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 บทคัดย่อ 

    การศึกษาการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อน ามาบรรจุสินค้า
ประเภทกะทิของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ต่อประเภทของสินค้าของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อศึกษาการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าลงกล่องกระดาษลูกฟูก  เพื่อศึกษาวิธีการ
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หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้ในการท างานในอนาคตและใช้สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิต 
   การศึกษาการเลือกใช้วัสดุที่น ามาผลิตตัวบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกของ 
บริษัท  วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ทางคณะผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้ามาช่วย
ให้การจัดท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง แม่นย า เพราะสามารถตรวจสอบเนื้อหา การสะกด
ค า และการตรวจสอบไวยากรณ์ รวมถึงโปรแกรม PowerPoint ซึ่งเข้ามาช่วยในเร่ืองของการสร้าง
งานน าเสนออย่างเป็นขั้นตอนทั้งการน าเสนอแบบภาพนิ่ง การใส่เอฟเฟค เสียงดนตรีและวิดีโอ มา
ใช้ในการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการที่ได้ศึกษาดูงานที่บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ในเร่ืองของการคัดเลือก 
บรรจุภัณฑ์ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก ประเภทกะทิ 
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บทที ่1 

บทน า 
 

หลักการและเหตุผล 

   ในปัจจุบันเราจะพบเห็นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้ในการขนส่งที่มี

ความคงทนดูทันสมัยและมีคุณภาพ ซึ่งการเลือกใช้งานของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันจึงมีบทบาทมากยิ่งขึ้นใน

เร่ืองของการขนส่งสินค้า เพราะจะท าให้การขนส่งสินค้าได้ง่ายและรวดเร็วแล้วยังช่วยปกป้องตัวสินค้า

ภายในให้คงสภาพเดิมจนกระทั่งถึงมือของลูกค้าอย่างปลอดภัยและสามารถจัดเรียงหรือรวบรวมให้อยู่ใน

เน้ือที่จ ากัดเพื่อใหส้อดคล้องกับการใช้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะส่งผลต่อการสนับสนุนในเชิงบวก

ของกิจกรรมต่างๆของระบบโลจิสติกส์ในหลายๆด้าน รวมไปถึงการลดต้นทุนในกิจกรรมต่างๆด้วย ดังนั้น

สินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กันในการขนส่งสินค้า บรรจุภัณฑ์มีความส าคัญส าหรับสินค้าและ

การตลาดอย่างมากจึงจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมิได้ ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์ได้แสดงหน้าที่และบทบาทในการตลาด

หลายๆด้าน อาทิเช่น การเคลื่อนย้ายสินค้า การป้องกันสินค้าจากแรงกระทบหรือตกทับ สามารถจัดวาง

สินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการของผู้บริโภคอีกด้วย 

       บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย ) จ ากัด เป็นผู้ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วน

ประเภทเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งชนิดต่างๆ เช่นไม้ท าประตู ฝ้าเพดาน การตีลังไม้ และ

รั บ ส่ ง สิ น ค้ า ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  โ ด ย ใ ช้ ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม สิ น ค้ า ด้ ว ย  

e - Call center ในการติดตามสถานะของสินค้า ซึ่งท าให้การตรวจสอบสถานะของสินค้า สามารถตรวจสอบ

ได้แบบเรียลไทม์ และใช้เวลาในการตรวจสอบค่อนข้างน้อย 

        ดังนั้นทางคณะผู้จัดท า จึงท าการศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมในการ
บรรจุสินค้า กรณีศึกษา บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์  (ประเทศไทย) จ ากัด  จึงเป็นบริษัท ตัวอย่าง เพื่อน าไป
เป็นประโยชน์ทางด้านความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคตของคณะผู้จัดท าที่จะได้ทราบถึงการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะน ามาบรรจุสินค้า เพื่อลดความผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดต่าง ๆได้ 



 
 

วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อศึกษาการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่อประเภทของสินค้าของบริษัท วี-เซิร์ฟ  
โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
    2. เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าลง
กล่องกระดาษลูกฟูก 
    3. เพื่อศึกษาวิธีการห่อบรรจุภัณฑ์ลงกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อให้ได้รู้จักการท า
บรรจุภัณฑ์ กะทิ 
    4. เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในเร่ืองของการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลุกฟูก                      
                   5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้ในการท างานในอนาคตและใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะได้รับ 
          1. ได้ความรู้การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ต่อประเภทของสินค้าของบริษัท วี -เซิร์ฟ  
โลจิสติกส์ 
             2. ได้ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าลง
กล่องกระดาษลูกฟูก                      
         3. ได้รู้วิธีการห่อบรรจุภัณฑ์ลงกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อให้ได้รู้จักการท า  
บรรจุภัณฑ ์ 
          4. ได้รู้การน าสื่อของการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกไปเผยแพร่
ให้กับผู้ที่สนใจ                            
           5. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้ในการท างานในอนาคตและใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

  ในการศึกษาคร้ังนี้ การศึกษาวิธีการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อน ามา

บรรจุสินค้าประเภทกะทิ โดยอ้างอิงจากกรณีศึกษา บริษัท วี – เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ด าเนิน

เกี่ยวกับการบริการขนส่งสินสินค้า รับท าบรรจุภัณฑ์สินค้า ให้เช่าคลังสินค้าและกระจายสินค้า ซึ่งมีประวัติ

ความเป็นมา ดังนี ้

 1. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
 2. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 3. ผังองค์กร 
  4. แผนที ่
  5. นโยบาย 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 
1.    รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 
  
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 ภาพป้ายหน้าบริษัท วี – เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 



 
 

   

2. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

   กลุ่มบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-SERVE GROUP) เป็นกลุ่มธุรกิจของคนไทยเกี่ยวข้อง

กับธุรกิจโลจิสติกส์ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า  40 ปี  ก่อตั้งโดยดร.ธนิต โสรัตน์  ภายใต้ชื่อบริษัท  

วี-เซิร์ฟ จ ากัดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2524 เมื่อเร่ิมต้นเป็นเพียงธุรกิจเอสเอ็มอี (SME) ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิป

ปิ้งทุนจดทะเบียนเร่ิมต้นไม่ถึงหนึ่งล้านบาทด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้ความส าคัญการบริหารธุรกิจอย่าง

เป็นระบบรวมถึงการพัฒนาบุคคลากรโดยเฉพาะให้ความส าคัญต่อการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ตั้งแต่สมัยเร่ิมแรกที่คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาใช้ในประเทศไทย ปัจจุบันมีพนักงานประจ ามากกว่า 600 คนไม่

รวมเอาท์ซอร์ส ในปี พ.ศ. 2561 มีตัวเลขขายและรายรับ 1.509 พันล้านบาท 

   ด้านบริหารจัดการได้มีการกระจายอ านาจไปให้กรรมการที่รับผิดชอบในแต่ละสายงาน

และบริษัทในเครือมากกว่า 10 บริษัทท าให้ธุรกิจมีความคล่องตัว อีกทั้งเพื่อการก้าวผ่านได้มีการเตรียมธุรกิจ

ไปสู่เศรษฐกิจในอนาคตเกี่ยวข้องกับความพร้อมของบุคลากรที่เป็น“Next Generation”ได้ให้ความส าคัญกับ

ทรัพยากรมนุษย์โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มีศูนย์บ่มเพาะและโครงการสร้างพนักงานรุ่นใหม่ด้วย

วิธีการจัดการแบบพี่เลี้ยงและโค้ช (Mentor & Coach) ซึ่งเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ

ขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้ง“สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ (V-SERVE ACADEMY INSTITUTE)”เป็นหน่วยงาน

วิชาการในการฝึกอบรมองค์ความรู้ต่างๆในลักษณะ “Skill Up” ให้กับพนักงานรวมถึงลูกค้าของบริษัท 

ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก ส ถ า บั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ  ( อ ง ค์ ก ร ม ห า ช น )  ใ ห้ เ ป็ น 

หน่วยงานรับรองตามมาตรฐานสมรรถนะอาชีพแต่ละปีมีหลักสูตรรวมกันประมาณ 120 หลักสูตร 

ภาพท่ี 2.2 คลังสินค้าบริษัท วี – เซิร์ฟ โลจิติกส์ จ ากัด 

V-SERVE GROUP มีการพัฒนาที่ต่อเน่ืองท าให้มีศักยภาพในการให้บริการงานโลจิสติกส์

ครบวงจรในลักษณะ “One Stop Service” ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และทุกมิติของงานโลจิสติกส์รวมถึง
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ด าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและน าเข้าผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ทุกประเภท มีการลงทุน

ศูนย์ขนส่งทั้งที่จังหวัดสมุทรปราการและด่านปาดังเบซาร์ กองรถบรรทุกของวี -เซิร์ฟรวมกันมากกว่า 300 

คัน มีคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ 3 แห่งได้แก่ บางนา ถนนกิ่งแก้วและบางปูพื้นที่รวมกัน

มากกว่า 45,000 ตารางเมตรบนเนื้อที่รวมกันประมาณ 100 ไร่ ด้านเครือข่ายมีสาขามากกว่า 20 แห่งตาม

จังหวัดซึ่งประตูเศรษฐกิจหลักทั่วประเทศและมีสาขาที่นครย่างกุ้งประเทศเมียนมา  

ส าหรับด้านสิ่งแวดล้อมวี-เซิร์ฟฯได้ให้ความส าคัญภายใต้สโลแกน“การเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม” ซึ่งรถบรรทุกของบริษัทและซัพพลายเชนมีการควบคุมการปล่อยมลพิษไม่ให้เกินที่กฎหมาย

ก าหนดพร้อมด้วยมีอุปกรณ์ตรวจควันด าและฝุ่นละออง PM 2.5 ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก 

TRANSFORMATION 4.0 วี-เซิร์ฟฯมียุทธศาสตร์และแผนธุรกิจชัดเจนในการก้าวผ่านสู่ เศรษฐกิจดิจิตอล 

โดยการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ “SMART SUPPLY CHAIN” เคียงคู่ไปกับลูกค้า การพัฒนาที่ต่อเนื่องแสดงให้

เห็นถึงความมุ่งมั่นของ“วี-เซิร์ฟฯ”ในการก้าวเดินอย่างมั่นคงโดยปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญคือ

“ พ นั ก ง า น ” ทุ ก ร ะ ดั บ ที่ ท า ง า น อ ยู่ ใ น อ ง ค์ ก ร ใ น ฐ า น ะ เ ป็ น พ ลั ง ขั บ เ ค ลื่ อ น ธุ ร กิ จ 

สู่อนาคต (ที่มา: https://www.v-servelogistics.com/media/vserve2017/aboutvserve_th_2017.php) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.3 รถบรรทุก 4 ล้อ บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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3. ผังองค์กร 
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4. แผนท่ี 

 
ภาพท่ี 2.4 แผนท่ีตั้งบริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

หมวดหมู่ : คลังสินค้าบางนา (ลาซาล) 

ที่อยู่ : 1119 ถนน สุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวง บางนา เขต บางนา ก.ท.ม. 10260 

โทร : 02-361-6145 
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5. นโยบาย 

  บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ภายใต้การบริหารในเครือ V-SERVE GROUP มีศูนย์

ขนส่งอยู่ที่ ถนน กิ่งแก้ว แหลมฉบัง และจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งฟีตรถบรรทุกมากกว่า 300 คัน มีการตั้ง

เครือข่าย Supply Chain Subcontract โดยรวมตัวกันจัดตั้งสมาคม โลจิสติกส์และขนส่งไทยและ วี-เซิร์ฟ อลิ

อันซ์ เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการให้บริการรถบรรทุก มีระบบการติดตาม e - Call center ในการ

ติดตามสถานะขนส่งสินค้าและการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประกันเวลา

การส่งสินค้าอย่างตรงเวลา โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากอินเทอร์เนต บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ 

จ ากัด ได้รับรางวัล Q-Mark “ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ” จากกรมการขนส่งทางบก 

