนเฉลี่ย
เกินกว่า 90% โดยวัดจากการแปลงผลจากแบบสอบถามเป็นคะแนน 
8. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2.4 เม็ดพลาสติก 
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ภาพท่ี 2.5 เม็ดพลาสติกในบรรจุภัณฑ์ 
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ภาพท่ี 2.6 ผงพลาสติก 
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ภาพท่ี 2.7 ถังพลาสติก 
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ภาพท่ี 2.8 เคมีภัณฑ์ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 
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บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

 
  คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในกรณีศึกษาเร่ืองการศึกษา
การประกันบรรจุภัณฑ์และการเครมประกัน กรณีศึกษา บริษัท โพลิเมอร์  เอเชีย จ ากัด ซึ่งแนวคิด
และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  1. ความหมายของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
  2. ประวัติความมาและวัฒนาการวัสดุบรรจุภัณฑ ์
  3. หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  4. บรรจุภัณฑ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  5. ตราสินค้า 
  6. ความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ 
  7. ระบบบาร์โค้ด 
  8. นิยามค าศัพท์ 
3.1 ความหมายของบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
  การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของการบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่
การผลิตสินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความส าคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้
เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้นเพราะล าพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม (Innovation) หรือ
การพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว ฉีกแน;ไม่ออกเพราะได้มีการวิจัยพัฒนากันมานานจoถึงขั้นสุดยอด
แล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุภัณฑ์หีบห่อ (Packaging) บรรจุภัณฑ์กับหีบห่อ 
(Packaging) ถือว่าเป็นค าค าเดียวกัน ทั้งนี้สุดแล้วแต่ผู้ใดประสงค์หรือชอบที่จะใช้ค าใด 
  ความหมายของการบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ (Packaging)ได้มีผู้ให้จ ากัด
ความไว้มากมายพอสรุปได้ดังนี้ 
  1) Packaging หมายถึง งานเทคนิคที่ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์และ
ความคิดสร้างสรรค์ ในอันที่จะออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา
ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้าตลอดจนประโยชน์ใช้สอย อาทิเช่น ความสะดวกสบายในการ
หอบหิ้ว พกพาหรือการใช้ เป็นต้น

 



 
 

  2) Packaging หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมในการวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบการ
ผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่งหุ้มห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิตกับฉลาก 
  3) Packaging หมายถึง ผลรวมของศาสตร์ (Science) ศิลป์ (Art) และเทคโนโลยี
ของการออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า เพื่อการขนส่งและการขายโดยเสียค่าใช้จ่ายที่
เหมาะสม 
  4) Packaging หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เพื่อหาวิธีการรักษา
สภาพเดิมของสินค้าจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้ยอดขายมากที่สุดและต้นทุนต่ าสุด 
  5) Packaging กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตรูปร่างหน้าตา
ของภาชนะบรรจุ สิ่งห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
  6) Packaging เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ่งถูกมองในหลายแง่โดยบุคคลฝ่าย
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตสินค้า กล่าวคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุกับ
ผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายผลิตจะพิจารณาต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ฝ่าย
จัดซื้อจะค านึงถึงต้นทุนของวัสดุทางการบรรจุ และฝ่ายขายจะเน้นถึงรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา
ซึ่งจะช่วยในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้วยเหตุนี้ Packaging ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึ้น
ได้จากการประนีประนอมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุซึ่งมีน้ าหนักเบาและราคา
ต้นทุน แต่ในขณะเดียวกันมีรูปแบบสวยงาม และให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอแก่ผลิตภัณฑ์
ภายในได้ 
  7) Packaging หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดในขบวนการทางตลาดที่ 
เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ 
  8) Packaging หมายถึง การน าเอาวัสดุ เช่นกระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประ
กอบเป็ยภาชนะหุ่มห่อสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยมีความแข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วนที่
ถูกต้อง สร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิดผลความพึ่งพอใจจากผู้ซื้อ 
  ส่วนความหมายของ “หีบห่อ” “บรรจุภัณฑ์” หรือ “ภาชนะบรรจุ” (Pakaging) มี
ผู้ให้ค าจ ากัดความไว้มากมายเช่นกัน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
  1) Package หมายถึง สิ่งห่อหุ่มหรือบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะที่ใช้ภาชนะที่ใช้เพื่อ
การขนส่งผลิตภัณฑ์จากแหล่งผู้ผลิตไปยังแหล่งผู้บริโภคหรือแหล่งใช้ประโยชน์หรืวัตถุประสงค์
เบื้องต้นในการป้องกันหรือรักาาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกับเมื่อแรกผลิตให้
มากที่สุด 
  2) Package หมายถึง สิ่งที่ท าหน้าที่รองรับหรือหุ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อท าหน้าที่ป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จากความเสียหายต่าง ๆ ช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการขนวางและการเก็บรักษา
ช่วยกระตุ้นการซื้อตลอดจนแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 

นอกจากนี้ยังมีค าอีก 2 ค า ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คือ 

14 



 
 

  1) การบัรรจุภัณฑ์ (Packing) หมายถึง วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยการห่อหุ้ม หรือ 
ใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ปิด หรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปลอดภัย 
  2) ตู้ขนส่งสินค้า (Container) หมายถึง ตู้ขนาดใหญ่ที่ใช้ขนส่งสินค้า ซึ่งมีขนาด
และรูปแบบแตกต่างกันตามวิธีการขนส่ง (ทางเรือหรือทางอากาศ) โดยทั่วไปจะมีขนาดมาตรฐาน
เป็นสากล ค าว่า “Container” นี้อาจใช้ในความหมายที่ใส่ของเพื่อการขนส่งและจัดจ าหน่ายใน
ปัจจุบัน 
3.2 ประวัติความมาและวัฒนาการวัสดุบรรจุภัณฑ์ 
  ความเป็นมาของบรรจุภัณฑ์นั้นมีมานานกว่าสองศตวรรษแล้วโดยเร่ิมต้นจากการ
ที่ผู้ผลิตสินค้าต้องการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ว่าการใช้งานของบรรจุภัณฑ์นั้น
จะมีไว้เพื่อบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและเพื่มความหลากหลายมากขึ้น
กว่าที่เคย มีความก้าวหน้าของเครือข่ายการคมนาคมขนส่งในโลกทุกวันนี้ รวมไปถึงความซับซ้อน
ของการค้าปลีกสมัยใหม่ท าให้การบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญมากที่สุดในการเก็บรักษาและป้องกัน
ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งจากโรงงานผลิต ไปยังร้านค้าปลีกและป้องกัน
ไม่ให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายระหว่างส่งจากโรงงานผลิต ไปยังร้านค้าปลีกหรือผู้บริโภคที่สั่ง
สินค้าโดยตรง นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ยังถูกใช้ให้เป็นสื่อโฆษณาที่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนต่อไหน
ได้ ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์มีรอยขีดข่วน แสดงรายละเอียดการใช้หรือแม้แต่เป็นส่วนหนึ่งของ
ผลิตภัณฑ์เอง 
  ก าเนิดของการบรรจุภัณฑ์จากวันนี้ย้อนกลับไปในอดีตช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ใน
ยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ในอุตสาหกรรมการผลิต
ขณะที่ก่อนหน้านั้น กระบวนการผลิตส่วนใหญ่เป็นงานหนักต้องอาศัยแรงงานของกรรมกรและ
ผลผลิตที่ได้มีจ านวนน้อย เคร่ืองจักรที่สามารถผลิตสินค้าอย่างเดียวเท่านั้นยังรวมไปถึงการ
ผลิตภัณฑ์ด้วย ในช่วงจ าแนกอาหารจะน าไปบรรจุน าในภาชนะโลหะที่ปิดผนึกและถูกหลักอนามัย 
นั้นคือกระป๋องบรรจุอาหารที่ท าจากดีบุก (Tin Can) หรือกล่องกระดาษแข็งก็ได้ใช้กันอย่าง
กว้างขวางด้วย เพราะมีน้ าหนักเบาสามารถพิมพ์ทับลงบนกล่องกระดาษได้ง่าย ก่อนที่จะน าไปท า
แบบบรรจุอีกทั้งยังเป็นการประหยัดพื้นที่อีกด้วย กล่องโลหะะรับการพัฒนากันอย่างกว้างขวาง
เช่นเดียวกันในเวลานั้น เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีกว่าการใช้กล่องกระดาษแข็งโดยเฉพาะ
สินค้าที่บูดเน่าได้ เช่น ขนมปังกรอบหรือขนมหวานท าให้ระดับความต้องการที่จะเก็บรักษาสินค้า
เพิ่มจ านวนมากขึ้น หันกลับมามองในศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันน้ีเทคนิคในการผลิตได้ก้าวไปไกลมาก
พอที่จะท าให้บรรจุภัณฑ์โลหะเหล่านี้มี รูปทรงต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ด้วยการน าเทคนิค
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการผลิต รวมถึงพลาสติกที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเราจึงน ามาใช้ในทุก
วันน้ี 
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  เทคนิคการพิมพ์ที่เฟื่องฟูมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 19 นั้นต้องการการพัฒนาในเร่ือง
เทคนิคการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่มีความรวดเร็วตราผลิตภัณฑ์หรือยี่ห้อนั้นจ าเ ) ็นต้องมีติดอยู่บน
ภาชนะบรรจุไม่ว่าจะเป็นวัสดุประเภทไหนก็ตามขวดแก้ว หม้อดินเผากล่องหรือกระป๋องโลหะ
กล่องกระดาษแข็ง หรือกระดาษห่อธรรมดา ๆ ต่างก็ต้องมีฉลากที่จะบอกยี่ห้อของผลิตภัณฑ์นั้น ผล
ที่ตามมานั้นไปไกลเกินคาดในเร่ืองของการเพิ่มค่าและความสนใจให้กับสินค้าทั่วไป ตัวอย่างเช่น
รูปภาพสีสดชัดเจนที่อยู่บนกล่องผงซักฟอกย่อมจะดูดผู้บริโภคมากกว่าตัวผงซักฟอกเองเป็นต้น
  การพิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์มีความสามารถส าคัญในการปรับขนาดของตรา
สัญลักษณ์ยี่ห้อและรายละเอียดของสินค้าให้เหมาะสมพอดี ท าให้เคร่ืองมือใช้งานยากขึ้นแต่
สามารถลดจ านวนพนักงานประจ าโรงงานลง ด้วยผลประโยชน์ที่เห็นชัดเมื่อเราเปรียยบเทียบห้าง
สรรสินค้าในปัจจุบันกับร้านขายของบนถนนในอดีตก็ยังท าให้เรายินดีแม้ว่าจะค่อนข้างแย่ที่ต้องลด
จ านวนพนักงานลงก็ตาม พัฒนาของการพิมพ์สีท าให้ศิลปินผู้ออกแบบได้สร้างสรรค์รูปแบบ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บ่อยคร้ังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของสินค้านั้น ๆ ไปปัจจุบันตราของผลิตภัณฑ์
ได้กลายมาเป็นส่วนส าคัญเท่ากับตัวของผลิตภัณฑ์ และดูเหมือนว่าได้กลายเป็นเกณฑ์ในการตัเสิน
ใจเลือกซื้อของผู้บริโภค รูปแบบที่ประสบความส าเร็จที่มีอยู่มากมายนั้นถูกท าให้เปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแต่ยุคต้นอย่างมั่นคงทีเดียว และในอีกหลายกรณีที่การออกแบบนั้นถูกหล่อหลอมให้เป็นพื้นฐาน
อันโดดเด่นที่สร้างสรรค์ขึ้นดังที่เราได้เห็นทุกวันนี้ มิติใหม่ของศิลปะและการออกแบบที่กล่ าวถึง
ได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่ เรายอมรับกันในปัจจุบันพร้อมไปกับความใหญ่โตและความ
สลับซับซ้อนของอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา การแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดไม่มีทางที่จะ
เข้มข้นมากไปกว่านี้และนั้นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์เป็นหลักเกณฑ์ของการสื่อสารที่ถูกต้องไปสู่
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 
  วัสดุบรรจุภัณฑ์เร่ิมต้น 
  - วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เปลือกหอยหนังสัตว์ เปือกไม้ ไม้ที่กลวง ในอดีต
มนุษย์ยังไม่รู้จักการเพราะปลูกจึงต้องออกหาอาหารในป่า จึงได้คิดหาสิ่งรอบตัวมาช่วยในการขน
ของเพื่อให้ได้ของคราวละมาก ๆ  
  5000 ปีก่อนคริสตศักราช 
  - วัสดุจากพืชและสัตว์ ตะกร้า ถุง กระสอบ ต่อมามนุษย์เร่ิมประยุกต์สิ่งรอบตัว
เดิมให้สะดวกต่อการใช้งานและมีความทนทานยิ่งขึ้น เช่น ท าเคร่ืองปั้นดินเผาจากดิน หรือกล่อง
จากไม้  2500 ปีก่อนคริสตศักราช 
  - เม็ดแก้ว ค้นหาเม็ดแก้วแต่ใช้ม าเป็นเคร่ืองกระดับ 
 1500 ปีก่อนคริสตศักราช 
  - แก้ว รู้จักการท าแก้วให้เป็นภาชนะ 
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  ปลายยุคหิน 
  - โลหะ เร่ิมน าโลหะมาใช้เป็นภาชนะ 
ยุคโรมันถึงศตวรรษที่ 14 - 16 มีการน าวัสดุต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะต่าง ๆ มากขึ้น 
  - ไม้ ได้แก่ ถัง ลัง หีบ ตะกร้า 
  - หนังสัตว์ ได้แก่ วัสดุห่อหุ้ม ถุง ขวด 
  - กินเผา ได้แก่ ชาม หม้อ ไฟ คนโท 
  - แก้ว ได้แก่ ถ้วย ชาม ขวด   
  - หิน ได้แก่ หม้อ ไห 
  - กระดาษ ได้แก่ ห่อหุ้มสินค้า (ยังไม่มีการขึ้นรูป) 
ปลายศตวรรษที่ 19 เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial   revolution) ท าให้เกิดก าลังซื้อสินค้า
อุปโภคบริโภคเพิ่มมากขึ้นจึงต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น 
  ยุคคลาสสิก (ค.ศ. 1880 - 1899) 
  - เร่ิมมีการแบ่งสินค้า มีการบอกยี่ห้อและสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์ 
  - พัฒนากระป๋องบรรจุใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับบุหร่ีและขนมบิสกิต 
  - เกิดหลอดบีบ (Collapsible tube) ใช้เปน็บรรจุภัณฑ์ส าหรับยาสีฟัน 
  - เร่ิมมีการขึ้นรูปของกระดาษ โดยเร่ิมแรกมีลักษณะเป็นกล่อง 
  - พัฒนาขวดแก้วและฝาปิด โดยจะใช้จุกเคร่ืองเคลือบดินเผาหรือฝาจีบ (โลหะ) 
 