รวมอีกทั้งรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thai 

land Energy Awards ภายใต้นโยบายคุณภาพ ได้แก่ 

1.Just In Time Organization (องค์แห่งการส่งมอบ) 

2.Quality Work Best Practice (งานคุณภาพและตอบสนองที่ดีให้กับลูกค้า) 

3.Safety Drive (ขับขี่ด้วยความปลอดภัย) 

4.Innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน) 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.5 โลโก้ บริษัท วี - เซร์ิฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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โดยด าเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ตจ ากัด 

ได้จัดตั้งศูนย์ อบรมปฏิบัติการ ส าหรับใช้ในการอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติการขนส่ง และยังเปิดให้เป็น 

ศูนย์ศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป  วิสัยทัศน์องค์กร การให้บริการสู่ความเป็นเลิศมีมาตรฐาน

มุ่งสู่ความเป็นสากลบริษัทและพนักงานต่างขับเคลื่อนก้าวไปด้วยกันเพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการ

แข่งขัน พร้อมกับเป็นองค์กรซึ่งสามารถตรวจสอบ มีความโปร่งใสและคุณธรรม เติบโตอย่างยั่งยืน 

1.ขนส่งและกระจายสินค้าภายในประเทศ 

2.ผู้ให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

3.รับบรรจุตู้สินค้า ณ โรงงานลูกค้า 

  4.งานแบ่งบรรจุและติดฉลากเพื่อจัดส่งเข้าสายการผลิตหรือห้างสรรพสินค้า 

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด เป็นผู้ให้บริการด้านการกระจายสินค้าไปยังห้างประเภท

โมเดินร์เทรด โดยกระจายสินค้าเข้า แม็คโคร, บิ๊กซี, โลตัส ตัวแทนจ าหน่าย และ ร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ 

เราให้บริการขนส่งสินค้าหลากหลายประเภท เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร สินค้าทางด้านอุตสาหกรรม 

เคมีภัณฑ์ สารปรุงแต่งอาหาร รวมทั้งเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเวชภัณฑ์ โดยมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่บางนา กิ่ง

แก้ว บางปู ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 40,000 ตรม. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าทั้งกรุงเทพและปริมณฑล 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 คณะบุคคลากร บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

(แหล่งที่มา :https://www.vservelogistics.com/media/vserve2017/transport_th_2017.php) 

บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ภายใต้การบริหารในเครือ V-SERVE GROUP มีศูนย์

ขนส่งอยู่ที่ ถนน กิ่งแก้ว แหลมฉบัง และจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งฟีตรถบรรทุกมากกว่า  300 คัน มีการตั้ง

เครือข่าย Supply Chain Subcontract โดยรวมตัวกันจัดตั้งสมาคม โลจิสติกส์และขนส่งไทยและ วี-เซิร์ฟ อลิ

อันซ์ เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการให้บริการรถบรรทุก มีระบบการติดตาม e - Call center ในการ
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ติดตามสถานะขนส่งสินค้าและการส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการประกันเวลา

การส่งสินค้าอย่างตรงเวลา โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากอินเทอร์เนต บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ 

จ ากัด ได้รับรางวัล Q-Mark “ มาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ” จากกรมการขนส่งทางบก 

รวมอีกทั้งรางวัลด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล Thai 

land Energy Awards ภายใต้นโยบายคุณภาพ ได้แก่ 

1.Just In Time Organization (องค์แห่งการส่งมอบ) 

2.Quality Work Best Practice (งานคุณภาพและตอบสนองที่ดีให้กับลูกค้า) 

3.Safety Drive (ขับขี่ด้วยความปลอดภัย) 

4.Innovation (สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน) 

  โดยด าเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม วี-เซิร์ฟ ทรานสปอร์ตจ ากัด 

ได้จัดตั้งศูนย์ อบรมปฏิบัติการ ส าหรับใช้ในการอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติการขนส่ง และยังเปิดให้เป็น 

ศูนย์ศึกษาดูงานของนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.7 ภาพคณะบุคลลากร บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

การให้บริการสู่ความเป็นเลิศมีมาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นสากลบริษัทและพนักงานต่าง

ขับเคลื่อนก้าวไปด้วยกันเพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับเป็นองค์กรซึ่งสามารถ

ตรวจสอบได้ มีความโปร่งใสและคุณธรรม เติบโตอย่างยั่งยืน 

รางวัล และการรับรองคุณภาพ 

การให้บริการของ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อก าหนดด้านระบบควบคุณภาพของบริษัทฯ 
ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก Tuv Nord ประเทศเยอรมัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 นอกจากนี้ 
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วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ยังมีระบบตรวจสอบการท างานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระบบการตรวจสอบเอกสารก่อนการส่ง
ข้อมูลไปยังกรมศุลกากร ซึ่งไม่รวมถึงระบบการตรวจสอบส าหรับการรับและส่งสินค้าของคลังสินค้าบริษัท
ฯ ทั้งนี้ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้รับการตรวจประเมินตามระบบมาตรฐาน C-TPAT ของกรมศุลกากรประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และสหภาพ
ยุโรป กว่า 30 ปีที่ได้ด าเนินธุรกิจ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้รับชื่อเสียงจากการให้บริการด้วยความโปร่งใส มี
จรรยาบรรณ และการบริการที่มีคุณภาพ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ได้รับการยอมรับในฐานะผู้น าการให้บริการโลจิ
สติกส์แบบครบวงจรของประเทศไทย ทั้งนี้ ประจักษ์พยานความส าเร็จของวี -เซิร์ฟ กรุ๊ป เห็นได้จากการ
ได้รับรางวัล Prime Minister Award 2010 สาขาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ครบวงจรเด่น 3 ปีซ้อนจากกระทรวง
พาณิชย์ นอกจากนี้แล้ว วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป ยังได้รับการรับรอง Q Mark มาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก สาขา
การบริหารจัดการ จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งที่กล่าวมานี้ ยังไม่รวมถึงรางวัลอีกหลาย
รายการจากองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รางวัลเหล่านี้สามารถพิสูจน์คุณภาพและความ
น่าเชื่อถือของการให้บริการของเราซึ่งน าความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นในการ
รักษามาตรฐานการให้บริการและยึดมั่นในคุณค่าวิชาชีพของเรา ซึ่งที่สุดนี้จะน าพาเราไปสู่ความส าเร็จและ
จะก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองเคียงข้างกับลูกค้าของเรา 

       

ภาพท่ี2.8 เครื่องหมายรับรองของบริษัท วี – เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

 

 

7.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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ภาพท่ี2.10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี2.11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ บริษัท วี - เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

   คณะผู้จัดท าโครงการได้จัดท าศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกบรรจุภัณฑ์กล่อง 

กระดาษลูกฟูกเพื่อน ามาบรรจุสินค้าประเภทกะทิ กรณีศึกษา บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ซึ่งมีแนวคิด

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

    1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ 
  2. ผลิตภัณฑ์การบรรจุภัณฑ์ 

    3. ชนิดของบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก 

  4. นิยามศัพท์ 
 

1.แนวคิดและทฤษฎีการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก 

 การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิต
สินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความส าคัญกับผู้บริโภค และจะได้เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น
เพราะล าพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม (Innovation) หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว ฉีกแนวไม่ออกเพราะ
ได้มีการวิจัยพัฒนากันมานานจนถึงขั้นสุดยอดแล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ 
(Packaging) บรรจุภัณฑ์กับหีบห่อ (Package) ถือว่าเป็นค าค าเดียวกัน ทั้งนี้สุดแล้วแต่ผู้ใดประสงค์หรือชอบ
ที่จะใช้ค าใด 
ความหมายของการบรรจุภัณฑ์ 
 1. Packaging หมายถึง เทคนิคที่ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์และความคิด
สร้างสรรค์ ในอันที่จะออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ให้ความคุ้มครอง
สินค้า ห่อหุ้มสินค้าตลอดจนประโยชน์ใช้สอย เช่น ความสะดวกสบายในการหอบหิ้ว พกพาหรือการใช้ 
เป็นต้น 

 



 

   

  
2. Packaging หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมในการวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่ง
หุ้มห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับฉลาก (Label) และตรายี่ห้อ (Brand 
name) 
 3. Packaging หมายถึง ผลรวมของศาสตร์ (Science)  และเทคโนโลยีของการออกแบบ การ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า เพื่อการขนส่งและการขายโดยเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
 4. Packaging หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เพื่อหาวิธีการรักษาสภาพเดิม
ของสินค้าจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้ยอดขายมากที่สุดและต้นทุนต่ าสุด 
 5. Packaging หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตรูปร่างหน้าตา
ของภาชนะบรรจุ สิ่งห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
 6. Packaging เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ่งถูกมองในหลายแง่โดยบุคคลฝ่าย  
ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตสินค้า กล่าวคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุกับผลิตภัณฑ์
และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายผลิตจะพิจารณาต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ฝ่ายจัดซื้อจะค านึงถึง
ต้นทุนของวัสดุทางการบรรจุ และฝ่ายขายจะเน้นถึงรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา ซึ่งจะช่วยในการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุน้ี Packaging ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึ้นได้จากการประนีประนอมของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุซึ่งมีน้ าหนักเบาและราคาต้นทุนต่ า แต่ในขณะเดียวกันมีรูปแบบ
สวยงาม และให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอแก่ผลิตภัณฑ์ภายในได้ 
 7. Packaging หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดในขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเนื่อง
กับการออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ 
 8. Packaging หมายถึง การน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก ไม้ ประกอบเป็นภาชนะหุ้ม
ห่อสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยมีความแข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง สร้างภาพพจน์ที่ดี มี
ภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิดผลความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้าได้ 
Packaging หมายถึง งานที่ต้องอาศัยความช านาญ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ ในอันที่จะ
ออกแบบและผลิตหีบห่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา ให้ความคุ้มครองสินค้า ห่อหุ้มสินค้า
ตลอดจนประโยชนใ์ช้สอย อาทิเช่น ความสะดวกสบายในการหอบหิ้ว พกพาหรือการใช้ เป็นต้น 
Packaging หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมในการวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่งหุ้ม
ห่อสินค้าบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับฉลาก (Label) และตรายี่ห้อ (Brand name) 
 
 
 1. Package หมายถึง สิ่งห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะที่ใช้เพื่อการขนส่งผลิตภัณฑ์
จากแหล่งผู้ผลิตไปยังแหล่งผู้บริโภค หรือแหล่งใช้ประโยชน์ หรือวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการป้องกันหรือ
รักษาผลิตภัณฑ์ ให้คงสภาพตลอดจนคุณภาพใกล้เคียงกันกับเมื่อแรกผลิตให้มากที่สุด 
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 2. Package หมายถึง สิ่งที่ท าหน้าที่รองรับหรือหุ้มผลิตภัณฑ์ เพื่อท าหน้าที่ป้องกัน
ผลิตภัณฑ์จากความเสียหายต่าง ๆ ช่วยอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการขนส่งและการเก็บรักษา ช่วย
กระตุ้นการซื้อตลอดจนแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนี้ยังมีค าอีก 2 ค า ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ คือ 
 3. Packaging หมายถึง ผลรวมของศาสตร์ (Science) ศิลป์ (Art) และเทคโนโลยีของการ
ออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินค้า เพื่อการขนส่งและการขายโดยเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
 4. Packaging หมายถึง การใช้เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์เพื่อหาวิธีการรักษาสภาพเดิม
ของสินค้าจนกว่าจะถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อให้ยอดขายมากที่สุดและต้นทุนต่ าสุด 
 5. Packaging หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและผลิตรูปร่างหน้าตา
ของภาชนะบรรจุ สิ่งห่อหุ้มตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ 
 6. Packaging เป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ ซึ่งถูกมองในหลายแง่โดยบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ใน
กระบวนการผลิตสินค้า กล่าวคือ ฝ่ายเทคนิคจะคิดถึงปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุกับผลิตภัณฑ์และ
สิ่งแวดล้อม ฝ่ายผลิตจะพิจารณาต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ฝ่ายจัดซื้อจะค านึงถึงต้นทุน
ของวัสดุทางการบรรจุ และฝ่ายขายจะเน้นถึงรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา ซึ่งจะช่วยในการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์ ด้วยเหตุน้ี Packaging ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมจะเกิดขึ้นได้จากการประนีประนอมของทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ภาชนะบรรจุซึ่งมีน้ าหนักเบาและราคาต้นทุนต่ า แต่ในขณะเดียวกันมีรูปแบบ
สวยงาม และให้ความคุ้มครองอย่างเพียงพอแก่ผลิตภัณฑ์ภายในได้ 
 7. Packaging หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดในขบวนการทางตลาดที่เกี่ยวเนื่อง
กับการออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อให้กับผลิตภัณฑ์ 
 8. Packaging หมายถึง การน าเอาวัสดุ เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ไม้ ประกอบเป็น
ภาชนะหุ้มห่อสินค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยมีความแข็งแรง สวยงาม ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง สร้าง
ภาพพจน์ที่ดี มีภาษาในการติดต่อสื่อสาร และท าให้เกิดผลความพึงพอใจจากผู้ซื้อสินค้า 
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วัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์ (Objectives of Package) คือ 
 1. เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์  (To Protect Products) 
 2. เพื่อจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (To Distribute Products) 
 3. เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products) 
 