 
ภาพที่ 3.1 หลอดบีบ (Collapsible tube) 

  ยุคนูโว (ค.ศ. 1900 - 1919) 
  - ใช้ศิลปะอาร์ตนูโว ซึ่งมีลักษณะวิจิตรบรรจงนิยมใช้เส้นโค้งเลียนแบบธรใใชาติ
สีที่ให้ความนุ่มนวล เช่น เคร่ืองส าอางเน้นความหรูหรา 
  - เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่คือ อลูมิเนียมฟลอยล์ (Aluminium  foil) และ lophane 
film 
  - พัฒนาการเปิดใช้งานของบรรจุภัณฑ์ให้สะดวกขึ้น เช่น เจาะรูฝากระป๋องแป้ง 
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ภาพท่ี 3.2 อลูมิเนียมฟลอยล์ (Aluminium foil) 

 

 
ภาพท่ี 3.3 (Cellophane film) 

 
  ยุคเดคโค (ค.ศ. 1920 – 1939) เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ได้แก่ 
  - พลาสตก มการใชจรง ๆ ตงแตปีค.ศ. 1907  
  - Cellophane เป็นเฟิล์มบางใส นิยมใช้แพร่หลายโดยใช้ห่อขนม หรือหุ้มรอบซอง 
และกล่อง  
  - กล่องกระดาษแข็งเคลือบไข ส าหรับสินค้าที่ต้องการเก็บไว้ได้นานใช้บรรจุ
ไอศกรีม ครีม นม (Paper bottle)  
  - กระป๋องเบียร ์
  ยุคปฏิวัตบริการ (ค.ศ. 1920 - 1939) เกิดบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ได้แก่  
  - กระป๋องอัดฉีดแอโซอล จะมีสารขับด้นอยู่ภายในและจะออกมาพร้อมกับ 
ผลิตภัณฑ์เมื่อกดหัวฉีด เชน กระป๋องสเปรย  
  - Flexible packaging บรรจุภัณฑ์ทอ่อนตัวไม่คงรูป  
  - Squeezable bottle ขวดที่บีบได  
  - Blister pack แผ่นพลาสติกที่มีช่องบุ๋มเรียงกันส าหรับบรรจุภัณฑ์เช่น แผงยา  
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ภาพท่ี 3.4  บรรจุภัณฑ์ทอ่อนตัวไม่คงรูป (Flexible packagin) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.5  แผ่นพลาสติกที่มีช่องบุ๋มเรียงกันส าหรับบรรจุภัณฑ์ (Blister pack) 
   

ยุคเทคโนโลย(ีค.ศ. 1960 - 1970)  
  - ขวดพลาสติก กล่องกระดาษเคลือบไข กล่องกระดาษ เร่ิมมการน าไปประกบกับ 
ฟิล์มพลาสติกเพอใช้แท่นขวดแก้วบรรจุนม  
  - กระป๋องโลหะ น ามาบรรจุเคร่ืองดื่ม  
  - มีการใช้อลูมิเนียมฟลอยล์ และฟิล์มโพลิเอทธิลีนอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น  
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  ยุคนักออกแบบสร้างสรรค์(ค.ศ. 1980 - 1989)  
- ใช้Squeezable bottle แทนขวดแก้ว  
 

 
 

ภาพที่ 3.6 แทนขวดแก้ว (Squeezable bottle) 
   

ปี ค.ศ. 1990 – 1999  
  - Aseptic packaging บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  
  - Flexible packaging นิยมใช้กันมากขึ้นเนื่องจากน้ าหนักเบา  
  - Single portion packaging แบ่งการบรรจุออกเป็นหน่วยย่อย  
  - ค านึงถึงความสะดวกสบาย ความสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังค านึงถึงต้นทุนและ 
การน ากลับมาใช้ใหม  
  ปี ค.ศ. 2000 – 2003  
  - ความปลอดภัย เน้นสุขภาพของผู้บริโภค 
   - รูปแบบดึงดูดความสนใจ ใช้กราฟกและรูปร่างแปลกใหม่  
  - เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้หลัก 3R (Recycle - Reuse - Reduce)  
  - ราคาต้นทุนการผลิตเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  
  - อ่ืน ๆ อาจมีของแถมเพื่อดึงดูดผู้บริโภค  
  จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ปีค.ศ. 2003  
  - รูปทรง สีสันแปลกใหม่เล่นลวดลายและกราฟิก   
  - พกพาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน 
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   - ขนาดเล็กลง มีการใช้วัสดุรวม  
  - สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - มีหลากหลาย เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค  
3.3 หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  บรรจุภัณฑ์มีบทบาทส าคัญมากขึ้นต่อผู้ผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่ต้อง
ค านึงถึงศาสตร์และศิลป์ส าหรับใช้แก้ปัญหาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่
มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งส าคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ที่ผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจคือ วัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกส าหรับบรรจุ
ภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเพื่อผลิต บรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั้งเทคนิคการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้น เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็น
อย่างอื่นต่อการจ าหน่ายสินค้าทั้งในด้านการจัดจ าหน่ายและการขนส่ง ตลอดจนการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าเพื่อให้สามารถสู้คู่แข่งทางการค้าในตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพต่อไปใน
อนาคตได้อย่างยั่งยืน 
  ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
  ความหมายหรือนิยามของค าว่าการออกแบบ(Design)และบรรจุภัณฑ์(Pakaging)มี
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
  กูด (God) กล่าวว่า การออกแบบ เป็ยการวางแผนหรือก าหนดรูปแบบรวมทั้งการ
ตกแต่งในโคนงสร้างรูปทรงของงานศิลปะ ทัศนศิลป์ดนตรี ตลอดจนวรรณกรรม 
  รุณ ตั้งเจริญ กล่าวว่า การออกแบบ หมายถึง การวางแผนสร้างสรรค์รูปแบบโดย 
การวางแผนจัดส่วนประกอบของการออกแบบให้สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย วัสดุ และ การผลิต 
  นิไกโด เคล็คเตอร์ (Nikaifo Clecture) กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ เป็นเทคนิคที่ส่งเสริม
การขายกับการประสานประโยชน์ระหว่างวัตถุกับภาชนะบรรจุ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการ
คุ้มครองในระหว่างการขนส่ง และการเก็บรักษาในคลัง 
  จรูญ โกสิย์ไกรนิรมล  กล่าวว่า บรรจุภัณฑ์ คือการน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ 
พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็นภาชนะห่อหุ้มสิน้คา เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยที่มีความ
แข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วนที่ถูกต้องสร้างภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิด
ความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า 
  สรุปว่า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) หมายถึง การก าหนด
รูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้สัมพันธ์กับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ เพื่อการคุ้มครอง
ป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายและเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ใน
การสร้างสรรค์ 
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  โดยวัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีดังนี้ 
 1. เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองและรักษาคุณภาพสินค้า 

  2. เพื่อเป็นตัวชี้บงและ สื่อสารรายละเอียดสินค้าดึงดูดผู้บริโภคให้แสดงถึงภา
ลักษณ์ 
  3. เพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเอ้ือประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอยได้ดี มีควาาม
ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อส้รางบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และส้รางผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยใช้
ความรู้แขนงศิลปะเข้ามาสร้างคุณ ลักษณะ เช่น มีเอกลักษณ์ลักษณธพิเศษที่ดึงดูดและสร้างการ
จดจ าตลอดจนเข้าถึงความหมายและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
  ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์ 
  ประเทศไทยของเรามีสินค้ามีผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรมและการประมง
มากมาย เช่น ผักสด ผลไม้สด และสินค้าที่เป็นอาหารจากทะเล สิ่งที่กล่าวมานี้จะได้รับความ
เสียหายมากเนื่องจากสภาวะอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งที่เหมาะสมมีส่วนที่จะช่วยลด
ความเสียหายเหล่านั้นลงได้ซึ่งเป็นการช่วยให้ผลผลิตกล่าวถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี และจะท า
ให้ขายได้ในราคาสูงอีกด้วย จะเห็นได้ว่าการบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญเป็นอย่างยื่งต่อผลผลิต 
  ซึ่งสามารถสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1) รักษาคุณภาพ และปกป้องตัวสิ้นค้าเร่ิมตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให้ผลผลิต หรือ
ผลืตภัณฑ์เหล่านั้นมิให้เสียหายจากการปนเปื้อนจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้นความร้อน 
แสงแดด และการปลอมปนอื่น ๆ เป็นต้น 
  2) ให้ความสะดวกในการขนส่ง การจัดเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่ง เพราะ
สามารถรวมหน่วยของผลิตภัณฑ์หน่วยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได้ เช่น ผลไม้หลาย
ผลน าลงบรรจุในลังเดียวหรือเคร่ืองดื่มที่เป็นของเหลวบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดได้ เป็นต้น 
  3) ส่งเสริมทางด้านการตลาด  บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจ าหน่ายเป็นสิ่งแรกที่
ผู้บริโภคเห็น ดงนั้นบรรจุภัณฑ์จะต้องจะท าหน้าที่บอกกล่าวสิ่งต่าง ๆ ของตัวผลิตภัณฑ์โดยการ
บอกข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมดของตัวสินค้าและนอกจากนั้นจะต้องมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตาเชิญ
ชวนให้เกิดการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการท าหน้าที่ดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นเสมือนพนักงานขายไร้
เสียง (Silent Salesman) 
  หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ 
  ท าหน้าที่ทั้งต่อตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง และหน้าที่สื่อข้อมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มี
ดังนี้คือ 
  1) การท าหน้าที่บรรจุใส่สินค้า เช่นใส่ห่อสินค้า ด้วยการชั้งตวงวัดหรือนับ 
  2) การท าหน้าที่คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหักไหลซึม 
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  3) ท าหน้าที่รักษาคุณภาพอาหาร เช่น ป้องกันอากาศซึมผ่าน ป้องกันแสง และ 
ป้องกันความชื้น เป็นต้น 
  4) ท าหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น เคร่ืองหทายการค้า
ข้อมูลส่วนผสม และแหล่งผลิต เป็นต้น 
  5) ท าให้ตั้งราคาขายได้สูงขึ้น เนื่องจากความสวยงามของบรรจุภัณฑ์จะสร้าง
มูลค่าให้แก่สินค้า 
  6) เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดวางขนส่งและจัดแสดง 
  7) สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมการขานและเพิ่ม
ยอดขาย  
  ประเภทของบรรจุภัณฑ์ 

  ในสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันกันส่งในปัจจุบัน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จะมีส่วน 
ส าคัญในการเพิ่มมูลค่า และสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มี 
คุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสินค้าอ่ืนในท้องตลาด มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ 
ที่มีมูลค้าสูง เพื่อสามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น  
  โดยประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้  
  1) แบ่งตามวิธีการการบรรจุและวิธีการขนถ่าย 
  1.1) บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่
กับ ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ
เพิ่ม คุณค่าในเชิงพาณิชย์ เช่น การก าหนดใหม่ลักษณะพิเศษเฉพาะหรือท าให้มีรูปร่างทเหมาะแก่
การจับ ถือ และอ านวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งท าหน้าที่ให้ความปกป้องแก่
ผลิตภัณฑ์ โดยตรงอีกด้วย  

 1.2) บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมา เป็นชั้นที่ 
สอง มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจ าหน่ายรวม ตั้งแต่ 2–24 ชิ้น 
ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ า ความชื้น ความร้อน แสง 
แรงกระทบกระเทือน และอ านวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น  
  1.3) บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาด 
ใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากท า 
หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่หีบ 
ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ 
ขนส่งเท่านั้นเช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่(Number) ตราสินค้า และสถานที่ส่ง เป็นต้น 
  2) แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้  
  2.1) บรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ 
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ผู้บริโภคซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียว หรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ 
Secondary Package ก็ได้  

2.2) บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ 
รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ท าหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกันใหั 
เป็นหน่วยใหญ่เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง 
  3) แบ่งตามความคงรูป  

3.1) บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เคร่ีองแก้ว (Glass 
Ware) เซรามิก (Ceramic) พลาสติกจ าพวก (Thermosetting) ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติก
ฉีด เคร่ืองปันดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข่งแกร่งทนทานเอ้ืออ านวยต่อการใช้งาน และ
ป้องกัน ผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี 

3.2) บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semi Rigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ 
ที่ท าจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอะลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ าหนัก และการ 
ป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง  

3.3) บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยึดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ท า 
จากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมส่งมาก เน่ืองจากมีราคาถูก หากใช้
ใน ปริมาณมาก และระยะเวลานาน น้ าหนักน้อย มีรูปแบบ และโครงสร้างมากมาย 

4) แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์  
การจัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการ 

ตลาดจะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ที่ คลาย
กันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ และเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผลิตภ ณฑ์  

ลักษณะของการบรรจุภัณฑ์  
  1) บรรจุภัณฑ์ขั้นท่ีหนึ่ง (Primary Packaging)  

คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มตัวสินค้า เพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ตัวสินค้าได้รับความ 
เสียหายหรือเพื่อความสะดวกในการน าไปใช้งาน ตัวอย่างเช่น หลอดยาสีฟัน ขวดแชมพู  
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ภาพท่ี 3.7 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขั้นท่ีหนึ่ง (Primary Packaging) 

 
2) บรรจุภัณฑ์ขั้นท่ีสอง (Secondary Packaging)  
คือบรรจุภัณฑ์ที่มาห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นที่หนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวสินค้าได้รับ 