หน้าท่ีบทบาทของบรรจุภัณฑ์ 
 สมัยก่อนน้ัน การใช้บรรจุภัณฑ์ก็เพื่อเก็บรักษาสินค้าให้คงสภาพ (Protection) ในระยะเวลา
หนึ่งหรือจนกว่าจะน าไปใช้ แต่เมื่อมีการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น บรรจุภัณฑ์จึงมีบทบาทในด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เร่ิมเน้นเร่ืองความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจนความสะดวกในการน าไปใช้ 
บรรจภุัณฑ์ในปัจจุบันมีหน้าที่ 
 1. ท าหน้าที่รองรับ (Contain) บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าที่รองรับสินค้าให้รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม
น้อย หรือตามรูปร่างของภาชนะนั้น ๆ  
 2. ป้องกัน (Protect) บรรจุภัณฑ์จะท าหน้าที่ป้องกันคุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในไม่ให้
ยุบ สลาย เสียรูปหรือเสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยสภาพดินฟ้าอากาศ ระยะเวลาใน
การเก็บรักษา สภาพการขนส่ง กล่าวคือให้คงสภาพลักษณะของสินค้าให้เหมือนเมื่อผลิตออกจากโรงงานให้
มากที่ สุด 
 3. ท าหน้าที่รักษา (Preserve) คุณภาพสินค้าให้คงเดิมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย 
 4. บ่งชี้ (Identify) หรือแจ้งข้อมูล (Inform) รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเกี่ยวกับชนิด คุณ - 
ภาพและแหล่งที่มาหรือจุดหมายปลายทาง โดยหีบห่อต้องแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าที่
อยู่ภายใน คืออะไร ผลิตจากที่ไหน มีปริมาณเท่าใด ส่วนประกอบ วันเวลาที่ผลิต วันเวลาที่ หมดอายุ การ
ระบุข้อความส าคัญ ๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและยา ชื่อการค้า (Trade Name) 
เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark)  
การแก้ปัญหาด้านการตลาดด้วยการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์หรือการหีบห่อ ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเพื่อให้มีความแตกต่างเท่านั้น ผู้ประกอบการต้องพิจารณาจากหลายๆปัจจัยเป็นส่วนประกอบด้วย 
เช่น เมื่อมียอดจ าหน่ายสินค้าลดลง หรือเมื่อต้องการจัดกิจกรรมและจัดโปรโมชั่นรูปแบบต่างๆ  ใช้การหีบ
ห่ อ ส ร้ า ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ ส ร้ า ง จุ ด เ ด่ น ใ ห้ สิ น ค้ า แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท 

กรณีธุรกิจมีสินค้าหลายชนิดหรือหลายประเภท ตัวอย่างเช่น สินค้าเป็นขนมหวานไทยๆหลากหลายเมนู ซึ่ง
บางเมนูนิยมใช้บรรจุภัณฑ์หรือกล่องใส่ขนมหวานรูปแบบเดียวกันเพราะเป็นอัตลักษณ์ท าให้ลูกค้าจดจ า
และรู้ว่าเป็นขนมประเภทนั้นๆ การใช้หีบห่อสร้างเอกลักษณ์และสร้างจุดเด่น ผู้ประกอบการเพียงเพิ่มสติก
เ ก อ ร์ห รื อ รู ปภ าพ  โ ล โก้ ห รื อ แบ รนด์ สิ น ค้ า ล ง ไป ในกล่ อ ง ก ร ะ ด าษ  ถ้ ว ย ก ร ะ ด าษ  ห รื อ 
บรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆ ถึงแม้จะท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น ก็สามารถสร้างความแตกต่าง 
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และท าให้สินค้าเป็นที่จดจ าของผู้บริโภคได้ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ไม่ได้หมายถึง
การใช้แล้วน ากลับไปเข้ากระบวนการเพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆแล้วน ากลับมาใช้ไหม่เท่านั้น แต่
เป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เมื่อใช้สินค้าหมดแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆได้อีก เช่น แก้ว
กระดาษใส่ขนมขบเคี้ยว สามารถน าไปใช้เป็นกระปุกออมสิน หรือใช้ใส่อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องข้าวให้มีช่องใส่อาหารได้หลาย
อย่าง หรือสามารถหีบห่อรวมกันได้ คือเทคนิคที่ช่วยแก้ปัญหาด้านการตลาดได้ การหีบห่อรวมโดยการน า
สินค้าหลายชิ้นและหลายอย่างมาบรรจุรวมกันแล้วขายในราคาที่ถูกกว่าซื้อแยกเป็นชิ้น การหีบห่อแบบนี้ 
ช่วยให้ยอดขายต่อหน่วยและยอดรวมดีขึ้น ปัญหาด้านการตลาดเกิดขึ้นได้กับทุกธุรกิจ เพียงมีวิธีรับมือหรือ
สามารถบริหารจัดการให้ตอบโจทย์ปัญหา เมื่อสินค้าถูกลอกเลียนแบบหรือหรือถูกแย่งชิงส่วนแบ่งด้าน
การตลาดด้วยการผลิตสินค้าหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูกให้มีความ
คล้ายคลึงกัน เมื่อบรรจุภัณฑ์ท าให้เกิดปัญหาผู้ประกอบการก็สามารถน าบรรจุภัณฑ์มาใช้แก้ปัญหาได้
เช่นเดียวกันน้ าหนักระดาษต่อพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยเป็น กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร หรือ ปอนด์ต่อพื้นที่ 1,000 
ตารางฟุต น้ าหนักมาตรฐานมีความสัมพันธ์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษ โดยเฉพาะความแข็งแรง
ของกระดาษจะพบว่ากระดาษทุกประเภทจะต้องมีข้อก าหนดเกี่ยวข้องกับมาตรฐานถึงแม้ว่าคุณสมบัตินี้
ไม่ได้เป็นคุณสมบัติที่จะน าไปใช้ ความสัมพันธ์งานโดยตรง แต่ก็มีกับคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นอย่างมากกระดาษ
ชนิดเดียวกันความแข็งแรงของกระดาษจะเพิ่มขึ้น เมื่อน้ าหนักมาตรฐานเพิ่มขึ้นจึงใช้ในการแบ่งชั้นคุณภาพ
ของกระดาษหรือเกรดกระดาษการเลือกใช้กระดาษนั้นมักเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่ ต้องการโดยใช้ระดับ
มาตรฐานเดียวกันเป็นเกณฑ์ตัดสินเสมอ  ความสม่ าเสมอของน้ าหนักมาตรฐานของกระดาษตลอดแผ่น มี
ความส าคัญในกระบวนการผลิตเพื่อใช้งานเป็นอย่างมากตัวอย่างเช่น น้ าหนักมาตรฐานที่คลาดเคลื่อนท าให้
ความสม่ าเสมอของผิวไม่เท่ากันจะท าให้การพิมพ์บนผิวกระดาษคลาดเคลื่อนไปด้วย น้ าหนักมาตรฐานจะมี
ผลต่อต้นทุนการผลิต กระดาษที่มีน้ าหนักมากความยาวในม้วนก็จะลดลงท าให้ได้ ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป
น้อยลงเนื่องจากการใช้งานกระดาษนั้นจะใช้พื้นที่เป็นหลัก ในขณะที่ราคาซื้อขายของกระดาษคิดเป็นราคา
ต่อน้ าหนักระดาษดังนั้นผู้ใช้จึงนิยมสั่งกระดาษที่มีน้ าหนักเบาที่สุด 
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2.  ผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งของที่มีลักษณะเป็นกายภาพ เคมีและสัญลักษณ์ที่ท าขึ้นในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อเสนอขายในตลาด การเสนอขายในตลาดจะต้องเป็นไปในลักษณะที่สร้างความพอใจให้กับลูกค้าโดยที่
การตลาดเข้ามาบทบาทในด้านการท ากิจกรรมเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้สร้างความพอใจให้ แก่
ลูกค้าผลิตภัณฑ์อาจพิจารณาตามคุณลักษณะเฉพาะได้ 4 ประการ ดังนี้ 
 3.1 การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) การออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมมีผลต่อการ 
บรรจุภัณฑ์ตามลักษณะเฉพาะที่เป็นรูปร่าง ทรวดทรงของผลิตภัณฑ์คือ ความกว้าง ความยาว และความหนา
หรือสูง ในบางครั้งรูปร่างภายนอกอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ หรือไม่ได้มาตรฐานที่จะให้ประโยชน์ใน
ด้านของการจัดส่งได้อย่างสูงสุด หรือในบางคร้ังอาจจะไม่ได้ประโยชน์แม้แต่มาตรฐานขั้นต่ าสุด การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปร่างที่ได้ประโยชน์สูงสุดในการจัดจ าหน่าย คือการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็น
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ซึ่งท าให้การบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดส่งจะใช้เนื้อที่น้อย ท า
ให้สมารถบรรจุและจัดส่งได้ทีละจ านวนมากๆ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนในการเก็บรักษาและการจัดจ าหน่ายต่ าลง 
ผู้ผลิตโดยทั่วไปจะออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอาศัยหลักคือให้ได้ประโยชน์สูงสุด ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ซึ่งใน
บางคร้ังจะเห็นว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์อาจท าในรูปแบบของการถอดเป็นชิ้นชิ้น  เพื่อน าไปประกอบได้ 
เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือมีรูปร่างที่สามารถวางซ้อนกันได้โดยเสียเนื้อที่น้อยมาก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาชนะ
จ าพวกจานถังน้ าและพวกภาชนะเคร่ืองใช้ที่ท าด้วยพลาสติกเป็นต้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดเนื้อที่ 
ง่ายต่อการบรรจุและเสียค่าใช้จ่ายในการบรรจุเท่าใดย่อมท าให้กิจการธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายในด้าน
ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายต่อหน่วยได้มากเท่านั้น ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์จ านวนมากสามารถบรรจุลงในพื้นที่
สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ได้ดี เช่น บรรจุลงในตู้รถไฟ รถบรรทุก รถตู้คอนเทนเนอร์ หรือคลังสินค้า ดังตัวอย่างการ
จัดจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์จะถอดบรรจุเป็นชิ้นแล้วส่งไปประกอบ ณ แหล่งจ าหน่ายหรือผู้ที่ซื้อทั้งนี้เพื่อเป็น
การลดต้นทุนการบรรจุภัณฑ์ และลดค่าขนส่งโดยกระจายผลิตภัณฑ์เป็นลูกบาศก์ 
 3.2  ความปลอดของผลิตภัณฑ์ (Fragility) ความปลอดหรือความแตกง่ายของผลิตภัณฑ์ท า
ให้มีโอกาสที่จะเกิดการช ารุดแตกหักในระหว่างการขนส่งหรือส่งผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางตามระบบการจัด
จ าหน่ายได้ แต่คร้ังที่มีการขนส่งผลิตภัณฑ์มักจะเกิดการช ารุดแตกหักไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ย่อมผันแปร ไปตาม
ความเปราะบางของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท การลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากการช ารุดแตกหักในระบบ
การจัดจ าหน่ายควรได้มีการพิจารณาในเร่ืองของการบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการช ารุดแตกหักอันเกิดจาก
แรงสั่นสะเทือน การเจาะแทงให้ร่ัว การกระทบกระแทก ความไม่เหมาะสมของอุณหภูมิ และน้ าหนักกดทับ 
เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็ควรจะได้มีการก าหนดจ านวนหน่วยของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุลงในภาชนะให้
เหมาะสมเพื่อเป็นการลดต้นทุนที่อาจจะเกิดจากการช ารุดแตกหักโดยใช้หลักการจัดการผลิตภัณฑ์เข้าช่วย  
การจัดระบบที่จะน ามาใช้ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่เปราะบางแตกหักง่ายคนได้
พิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมทั้งหมดของการจัดจ าหน่าย โดยที่ผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการไหลเวียนไปทั้ง 
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ระบบไม่ว่าจะเกิดการช ารุดแตกหักกับผลิตภัณฑ์อ่ืนอันเนื่องมาจากสภาวะแวดล้อมหรือจากแหล่งกระทบ
ต่างๆ ก็ตาม หากมีการค้นหาสาเหตุก็จะสามารถทราบถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นได้ และเมื่อทราบสาเหตุแล้วก็ท าให้
สามารถน าสาเหตุดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และกับสิ่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้แม้
กระนั้นก็ตามยังไม่มีระบบการป้องกันใดในโลกนี้จะป้องกันการช ารุดแตกหักได้ทั้งหมดฉะนั้นจึงยังจ าเป็น
ที่จะต้องใช้หลักจากผลสรุปของการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริง และปัจจัย
ทางด้านสภาวะแวดล้อมมาพิจารณาประกอบกัน 
 3.3  รูปแบบของผลิตภัณฑ์(Form) รูปแบบของผลิตภัณฑ์ สัมพันธ์กับความเปราะแตกหัก
และการท าให้เกิดการช ารุดได้เพราะกับลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ รูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป
จะถูกก าหนดโดยผู้ผลิตและข้อพิจารณาทางด้านการตลาด เมื่อเป็นเช่นนี้นักวิเคราะห์การจัดจ าหน่ายจึงควร
เป็นผู้ให้แนวคิดทางด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ควรจะเป็นและได้ประโยชน์สูงสุดทางด้านการจัดส่ง
และหากเป็นไปได้เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีทางด้านการตลาด  การผลิต และการจัดจ าหน่าย จึงควรได้
มีการจัดโครงการในการสื่อสารในอันที่จะให้ค าแนะน าต่อกันในเร่ืองที่เกี่ยวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่
ว่าควรจะเป็นอย่างไร และมีส่วนสัมพันธ์กันกับแต่ละหน้าที่ของกิจการอย่างไรหากเป็นเช่นนี้การจัดจ าหน่าย
ของกิจการจะได้ผลมากในด้านของการประหยัด และมีประสิทธิภาพในการด าเนินการ บ่อยคร้ังที่การตลาด
และ การผลิต และการจัดจ าหน่ายได้มีการประสานงานกันในด้านการรักษารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้คงอยู่
ในรูปแบบพื้นฐานธรรมดา แต่ขณะเดียวกันได้มีการดัดแปลงบรรจุภัณฑ์ภายนอก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การจัดจ าหน่าย เช่น การลดต้นทุนของผู้ผลิตสีจะท าการดัดแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ฉะนั้นแทนที่จะส่งสี
เป็นลังบรรจุกระป๋องแกลลอน กิจการจะประหยัดพื้นที่ที่จะใช้ในการขนส่ง โดยผู้ผลิตจะผลิตเฉพาะแต่แม่สี
ส่งไปให้ตัวแทนจ าหน่ายโดยถังกลม  55  แกลลอน นอกจากนั้นผู้ผลิตสีโดยทั่วไปมักจะผลิตสีเป็นผงเพื่อใช้
ตัวแทนจ าหน่ายน าไปผสมเองให้ได้สีตามที่ต้องการอีกคร้ัง ซึ่งท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดส่ง
ได้มาก กระบวนการทั้งหลายดังกล่าวเกิดจากแรงกระตุ้นในการเปลี่ยนแปลงการบรรจุภัณฑ์ภายนอก เพื่อลด
ต้นทุนการจัดจ าหน่ายแล้วเพิ่มการบริการลูกค้าในระดับต่างๆ  
  
 3.4 การล่อใจให้เกิดการลักขโมย (Pilferage) การขโมยมักเป็นปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์
บางชนิดเฉพาะสิ่งที่มีมูลค่าสูงและหรือมีขนาดเล็กหยิบฉวยง่าย เช่นเคร่ืองเพชร นาฬิกา และของใช้อ่ืนๆ มัก
มีอัตราการถูกลักขโมยสูงมาก ฉะนั้นการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันเป็นห่อใหญ่ๆ หรือเป็นมัดจะท าให้
เกิดการลักขโมยได้ยากเพราะการบรรจุจะกระท าหลายชั้น อีกคร้ังการรวมผลิตภัณฑ์เข้าด้วยกันท าให้เกิด
ความหนาแน่นไปด้วยผลิตภัณฑ์หลายอย่าง ท าให้สามารถอ าพรางผลิตภัณฑ์ได้ดี ซึ่งจะท าให้ผู้คิดฉกฉวย
หรือลักขโมยรถการฉกฉวยหรือลักขโมยลง นอกจากนั้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนหีบห่อจะให้
รายละเอียดน้อยอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการฉกฉวยในระหว่างการน าส่งได้มากในการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะประสบผลส าเร็จมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังนี้  

19 



 

   

  
 1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
 2) การบรรจุผลิตภัณฑ์รูปร่าง  
 3) การสรรหาผลประโยชน์ที่ผู้ใช้พึงจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่นกว่าคู่แข่งขัน 
 บรรจุภัณฑ์มักจะแปลงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ออกเป็นของแข็งและของเหลว และแก๊ส
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการออกแบบการบรรจุภัณฑ์ที่ได้ประโยชน์สูงสุดและใช้ต้นทุนในการจัด
จ าหน่ายต่ าสุด เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ ในการบรรจุภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอน
ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เร่ิมจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ดังต่อไปนี้ 
 1) ก าหนดองค์ประกอบของปัจจัยที่กิจการต้องการและผลประโยชน์ที่กิจการจะได้รับ
กระบวนการของผลิตภัณฑ์ในชั้นนี้มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของกิจการที่จะได้รับและที่กิจการต้องการเป็น
ส าคัญ  
 2) การสนองความต้องการของผู้บริโภค กิจการจะมองแต่ผลประโยชน์ของกิจการแต่ฝ่าย
เดียวไม่ได้ฉะนั้นในขั้นตอนต่อไปจึงต้องมาพิจารณาว่าผู้บริโภคเขาต้องการอะไร ท าอย่างไรจึงจะให้เขาซื้อ 
กระบวนการขั้นนี้จะพิจารณาถึงว่าผลิตภัณฑ์ลักษณะใดเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
 3) การผลิตในขั้นของการผลิตจะค านึงถึงประสิทธิภาพในการผลิต ความประหยัดและเสีย
ค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด 
 4) การบรรจุในขั้นนี้จะพยายามบรรจุให้เหมาะต่อการจัดจ าหน่ายเพื่อมุ่งกระจายผลิตภัณฑ์
ได้อย่างทั่วถึงในร้านค้าทุกประเภท และพยายามลดภาระที่ยุ่งยากของลูกค้าลง ผู้บริโภคในการใช้ และการ
บรรจุสามารถป้องกันผลิตภัณฑ์ได้ดี 
 5) การคลังสินค้าและการเก็บรักษา ในขั้นนี้จะเน้นความทนทานของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสภาพ
อากาศที่ผันแปร ทนต่อแรงกดกระแทก เสียดสี การวางซ้อน รับน้ าหนักและประหยัดเนื้อที่ 
 6) การจ าหน่ายให้พ่อค้าขายส่ง ในขั้นนี้การจะค านึงถึงจ านวนน้ าหนักและปริมาณการ
บรรจุที่เหมาะสม สามารถตั้งวางซ้อนได้ ประหยัดเนื้อที่และคุมสต๊อกได้ง่าย นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาถึง
ด้านความเอ้ืออ านวยต่อการขายปลีกอีกด้วย 
 7) การจ าหน่ายให้พ่อค้าขายปลีก จะเน้นที่การบรรจุที่ ใช้ เ นื้อที่น้อยสามารถแยก
ออกจ าหน่ายปลีกได้ง่ายโดยลดภาระความยุ่งยากในการขายปลีก รวมทั้งการช ารุดเสียหาย ทั้งนี้เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค 
 8) การจ าหน่ายให้ผู้บริโภค กระบวนการขั้นนี้จะค านึงถึงการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค 
ความสะดวกในการซื้อปลีกได้ตามขนาดและจ านวนที่ต้องการ ถือหิ้วได้สะดวก การที่ผู้บริโภคชอบที่จะใช้
แต่เฉพาะยี่ห้อนี้ไม่ใช้ยี่ห้ออ่ืนใด 
ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ 
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 การบรรจุภัณฑ์นอกจากจะพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์แล้วยังต้องพิจารณาถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากปัจจัยอื่นๆ อีกด้วยคือจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
การจัดการคลังสินค้า การเคลื่อนย้ายพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ และข้อก าหนดของการขนส่งทั้งนี้เพราะการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม่เพียงแต่จะมุ่งเฉพาะที่การป้องกันเก็บรักษาและการขนส่งเท่านั้น ยังต้องมุ่งค านึงถึง
ความต้องการของตลาดและการใช้เคร่ืองมือในการขนส่งอีกด้วย 
 1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ช่องทางในการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางในการ
ไหลเวียนของผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้หรือผู้บริโภคที่เป็นอุตสาหกรรม ในบางกรณีไม่
มีใครเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคดังตัวอย่าง เช่น  เคร่ืองประดับและเคร่ืองส าอาง มักจะขายกัน
โดยตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือชาวสวนขายผลผลิตจากสวนโดยตรงกับผู้บริโภค ในกรณีนี้ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคท าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในตลาดปัจจุบัน ช่องทางการจัดจ าหน่าย
มักจะเกี่ยวข้องกับคนกลางประเภทใดประเภทหนึ่งเสมอ คนกลางในที่นี้หมายถึงองค์การที่ให้บริการบาง
ประเภทในการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือผู้บริโภคที่เป็น
อุตสาหกรรม ซึ่งคนกลางเพียงแต่ด าเนินการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เฉพาะแต่ในนามหรือช่วยในการขาย
ผลิตภัณฑ์ คนกลางบางประเภทจะให้บริการหลายด้าน ขณะที่รายอ่ืนๆ อาจจะให้บริการเพียงด้านเดียว
อย่างไรก็ตาม คนกลางอาจจ าแนกออกได้เป็นพ่อค้าขายส่ง และพ่อค้าขายปลีก ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องเผชิญ
กับประเด็นการตัดสินใจเลือกช่องทางส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และแต่ละตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็นการ
ง่ายเลยส าหรับการตัดสินใจที่ทางเลือกหลายทาง กิจกรรมต่างๆ ในการจัดจ าหน่าย หากปราศจากความ
ร่วมมือจากคนกลางเสียแล้ว กิจกรรมจ านวนมากก็ไม่สามารถที่จะกระท าได้ส าเร็จ  ช่องทางในการจัด
จ าหน่ายมีความแตกต่างกันตามสภาพของผลิตภัณฑ์และตลาด ช่องทางบางช่องทางอาจจะสั้นไม่
สลับซับซ้อน และบางช่องทางอาจจะสลับซับซ้อน ผู้ผลิตมีทางเลือกหลายทางในการเลือกใช้ช่องทางการจัด
จ าหน่าย แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้ช่องทางใดจึงจะได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นเร่ืองที่
กระท าได้ยาก การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายคือการเลือกองค์ประกอบของระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การจัดช่องทางการจัดจ าหน่ายไม่ควรพิจารณาจากกิจการไปสู่ตลาด เราควรเร่ิมจากการพิจารณาที่ตลาดแล้ว
จึงย้อนมาจนถึงกิจการ การพิจารณาเลืองช่องทางการจัดจ าหน่ายต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้ใช้สุดท้ายและผู้
ซื้อ กิจการจะต้องรู้ว่าตลาดส่วนที่กิจการมุ่งหวังจะจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไปสู่นั้นเป็นส่วนใดและใครเป็น
ผู้บริโภคในส่วนนั้น เขาอาศัยอยู่ในที่ไหน ที่กิจการคาดหวังจะได้รับมาเป็นลูกค้ามีอยู่จ านวนเท่าใด 
นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาข้อก าหนดต่างๆ ที่เป็นสภาวะภายนอกที่เกี่ยวกับผู้บริโภคประกอบแล้วจึง
ตัดสินใจเลือกช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และตลาด ซึ่งในแนวทางปฏิบัติช่องทาง
ในการจัดจ าหน่ายแยกออกเป็น ขายโดยตรง ขายปลีก ขายส่ง ร้านค้าย่อย และซูเปอร์มาร์เก็ต  
 2) การจัดการคลังสินค้า กิจการธุรกิจทุกกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็กหรือใหญ่ ย่อม
ต้องมีความเกี่ยวข้องกับการคลังสินค้า การพัสดุ และผลิตภัณฑ์ไม่มากก็น้อยตามรูปแบบ ประเภทและ 
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รูปแบบของกิจการ การมีคลังเก็บพัสดุหรือสินค้าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจการโดยเฉพาะในด้านการ
เตรียมการ ให้การสนับสนุนต่อกิจการเพื่อการด าเนินการเป็นไปอย่างราบร่ืน และเป็นการเก็บรักษาพัสดุ
หรือสินค้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้การได้เสมอ ทันต่อความต้องการของตลาดและท าให้การจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างทันท่วงที ระบบจัดการคลังสินค้าแต่ละระบบย่อมมีผลต่อการออกแบบการบรรจุ
ภัณฑ์ การคลังสินค้าในระบบที่มีการกักตุนสินค้าไว้นานๆ จ าเป็นจะต้องค านึงถึงการบรรจุภัณฑ์ที่เป็นการ
ป้องกันตัวสินค้าเป็นอย่างมาก แต่หากกิจการมีระบบการคลังสินค้าที่ไม่มีการกักตุนสินค้าเป็นจ านวนมาก