ความเสียหาย อีกทั้งยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้า ช่วยในการขายสินค้าโดยการดึงดูดความ 
สนใจของผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น กล่องยาสีฟัน และกล่องใส่ขวดเบียร์  

 
ภาพท่ี 3.8 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ขั้นท่ีสอง (Secondary Packaging) 

 
  3) บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging)  
คือ บรรจุภัณฑ์ที่ท าหน้าที่ในการเก็บรักษาและขนส่งสินค้า ตัวอย่างเช่น ลัง ตู้คอนเทรนเนอร์เป็น
ต้น 
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ภาพท่ี 3.9 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shipping Packaging) 

  องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  องค์ประกอบที่ออกแบบไว้บนบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกซื้อสินค้า 
นั้น รายละเอียด หรือส่วนประกอบบนบรรจุภัณฑ์จะแสดงออกถึงจุตส านึกของผู้ผลิตสินค้าและ 
สถานะของบรรจุภะณฑ์สามารถขยับเป็นสื่อโฆษณาระยะยาว  
  ส่วนองค์ประกอบทส าคัญบนบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยท่ีสุดควรมี ดังนี้  

1) ชื่อสินค้า  
2) ตราสินค้า  
3) สัญลักษณ์ทางการค้า  
4) รายละเอียดของสินค้า 
5) รายละเอียดส่งเสริมการขาย 
6) รูปภาพ  
7) ส่วนประกอบของสินค้า 
8) ปริมาตรหรือปริมาณ 
9) ชื่อผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย  
10) รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต และวันหมดอายุ เป็นต้น 

หลังจากที่มีการเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้วจึงเร่ิมกระบวนการออกแบบ
ด้วยการ เปลี่ยนข้อมูลที่ได้รับมาเป็นกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 
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ภาพท่ี 3.10 ตัวอย่างองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ 

  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อราคาของบรรจุภัณฑ์  
  ในกระบวนการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ มีองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อ 
ราคาของการพัฒนาบรรจุภณฑ์ทั้งต่อราคารวมและราคาต่อหน่วย ดังนี้  
  1) ราคาต้นทุนของวัสดุบรรจุภัณฑ์  
  2) ราคาของกรรมวิธีการผลตบรรจุภัณฑ์  
  3) ราคาของการเก็บรักษาและการขนส่ง  
  4) ราคาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์  
  5) ราคาของการใช้แรงงานที่เกี่ยวข้อง 
  การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  การใช้สีเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยให้การดึงดูดความสนใจของผบริโภค 
เกิดความสะดุดตาบงบอกถึงความหมาย และประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การก าหนด 
ความหมายจากสีจากความรู้สึก และก าหนดจากมาตรฐานสากลใช้ช่วยบอกถึงลักษณะการใช้งาน 
ตามประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากการใช้สีเพื่อตกแต่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นการ 
ก าหนดโดยผู้ออกแบบและความนิยมของสภาวะตลาดในปัจจุบัน  
  การใช้สีส าหรับการตกแต่งหีบห่อบรรจุภัณฑ์  
  องค์ประกอบทส าคัญในการเลือกใช้สีที่ควรค านึงถึงส าหรับการตกแต่งหีบห่อ
บรรจุ คือ  
  1) สีต่าง ๆ ที่ใช้บนเนื้อที่ของหีบห่อบรรจุควรติดต่อกันอย่างได้เร่ืองราวทั่งหมด
ไม่ ขัดกัน  
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  2) ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุ แต่ละสีควรจะประกอบกันแล้วเข้าใจกันได้ 
หรือเป็นสีคู่กันได้ ผู้บริโภค  
  3) สีที่ใช้ควรเป็นสีที่ยอบรับของผู้บริโภคในคลาด ถูกต้องตามรสนิยมของ
ผู้บริโภค 
  4) ขอบเขตของสื่งที่จะท าให้หีบห่อบรรจุ ขัดแย้งหรือไม่เด่น เมื่อเปรียบเทียบกับ 
หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน  
  5) การใช้สีต้องดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคที่สด ในกรณีที่จ าหน่ายในสถานที่ 
ต่าง ๆ กัน เช่น ร้านบริการเอง Supermarket ตู้แช่ หรืออ่ืน ๆ  
  6) การใช้สีที่ให้ความดึงดูดสูงสุด ภายใต้แสงสว่างมาก ๆ ซึ่งเป็นสภาวะปกติใน 
ร้านค้า  
  7) การใช้สีที่เหมาะกับค้านิยมของผบริโภค โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเภทของ 
ผลิตภัณฑ์  
  8) ขอบเขตของสีที่สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจในตราสินค้า และ 
ขอบเขต การใช้สีนี้ซ้ า ๆ กันในการจดจ าหน่ายและการโฆษณา  
  9) ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุที่ เขากินได้กับสีของสินค้าและการ 
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อให้เกิดความประทับใจขึ้นมาก  

 10) ขอบเขตของสีที่มีผลต่อราคาของหีบห่อบรรจุ 
 11) การยอมรับของหีบห่อบรรจุต่อผู้บริโภคและผู้ขายปลีก 

  12) ขอบเขตของหีบห่อบรรจุที่อาจจะก้าวร้าวและข่มบรรจุภัณฑ์ เพื่อการจ าหน่าย
ที่เดน่ ๆ อาจจะดูแล้วน่าเบื่อ ท าให้ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง  
  ข้อพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์  
  บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั่นจะต้องสามารถผลิต และน าไปบรรจุได้ด้วยวิธีการที่สะดวก 
ประหยัด และรวดเร็ว การเลือกบรรจุภัณฑ์มีข้อพิจารณา ดั้งต่อไปนี้  
  1) ลักษณะของสินค้า คุณสมบัติทางกายภาพประกอบด้วย ขนาด รูปทรง ปริมาตร 
ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ของแข็ง ของเหลว ผู้ออกแบบต้องทราบความเหนียวข้น ในกรณีเป็น 
ของเหลวและต้องรู้น้ าหนักหรือปริมาณหรือความหนาแนนส าหรับสินค้าที่เป็นของแห้งประเภท 
ของสินค้าคุณสมบัติทางเคมี คือ สาเหตุที่ท าให้สินค้าเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพจนไม่เป็นที่ยอมรับ 
ได้และปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น คุณสมบัติพิเศษอ่ืน ๆ เช่น กลิ่น การแยกตัว เป็นต้น สินค้าที่ 
จ าหน่ายมลักษณะเป็นอย่างไร มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ หรือทางเคมีอย่างไร เพื่อจะได้เลือกวัสดุใน 
การท าบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันรักษาได้ดี  
  2)ตลาดเป้าหมาย ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเพื่อจะได้เลือกบรรจุ 
ภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองกับความ 
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ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ต้องวิเคราะห์จุดยืนของสินค้าและบรรจุภัณฑ์เทียบกับคู่แข่งขันที่มี 
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เช่น ข้อมูลปริมาณสินค้าทจะบรรจุขนาด จ านวนบรรจุภัณฑ์ ต่อหน่วยขนส่ง 
และอาณาเขตของตลาด เป็นต้น  
  3) วิธีจดจ าหน่าย การจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคย่อมต้องการบรรจุ 
ภัณฑ์ลักษณะหนึ่ง แต่หากจ าหน่ายผ่านคนกลาง เป็นคนกลางประเภทใด มีวิธีการซื้อของเขาร้าน 
อย่างไร วางขายสินค้าอย่างไร เพราะพฤติกรรมของร้านค้าย่อมมีอิทธิพลต่อโอกาสขายของ 
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ รวมทั้งพจารณาถึงผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันที่จ าหน่ายในแหล่งเดียวกันด้วย  
  4) การข่นส่ง มีหลายวิธี และใช้พาหนะต่างกัน รวมทั้งระยะในการขนส่ง ความ 
ทนทาน และความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ การค านึงถึงวิธีที่จะใช้ในการขนส่งก็เพื่อพิจารณา 
เปรียบเทียบให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด รวมถึงประหยัดและปัจจัยเร่ืองดินฟ้าอากาศ ในปัจจุบันนิยม
การ ขนส่งด้วยระบบตู้บรรทุกส าเร็จรูป  
  5) การเก็บรักษา การเลือกบรรจุภณฑ์จะต้องพิจารณาถึงวธการเก็บรักษา สภาพ 
ของสถานที่เก็บรักษา รวมทั้งวิธีการ เคลื่อนย้ายในสถานที่เก็บรักษาด้วย  
  6) ลักษณะการน าไปใช้งาน ต้องน าไปใช้งานได้สะดวกเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน 
และค่าใช้จ่าย  
  7) ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยทจะต้องค านึงถึงเป็นอย่างมาก และต้อง 
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อยอดขาย หรือความสญเสียค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ บรรจุภัณฑ์ดอาจต้องจ่ายสูงแต่ 
ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อย่อมเป็นสื่งชดเชยที่ควรเลือกปฏิบัติรวมถึงผลการชดเชยในกระบวนการ 
ผลิต การบรรจุที่สะดวก รวดเร็ว เสียหายน้อย ประหยัด และลดต้นทุนการผลิตได้  
  8) ปัญหาด้านกฎหมาย บทบัญญัติด้านกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ปรากฏชัด 
เจน คือ กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบกราฟิกของผลิตภณฑ์ต้องเป็นไปตาม 
ข้อบังคับ นอกจากนี้ยังต้องศึกษาการใช้สัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบและ ขอ
บังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้น  
 
3.4 บรรจุภัณฑ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความเชื่อมโยงกับบรรจุภัณฑ์รูปที่ 1 จากวงจรชีวิตของบรรจุ
ภัณฑ์ถ้าสามารถน าบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ หรือน ามาหลอมใหม่ได้ จะสามารถลดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมไปได้มาก การจ ากัดบรรจุภัณฑ์หลังจากใช้แล้วสามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ถ้า
สามารถเลือกใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็สามารถแก้ไขได้ 
  1. การใช้พลังงานในการสกัดแร่ธาตุ เพื่อให้ได้วัคถุดิบบริสุทธิ์ส าหรับน าไปผลิต
เป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น โลหะ หรือการใช้พลังงานในการหลอมทรายให้เป็นแก้ว หรือการใช้สารจาก
การลั่นน้ ามันผลิตเป็นพลาสติก พลังงานที่ใช้อาจจะอยู่ในรูปของไฟฟ้า น้ ามัน หรือพลังงานในรูป
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อ่ืน ๆ นอกจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคก็เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้พลังงานจากน้ า การเผาท าลาย หรือ
การน ากลับมาแปรรูปใหม่ ก็ต้องใช้พลังงานเช่นกัน น้ ามันเป็นแกล่งพลังงาน และเมื่อใช้หมดไม่
สามารถจะผลิตทดแทนได้ จึงควรสงวนพลังงานในส่วนนี้ไว้ 
  2. ปัญหาการใช้น้ าในกระบวนการผลิตวัสดุภัณฑ์ เช่น การผลิตเยื่อกระดาษซึ่ง
ต้องใช้น้ าเป็นปริมาณมาก การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ จ าเป็นต้องใช้พลังงาน 
และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น 
  3. ปัญหาการปนเปื้อนของอากาศ เกิดจากกระบวนผลิตหรือเผาบรรจุภัณฑ์จ าพวก
พลาสติกในกลุ่มโพลิไวนิลคริไรด์ (Polyvinyl chloride) และโพลิสไตรรีน (Polystyrene) ซึ่งเกิด
จากสารไดออกซิน สารซัลฟอร์ไดออกไซต์ นอกจากนี้ถ้ามีสารกลุ่ม CFC (Chlorofluorocarbon) ที่
บรรจุในกระป๋องสเปรย์ และเป็นสารท าให้โฟมมีลักษณะพอง เป็นตัวกลางที่ท าลายชั้นโอโซน ท า
ให้โลกได้รับสีอุลตราไวโอเลตมาก และอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังได้ 
  4. ปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เป็นปัญหาส าคัญของทุกคนประเทศ 
การก าจัดขยะได้กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของชุมชนเมืองการเพิ่มปริมาณขยะจะเพิ่ม
ตามการขยายตัวของประชากรในประเทศไทยมีรายงานว่ามีปริมาณการใช้วัสดุเพื่อผลิตเป็นบรรจุ
ภัณฑ์เพิ่มขึ้นทุกปี พ.ศ. 2543 มีการใช้พลาสติกเป็นปริมาณ 634,500 ตัน กระดาษ 921,000 ตัน 
เหล็ก 340,000 ตันและอลูมิเนียม 53,000 ตัน บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตได้ถ้าสามารถก าจัดให้หมดไปจะ
กลายเป็นปริมาณขยะมหาศาลเป็นการเสียเงินจ านวนมากเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะจากบรรจุภัณฑ์
จึงต้องพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เมื่อน าไปฝัง สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า 
สามารถน าไปแปรรูปใหม่โดยไม่ก่อมลพิษ และมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค และควรลดการใช้
บรรจุภัณฑ์ลงนอกจากลดปริมาณขยะ ยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง 
3.5 ตราสินค้า 

 นิยามตราสินค้า (Brand) ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ ถ้อยค า สัญลักษณ์เคร่ืองหมาย หรือ การ
ออกแบบ หรือ การผสมของ สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ที่เป็นการระบุถึงสินค้า หรือ บริการของผู้ขาย 
หรือกลุ่มผู้ขายเพื่อท าให้สินค้าของ ตนเองแตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน ๆ (Kotler & Keller, 2009, p. 
276) ตราสินค้า หมายถึง ชื่อ ค าเรียก สัญลักษณ์หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค าขวัญ สีสัน อย่างใด 
อย่างหนึ่ง หรือ หลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อทาให้สินค้าหรือ บริการของ 
องค์กรแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง (American Marketing Association) ตราสินค้า 
หมายถึง ความโดดเด่นของชื่อ สัญลักษณ์เช่น โลโก้เคร่ืองหมายการค้า หรือการ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยมีเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ท าให้ผู้บริโภค  