หรือไม่กักตุนเลย การบรรจุภัณฑ์คงไม่ต้องค านึงถึงความคงทน หรือการป้องกันมากนัก นอกจากนั้น
ลักษณะของคลังสินค้าก็ยังมีผลกระทบต่อการบรรจุภัณฑ์อยู่มากอีกเช่นกัน 
 3) การเคลื่อนย้ายวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ย่อมมีความ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบที่ส าคัญ จุดประสงค์หลักในการเคลื่อนย้าย ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1 องค์ประกอบของการเคลื่อนย้ายพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ 4 ประการ ดังนี้ 
 1) เวลา การส่งพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จะต้องส่งไปยังสถานที่ที่ถูกต้องและตรงเวลา 
  2) การเคลื่อนย้าย เป็นการย้ายที่อยู่ในสถานที่เดียวกันหรือเป็นการย้ายระหว่างจุด 
 3) ปริมาณ การเคลื่อนย้ายต้องเป็นไปตามจ านวนที่ถูกต้อง 
 4) เนื้อที่ ก าหนดเนื้อที่ควรจะให้เหมาะสมโดยใช้เนื้อที่มากที่สุด และให้มีเนื้อที่ว่างน้อย
ที่สุด 
 3.2 จุดประสงค์ของการเคลื่อนย้ายพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ การเคลื่อนย้ายพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ 
มีจุดประสงค์มากมายหลายประการ ซึ่งแต่ละกิจการก็มีความมุ่งหมายแตกต่างกันออกไป ซึ่งส่วนมากแล้ว
ต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ ในการลดค่าการจัดส่ง การใช้เนื้อที่อย่างคุ้มค่า การลดความเสียหาย การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน การปรับปรุงสายงานด้านการจัดส่ง และท าให้สภาวะการท างานดีขึ้น และ
สะดวกขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพัสดุหรือสินค้า ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพัสดุหรือ
ผลิตภัณฑ์เท่าที่ปรากฏในกิจการต่างๆ ค่อนข้างจะสูงมาก ซึ่งในกิจการขนาดใหญ่บางแห่งเคยมีรายงาน
ออกมาว่าค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายพัสดุหรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าถึงร้อยละ 30 ของยอดขายจากข้อเท็จจริงก็
คือกิจการดังกล่าวใช้คนงานจ านวนมากท างานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย  เช่นสายพานล าเลียง รางเลื่อน รถยก 
รถลากจูง เข้ามาช่วยก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ฉะนั้นเพื่อเป็นการลดรายจ่ายทางด้านนี้
ผู้บริหารพัสดุควรจะต้องสังเกตและหาทางปรับปรุงดังนี้คือ 
 1) ใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) ใช้เคร่ืองทุ่นแรงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3)  ลดค่าเสียเวลา ค่าท างานล่วงเวลา 
 4)  ลดความเสียหาย สูญหายในระหว่างเคลื่อนย้าย  
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 5)  ค้นหาจุดคอขวดในการเคลื่อนย้าย และแก้ไข 
 6)  งดการใช้เนื้อที่ที่ไม่เหมาะสม  
 7)  ระงับการใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ อุปกรณ์ขนย้ายที่มีอัตราสูงเกินไป 
  3.2.2 ภารกิจในการขนย้ายพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ภารกิจในการขนย้ายพัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ 
อาจจ าแนกออกได้เป็น 2 ด้านคือ 
 ก. การวางแผนและการใช้เคร่ืองทุ่นแรง ซึ่งประกอบด้วย 
 1) การวางแผนปรับปรุงและเลือกวิธีการในการขนย้าย 
 2) การวางแผนการเลือกใช้เคร่ืองทุ่นแรง และรถยกสินค้า 
 3) การวางแผนด้านแรงงาน และการวัดผล ตลอดจนท าแผนย้ายคลังพัสดุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ผลิตภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ 
 ข. การปฏิบัติงาน คือการปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเข้าที่เก็บ
และการเคลื่อนย้ายซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการดังนี้  
 1) ยานพาหนะเข้า การจัดส่งสินค้าเข้าโดยยานพาหนะ จะต้องมีการก าหนดระยะเวลาที่
ยานพาหนะจะมาถึง รูปร่างบรรจุภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์ตลอดจนลักษณะของยานพาหนะบรรทุก 
 2) การรับสินค้า การปฏิบัติในขั้นนี้คือการยกของลงจากยานพาหนะบรรทุก  ซึ่งการใช้
เคร่ืองมือและเคร่ืองทุ่นแรงและจ านวนคนงาน 
  3) หลังจากรับของเข้ามาแล้วควรตรวจนับ ตรวจสอบ ในการตรวจสอบจะกระท าโดยการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนดเอาไว้ ตรวจนับ และตรวจสอบความถูกต้อง 
 4) การจัดเก็บ ในขั้นนี้หมายถึงการจัดเก็บเข้าที่  ซึ่งจะต้องมีการก าหนดเคร่ืองมือและ
จ านวนคนที่จะใช้ 
 5) การจ่ายสินค้าออก ในขั้นนี้ก็คือการน าพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ออกไปใช้ ซึ่งจะต้องมีการ
ตรวจนับจ านวนและจัดระบบการน าสินค้าออก 
 6) การบรรจุภัณฑ์  หลังจากได้น าพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็จะมาถึงการ  
บรรจุภัณฑ์ การปฏิบัติงานในขั้นนี้จะมีการก าหนดและพิจารณาการใช้วัสดุในการบรรจุภัณฑ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการบรรจุภัณฑ์ 
 7)  การจัดส่ง การปฏิบัติงานในขั้นนี้คือ การบรรทุก การขนย้าย และขนส่งไปยังสถานที่ที่
ก าหนด 
 8) การจัดยานพาหนะขาออก การปฏิบัติในขั้นนี้คือ  จะต้องพิจารณาว่าจะใช้ยานพาหนะ
อะไร วิธีการขนส่ง จ านวนคนที่ใช้ในการจัดส่ง การน าพัสดุออกจากคลังจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูล และ
ท าหลักฐานเอกสารประกอบการจัดส่ง  
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ปัญหาจากข้อก าหนดของการด าเนินการในการบรรจุภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ผู้ผลิตจะกระท าตามสบายโดย
ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพของพัสดุหรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้ การบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยต้องค านึงถึงอุปสรรคใน
ด้านการด าเนินการอยู่ 4 ด้านดังนี้ 
 3.1 ข้อก าหนดด้านต้นทุน ผลิตภัณฑ์บางประเภทจ าเป็นจะต้องใช้วัสดุเฉพาะในการบรรจุ
ภัณฑ์จะใช้สิ่งอ่ืนทดแทนไม่ได้ ส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์มักจะมีราคาแพง การใช้วัสดุจึงต้อง
ประหยัดเป็นพิเศษ การท าให้เกิดการประหยัดโดยทั่วไปมักจะใช้วัสดุให้เกิดความพอดีไม่เหลือเศษ ฉะนั้น
พนักงานในระดับผู้ปฏิบัติการในการบรรจุจึงต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญในการใช้หรือตัดวัสดุเพื่อการบรรจุ
ภัณฑ์ ดังเช่นกระดาษห่อ 1 แผ่น บรรจุผลิตภัณฑ์ได้ 5 ชิ้น  ผู้ไม่มีความช านาญจะบรรจุได้เพียง 4 ชิ้นเท่านั้น 
ท าให้วัสดุเหลือเศษที่ต้องทิ้งท าให้ต้นทุนในด้านการบรรจุภัณฑ์สูง พนักงานท าการบรรจุภัณฑ์มีความส าคัญ
ต่อต้นทุนในด้าน การบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก ฉะนั้นความตั้งใจและความรักงานของพวกเขาย่อมมี
ค ว า ม ส า คั ญ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ห า ก เ ข า ตั้ ง ใ จ ท า ง า น แ ล้ ว จ ะ ท า ใ ห้ ก า ร 
บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ คือการบรรจุภัณฑ์จะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นและยิ่งไปกว่านั้นจะช่วยประหยัดจาก
การใช้วัสดุเพื่อการบรรจุภัณฑ์ 
 3.2 ข้อก าหนดด้านการขนส่ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ควรได้ค านึงถึงขนาดและน้ าหนัก
ของการบรรจุให้พอดีและเหมาะสมกับยานพาหนะที่จะใช้ หากบรรจุในขณะที่ไม่มากพอกับการจัดส่งจะท า
ให้ค่าขนส่งแพงมาก เส้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความกว้างและความยาวของ
รถบรรทุกระวางเรือ ขนาดของคอนเทนเนอร์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการประหยัดและได้ขนาดมาตรฐานในการ
จัดส่ง ฉันนั้นบ่อยคร้ังความกว้างยาวของยานพาหนะอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรจุภัณฑ์อยู่มาก เพราะหาก
การบรรจุไม่ปรับตามสภาพของการขนส่งอาจท าให้เกิดการเสียหายต่อกิจการได้ การบรรจุพาเลทลงในตู้ ใน
ปัจจุบันตามสภาพของการขนส่งอาจท าให้เกิดการเสียหายต่อกิจการได้ การบรรจุพาเลทลงในตู้  ปัจจุบันจะ
ใช้พาเลท ISO  ซึ่งมีขนาด 1.16 5  x  1. 165   เมตร เพื่อให้สามารถบันทึกในตู้คอนเทนเนอร์ได้ดีที่สุด ซึ่ง
เป็นมาตรฐานเดียวกันตามข้อก าหนด ซึ่งท าให้การบรรทุกสินค้าได้พอดีกับตู้ ไม่กลิ้งไปมาท าให้ผลิตภัณฑ์
เกิดการแตกหักนอกจากนั้นการส่งผลิตภัณฑ์ทางไปรษณีย์จะก าหนดขนาดและน้ าหนักในการบรรจุภัณฑ์
เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคต่อการบรรจุภัณฑ์และการขนส่งผลิตภัณฑ์บางประเภท 
 3.3 ข้อก าหนดด้านบุคลากร บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบรรจุภัณฑ์ของกิจการโดยทั่วไป
จะเป็นอุปสรรคต่อการบรรจุภัณฑ์อยู่มาก ซึ่งอาจจะเป็นผลเนื่องมาจาก 
 -ขาดความตั้งใจในการท างาน พนักงานโดยทั่วไปจะไม่ค่อยสนใจและงานที่ตนท าท าให้
เกิดการบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน 
 -พนักงานขาดความช านาญและประสบการณ์ในการบรรจุภัณฑ์ 
 -พนักงานขาดการประสานงานที่ดีในการท างาน จึงท าให้ผลงานบรรจุภัณฑ์ไม่ได้
มาตรฐานและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ 

24 



 

   

  
 -ขาดการควบคุมดูแลเอาใจใส่จากหัวหน้างานในอันที่จะท าให้การบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน
ตามที่ต้องการ 
 -พนักงานขาดความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ จึงท าให้การบรรจุภัณฑ์เสีย
ค่าใช้จ่ายสูง  ดังกล่าวรวมเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก กิจการจึงควรได้มีโครงการ
ฝึกอบรมพนกังานให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมทั้งทางกายและทางใจที่จะท างาน 
 
 
3.  ชนิดของบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
 1. บรรจุภัณฑ์กระดาษ  กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่แพร่หลายมานานและได้รับความนิยมใช้
กัน มากโดยกระดาษมีหลายชนิด ผลิตจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพ แตกต่างกัน มีข้อดี ข้อเสีย และปัจจัยที่
น าเข้าสู่การพิจารณาดังนี้ 
 คุณสมบัติกระดาษ  ข้อดี มีคุณสมบัติหลายประการของกระดาษที่เหมาะสมต่อการน ามา
บรรจุภัณฑ์และท าให้ได้รับความนิยม  ข้อเสีย บรรจุภัณฑ์ ไม่สามารถป้องกันความชื้น และความแข็งแรง
น้อย กว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืน ๆ และการน ามาประกอบวัสดุอ่ืนท าได้ยาก 
 ข้อพิจารณาคุณสมบัติของกระดาษ การที่กระดาษมาท าบรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติที่น ามา
พิจารณาดังต่อไปนี้   
 -น้ าหนักมาตรฐาน  ความเรียบ / ความเป็นรูพรุน  การต้านไขมัน / น้ ามัน 
 -ความทนทานต่อการขัด  ความหนา    
 -การดูดซึมน้ าต้านแรงฉีกขาดและทิ่มทะลุ ( เหนียว )   
 -การต้านแรงกดในแนวต้ัง แนวนอน 
ประเภทของกระดาษโดยเฉพาะกระดาษลูกฟูกที่น ามาท าบรรจุภัณฑ์  
 กระดาษธรรมดา ( Papers ) กระดาษธรรมดาที่น ามาใช้ในงาน บรรจุภัณฑ์มีหลายชนิดดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
 
 1. เยื่อไม้ ( Tissue ) 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 เยื่อไม้ 

25 



 

   

 
  
 2. กระดาษบีช และลามิเนตธรรมชาติ ( Bleached or natural laminating paper ) 
  
 
 
 
                      ภาพที่ 3.2 กระดาษบีช และลามิเนตธรรมชาติ 
 
 3. กระดาษบีช และการพิมพ์ธรรมชาติ ( Bleach or natural printing paper) 
 
 
 
 
 
                 ภาพที่ 3.3 กระดาษบีช และการพิมพ์ธรรมชาติ 
   

4. กระดาษชนิดลูกฟูก ( Corrugated box ) 

 
   
 

 

      ภาพที่ 3.4 กล่องกระดาษลูกฟูก 
  
 5. กระดาษกันน้ ามัน (Grease Proof) 
 

                                 
 
   
  ภาพที่ 3.5 กระดาษกันน้ ามัน 
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6. กล่องกระดาษ 5ชั้น ส าหรับใส่น้ ากะทิ ( Kraft for drinker coconut milk Boards ) 

 

 

 

 

 

 

    ภาพที่ 3.6 กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 
 

  7. กระดาษแข็ง ( Paperboard ) กระดาษแข็งที่ใช้ส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ 
 
 

 

 

 

   
  ภาพที่ 3.7 บอร์ดมนิลาแข็ง 
 
 8. กระดาษฉาก 

   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.8 กระดาษฉาก เข้ามุม 
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วัสดุมีความจ า เป็นอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก  การที่

ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้วัสดุอะไรมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์นั้น   ควรค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละประเภท ที่จะน ามาผลิตบรรจุภัณฑ์
เป็นส าคัญ  เน่ืองวัสดุแต่ละชนิดแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่เป็นข้อดีและข้อเสีย  ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้
คงคุณภาพ การยืดอายุผลิตภัณฑ์ และการน ากลับมาใช้ใหม่  (Recycle) ที่แตกต่างกันไป หากท่านเลือกใช้
วัสดุไม่ถูกต้องนอกจากจะท าให้เกิดผลกระทบต่อตัวผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นสาเหตุ
ใ ห้ เ กิ ด ต้ น ทุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ด้ ว ย  รู ป ท ร ง  
บรรจุภัณฑ ์ที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคกะทิได้ ถึงแม้ผู้บริโภคจะ
ยังมิได้สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใน รูปทรงของบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความเป็นเอกลักษณ์ได้ 
กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคเห็นรูปทรงสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรและมีชื่อตราสินค้าอะไร หรือ
จะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวแตกต่างกันที่ชื่อตราสินค้า 

 ถังกระดาษ ( Fiber Drum ) มีลักษณะเช่นเดียวกันกับกระป๋องกระดาษแต่มีขนาดใหญ่ใช้
เพื่อการ ขนส่งสินค้าที่นิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ดพลาสติก ฯลฯ การเลือกใช้ต้อง ค านึงถึงความแข็งแรงเมื่อ
เรียงซ้อนกันเป็นหลักโดยการทดสอบค่าของ การต้านแรงกด 

 กล่องกระดาษแข็ง ( Paperboard Box ) เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลาย ทั้งใน การขายปลีกและการขายส่ง สามารถท าจากกระดาษแข็งได้หลายชนิด แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท  
 1. กล่องกระดาษแข็งแบบพับได้  
  2. กล่องกระดาษแข็งแบบคงรูป หรือประกอบตามขนาดที่ก าหนด 
 กล่องกระดาษลูกฟูก ( Corrugated Paperboard Box) เป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีบทบาท
และปริมาณการใช้สูงสุด มีน้ าหนัก เบา แต่แข็งแรง สามารถรับน้ าหนักมากกว่ากระดาษแข็งจึงสามารถ 
บรรจุสินค้าได้ นานาชนิด   
 1. กล่องกระดาษลูกฟูก 
 2. ลอนลูกฟูก ( Corrugations) 
 3. กระดาษท าลูกฟูก ( Corrugating Medium ) 
 -โครงสร้างกระดาษลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก 1 ชั้น/แผ่นกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น/
แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น  
  -การเรียกส่วนประกอบของลูกฟูก เพื่อให้ เกิดความเข้าใจในการเรียก กระดาษลูกฟูก  
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ข้ออธิบายความหมายของแต่ละส่วนประกอบดังนี้ 

 

 

 

 

 

                         
 
 
  ตารางที่ 3.8  โครงสร้างกระดาษลูกฟูก 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liner 1 Liner 1 กระดาษท าผิวกล่องด้านนอก 

Medium กระดาษท าลอน (B-Flute) 

Liner 2 กระดาษปะกลาง 

Medium ( CF ) กระดาษท าลอน (C-Flute) 

Liner 3 กระดาษท าผิวกล่องด้านในสุด 

ประเภท
ของลอน 

ลักษณะ ความสูงของ
ลอน 

จ านวนลอน / 
ฟุต 

คุณสมบัติ 
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ชนิดของลอนลูกฟูก ชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก 
        ภาพท่ี 3.9 ชนิดของลอนลูกฟูก ชนิดของแผ่นกระดาษลูกฟูก 

 

 A - วางซ้อนกันได้มากชั้น + ปกป้องสิ่งของภายในได้ดี ลอน A เป็นลอนต้นแบบและเป็น
ลอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ดังนั้นเมื่อน าไปประกอบกับกระดาษท าผิวกล่องด้านในและด้านนอกแล้วจะมีความ
หนา ของแผ่นกระดาษลูกฟูกมากที่สุด ด้วยจ านวน 36 ลอนต่อความยาวฟุต เมื่อน าลอน A ไปผลิตเป็นกล่อง
กระดาษลูกฟูก จะสามารถรับแรงกระแทกและกดทับได้มากที่สุด จึงเหมาะส าหรับบรรจุสิ่งของที่บอบบาง 
แตกง่าย เนื่องจากลอน A มีระดับความแข็งแรงสูง รับน้ าหนักและแรงกดทับได้มาก ลอน A จึงถูกน าไป
ประยุกต์ใช้งานอย่างหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า 
 ลอน B  ลอน B มีจุดสัมผัสกับกระดาษท าผิวกล่องมากกว่าลอน A ท าให้แผ่นกระดาษ
ลูกฟูกลอน B มีพื้นผิวที่แข็งและเรียบตึงกว่าซึ่งจะส่งผลให้งานพิมพ์ออกมามีคุณภาพสวยงามเมื่อน าไปท า
กล่องใดก็จะได้กล่องที่สวยงามและมีคุณสมบัติในการต้านทานแรงกดสูง เหมาะที่จะใช้กับเคร่ืองบรรจุแบบ
อัตโนมัติที่มีความเร็วสูงและนิยมน าไปผลิตเป็นแผ่นรอง แผ่นกลั้น  
 ลอน C  ลอน C ได้ถูกคิดค้นต่อมาเพื่อความแตกต่างระหว่างลอน A กับ ลอน B เข้าด้วยกัน 
โดยลอน   มีจ านวนลอนต่อความยาวฟุต อยู่ที่ 42 ลอน มีความหนาน้อยกว่าลอน A แต่มากกว่าลอน B ท าให้
ลอน C มีคุณภาพในการรับแรงกระแทก การรับแรงกดทับและงานพิมพ์ได้อย่างลงตัวเป็นที่นิยมในงานอย่าง
มากที่สุด 
 ลอน E มีจ านวนลอนต่อความยาวอยู่ที่ 94 ลอน ท าให้กระดาษลูกฟูกลอน E มีความ
ต้านทานแรงกระแทกสูงมากและมีพื้นผิวที่เรียบตึง ลอนนี้มีความหนาเพียงแค่ 1 ใน 4 ของลอน C เท่านั้น
กล่องลูกฟูกลอน E จึงมีขนาดเล็กท าให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็นสินค้า เนื่องจากความบางและคุณสมบัติ

ลอน B  2.1 - 3.0 49 เหมาะกับสินค้าที่รับ
น้ าหนักได้ด้วยตัว
ของสินค้าเอง เช่น 
กระป่อง เหล็ก 