 สามารถทราบที่มาของสินค้าและยังช่วยปกป้องบริษัทลูกค้าของบริษัทจากคู่แข่งที่พยายาม
เข้ามาท า ตลาด (Aaker, 1991, p. 7) ตราสินค้า หมายถึง องค์ประกอบหลักที่ส าในการสร้าง
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ความส าเร็จของสินค้าในตลาด เพราะ ถ้าไม่มีตราสินค้า ผู้บริโภคไม่สามารถมีภาพความทรงจ าของ
สินค้าและไม่สามารถระบุสินค้าได้ชัดเจน และไม่มีความมั่นใจความสินค้าที่ซื้อมาจะดีเหมือน
สินค้าอ่ืน ๆ หรือเหมือนสินค้าที่เคยซื้อมา องค์ประกอบสินค้าทั้ง ถ้อยค า สัญลักษณ์การออกแบบ 
รูปทรงต่าง ๆ หรือสีล้วนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ แสดงถึงลักษณะและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มี
บุคลิกภาพและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นกับ ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ในท้องตลาด ดังนั้นการ
ออกแบบตราสินค้าที่ดีที่สามารถสร้างความจดจ าได้ง่าย หรือ โดดเด่น ซึ่งตราสินค้าควรแสดง
ลักษณะบางประการของสินค้าเมื่อผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับตรา สินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะเข้าใจใน
ตราสินค้านั้นว่ามีคุณภาพอย่างไรสามารถท าให้สะดวกในการสื่อสาร ระหว่างผู้บริโภคกับตรา
สินค้านั้น ๆ 

 นิยามคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) คุณค่าตราสินค้า หมายถึง กลุ่มของสินทรัพย์ที่
เชื่อมโยงกับชื่อตราสินค้าและสัญลักษณ์ที่ สามารถเพิ่มหรือลดมูลค่าตราสินค้า หรือบริการให้กับ
บริษัท (Aaker, 1991, p. 43) คุณค่าตราสินค้า หมายถึง คุณค่าทางธุรกิจและความคาดหวังต่าง ๆ ที่
ผู้บริโภคมีต่อองค์กร สินค้า และบริการ รวมถึงประสบการณ์จากการสื่อสารและการรับรู้ท่านมา
จากตราสินค้า (VanAuken, 2002, p. 17) คุณค่าตราสินค้า หมายถึง การรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับ
ตราสินค้า รวมถึงความสัมพันธ์ คุณภาพที่มีความสัมพันธ์กับสินค้า บริการ ความสามารถทาง
การเงิน ความจงรักภักดีของลูกค้า ความ พึงพอใจ และความนิยมทั้งหมดที่จะส่งผลไปถึงตราสินค้า 
(Knapp, 2000, p. 3) องค์ประกอบคุณ ค่าตราสินค้า Aaker (1991) ได้อธิบายถึงคุณค่าตราสินค้าผ่าน
องค์ประกอบ 5 ส่วน 

  ตราสินค้าแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้ 

  1. ไม่รู้จกัตราสินค้า (Unaware of Brand) เป็นระดับที่ผู้บริโภคไม่รู้จักตราสินค้า  

  2. จดจ าตราสินค้าได้ (Brand Recognition) เป็นระดับที่ผู้บริโภคสามารถนึกชื่อ
ตราสินค้าได้ เมื่อมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสินค้า 

   3. การระลึกได้ในตราสินค้า (Brand Recall) ในระดับนี้ผู้บริโภคสามารถระลึกชื่อ
ตราสินค้าได้ และระดับของผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องมีการช่วยแนะน าจากผู้ถาม  

  4. ระดับสูงสุดในใจ (Top of Mind) ในระดับนี้ผู้บริโภคสามารถระลึกถึงตรา
สินค้านั้น ๆ ได้เป็น ล าดับแรกการท าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักต่อผู้บริโภคนั้น ต้องอาศัยกระบวนการ
สื่อสารเพื่อให้ความรู้ความ เข้าใจในตราสินค้า เพราะจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบของ
การสื่อสาร เช่น การเผยแพร่ ข่าวสาร การจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณค่าตราสินค้าได้ดังนี้  
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 1. เมื่อผู้บริโภครู้จักตราสินค้าจะเอ้ือประโยชน์ต่อการสื่อสารคุณสมบัติของสินค้า
ไปสู่ผู้บริโภค เน่ืองจากผู้บริโภคสามารถเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับคุณสมบัติของสินค้าได้ทันที  

 2. การรู้จักตราสินค้าจะท าให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยกับตราสินค้าและสามารถ
พัฒนาสู่การชื่น ชอบต่อตราสินค้า  

 3. การรู้จักตราสินค้าเป็นการแสดงออกถึงความมีตัวตน ค ามั่นสัญญา และ
คุณลักษณะของ สินค้าต่อผู้บริโภคผ่านการสื่อสารการตลาดเพื่อแสดงให้ตราสินค้ามีความแตกต่าง
หรือน่าสนใจกว่าสินค้า คู่แข่งการรู้จักตราสินค้าท าให้ผู้บริโภคน าตราสินค้านั้น ๆ เข้ามารวมอยู่ใน
ตราสินค้าที่อาจได้รับการ พิจารณาคัดเลือกในกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Aaker,1991, pp. 63 – 66)  

 4. คุณภาพที่ถูกรับรู้(Perceived Quality) การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ
โดยรวมความเหนือกว่าของสินค้าหรือบริการโดยพิจารณา จากวัตถุประสงค์ในการใช้บริการหรือ
คุณสมบัติของสินค้านั้น ๆ คุณภาพที่ถูกรับรู้จะไม่เปลี่ยนตามความ พึงพอใจในคุณค่าเสมอไป  

3.6 การทดสอบความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ 

    ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ต่างก็ต้องการ
บรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดี ปัญหาคือบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นใช้มาตรการใดในการวัด ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่
นั้นสามารถสั่งมาใช้งานได้ตามแต่ผู้แปรรูปหรือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะผลิตให้ และใช้บรรจุภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตรายเดียวกันเป็นปีๆ โดยที่สินค้าไม่ เคยบอบช้ า เสียหาย ภายใ ต้ปรากฏการณ์ เช่นนี้
ผู้ประกอบการต้องเชื่อว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่นั้นดีแน่ๆ เพราะสินค้าไม่เคยเสียหายเลย ค าถามที่อาจ
เกิดขึ้นต่อมาว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้นั้นอาจดีเกินไปหรือไม่ ถ้ายอมรับว่าดีเกินไป อาจเปิดโอกาสที่จะ
ลดคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ลงเพื่อประหยัดต้นทุน ปัญหาก็คือ จะลดคุณภาพอะไรของบรรจุภัณฑ์
และจะลดลงเท่าไรโดยที่สินค้าขนส่งจะยังคงไม่แตกหักเสียหาย คุณภาพที่ต้องการลดนี้จ าเป็นต้อง
ใช้การทดสอบประเมินค่าออกมา ถ้าลดคุณภาพบรรจุภัณฑ์ลงแล้วต้นทุนย่อมลดลงตาม และเมื่อสั่ง
บรรจุภัณฑ์ใหม่นี้มาใช้แล้วยังคงไม่มีอะไรเสียหาย ย่อมแสดงว่าบรรจุภัณฑ์ที่ยอมใช้มาเป็นปีๆ เป็น
บรรจุภัณฑ์ที่ดีเกินไป หรือที่เรียกว่า Over packaging ในทางกลับกัน ถ้าบรรจุภัณฑ์ใดไม่สามารถ
ป้องกันสินค้าไดจะเรียกว่า Under packaging 

 การควบคุมคุณภาพของวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ได้คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้น
จ าต้องวิเคราะห์ทั้งระบบ เร่ิมจากวัตถุดิบจนกระทั่งถึงผู้บริโภครับประทานหมดแล้วตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว การควบคุมคุณภาพนี้มีค่าใช้จ่ายและบริษัทขนาดเล็กต่างๆ มักคิดว่าไม่สามารถยอมจ่าย
ค่าใช้จ่ายนี้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดสอบต่างๆ สาระที่จะกล่าวในบทนี้ ต้อง
ใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรแพงพอสมควร อย่างไรก็ตามการทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพเป็น
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สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อน าทางไปสู่การลดค่าใช้จ่ายรวมของบรรจุภัณฑ์ เช่น การหยุดเคร่ืองบรรจุ 
เนื่องจากคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ไม่ดีหรือใช้งานไม่ได้ เป็นต้น ย่อมท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจะ
พบว่าเมื่อคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ดีขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพจะสูงตาม ผู้ประกอบ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อาหาร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดระดับคุณภาพที่ต้องการ 
ด้วยการส่งวัสดุและบรรจุภัณฑ์ไปทดสอบตามหน่วยราชการหรือสถาบันการศึกษาและเลือกการ
ทดสอบที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3.1. คุณภาพท่ีดีขึ้นย่อมมีค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพ 

 ก่อนการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ใดๆ จะต้องรู้ถึงจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 
เนื่องจากการทดสอบมีหลายวิธี แต่ละวิธีก าหนดมาตรฐานและวิธีการทดสอบที่แตกต่างกัน แม้ว่า
จะใช้เคร่ืองมือทดสอบอย่างเดียวกัน กล่าวโดยทั่วไปแล้วการทดสอบอาจมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 

         1. เปรียบเทียบวัสดุต่างชนิดกันโดยการท าการทดสอบพร้อมๆ กัน 

         2. ควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ใช้จริงกับวัสดุที่เคยผ่านการทดสอบมาแล้วโดยการ
เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการทดสอบต่างชนิดและต่างวาระกัน 

         3. ศึกษาถึงคุณสมบัติการใช้งานของวัสดุหรือตัวบรรจุภัณฑ์ เช่น การทดสอบ
ความสามารถทนแรงกดในแนวดิ่ง เพื่อจ าลองการรับน้ าหนักขณะเรียงซ้อนของสินค้า เป็นต้น 
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 จุดมุ่งหมายที่ 3 เป็นการทดสอบที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากเป็นการทดสอบเพื่อจ าลอง
การใช้งานของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ส่วนการทดสอบตามจุดมุ่งหมายที่ 1 และ 2 อาจรวมสรุปได้ว่า
เป็นการทดสอบเพื่อบ่งบอกคุณลักษณะของวัสดุ (Identification Test) 

  มาตรฐานการทดสอบ 

 มาตรฐานการทดสอบจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบและวิธีการทดสอบจะ
ขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ เช่น มาตรฐานของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 
หรือที่เรียกย่อว่า สมอ. มาตรฐานในการทดสอบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ร่างขึ้นมาโดยสมอ. รวบรวมอยู่
ในภาคผนวกที่ 1 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สามารถใช้เป็นแนวทางการ
ทดสอบได้อย่างกว้างๆ นอกจากมาตรฐานของสมอ. แล้ว มาตรฐานการทดสอบยังอาจแบ่งได้หลาย
ระดับ ดังต่อไปนี้ 

         1. มาตรฐานของแต่ละองค์กร บริษัทหรือหน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดหาวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์และระบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะร่างมาตรฐานการทดสอบของตัวเองออกมาใช้เพื่อให้ได้
คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ตามแต่ความเหมาะสมที่จะใช้งาน มาตรฐานของแต่ละองค์กรเหล่านี้จะมี
ความต้องการหรือรายละเอียดทางการทดสอบเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

         2. มาตรฐานของกลุ่มอาชีพเดียวกัน มาตรฐานการทดสอบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมักจะ
เกิดจากองค์กรเหล่านี้ เนื่องจากมีความพร้อมในห้องปฏิบัติการและนักวิจัย กลุ่มอาชีพเหล่านี้จะมี
การจัดตั้งในแต่ละประเทศและมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ทาวิชาการซึ่งกันและกัน กลุ่มที่มี
ชื่อเสียง ได้แก่ 

            - FEFCO, Federation Europeans des Fabricants de Carton Ondule Test Metohds 
(มาตรฐานทดสอบของสหพันธ์แปรรูปกล่องกระดาษลูกฟูกของยุโรป) 

            - TAPPI หรือ The Technical Association of Pulp and Paper Industry, Atlanta. 

            - Uniform Freight Classification Committee, Atlanta. 

            - The American Society of Mechanical Engineers, New York. 

            - INCPEN, Industry Council for Packaging in the Environment, London. 

            - USDA, Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin. 

            - BPBMA, British Paper of Board Manufacturers Association. 
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 องค์กรต่างๆ เหล่านี้ส่วนมากจะเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่ได้แสวงหาก าไร แต่เป็น
การเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพเดียวกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

         3. มาตรฐานขององค์กรระดับประเทศและระหว่างประเทศ องค์กรสมอ. ของไทย
เป็นองค์กรหนึ่งที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ซึ่งประสานงานโดยตรงกับ  ISO หรือInternational Standard 
Organization ส าหรับวงการบรรจุภัณฑ์มีองค์กรที่เรียกว่า  ISTA (International Safe Transit 
Association) ที่มีเครือข่ายทั่วโลก โดยเน้นในเร่ืองการท าการทดสอบก่อนท าการขนส่งเพื่อลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ในวงการอาหารมาตรฐานระหว่างประเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด 
คือ Codex ซึ่งมีชื่อเต็มว่า Codex Alimentarius Commission ซึ่งเป็นองค์กรร่วมระหว่าง Food and 
Agriculture of the United Nations และ World Health Organization ส่วนองค์กรแต่ละประเทศที่มี
ร่างมาตรฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 

            - ASTM, American Society for Testing and Materials 

            - BS, British Standard. 

            - JIS, Japan Institute of Standard. 