ลอน C  3.2 - 3.9 41 เป็นที่นิยมใช้กันมาก 
เหมาะกับสินค้าทั่วๆ 
ไป 

ลอน E  1.0 - 1.8 95 นิยมใช้เป็นวัสดุกัน
กระแทกป้องกัน
ไม่ให้สินค้าเกิด
ความเสียหาย  
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ในการรับแรงกระแทก ลอน E สามารถน ามาใช้แทนกล่องลูกฟูกหรือบรรจุได้อย่างดีและเหมาะสม อีกทั้งยัง
เป็นที่นิยมอย่างมากเช่น งานคลังที่มีการบรรจุสินค้า  
ชนิดของการท ากล่องกระดาษลูกฟูก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 กระดาษคราฟท์สีขาวส าหรับท าผิว กล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะ ส าหรับกล่องที่เน้น
ความสวยงาม และ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้
กระดาษ KS ยังมีความ แข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี นิยมใช้ส าหรับ กล่องเคร่ืองใช้ไฟฟ้า สินค้า
เพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภค บริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับ ของสินค้า เป็นต้น น้ า หนัก
มาตราฐาน : 170 กรัม/ตาราง เมตร  
 กระดาษคราฟท์สีเหลืองทอง ส าหรับท าผิวกล่อง มีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ 
สามารถรองรับน้ าหนัก ได้ดีเยี่ยม และเป็นสีที่นิยมใช้กันมากใน ประเทศ เหมาะส าหรับสินค้าอะไหล่
รถยนต์ อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ ที่ ต้องการความมั่นใจในเร่ืองความแข็งแรง ทุกรูปแบบ ทั้ งการ
เรียงซ้อน และ การป้องกันการกระแทก น้ าหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร  
 กระดาษคราฟท์สีน้ าตาลอ่อน ส าหรับท าผิวกล่อง สีอ่อนสบายตา เหมาะกับงานพิมพ์ภาพ
หรือตัวหนังสือ ให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรอง เพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใช้กับ สินค้าที่ไม่
ต้องการความแข็งแรงมาก เท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารส าเร็จรูป กล่อง 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น น้ าหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร  
 กระดาษคราฟท์ส าหรับท าลอน ลูกฟูก มีคุณสมบัติความแข็งแรงในการ ป้องกันแรง
กระแทก ส าหรับท าลอนลูกฟูก ขนาดต่างๆได้ทุกลอนให้ได้คุณภาพสูง ความแข็งแรงสัมพันธ์กับน้ าหนัก 
มาตรฐาน ของกระดาษนอกจากนี้กระดาษ CA ยังนิยมน ามาใช้ท าเป็น กระดาษท าผิวกล่องด้านหลังเพื่อลด
ต้นทุน อีกด้วย น้ าหนักมาตราฐาน : 105, 125 กรัม/ ตารางเมตร  
 กระดาษคราฟท์สีน้ าตาลส าหรับท า ผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 100% เพื่อส่งเสริมด้าน
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและ ความแข็งแกร่ง มีคุณสมบัติเด่นในเร่ืองการ วางเรียงซ้อน 
เหมาะกับสินค้าส่งออกที่ระบุ ให้ใช้กล่องที่ท าจากเยื่อ Recycled ทั้งหมด น้ าหนักมาตราฐาน : 125, 150 กรัม/
ตาราง เมตร  
คุณภาพกระดาษท่ีมีความส าคัญต่อคุณภาพกล่อง คุณภาพและ มาตรฐานท่ีส าคัญมีดังนี้ 
 1. ความต้านทานแรงดันทะลุ  
 2. ความต้านทานแรงกดวงแหวน  
 3. ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก 
 ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก (Concora Crush Test) ของกระดาษเป็นความสามารถ
ของกระดาษที่จะต้านทานแรงกดบนลอนลูกฟูกจนลอนลูกฟูกยุบตัวจน แบนราบ คุณภาพดังกล่าวนี้ มี
ความสัมพันธ์โดยตรง กับความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของแผ่นลูกฟูก (Flat Crush) ดังนั้นถ้าต้องการ
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กล่องที่ทนแรงกดลอนลูกฟูกได้มาก ต้องเลือกกระดาษที่มีความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกได้มากด้วย
เช่นเดียวกัน 
กระดาษลูกฟูกที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน 4 ประเภทคือ 
 1. กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น หรือเรียกว่า กระดาษลูกฟูกหน้าเดียว ประกอบตัวกระดาษท าผิว
กล่อง 1 ด้าน และตัวลอนลูกฟูก นิยมใช้เป็นวัสดุกันกระแทก ใช้ห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ หลอดไฟฟ้า ขวดแก้ว
ต่างๆ เพื่อช่วยป้องกัน ไม่ให้สินค้าเกิดความความเสียหาย ระหว่างการบรรจุ การเคลื่อนย้ายและการขนส่ง 
 2. กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษท าผิวกล่องด้านหน้าและหลัง ตรงกลางเป็น
ลอนลูกฟูก ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการใช้งานของกล่อง นิยมใช้บรรจุสินค้าทั่วไปที่มีน้ าหนักปานกลาง และนิยม
น าไปผลิตเป็นส่วนประกอบต่างๆ เพื่อช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง เช่น แผ่นรอง แผ่นกั้น แผ่นข้าง 
กรอบเสริม และกล่องไร้ฝา เป็นต้น rugated Board 
 3. กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น และลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น 
โดยลอนที่ผลิต มักจะมีขนาดต่างกันเพื่อให้ยืดหยุ่นตัวในการรองรับแรงกระแทกได้ดี ส่วนมาก มักจะผลิต
จากลอน B และ C เป็นหลักโดยทั่วไป  จะน าไปผลิตเป็นกล่องลูกฟูก ที่ต้องการการรับน้ าหนักสูง และยัง
สามารถผลิตเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของกล่องได้อีกด้วย 
 4. กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมหนักที่ต้องรับน้ าหนักบรรจุเป็นจ านวน
มาก เช่น เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 4 ชั้นลอนลูกฟูกอีก 3 ชั้น 
ประเภทของกระดาษลูกฟูกแต่ละชั้น นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.10 กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น Corrugated 2 class 
   
 
 
 

ภาพที่ 3.11 กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น Corrugated 3 class 
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ภาพที่ 3.12 กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Corrugated 5 class 
การวัดคุณภาพกล่องลูกฟูก 
 ความต้านทานแรงดันทะลุ (Bursting Strength) เป็นความสามารถของกระดาษที่จะ
ต้านทานแรงดันที่กระท าบนกระดาษ จนในที่สุดกระดาษจะถูกแรงดันให้ยืดตัวออกจนทะลุดังนั้นความ
ต้านทานแรงดันทะลุ จึงเป็นคุณภาพกล่องที่ต้องการส าหรับสินค้าที่ท าให้เกิดแรงดันจากภายในออก มา
ภายนอกกล่อง เป็นบริเวณพื้นที่เล็กๆ เช่น สินค้าที่มีลักษณะเป็นเม็ด เกล็ดก้อน เส้น เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
เป็นคุณภาพที่สัมพันธ์ต่อความสามารถในการรองรับน้ าหนักบรรจุ สินค้า ที่ถ่วงลงบนผนังด้านล่างของ
กล่อง เมื่อมีการเคลื่อนย้ายโดยใช้คน 
ความต้านทานแรงกดวงแหวน (Ring Crush หรือ Ring Crush Test) ความสามารถของกระดาษที่จะต้านทาน

แรงกดในระนาบเดียวกับกระดาษ ซึ่งกดจนกระดาษหักยุบตัวลง ความต้านทานแรงกดวงแหวนของกระดาษ

ในแนวขวางเคร่ืองจักร (Ring Crush CD) เป็นคุณภาพกระดาษที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถใน

การต้านทานแรงกด กล่อง (Box Compression Strength/Test) ซึ่งเป็นคุณภาพที่จ าเป็นต่อการกองเก็บ

เคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าบรรจุกล่องลูกฟูก สินค้าที่ทนต่อแรงกด ไม่ได้หรือทนแรงกดได้น้อย จ าเป็นต้อง

ใช้กล่องที่ทนต่อ 

 

 

 

 

 

                           
                                 ภาพที่ 3.14 ความต้านทานแรงดันทะลุ 
เหตุผลที่ท าให้คุณภาพของกล่องลดลง การใช้งานลูกฟูกซึง่เป็นภาชนะที่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าจาก
ผู้ผลิตไปถึงปลายทางกล่องลกูฟูกต้อง ผจญกับสภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายที่เกี่ยวกับการใช้งาน ปัจจัย 
ต่างๆ   

 1. ปัจจัยอันเนื่องจากปริมาณความชื้นของอากาศ  
 2. ปัจจัยเนื่องมาจาก ระยะเวลารอเก็บกล่อง  
 3. ปัจจัยเนื่องมาจากลักษณะการวางซ้อนกล่อง  
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 4. ปัจจัยอันเนื่องมาจากจ านวนการเคลื่อนย้าย 
  
คุณสมบัติท่ีส าคัญของกล่องกระดาษลูกฟูก  
 น้ าหนักบรรจุภัณฑ์กับความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก มีบทบาทส าคัญในการ
คุ้มครองผลิตภัณฑ์ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางโดย ไม่ให้เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการเลือกกล่องให้
ถูกต้องกับการใช้งานเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลนี้จึงมีการก าหนดมาตรฐานรวมทั้ง การทดสอบ
คุณภาพ ตามคุณสมบัติดังนี ้
 1. ระยะรวม หมายถึง ผลรวมของความยาว ความกว้าง ความสูง  
 2. การต้านแรงดันทะลุ หมายถึง ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกที่จะ ต้านแรงดัน 
จากการทดสอบ  
 3. การต้านแรงกด หมายถึง ความสามารถของกล่องกระดาษในการต้าน แรงที่กดทับกล่อง  
  -การใช้ประโยชน์จากกล่องลูกฟูก  
 1. เพื่อการขนส่ง เก็บรักษากระจายสินค้า  
 2. เพื่อการขายปลีก  
 3. เพื่อการบรรจุรวมในลังเดียวกัน 
 

 

 

 

 
 

                     ภาพที่ 3.15 ความต้านทานแรงกดวงแหวน 

  
 
 
 
 
 
 
5. นิยามค าศัพท์ 
ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
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1 การกระจายสินค้า Product distribution การบริหารจัดการกระจายสินค้าเป็นการเร่ือง
ของกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่ง
ผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค 

2 การเคลื่อนย้ายพัสดุ Moving to the 
parcel 

กา ร เ คลื่ อนย้ า ยพั ส ดุ ห รื อผลิ ตภัณฑ์  มี
จุดประสงค์มากมายหลายประการ ซึ่งแต่ละ
กิจการก็มีความมุ่งหมายแตกต่างกันออกไป 
ซึ่งส่วนมากแล้วต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

3 การโฆษณา advertisement การให้ข้อมูล ข่าวสาร เป็นการสื่อสารจูงใจ
ผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่าง ๆ เพื่อจูงใจหรือ
โน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บ ริโภคเป้าหมาย มี
พฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาสารที่โฆษณา 

4 การแพ็คบรรจุ Packing 
 

เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 
คือ การบรรจุภัณฑ์(Packing) หมายถึง วิธีการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ โดยการห่อหุ้ม หรือใส่ลงใน
บรรจุภัณฑ์ปิด หรือสิ่งอื่น ๆ ทีปลอดภัย 

5 กล่องกระดาษแข็ง Paperboard Box รูปแบบหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ทั้งในการขายปลีกและการขายส่ง 
สามารถท าจากกระดาษแข็งได้หลายชนิด 

6 การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้นทางสู่
ปลายทางในทางบก ทางน้ าหรือทางอากาศ 
โดยผู้ส่งสินค้าหรือบริการออกเรียกว่า "ผู้
ส่ ง อ อก "  ส่ ว น ในทา ง ก า รค้ า ร ะหว่ า ง
ประเทศ การส่งออกหมายถึง การขายสินค้า
และบริการในประเทศไปสู่ตลาดอื่น 

7 การท าเคร่ืองหมาย
บรรจุภัณฑ์ 

Marking of 
packaging 

เพื่อบ่งบอกว่าควรเก็บรักษาหรือจัดเก็บสินค้า
ให้ปลอดภัย 
 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
8 การผลิตฉลากแบบใช้

เทคโนโลยีพร้อมการ
ขึ้นบรรจุภัณฑ์โดยใช้
แม่พิมพ์ 

in-mould labelling การผลิตและติดฉลากไปพร้อมกับการขึ้นรูป
บรรจุภัณฑ์ โดยอาศัยวิธีการเป่า การขึ้นรูป
โดยใช้ความร้อนหรือการฉีดในอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
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9 การป้องกันผลิตภัณฑ์ Protection products ท าหน้าที่รองรับหรือหุ้มผลิตภัณฑ์เพื่อท า
หน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย 