            - Normes Francaise (มาตรฐานฝร่ังเศส) 

            - Deutsche Industrie Normen (มาตรฐานเยอรมันที่รู้จักกันในนาม DIN) 

 การเลือกใช้มาตรฐานใดเป็นแนวทางในการทดสอบต้องขึ้นอยู่กับการใช้งาน 
ตัวอย่างเช่น มีกาส่งสินค้าไปประเทศใด ย่อมจะใช้มาตรฐานการทดสอบของประเทศนั้น หรือ
อาจจะใช้มาตรฐานการทดสอบในจุดมุ่งหมาย 2 และ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐาน
การทดสอบของระดับ 1 ส าหรับเพื่อใช้ในองค์กรของตัวเอง 

 การควบคุมสภาวะก่อนท าการทดสอบและระหว่างการทดสอบ นับเป็นสิ่งส าคัญ
มากในการทดสอบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการแน่ใจว่าวัสดุที่ใช้ในการทดสอบจะได้คุณภาพตาม
สภาวะหนึ่งๆ ตามที่ก าหนดไว้ สาเหตุเพราะวัสดุบรรจุภัณฑ์หลายประเภท โดยเฉพาะกระดาษ
สามารถดูดซึมหรือคายความชื้นสู่อากาศรอบตัวได้ ในกรณีที่เป็นการทดสอบขั้นวิกฤติ อาจ
จ าเป็นต้องตรวจสอบดูว่าความชื้นจริงๆ ในวัสดุบรรจุภัณฑ์มีปริมาณเท่าไร เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุที่
ใช้ทดสอบนั้นอยู่ในสภาวะเดียวกับที่ต้องการหรือตามข้อก าหนด 

 การควบคุมสภาวะการทดสอบในแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกัน แล้วแต่สถาน
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศนั้น ตัวอย่างเช่น ประเทศอาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส 
เยอรมัน เนเธอร์แลนด์และอังกฤษ จะใช้สภาวะการทดสอบควบคุมที่อุณหภูมิ 23°c และความชื้น
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สัมพัทธ์ที่ ร้อยละ 65 ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 50 ที่
อุณหภูมิเดียวกัน 23°c ในขณะที่ประเทศไทย ทางสมอ. ได้ก าหนดไว้ที่อุณหภูมิ 27°c และความชื้น
สัมพัทธ์ที่ร้อยละ 75 

 การก าหนดสภาวะทดสอบ ยังต้องค านึงถึงสภาพความเป็นจริงที่บรรจุภัณฑ์ต้อง
ประสบ ตัวอย่างเช่น ถ้าบรรจุภัณฑ์จะส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ก็ควรใช้มาตรฐานของสภาวะการ
ทดสอบของอเมริกาด้วย ห้องที่ใช้ในการทดสอบและเก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์จึงต้องควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นด้วยระบบปรับอากาศตามสภาวะควบคุมมาตรฐานที่ต้องการ 

 เมื่อมีการควบคุมสภาวะเป็นอย่างน้อย 24 ชั่วโมงแล้วจึงเร่ิมท าการทดสอบ การ
ทดสอบที่ดีจะต้องมีความแม่นย า (Precise) และไม่แปรปรวนจากการทดสอบแต่ละคร้ัง ความ
แม่นย านี้มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่อไปนี้ 

         1. ความสลับซับซ้อนของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ รวมทั้งการ
ปรับเคร่ือง (Calibration) 

         2. บุคลากรที่ใช้ในการทดสอบมีขีดความสามารถแค่ไหน รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่
ท าการตัดสินใจและประเมินการทดสอบ 

         3. จ านวนคร้ังในการทดสอบที่ไม่ท าให้เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปและได้ผลที่
ใกล้เคียงความเป็นจริง ในกรณีนี้อาจจะต้องเปรียบเทียบกับมาตรฐานต่างๆ ที่มีอยู่ แล้วเลือก
มาตรฐานที่เหมาะสมสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการทดสอบ 

 ขั้นตอนสุดท้ายของการทดสอบ คือ การน าเอาผลจากการทดสอบไปใช้งาน ซึ่งจะ
แปรตามประเภทและจุดมุ่งหมายของการทดสอบที่ได้ตั้งไว้ 

  ประเภทของการทดสอบ 

 การทดสอบบรรจุภัณฑ์ สามารถแบ่งประเภทของการทดสอบอย่างง่ายๆ ได้ 2 
ประเภท คือ การทดสอบเพื่อการบ่งบอก (Identification Test) และการทดสอบเพื่อประเมินการใช้
งาน (Performance Test) 

  การทดสอบเพื่อการบ่งบอก 
 การทดสอบประเภทนี้จะเป็นการทดสอบวัสดุที่ใช้ผลิตตัวบรรจุภัณฑ์ เพื่อหาคุณ

ลักษณะเฉพาะของวัสดุนั้น เช่น กระดาษมักใช้น้ าหนักเป็นเกณฑ์ในการซื้อขายการทดสอบจึงวัดค่า
น้ าหนักมาตรฐาน ในขณะที่พลาสติกจะใช้ความหนาแน่นเป็นเกณฑ์ในการแยกประเภทของ
พลาสติก เป็นต้น 
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 การทดสอบเพื่อการบ่งบอกคุณลักษณะของวัสดุบางประเภท ยังสัมพันธ์กับการใช้
งานของบรรจุภัณฑ์ เช่น การวัดอัตราการซึมผ่านของน้ าและก๊าซ จะมีความสัมพันธ์กับการ
คาดคะเนอายุของผลิตภัณฑ์อาหาร หรือการทดสอบความแข็งแรงตามขอบของกระดาษลูกฟูกจะ
สัมพันธ์กับความสามารถรับแรงกดในแนวดิ่งของกล่องลูกฟูก เป็นต้น 

 ในกรณีที่มีการทดสอบเพื่อการบ่งบอกของวัสดุจากหลายแหล่งพร้อมกัน เพื่อ
เปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุแต่ละแหล่งนั้น จะมีการทดสอบประเภทนี้ค่อนข้างจะบ่อย วิธีการ
ทดสอบจะท าโดยการแยกวัสดุที่ก าลังใช้อยู่เป็นวัสดุหลัก (Control) และวัสดุอ่ืนที่ทดสอบเพื่อ
เปรียบเทียบเป็นวัสดุแปร (Variables) ในการทดสอบแต่ละคร้ังควรทดสอบวัสดุหลักสลับกับวัสดุ
แปร เพื่อลดความแปรปรวนของอุปกรณ์ทดสอบหลังจากที่ทดสอบเป็นเวลานาน เช่น การทดสอบ
คร้ังแรกจะเร่ิมด้วยวัสดุหลักแล้วตามด้วยวัสดุแปร การทดสอบคร้ังที่สองจะสลับกันโดยเร่ิมด้วย
วัสดุแปรแล้วค่อยตามด้วยวัสดุหลัก เป็นต้น 

  การทดสอบเพื่อประเมินการใช้งาน 

 บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาใช้งานจะต้องท าหน้าที่ต่างๆ กัน ตัวอย่างเช่น บรรจุ
ภัณฑ์กล่องลูกฟูกมักจะใช้ในการป้องกันอันตรายทางกายภาพระหว่างการเก็บในคลังสินค้าหรือ
การขนส่ง การทดสอบเพื่อการใช้งานในการเก็บคงคลังจะเป็นการทดสอบความสามารถรับแรงกด
ในแนวด่ิง (Compression Strength) เนื่องจากในคลังสินค้ากล่องจะถูกเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ แต่ละชั้น
จะกดทับลงมายังกล่องที่อยู่ข้างล่าง ดังนั้นการทดสอบความสามารถรับแรงกดในแนวดิ่งจึงเป็นการ
จ าลอง (Simulation) การกดทับในคลังสินค้าของการเรียงซ้อนนั่นเอง 

 นอกจากการแยกประเภทการทดสอบเป็นการบ่งบอกและการประเมินใช้งานแล้ว
ยังสามารถแยกตามความคล้ายคลึงของลักษณะทดสอบ จากมาตรฐานขององค์กรต่างๆ ดังที่กล่าว
มาแล้ว โดยจัดแบ่งประเภทของการทดสอบที่คล้ายๆ กันเป็น 3 กลุ่มได้ดังนี้ 

            กลุ่มที่ 1 การทดสอบคุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ด้านการป้องกันรักษาคุณภาพและการ
บรรจุ เช่น การซึมผ่านของไอน้ าหรือก๊าซ และความเข้ากันได้ (Compatibility) ของบรรจุภัณฑ์กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารในแง่ของความแข็งแรง ได้แก่ ความต้านทานต่อการทิ่มทะลุ ความต้านทานต่อ
แรงดึง เป็นต้น 

            กลุ่มที่ 2 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ความหนาที่
แปรปรวน ความแข็งแรงของรอยปิดผนึก และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานซึ่งมีผลต่อการเดินวัสดุ
บรรจุภัณฑ์บนเคร่ืองจักร เป็นต้น 
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            กลุ่มที่ 3 การทดสอบคุณสมบัติทางด้านความสวยงานของบรรจุภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น 
ความแวววาวเป็นประกาย (Haze and Gloss)  ความสามารถต้านทานต่อการเสียดสี และ
ความสามารถในการจับฝุ่นจากอากาศ เป็นต้น 

 ในการเลือกมาตรฐานการทดสอบใดๆ ก็ตาม จ าต้องทราบว่าผลที่ได้จากการ
ทดสอบจะน าไปประเมินใช้งานได้อย่างไรบ้าง 

  การทดสอบวัสดุ 

   การทดสอบกระดาษ เปลวอะลูมิเนียม และฟิล์ม 

  น้ าหนักมาตรฐาน ความหนา และความหนาแน่นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแผ่นๆ 
มักจะซื้อขายกันด้วยน้ าหนักมาตรฐานหรือ Basis Weight ตัวอย่างเช่น กระดาษที่เรียกว่า 100 กรัม 
ความจริงเป็นการเรียกจาก น้ าหนักมาตรฐานเป็นกรัมต่อตารางเมตร แต่เรียกง่ายๆ ว่า กรัม บางคร้ัง
อาจจะได้ยินค าว่า gsm ซึ่งย่อมาจาก "gram per square-meter" หรือกรัมต่อตารางเมตรนั่นเอง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3.2. การทดสอบด้วยการชั่งน้ าหนัก 

 ในอดีตมีการเรียกน้ าหนักมาตรฐานเป็นปอนด์ต่อรีม ค าว่า รีม คือ จ านวนกระดาษ 
500 แผ่น ของขนาด 24 นิ้ว x 36 นิ้ว ซึ่งมีพื้นที่เท่ากับ 432,000 ตารางนิ้ว ดังนั้น น้ าหนักมาตรฐาน 
40 ปอนด์ต่อรีม คือ กระดาษขนาดและจ านวนดังกล่าวชั่งได้น้ าหนัก 40 ปอนด์ 

 ส่วนความหนานั้นเป็นคุณสมบัติที่สองที่มักจะกล่าวถึง เนื่องจากความหนามีผล
โดยตรงต่อความเหนียวหรือความสามารถในการงอพับของวัสดุบรรจุภัณฑ์ และยังสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการซึมผ่านของไอน้ าหรือก๊าซของวัสดุบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ศัพท์ค าว่า ความหนา ใน
ภาษาอังกฤษ นอกจาก Thickness แล้ว บางคร้ังเรียกว่า Caliper 

 ส าหรับกระดาษแข็ง บางทีมีการเรียกความหนาเป็นพอยต์ (Points) ซึ่งหมายถึง
เศษหนึ่งส่วนพันของหนึ่งนิ้ว ดังนั้นกระดาษแข็งที่หนา 0.025 นิ้ว ก็คือ 25 พอยต์ ความหนาแน่นจะ
ได้จากการค านวณของน้ าหนักและความหนา คือ มีค่าเป็นน้ าหนักต่อหน่วยปริมาตร 
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 ความหนาแน่นนี้เป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นต้องทราบของกระดาษประเภทต่างๆ 
เน่ืองจากความหนาแน่นที่แตกต่างกันของกระดาษแต่ละชนิด มีผลต่อคุณสมบัติต่างๆ ของกระดาษ
โดยตรง 

   ความต้านทานต่อแรงดึง (Tensile Strength)การทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง
เป็นการทดสอบศักยภาพความทนทานต่อแรงดึงของวัสดุ โดยวัสดุบรรจุภัณฑ์จะถูกแรงดึงอย่าง
ช้าๆ จนกระทั่งขาดออกจากกัน แล้ววัดค่าแรงดึงสูงสุดขณะที่ขาดและยืดตัวของวัสดุสุดท้ายขณะที่
ขาด การทดสอบนี้นับเป็นการทดสอบคุณสมบัติทางกลอย่างง่ายของวัสดุที่เป็นแผ่นหรือฟิล์ม การ
ทดสอบมักจะท าใน 2 ทิศทาง คือ ในแนวทิศที่วัสดุผลิตจากเคร่ืองจักรแปรรูป เรียกว่า ทิศในแนว
ของเคร่ืองจักร (Machine Direction หรือ MD) และอีกทิศหนึ่ง คือแนวที่ตั้งฉากกับ MD (Cross-
Machine Direction หรือ CD) ผลการทดสอบ 

7. การใช้ระบบ Barcode  

  ระบบบาร์โค้ด คือ การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้งาน
ในกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท างาน เพิ่มความถูกต้อง
แม่นย า และลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการท างานด้วยวิธีการปกติ อีกคร้ังยังสามารถน าข้อมูล
ที่ได้จากระบบบาร์โค้ด ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้อีกหลายอย่าง เช่น ในเร่ืองการตรวจสอบ
ย้อนกลับ (Traceability) เป็นต้น 
  การน าระบบบาร์โค้ดไปใช้งานนั้น ผู้ใช้งานจะต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการ
ท างานทางธุรกิจเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจถึงข้อดี และข้อด้อยของระบบบาร์โค้ด มองเห็นภาพ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ เมื่อน าระบบบาร์โค้ดมาใช้งานแล้ว 
  บาร์โค้ด คือ สัญลักษณ์ที่มีรูปแบบเป็นแท่ง สร้างขึ้นมาจากมาตราฐานของการ
สร้างบาร์โค้ด แท่งบาร์โค้ดนั้นถูกเข้ารหัสแทนข้อมูลที่เราต้องการเก็บไว้ในแท่งบาร์ เช่นเก็บข้อมูล
รหัสสินค้า ข้อมูลล็อทของสินค้า ข้อมูลวันที่หมดอายุของสินค้า เป็นต้น ซึ่งแท่งบาร์โค้ดนั้น มอง
ด้วยตาของเราไม่สามารถอ่านความหมายได้ว่าคือข้อมูลอะไร จะต้องใช้อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดช่วย 
ถึงจะได้ข้อมูลออกมาจากแท่งบาร์โค้ด 
  อุปกรณ์ท่ีใช้อ่านบาร์โค้ด 
  เรียกโดยทั่วไปว่า เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น 
  สแกนเนอร์อ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ใช้ต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ที่เราเห็น
ตามร้านสะดวกซื้อ 
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  อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดแบบพกพา (Barcode Handheld Mobile Computer) ซึ่ง
สามารถอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ด แล้วแสดงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์มือถือได้เลย ส่วนมากใช้ในงาน
ภาคอุตสาหกรรม 
  โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ซึ่งสามารถติดตั้งโปรแกรมส าหรับ
อ่านบาร์โค้ด ด้วยการถ่ายรูปบาร์โค้ดแล้วอ่านค่าออกมาได้ หลายคนคงเคยลองใช้มาแล้ว 
 

 
ภาพท่ี 3.5 เคร่ืองสแกนเนอร์อ่านบาร์โค้ด 

 

 
ภาพท่ี 3.6 คอมพิวเตอร์อ่านบาร์โค้ดแบบพกพา (Handheld) 

 

 
ภาพท่ี 3.7 โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ก็อ่านบาร์โค้ดได้ 

  ประเภทของบาร์โค้ด 
  มีอยู่หลายรูปแบบที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน แต่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ 
ได้แก่ 
  1. บาร์โค้ดแบบแท่งบาร์ เช่น แบบ ENA-13, Code 128 เป็นต้น 
  2. บาร์โค้ดแบบสองมิติ เช่น แบบ Data Matrix, QR Code เป็นต้น ซึ่งสามารถเก็บ 
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ภาพท่ี 3.8 ตัวอย่างบาร์โค้ดแบบแท่ง และบาร์โค้ด 2 มิติ 

 
  ประโยชน์พื้นฐานของบาร์โค้ด  
  1. อ่านข้อมูลได้ถูกต้อง (Accuracy) คือ ถ้าเราใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดแล้ว เราจะได้
ข้อมูลที่อยู่ในบาร์โค้ดอย่างถูกต้อง (ยกเว้นสร้างบาร์โค้ดมาผิดเอง) ตัวอย่างเช่น ถ้าเราให้คนท าการ
คีย์ข้อมูลรหัสสินค้าที่เป็นตัวเลขจ านวน 20 หลัก ลงในคอมพิวเตอร์ อาจเป็นไปได้ว่าคนจะท าการ
มองตัวเลขแล้วคีย์ผิด แต่ถ้าเราใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด ท าการอ่านบาร์โค้ดแล้วนั้น ข้อมูลรหัสสินค้า
ทั้ง 20 หลัก ที่อ่านมาได้จากการสแกน จะมีความถูกต้อง 100% เพราะเป็นการใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
  2. ความรวดเร็วในการอ่านข้อมูล (Rapid) เมื่อเทียบความเร็วของคน ในการอ่าน
ข้อมูล กับใช้เคร่ืองอ่านบาร์โค้ดอ่านข้อมูลในบาร์โค้ดนั้น เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด สามารถอ่านข้อมูลได้
รวดเร็วกว่ามาก และสามารถน าข้อมูลที่อ่านได้นั้น น าไปใช้งานต่อได้ทันที (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่
ออกแบบมา) เช่น ถ้าเราไปร้านสะดวกซื้อแล้วน าสินค้ามาจ่ายเงินที่เคาเตอร์ ถ้ าไม่มีบาร์โค้ด ที่
สินค้า พนักงานก็ต้องท าการคีย์รหัสสินค้าเข้าระบบการขาย ซึ่งนั่นจะท าให้เราเสียเวลาในการรอ แต่
ที่เราเห็นทุกวันนี้คือ พนักงานท าการสแกนบาร์โค้ดที่สินค้า ใช้เวลารวดเร็ว และท าให้การท างาน
สะดวกขึ้นมากด้วย 
  3. สามารถต่อยอดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน (Improve Operational 
Efficiency) เมื่อเรามีบาร์โค้ดแล้ว แสดงว่าเราเร่ิมมองภาพถึงประโยชน์ที่จะน าไปช่วยกับธุรกิจของ
เราได้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความเร็ว ความถูกต้อง ลด
ข้อผิดพลาดในการท างาน ลดต้นทุน และยังเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีมาตราฐานสากล เป็น
ต้น เพราะประโยชน์ของบาร์โค้ดนั้น เมื่อถูกออกแบบและน ามาพัฒนาให้ใช้งานได้กับธุรกิจแล้วนั้น 
จะสามารถเรียกได้ว่าเป็น ระบบบาร์โค้ด (Barcode System) ซึ่งที่จริงแล้วสามารถประยุกต์ให้ใช้
งานได้เกือบแทบทุกธุรกิจ หรือทุกประเภทงาน ตัวอย่างเช่น 
  1. ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ต 
  2. งานบริหารจัดการคลังสินค้า 
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  3. งานในภาคอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ 
  4. ธุรกิจการประกอบรถยนต์ 
  5. งานขนส่งสินค้าและบริการ 
  6. งานธุรกรรมด้านการเงิน  
  การน าบาร์โค้ดไปใช้งาน 
  เราสามารถน าบาร์โค้ดไปใช้งานได้ โดยการน าข้อมูลที่เราต้องการท าเป็นบาร์โค้ด 
เพื่อใช้แทนสิ่งต่าง ๆ ขอยกตัวอย่าง เช่น เราทุกคนมีเลขที่ บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก มาสร้าง
เป็นบาร์โค้ด เพื่ออ้างถึงข้อมูลว่าเป็นตัวเรา มีชื่อจริง นามสกุลจริง และที่อยู่อย่างไร หรืออาจสร้าง
บาร์โค้ดด้วยรหัสสินค้า ซึ่งใช้แทนตัวสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการน าบาร์โค้ดไปใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดนั้น จะต้องมีความเข้าใจถึงระบบธุรกิจที่ก าลังท า และมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ
ของบาร์โค้ดด้วย จึงจะสามารถพัฒนาให้เป็น โปรแกรมระบบบาร์โค้ดได้ ซึ่งมีความสามารถ
มากมาย หรือแม้กระทั้งการเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบ ERP หรือ ระบบ Supply Chain  
 

 
ภาพท่ี 3.9 การน าบาร์โค้ดไปใช้งานในอุตสาหกรรม 

  การนับสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode Solution for Inventory Counting) 
  เนื่องจากสินค้าในคลังมีอยู่หลายชนิดมาก (SKU : Stock Keeping Unit) แลแต่ละ
ชนิดก็มีอยู่หลายล็อต ในขั้นตอนการท างาน พนักงานจะมีใบรายการสินค้าในคลัง แล้วเดินนับ
พร้อมท าการบันทึกจ านวนสินค้าที่นับ เมื่อนับเสร็จแล้ว ก็จะรวบรวมใบรายการสินค้าที่ใช้นับ 
ให้แก่หัวหน้าเพื่อท ารายงานสรุปอีกที ซึ่งปัจจุบันเกิดความล้าช้ามากในการรวบรวมเอกสาร และท า
รายงานสรุป และถ้าจ านวนสินค้าที่นับได้นั้น มีจ านวนต่างกันมากกับข้อมูลจ านวนสินค้าคงคลังที่มี
อยู่ พนักงานก็จะต้องท าการนับใหม่อีกคร้ัง (Re Count) ซึ่งก็จะเกิดความล้าช้าเข้าไปอีก 
  ความต้องการ 
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  เนื่องจากสินค้าในคลังปัจจุบันนั้น มีบาร์โค้ดสินค้าและบาร์โค้ดล็อตอยู่แล้ว 
ต้องการใช้ระบบบาร์โค้ด ช่วยในการนับ คือ 
  1. ช่วยเร่ืองการนับสินค้าให้เร็วขึ้น โดยการระบุช่องเก็บสินค้า, สแกนการสแกน
บาร์โค้ดสินค้า บาร์โค้ดล็อต และระบุจ านวนสินค้าที่นับได้ 
  2. สามารถระบุสถานะของสินค้าได้ด้วย เช่น สินค้าปกติ หรือ สินค้าเสียหาย  
  3. สามารถก าหนดเฉพาะรายการสินค้าที่ต้องการให้นับได้ 
  4. สามารถออกรายงาน รายละเอียดการนับได้ คือ พนักงานคนใดนับ, สินค้าและ
จ านวนที่นับได้, วันเวลาที่นับ 
  5. ออกรายงานสรุปจ านวนสินค้าที่นับได้แยกตาม สินค้า หรือ ล็อต ได้ 
  6. ออกรายงานสรุปจ านวนสินค้าที่นับ เปรียบเทียบกับจ านวนสินค้าคงคลังที่มีได้ 
 7. สามารถช่วยกันนับพร้อมกันหลาย ๆ คนได้ 
 

 
ภาพท่ี 3.10 การนับสินค้าในคลัง ด้วยระบบบาร์โค้ด 

  ระบบบาร์โค้ดที่ออกแบบ  
  เราจะออกแบบระบบบาร์โค้ด ที่ใช้ในการนับสินค้าในคลังโดยแบ่งการท างาน
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1. โปรแกรมนับสินค้า ที่ท างานบน PC (Personal Computer) ซึ่งมีไว้จัดการข้อมูล
และแสดงรายงาน 
  2. โปรแกรมนับสินค้า ที่ท างานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ที่สามารถอ่าน
บาร์โค้ดได้ (Handheld Computer) 
  ฟังก์ชันของโปรแกรม  
  1. ฟังก์ชันงานบน PC 
  2. ข้อมูลสินค้าในคลัง (Item Master Data) 
  3. ข้อมูลช่องเก็บสินค้าในคลัง (Location Master Data) 
  4. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (User Data) 
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  5. การก าหนดข้อมูลสินค้าที่นับ ก่อนน าลง Handheld (Create Count Plan) 
  6. การน าข้อมูลแผนการนับสินค้าลง Handheld (Download Count Plan Data to
  7. การน าข้อมูลการนับสินค้าจาก Handheld ขึ้น PC (Upload Count Data to PC) 
  8. ข้อมูลจ านวนสินค้าคงคลัง (Inventory Data) 
  9. รายงาน รายละเอียดการนับสินค้า (Scan Count Report) 
  10. รายงาน สรุปจ านวนสินค้าที่นับ (Count Summary Report) 
  11. รายงาน สรุปจ านวนสินค้าที่นับ เปรียบเทียบกับจ านวนสินค้าคงคลัง 
  ฟังก์ชันงานบน Handheld 
  1. การ Login เข้าใช้งานระบบ 
  2. การสแกนนับสินค้า 
  3. การดูรายละเอียดการสแกนนับสินค้า พร้อมทั้งสามารถยกเลิกข้อมูลการนับได้ 
   

ขั้นตอนการท างาน 
  1. ท าการเตรียมข้อมูล Master Data ต่าง ๆ เข้าระบบก่อน ได้แก่ ข้อมูลสินค้า , 
ข้อมูลช่องเก็บสินค้า, ข้อมูลสินค้าคงคลัง และข้อมูลผู้ใช้งาน 
  2. สร้างแผนการนับสินค้า เช่นก าหนดรายการสินค้า หรือช่องเก็บที่ต้องการให้นับ  
  3. ท าการ Download ข้อมูลแผนนับสินค้าลง Handheld เพื่อให้พนักงานคลังใช้ใน
การนับสินค้า 
  4. พนักงานคลังสินค้า ใช้อุปกรณ์ Handheld เดินสแกนนับสินค้าในคลัง 
  5. เมื่อนับเสร็จ น าข้อมูลการนับจาก Handheld ขึ้นสู่ PC เพื่อออกรายงานการนับ 
  6. ตรวจสอบรายงานนับสินค้าต่าง ๆ บน PC 
 

 
ภาพท่ี 3.11 เตรียมข้อมูล Master Data ต่าง ๆ เข้าระบบ และสร้างแผนการนับสินค้า 
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ภาพท่ี 3.12 น าข้อมูลแผนการนับลง Handheld ให้พนักงานคลังใช้ในการสแกนนับสินค้าในคลัง 

 

 
ภาพท่ี 3.13 หน้าจอโปรแกรมนับสินค้า บนอุปกรณ์ Handheld 

 
ภาพท่ี 3.14 พนักงานคลังใช้อุปกรณ์ Handheld ในการนับสินค้าในคลัง 

 

 
ภาพท่ี 3.15 น าข้อมูลการสแกนนับสินค้าบน Handheld ขึ้นสู่ PC เพื่อดูรายงานการนับสินค้า 
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  การโหลดจ่ายสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด(Barcode Solution for Goods Loading) 
  ขอบเขตปัญหา 
  ปัจจุบันในขั้นตอนการโหลดสินค้า ขึ้นรถหรือ ตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อจ่ายให้ลูกค้า
นั้น เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องให้พนักงาน ท าการตรวจสอบสินค้า และเขียน
บันทึกเลข Serial Number ของสินค้า ลงใบรายงานขนส่งสินค้า (Delivery Report) เนื่องจากมี
รายการจ่ายสินค้าให้ลูกค้าต่อวันมาก ท าให้บางคร้ังพนักงานบันทึกรายการสินค้า หรือเลข Serial 
Number ของสินค้าผิด และเลข Serial Number ของสินค้าก็มีข้อมูลที่ยาว จึงท าให้ใช้เวลาในการ
ท างานมาก และข้อมูลใบสั่งขาย (Sales Order) ก็อยู่บนระบบ ERP 
  ความต้องการ  ต้องการให้ระบบบาร์โค้ด ช่วยเร่ืองความถูกต้อง และความเร็วใน
การท างาน คือ 
  1. ต้องการให้โปรแกรมบาร์โค้ด เชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อน าข้อมูลใบสั่งขายมา
ใช้ในการโหลดสินค้า 
  2.  ต้องการให้โปรแกรมบาร์โค้ด ช่วยตรวจสอบรายการโหลดสินค้า ตามข้อมูล
ใบสั่งขาย (Sales Order) 
  3.  ต้องการให้พนักงานสามารถช่วยกันสแกนโหลดสินค้าต่อ 1 ออเดอร์ ได้พร้อม
กันเวลาท างาน 
 

 
ภาพท่ี 3.16 รูปแสดงการโหลดสินค้าขึ้นรถ ซึ่งต้องการความถูกต้องในการโหลด 

 
  ระบบบาร์โค้ดที่ออกแบบ  
  1. ออกแบบระบบบาร์โค้ด ที่มีการท างานแบบ Real Time (คือ ข้อมูลจากสแกน
โหลดสินค้า มีการอัพเดทขึ้น server ทันที) เนื่องจากมีปริมาณงานที่มาก และต้องการความเร็วใน
การท างาน อีกทั้งยังต้องการให้สามารถท าการสแกนโหลดสินค้าต่อ1ออเดอร์ได้พร้อมกันหลายคน 
  2. โปรแกรมบนส่วน Server ซึ่งมีหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อน าข้อมูลใบสั่ง
ขาย (Sales Order) เข้าสู่ระบบบาร์โค้ด และท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการสแกนโหลดสินค้า 
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  3.โปรแกรมบาร์โค้ด ในส่วนที่ใช้สแกนโหลดสินค้านั้น จะท างานบนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Handheld Computer) ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดได้ 
  4. โปรแกรมบน PC มีหน้าที่ในการพิมพ์ใบรายงานขนส่ง (Delivery Report) 

 
ภาพท่ี 3.17 การออกแบบระบบบาร์โค้ดส าหรับโหลดสินค้าท่ีมีการท างานแบบ Real Time และ

เชื่อมต่อกับ ERP 
  ฟังก์ชันของโปรแกรม  
  1. ฟังก์ชันงานบน PC 
  2. ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (User Data) 
  3. การพิมพ์รายงานใบขนส่ง (Delivery Report) 
  4. ฟังก์ชันงานบน Handheld 
  5. การ Login เข้าใช้งานระบบ 
  6. การสแกนโหลดสินค้า 
  7. การดูรายละเอียดการสแกนโหลด พร้อมทั้งสามารถ ยกเลิกข้อมูลการสินค้าที่
โหลดได ้
  ฟังก์ชันงานบน Server 
  1. น าข้อมูลรายการสั่งขาย (Sales Order) จาก ERP เข้าสู่ระบบบาร์โค้ด 
  2. ตรวจสอบรายการสินค้าที่สแกนโหลด ว่าถูกต้องตามรายการใน Sales Order 
หรือไม่ 
  3. ท าการอัพเดทจ านวนสินค้าที่สแกน พร้อมทั้งเก็บเลข Serial Number ของสินค้า 
เข้าสู่ระบบ 
  ขั้นตอนการท างาน 
  1. เมื่อข้อมูล Sales Order บน ERP ถูกอนุมัติให้จ่ายสินค้า จะท าการส่งข้อมูล 
Sales Order ระบบบาร์โค้ด ซึ่งโปรแกรมบาร์โค้ดบน Server (Barcode Interface Manager ) จะท า
หน้าที่ในการจัดการข้อมูลเข้าระบบให้ถูกต้อง 
  2. ท าการเตรียมข้อมูล ผู้ใช้งานเข้าระบบบาร์โค้ดบน PC 
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  3. พนักงานโหลดสินค้าใช้อุปกรณ์ Handheld โหลดสินค้า โดยมีขั้นตอน คือ 
  - เลือกเลขที่ Sales Order ที่ต้องการโหลด 
  - สแกนบาร์โค้ดสินค้า ตามรายการใน Sales Order 
  - สแกนบาร์โค้ดเลข Serial Number ของสินค้า 
 4. เมื่อสแกนโหลดสินค้า ครบตามแผนแล้ว ท าการพิมพ์ใบรายงานขนส่งสินค้า 

 
ภาพท่ี 3.18 การโหลดข้อมูล Sales Order จากระบบ ERP เข้าสู่ระบบบาร์โค้ด และการเตรียมข้อมูล 

Master 
 

 
ภาพท่ี 3.19 การสแกนโหลดสินค้าด้วยระบบบาร์โค้ด และพิมพ์รายงานขนส่งสินค้า 

 

 
ภาพท่ี 3.20 รูปแสดงหน้าจอการโหลดจ่ายสินค้า ด้วยระบบบาร์โค้ดบน Handheld 
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ภาพท่ี 3.21 หน้าจอการเลือกเลขท่ี Sales Order ท่ีต้องการสแกนโหลดจ่ายสินค้า และการสแกน

โหลดสินค้า 

 
ภาพท่ี 3.22 หน้าจอโปรแกรม แสดงรายละเอียดสินค้าท่ีสแกนโหลดบน Handheld 

6. เอกสารท่ีใช้ในคลังสินค้า 
  การคลังสินค้า หมายถึง กระบวนการเก็บสินค้า วัสดุและสิ่งต่างๆ อย่างมีระบบ 
เพื่อที่จะจ าหน่ายสินค้าที่เก็บไว้ออกไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันเวลา และอยู่ในสภาพที่ดี 
  ประโยชน์ของคลังสินค้า 
  1.  ท าให้ต้นทุนของสินค้าลดลง 
  2.  เป็นการป้องกันการขาดมือของสินค้าที่จะขาย 
  3.  ช่วยลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง 
  4.  สามารถผลิตได้ในปริมาณเกินกว่าความต้องการตามฤดูกาล 
  5.  ช่วยให้ได้ใช้สินค้านั้นๆ ได้ทันเวลาตามต้องการ 
  6.  ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
  7.  ช่วยให้การผลิตด าเนินไปได้โดยปกติ 
  8.  ช่วยให้เครดิตแก่อุตสาหกรรมหรือพ่อค้าที่มีทุนน้อย 
  9.  ช่วยให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพ 
         ขอบเขตในการด าเนินงานคลังสินค้า 
  1.  รับฝากสินค้าโดยได้รับเงิน หรือค่าตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
  2.  ให้ผู้ฝากยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากไว้นั้นจ าน าไว้เป็นประกัน 
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  3.  ให้บริการด้านความเย็นเพื่อเก็บรักษาสินค้า หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอ่ืนเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ฝาก 
  4.  กระท าการซื้อขาย แลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการคลังสินค้า 
  5.  รับมอบอ านาจจากผู้ฝากสินค้าให้กระท าตามแบบพิธีการของศุลกากรเกี่ยวกับ
การน าเข้าและส่งออก 
  6.  น าเงินที่ได้รับจากการบริการไปลงทุนหาผลประโยชน์ 
  ประเภทของคลังสินค้า 
  การจัดแบ่งตามลักษณะของบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากคลังสินค้า 
  1.  คลังสินค้าส่วนตัว (Private Warehouse) เป็นคลังสินค้าที่บริษัทสร้างขึ้นเพื่อใช้
ส าหรับเก็บรักษาสินค้าของบริษัทเอง 
  2.  คลังสินค้าสาธารณะหรือคลังสินค้าให้เช่า (Public Warehouse) เป็นคลัง  
สินค้าที่มีไว้ให้บุคคลอ่ืนเช่าเนื้อที่ส าหรับไว้เก็บรักษาสินค้า  
  การจัดแบ่งตามลักษณะของสินค้าท่ีจัดเก็บรักษา 
  1.  คลังสินค้าที่เก็บสินค้าทั่วๆ ไป (General Merchandise Warehouse) 
  2.  คลังสินค้าที่เก็บรักษาสินค้าประเภทที่ไม่บรรจุหีบห่อ (Bulk Storag)  
  3.  คลังสินค้าที่เก็บรักษาโภคภัณฑ์ (Commodity Warehouse) 
  4.  คลังสินค้าห้องเย็น  (Cold Storage Warehouse) 
  5.  คลังสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ในครัวเรือน (Household Goods Warehouse) 
  6.  คลังสินค้าประเภทของเหลว 
  เอกสารการคลังสินค้า 
  เอกสารในการขออนุญาตด าเนินกิจการการคลังสินค้า 
  1. แบบ ค.ส. 1 ใบค าขอรับความเห็นชอบเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทประกอบ
กิจการคลังสินค้า 
  2. แบบ ค.ส. 2 ใบค าขออนุญาตประกอบกิจการคลังสินค้า 
  3. แบบ ค.ส. 3 ใบค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
  4. แบบ ค.ส. 4 ใบค าขออนุญาตจัดต้ังสาขาบริษัท 
  5. แบบ ค.ส. 5 ใบค าขอแจ้งชนิดและปริมาณสินค้า  
  เอกสารท่ีใช้ในการสต๊อกสินค้า 
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ภาพท่ี 3.23  ใบเบิกสินค้า 

 
ภาพท่ี 3.24 ใบสั่งซื้อสินค้า 
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ภาพท่ี 3.25  ใบอนุญาตน าของออกนอกโรงงาน 

  เอกสารการรับ 
  1.  คู่มือการรับสินค้าเข้า 
  2.  ใบรับสินค้า 
  3.  ใบสต๊อกสินค้า 
  เอกสารการส่งสินค้า 
  1.  คู่มือการส่งสินค้า 
  2.  ใบส่งสินค้า 
  3.  ใบก ากับภาษี 
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3.7 นิยามค าศัพท์  

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การจัดการ Management การด าเนินการในการวางแผนตัดสินใจ การ

จัดองค์การ การน า และการควบคุทรัพยากร
พื้นฐานขององค์การ  

2 การจัดส่ง Delivery การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปยังอีก
สถานที่หนึ่งตามจุดหมายปลายทาง 

3 การประชุม Meeting การพบปะกันตามก าหนดนัดหมาย เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด เพื่อแก้ปัญหา 

4 การเป็น
ศูนย์กลางใน
การจัดจ าหน่าย 

Steel 
Distribution 
Center 

เป็นศูนย์กลางบริการหรือศูนย์ใหญ่ที่มี
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าครบทุกรูปแบบในการ
จัดจ าหน่ายและรับเร่ืองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
นั้นๆ 

5 การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ 

Steel Processing การเก็บรักษาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการของมาตรฐานขิงผลิตภัณฑ์ 

6 ข้อมูลทางการ
เงิน 

Financial 
information 

เป็นรายงานข้อมูลทางการเงินของกิจการที่
ได้จัดท าหรือจดบันทึกไว้ในรอบระยะเวลา
หนึ่ง  ที่สามารถแสดงให้ เห็นถึงผลการ
ด า เ นิ น ก า ร  ฐ า น ะ ก า ร เ งิ น ห รื อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการใน
รอบระยะเวลานั้น ๆ 

7 คลังสินค้า Warehouse สถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจาย
สินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ  

8 ความต้องการ
ของลูกค้า 

Customer needs การตอบสนองต่อความต้องการและการ
บริการที่พึงพอใจให้กับลูก 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

9 ความปลอดภัย Safety การป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
อวัยวะต่าง ๆของร่างกายในขณะปฏิบัติงาน 

10 คุณภาพ Quality การควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้อยู่ระดับ
มาตรฐาน 

11 โครงสร้าง
เหล็กทั่วไป 

Structural steel โครงสร้างที่เกิดจากการจัดการและรวบรวม
ชิ้นส่วนของเหล็ก 

12 ติดต่อ Contact ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์
สินค้า 

13 ท่อกลมด า B l a c k  r o u n d 
tube 

ท่อแป๊บด า, เหล็กหลอด, เหล็กกลมด า, ท่อ
ด า 

14 ทีมผู้บริหาร Man a g em e n t 
team 

ผู้น าที่มีทักษะและมีความรู้ความสามารถใน
การน าพาองค์กรให้บรรลุความส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

15 ธุรกิจ Business กระบวนการของกิจการทางเศรษฐกิจที่
สัมพันธ์เป็นระบบและอย่างต่อเนื่องในด้าน
การผลิตการและการค้า 

16 นักลงทุน Investor เป็นบุคคลที่มีทักษะในด้านการแสวงหาที่มี
ต่อความเสี่ยงเพื่อแลกเปลี่ยนมากับผลพลอย
ได้ที่มหาสารให้กับองค์กร 

17 บริการ Services  การกระท าหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลหรือ
องค์กรให้ได้รับความพึงพอใจ 

18 ประธาน President บุคคลที่มีต าแหน่งผู้ เป็นใหญ่หรือเป็น
หัวหน้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

19 แป๊บสี่เหลี่ยม Hollow steel 
sections : 
Square Tubes 

เหล็กกล่องหรือเหล็กแป๊บ อุตสาหกรรม
โดยจะแบ่ง เป็น 2  แบบคือ เหล็กกล่อง
สี่ เหลี่ยม ,เหล็กกล่องสี่ เหลี่ยมแบบแบน 
เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดกลางและเล็ก 

20 ผลิตภัณฑ์ Products สินค้าหรือปลิตภัณฑ์ 

21 ผู้ให้บริการ Provider ผู้ที่ต้องมาประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ผู้ให้บริการจึงมี
หน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับลูกมาก
อย่างมากที่สุด 

22 แผ่นเหล็กชนิด
เรียบพิเศษ 

A special type 
of steel sheet 

ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีพื้นเรียบแบนเป็นพิเศษ 

23 ฝ่ายการเงินและ
บัญช ี

Finance and 
Accounting 

งานการเงิน มีหน้าที่ ในการบันทึกและดูแล
จัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บ
เงิน การน าเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีองค์กร 

24 ฝ่ายขายและ
การตลาด 

Sales and 
Marketing 

การด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
กรรมสิทธิ์ในสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิด
ความพอใจและตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคหรือลูกค้ามากที่สุด 

25 ฝ่ายจัดหา
ผลิตภัณฑ์ 

Product 
sourcing 

ฝ่ายจัดซื้อมีหน้าที่รักษาคุณภาพของวัตถุดิบ
เพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่าวัตถุดิบที่น ามาใช้ใน
การผลิตได้รับการจัดซื้อจัดหามาในราคาที่
สมเหตุสมผลจากผู้จัดหา 

26 ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

Human 
Resource 
Manager 

งานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มี
หน้ าที่ ดู แล เ ร่ืองการสรรหา  คั ด เลื อก
บุคลากร  การว่ า จ้ า ง  ดู แล เ ร่ืองค่ าจ้ า ง 
เงินเดือน และสวัสดิการบุคลากร 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

27 ฝ่ายโรงงาน Factory สถานอุตสาหกรรม ปกติประกอบด้วย
อาคารและเคร่ืองจักร หรือที่พบมากกว่า 
เป็นกลุ่มอาคารซึ่งคนงานผลิตสินค้าหรือ
ด าเนินการเคร่ืองจักรเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์
หนึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง 

28 ฝ่ายโลจิสติกส์ Logistics 
department 

เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล 
และทรัพยากรอย่างอ่ืนจากจุดต้นทางไปยัง
จุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้าและ
เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การ
ขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการ
วัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ 

29 มูลค่าเพิ่ม Value Added การเพิ่มหรือต่อยอดจากคุณค่าจากเดิมให้มี
ค่าเพิ่มสูงมากขึ้น 

30 เยี่ยมชมโรงงาน Plant Tour เป็นการเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
และศึ กษาแลก เปลี่ ยนข้ อมู ลทางด้ าน
อุตสาหกรรมหรือทางด้านเศรษฐกิจ 

31 ระบบ System กระบวนการที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและ
เชื่อมต่อกันเพื่อให้งานบรรลุถึงเป้าหมาย 

32 ระบบการ
ควบคุมภายใน 

Internal Control กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรของ
องค์กรจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงานของ
องค์กรจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

33 ระบบการ
ตรวจสอบ
ภายใน 

Internal Audit กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม
และการให้ ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัด
ให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
34 โรงงานผลิต Production plant สถานที่ส าหรับผลิตสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร

ในการผลิต 
35 ศูนย์บริการ

เหล็กครบวงจร 
Integrated steel 
service center 

เป็นศูนย์บริการที่มีผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
ครบทุกรูปแบบในการจัดจ าหน่ายให้กับ
ลูกค้า 

36 สแตนเลส Stainless เหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าไร้สนิม 

37 สถานะทาง
การเงิน 

Financial 
statement 

งบที่จะแสดงข้อมูลฐานะทางการเงินของ
กิจการ 

38 สังกะสีแผ่น
เรียบ 

Galvanized 
Sheet 

เป็นแผ่นเหล็กที่ถูกการชุบด้วยสังกะสี
คุณภาพดี 

39 สินทรัพย์ Asset ทรัพยากรที่ กิ จการครอบครองอยู่ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

40 ห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain กระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิดสินค้าขึ้นมา 
ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจัดซื้อ, การผลิต, 
การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัด
จ าหน่ายและการขนส่งตั้งแต่ก่อนและหลัง
การผลิตสินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค 

41 ห้องปฏิบัติการ Laboratory ห้องปฏิบัติการซึ่งใช้ส าหรับการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์หรือห้องที่มีกระบวนการผลิต
ซึ่งก็จะมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน 

42 เหล็ก Steel เหล็กเป็นโลหะสีเงินสีขาวหรือสีเทามีความ
มันเงา 

43 เหล็กฉาก Angle iron เหล็กที่ผลิตตามมาตรฐานมีรูปทรงตัวแอล 

44 เหล็กแบน Steel Flat Bars เหล็กที่ถูกผลิตโดยการรีดร้อนหรือรีดเย็น
หรือแบบตัด 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

45 เหล็กแผ่นขาว Cold Rolled 
Steel Sheet 

เหล็กที่ผลิตจากการน าเหล็กแผ่นด าไปรีด
อีกคร้ังนึง ด้วยวิธีการรีดเย็น หรือ การรีด
ชนิดที่ไม่ได้ใช้ความร้อนในการเผา 

46 เหล็กแผ่นด า Steel Plate เป็นเหล็กแผ่นชนิดหนึ่ง การใช้งานของ
เหล็กแผ่นด านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นงานพื้น 

47 เหล็กแผ่นลาย Checkered Plate เป็นเหล็กแผ่นชนิดหนึ่ง  ลักษณะนั้น มี
พื้นผิวเป็นลวดลายนูน เพื่อป้องกันการลื่น
และน้ าขัง 

48 เหล็กราง Steel Channel เหล็กรางน้ าเป็น เหล็กรูปพรรณรีดร้อน 
ลักษณะเส้นตรง 

49 เหล็กเส้นกลม Round Bars เหล็กเส้นส าหรับงานก่อสร้าง 

50 อัตราส่วน Ratio การวัดค่าปริมาณที่มีมาตรฐานโดยแบ่งเป็น
สัดส่วนตามอัดตรา  
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บทที ่4 
การวิเคราะห์ภาพปัญหา 

จากที่ได้ไปด าเนินการศึกษาการซื้อบรรจุภัณฑ์และประกันบรรจุภัณฑ์ กรณีศึกษา
บริษัท โพลิเมอร์ ไทยแลนด์ มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1. การสั่งซื้อและการประกันบรรจุภัณฑ์ 
2. ปัจจัยที่ท าให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย 
3. การประยุกต์เพื่อน าไปใช้งานในอนาคต 
4.น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมโดยยึดหลักความ

พอประมาณและการวางแผนในการด าเนินโครงการ 
1.1 การจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ 

การจัดซื้อคือการกรพท าที่จัดซื้อเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ตามที่กิจการ
ต้องการใช้ โดยมีคุณสมบัติที่ถูกต้องในจ านวนที่ถูกต้องภายในจังหวะเวลาที่ถูกต้องในราคาที่
ถูกต้องจากแหล่งผู้ขายที่ถูกต้อง โดยน าส่งไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง  
  รายละเอียดตามความมายของการจัดซื้อมีดังนี้ 
  1. คุณสมบัติที่ถูกต้อง 
  2. จ านวนที่ถูกต้อง 
  3. ราคาที่ถูกต้อง 
  4. เวลาที่ถูกต้อง 
  5. แหล่งผู้ขายที่ถูกต้อง 
  6. สถานที่ที่ถูกต้อง 



 
 

 

 
ภาพท่ี 4.1 ใบก ากับการสั่งซือ้ 

  1.2 การประกันบรรจุภัณฑ์ 
  ความหมายของค าว่า “การประกันภัยสินค้า” ได้แก่  การประกันภัยที่ให้ความ
คุ้มครองความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ในระหว่างขนส่งจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ
หนึ่งเนื่องจากภัยอันตราย และความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่ท าการขนส่งไม่ว่าโดยทางเรือ ทาง
อากาศ ทางบก หรือทางพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ ในการประกันภัยสินค้าในระหว่างการขนส่งนั้น ไม่ว่า
จะเป็นการขนส่งโดยวิธีใดก็มักจะเรียกรวมกันไปว่าการประกันภัยขนส่งผลิตภัณฑ์ทางทะเล ซึ่งใน
การท าประกันภัยขนส่งสินค้านี้จะใช้กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งทางทะเลในการรับประกันภัย
ทั้งสิ้นแม้ว่าสินค้านั้นจะบรรทุกโดยทางรถยนต์ หรือทางอากาศก็ตาม 
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ภาพท่ี 4.2 ใบประกันสินค้า 

 
2. ปัจจัยท่ีท าให้บรรจุภัณฑ์เสียหาย 
ผลิตภัณฑ์ที่ขนส่งจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยทางเรือ เคร่ืองบิน ทางรถยนต์ อาจจะ

เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ในการขนส่งได้เช่น บรรจุภัณฑ์โดนน้ า ตกหล่น จากการขนส่งจนท าให้
บรรจุภัณฑ์เสียหายจึงต้องหาวิธีป้องกัน โดยการประกันสินค้าจะท าให้มีตัวกลางในการ
รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจะท าให้มีผลกระทบกับผู้ขายและผู้ซื้อน้อยลง เช่น ไม่ต้อง
ลุ้นกับตัวผลิตภัณฑ์ว่าใช้ได้ไหม หรืองบประมาณที่ต้องซ้อมแซมผลิตภัณฑ์ 

 

 
ภาพท่ี 4.3 สินค้าเสียหายจากการขนส่ง 

3. การประยุกต์เพื่อน าไปใช้งานในอนาคต 
 “บรรจุภัณฑ์”ในปัจจุบันมีความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ทุกประเภท โดยบรรจุภัณฑ์แต่ละ
ชนิดมีข้อดีและข้อเสียจึงต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนในการสั่งซื้อ
บรรจุภัณฑ์จึงมีความส าคัญต่อผลิตภัณฑ์อย่างมากจะต้องคัดสรรค์ให้เหมาะสมและเลือกใช้วัสดุที่มี
คุณภาพตัวบรรจุภัณฑ์จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับความต้องการของตัวผลิตภัณฑ์นั่นๆ จะขึ้นอยู่
กับ ขนาด รูปร่าง น้ าหนัก ความหนาแน่น ความแข็งแรง สามารถป้องกันตัวผลิตภัณฑ์จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก และช่วยรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะต้องถูกขนส่งไปตามจุดต่างๆ 
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ภาพท่ี 4.4 บรรจุภัณฑ์ที่ใส่เมล็ดพลาสติก 

 
4.น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมโดยยึดหลักความ

พอประมาณและการวางแผนในการด าเนินโครงการ 
คณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวางแฟนด้านการเงิน คือ มี

ความรู้ความเข้าใจและหาข้อมูลเบื้องต้นเป็นพื้นฐานก่อนจัดท าโครงการ เพื่อไม่ให้เกิด
สภาวะทางการเงินของเราเสียหาย มีความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟ้อ การวางแฟนทางการเงิน
จึงจ าเป็นต่อการจัดท าโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 
 จากการศึกษาการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์และประกันบรรจุภัณฑ์กรณีศึกษาบริษัท        
โพลิเมอร์ จ ากัด ได้ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อเมล็ดพลาสติกด้วยใช้บรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษ 
ถังพลาสติก และถุงพลาสติก อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์หรือสินค้า บริษัท จึงได้ท า
ซื้อประกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์ 
 1. การซื้อบรรจุภัณฑ์ การสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ของบริษัทโพลิเมอร์ จ ากัด นั้นจะ
ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่ใช้ในการขนส่ง เช่น เมล็ดพลาสติก เคมี และผงที่เป็นส่วนประกอบ
ในการใช้ท าพลาสติก จึงได้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันไป เช่น กล่องกระดาษ ถุงพลาสติก ถัง
พลาสติก และยังต้องค านึงถึงสถานที่ ที่จะน าสินค้าไปส่งว่าบรรจุภัณฑ์จะคงทนกับสภาพอากาศ
หรือไม่การประกันบรรจุภัณฑ์ คือการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดกับบรรจุภัณฑ์ที่จะส่งไปยัง
บริษัทปลายทางด้วยจะมีบริษัทประกันเป็นตัวกลางในการรับประกันสินค้าที่เสียหาย ข้อดีของการ
กระกันสินค้านั้นจะเป็นไปตามที่บริษัทแต่ละบริษัทได้ท าการตกลงสัญญากันไว้ 
 2. ปัจจัยที่ท าให้สินค้าเสียหายนั้น มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการยกสินค้าบ่อย 
การขนส่ง สภาพอากาศ ที่เป็นสาเหตุที่ท าให้สินค้าเกิดการเสียหายหรือสูญหายจึงต้องหาวิธีการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
3. การประยุกต์เพื่อน าไปใช้ในอนาคต ในปัจจุบันนั้นมีบรรจุภัณฑ์มากมายให้เลือกใช้ทั้ง ไม่เป็นมน
พิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ทางบริษัท โพลิเมอร์ จ ากัด ได้มีการส่งคืนบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ เช่น ถังพลาสติก ถุงพลาสติก เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเพิ่มต้นทุนโดยการที่จะต้องซื้อ
บรรจุภัณฑ์ใหม่ 
 4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสมโดยยึดหลักความ
พอประมาณและการวางแผนในการด าเนินโครงการ คือทางบริษัทได้มีการวางแผนในการซื้อบรรจุ
ภัณฑ์อย่างไรให้เสียต้นทุนน้อยและสามารถใช้บรรจุภัณฑ์นั้นได้นานที่สุดเพื่อไม่ให้สิ้นเปลือง
งบประมาณ และได้ท าการวางแผนโครงการ (Reuse) บรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยให้ลดภาวะโลกร้อน 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 1. ปรับข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ 
 2. จัดรูปแบบเล่มให้ถูกต้อง 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
  ใบบันทึกโครงการปฏิบัติงาน 
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ภาคผนวก ข  
ภาพศึกษาดูงานในบรษิทั โพลิเมอร์ เอเชีย จ ากดั (ประเทศไทย) 
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ภาพท่ี ข.1 ป้ายหน้าบริษัท 
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ภาพท่ี ข.2 ด้านหน้าคลังสินค้า 
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ภาพท่ี ข.3 การชมภายในคลังสินค้า 
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ภาพท่ี ข.4 ภายในคลังสินค้า 
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ภาพท่ี ข.5 การจัดเรียงสินค้าตามหมวดหมู่ 
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ภาพท่ี ข.6 การจัดเก็บสินค้าขาเข้า 
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ภาคผนวก ค 

ขั้นตอนการท าโมเดล 
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ภาพท่ี ค.1 การท าฐานโมเดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี ค.2 การท าโครงสร้างอาคาร 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ค.4 ทาสีพื้น
ถนนและปูหญ้า 

 

 

ภาพที่ ค.3  ทาสีพื้นถนน 
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ภาพท่ี ค.5 ขึ้นรูปอาคารและทาสี ภายในอาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี ค.6  
เพิ่มเติมภายใน

โรงงาน 
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ภาพท่ี ค.7 เก็บรายละเอียดโรงงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ค.8  เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณการท าโครงการ 
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งบประมาณที่ใช้ไปในการท าโครงงาน 
 

ล าดับ รายการ ราคา/บาท 

1. หญ้าเทียม 50 

2. พู่กันเบอร์ 1 10 

3. พู่กันเบอร์ 5 20 

4. พู่กันเบอร์ 10 30 

5. กาว UHU 20 

6. กาวลาเท็กซ์ 39 

7. กระดาษสี 5 แผ่น 38 

8. กาวร้อน 25 

9. ไม้ไอติม แบบสี 20 

10. ไม้อัดขนาด80*80 200 

11. รถท าโมเดล 200 

12. ไม้ไอติม ธรรมดา 20 

13. กระดาษ A4 1 รีม 112 

14. ค่าหมึกด า-หมึกสี 265 

15. แท่งปืนกาว 100 

16. ปืนกาว 59 

17. กระดาษลัง 10 

18. ต้นไม้ประดับโมเดล  99 

19. เรือประดับโมเดล 129 

รวม 1,446 
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ประวัติผู้จัดท า 
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ประวัติผู้จัดท า  
 

  
 ชื่อ- นามสกุล นาย นพรัตน์ เภตรา 

 วันเดือนปีเกิด 27 มิถุนายน 2541  

 ที่อยู่ 103/1 หมู่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย อ. พระประแดง  

  จังหวัด สมุทรปราการ 10130  

                  โทร 099-427-5500  

                   E-mail : songtham1123@gmail.com 
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