10 การออกแบบผลิตภัณฑ์ Design การออกแบบผลิตภัณฑ์ย่อมมีผลต่อการบรรจุ
ภัณฑ์ ต ามลั กษณะ เฉพาะที่ เ ป็ น รูป ร่ า ง 
ทรวดทรงของผลิตภัณฑ์คือ ความกว้าง ความ
ยาว และความหนาหรือสูง 

11 กระดาษบีช และลา
มิเนต็ธรรมชาติ 

Bleached or natural 
laminating paper 

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถวางได้
แม้ในเรือนเพาะช า สิ่งที่แตกต่างจากลามิเนต 
floorboard ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่จะติดมันใน
ห้องที่มี อุณหภูมิสูง  มันสามารถขับไล่สิ่ ง
สกปรกไม่ลื่นหลุด การเคลือบ 

12 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ Packaging 
development 

อดีตบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ ห่อหุ้มและปกป้อง
ผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์มี
หน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านผลิตภัณฑ์
รูปลักษณ์ที่สามารถดึงดูดผู้ซื้อยังสามารถใช้
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

13 การเลือกวัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ 

packaging materials การเลือกวัสดุและวิธีการบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะ
กับผลิตภัณฑ์ ที่ต้องอาศัยความรู้และการ
พิจารณาข้อมูลตลอดจนปัจจัยต่างๆต้อง
พิจารณามีความคุ้มทุน หรือ ความเป็นไปได้
ในระบบการผลิตและจัดจ าหน่าย 

14 การลดค่าใช้จ่ายในการ
บรรจุภัณฑ์ 

cost saving บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการขาย
ให้กับผู้บริโภค ณ จุดซื้อ มีความจ าเป็นอย่าง
มากในการรักษาสินค้าให้คงอยู่สภาพเดิม 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
15 การล่อใจให้เกิดการลัก

ขโมย 
Pilferage การขโมยมักเป็นปัญหาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์

บางชนิดเฉพาะสิ่งที่มีมูลค่าสูงและหรือมี
ขนาดเล็กหยิบฉวยง่ าย  เช่น เค ร่ืองเพชร 
นาฬิกา และของใช้อื่นๆ 

16 การวิเคราะห์หา
อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม 

Hazard Analysis and 
Critical Control 
Points : HACCP 

ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุมในการผลิตอาหารเป็นมาตรฐาน
ในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เพื่อรับรอง

37 



 

   

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
อาหาร 

17 การส่งมอบทันต่อเวลา Just in Time การส่งมอบแบบทันเวลาถูกต้อง ถูกสถาน 
18 ความรวดเร็วในส่งมอบ

สินค้า 
Fast delivery เป้าหมายหลักของการเพิ่มผลิตภาพจึงต้องมุ่ง

ขจัดความสูญเปล่ าจาก เวลารอคอยเพื่ อ
สนับสนุนให้กระบวนการเกิดความยืดหยุ่นที่
สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้า
ภายในและภายนอก 

19 ความต้านทานแรงดัน
ทะลุของกระดาษ 

Bursting Strength การใช้บรรจุภัณฑ์ต่างก็ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้งานได้ดี ปัญหาคือบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นใช้
มาตรการใดในการวัด ถ้าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่
นั้นสามารถสั่งมาใช้งานได้ตามแต่ผู้แปรรูป
หรือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จะผลิตให้ 

20 ความต้านทานแรงดวง
แหวน 

Ring Crush เป็นความสามารถของกระดาษที่จะต้านทาน
แรงกดในแนวเดียวกับความหนากระดาษ
จนกระทั่งกระดาษหัก 

21 ความต้านทานแรงกด
ลอนลูกฟูก 
 

Concord crush เป็นความสามรถของกระดาษที่จะต้านทาน
แรงที่กดบนลอนลูกฟุกยุบตัวจนปบนราบ 
คุณภาพดังกล่าวนี้ 
 

 
ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
22 เครื่องรัดกล่องแบบ

กึ่งอัตโนมัติ 
Semi Automatic 
Strapping Machine 

ใช้งานกับสายรัดพลาสติก ตัวเคร่ืองออกแบบ
มาเพื่อการใช้งานได้อย่างประสิทธิตรงตาม
ความต้อง เพื่อใช้รัดกล่องกระดาษหรือบรรจุ
ภัณฑ์ต่างๆ 

23 ช่องทางจัดจ าหน่ายของ
ผลิตภัณฑ์ 

Product distribution 
channels 

ช่องทางในการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์จาก
ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้หรือผู้บริโภคที่
เป็นอุตสาหกรรม ในบางกรณี 

24 เชื้อเพลิง The fuel วัสดุใดๆที่น าไปเผาไหม้หรือแปรเปลี่ยนเพื่อ
น ามาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงจะปลดปล่อย
พลังงานผ่านปฏิกิ ริยาทางเคมี เช่นการเผา
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ไหม้ หรือปฏิกิริยานิวเคลียร์การแตกตัวหรือ
การรวมตัวของนิวเคลียส 

25 โซ่อุปทาน Supply Chain การเชื่อมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ ที่เร่ิมต้นจากวัตถุดิบไป
ยังจุดสุดท้ายคือลูกค้า โดยทั่วไปแล้ว ห่วงโซ่
อุปทานประกอบด้วยจุดที่ส าคัญๆ 

26 ซองกระดาษ Paper Envelopes ซองกระดาษท าจากแผ่นกระดาษตัดพับ
ส าเร็จรูป ที่มีลักษณะแบนราบและหลาย
ขนาด 

27 ซัพพลายเออร์ Supplier ผู้ผลิตสินค้าและน ามาจ าหน่ายให้กับบริษัท
ต่างๆที่ได้ยื่นใบสั่งซื้อสินค้าให้ ซึ่งซัพพลาย 

28 ต้นทุนคงที่ Vehicle ต้นทุนที่ไม่แปรผันกับปริมาณการผลิต เช่นค่า
เช่าพื้นที่ส านักงาน ต้นทุนคงที่อาจเกิดขึ้นแม้
ไม่มีผลผลิตอะไรเลย ต้นทุนแปรผัน (variable 
cost) คือต้นทุนที่แปรผันกับปริมาณการผลิต 
เช่นค่าวัตถุดิบ เป็นต้น 

29 ถังไม้โอ๊ก Oak barrels 
 

ความสัมพันธ์อันยาวนานที่ไวน์มีกับไม้โอ๊คมี
ค่าควรสืบสวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน่ืองจากถัง 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
30 ถุงกระดาษ Paper Bag ถุงกระดาษมีหลายชนิดหลายลักษณะท้อง

แบบแบนราบ แบบมีขยายข้างกรรมวิธีการ
พับ ปิดผนึก ด้วยกาว หรือเย็บประกอบขึ้น
รูปร่างต่าง ๆ 

31 ถุง หรือ กระสอบ
กระดาษหลายชั้น 

Multiwall paper 
Sack 

ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าที่มีน้ าหนักมากว่า 10 
กิโลกรัม นิยมใช้กับการบรรจุสินค้าประเภท
ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ เม็ดพลาสติก สารเคมี 
ฯลฯถุง หรือ กระสอบแบบนี้มีทั้งปากปิดและ
แบบมีลิ้น 
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32 ทีมงาน เคร่ืองเย็บกล่อง
กระดาษ/ลังกระดาษ 
 
 
 
 

CARTON 
STAPLER 
 
 
 

เคร่ืองเย็บก้นกล่องลูกฟูกแบบเท้าเหยียบด้วย
ระบบนิวเมติก เป็นเคร่ืองเย็บก้นกล่องลูกฟูก
ที่มีก าลังการผลิตในการปิดผนึกก้นกล่องได้
ถึง 50-100 กล่อง 

33 ท าหน้าที่รักษา 
 
 

Preserve 
 
 

เป็นการรักษาคุณภาพสินค้าให้คงเดิมตั้งแต่
ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย 

34 บรรจุภัณฑ์ชั้นใน Inner package บรรจุภัณฑ์ชั้นในหรือบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ 
(primary packaging) บรรจุภัณฑ์นี้ 

35 บอร์ดมนิลาแข็ง Rigid manila board เป็นบรรจุภัณฑ์ขายปลีกที่เคลือบวัสดุอ่ืน เช่น 
วานิช พลาสติก ไข เพื่อปรับคุณสมบัติให้ดี
ขึ้น รูปแบบของกล่องกระดาษแข็งแบ่งได้เป็น 
2 ประเภท คือ กล่องแบบพับได้ Folding 
Carton หรือ Cardboard และ กล่องแบบคงรูป 
(Set-Up Box) 

36 บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก Outer Package บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรก 
เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์ เอาไว้เฉพาะหน่วย 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
37 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวด

สิ่งแวดล้อม 
eco packaging การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจะ

ลดปัญหาจากขยะบรรจุภัณฑ์การสิ้นเปลือง
ทรัพยากร การน าบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ าหรือการ
น ากลับมาแปรรูปใหม่ จะท าให้ระบบการ
ผลิ ตมี ก า รน า ท รัพย ากร เหลื อ ใ ช้ ม าท า
ประโยชน์ได้ 

38 บรรจุภัณฑ์กระดาษ Paper Packaging ผลิตมาจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่าง
กันตามความเหนียว ความทนทานต่อการฉีก
ขาด ดึงขาด ดันทะลุ สามารถตัด ดัด พับ งอ 
ได้ง่าย สามารถออกแบบได้มากแบบ เป็น
บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูกที่สุดและน้ าหนักเบา
ที่สุด 
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39 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย Individula package บรรจุภัณฑ์ชั้นในเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นดี 
40 ประสิทธิภาพ performance 

 
ประสิทธิภาพ กระบวนการ วิธีการ หรือการ
กระท าใด ๆ ที่น าไปสู่ผลส าเร็จ 

41 ผู้บริโภค Customers ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าหรือบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการโดยตรงของบุคคลผู้
นั้ น  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร บ ริ โ ภ ค คื อ 
อรรถประโยชน์หรือความพอใจ ผู้บริโภค
อาจจะเป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล ครัวเรือน 
และอาจหมายถึงรัฐบาลด้วยก็ได้ ประเด็น
ส าคัญอยู่ที่ว่า การซื้อสินค้าหรือบริการนั้น
จะต้องไม่ใช่เป็นการน าไปผลิตหรือขายต่อ 

42 แผ่นกันลื่น slip sheet แผ่นพลาสติก Slip Sheet. Slip Sheet วัตถุดิบ
หลังในการผลิตคือ ความหนา 0.6, 1.0 มิล สี
ด า ขนาดสามารถสั่งผลิตได้ ใช้เป็นอุปกรณ์
รองสินค้า 

43 ผู้ผลิต Manufacturer พวกที่สามารถน าเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
44 ผลิตภัณฑ์ Product สิ่งที่มี รูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพ

สามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น 
เช่น เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย , เคร่ืองจักร
อุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ 

45 แพ็คสินค้า Product packaging 
 

บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ ศาสตร์และ
ศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าโดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือ
ลูกค้าอย่างปลอดภัยด้วยต้นทุนการผลิตที่
เหมาะสม 

46 พลาสติก 

 
plastics สารประกอบอินทรีย์ที่ นั กวิทยาศาสตร์

สัง เคราะห์ขึ้นทดแทนวัสดุธรรมชาติ  มี
คุณสมบัติมากมาย เช่น น้ าหนักเบา หล่อเป็น
รูปทรงได้ตามต้องการ ทนความชื้น และการ
สึกกร่อนได้ดี 
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47 ฟิล์มพลาสติกพีอีท ี Polyethylene 
terephthalate 

เป็นพลาสติกประเภท Thermo Plastic 
จุดเด่นของพลาสติก PET คือมีความใสและ
เหนียวสูงสามารถป้องกันการซึมผ่านของ
ไอน้ าที่มี ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี
มาก และป้องกันการซึมผ่านของไขมันได้ดี 

48 มูลค่าเพิ่มตามต้องการ Value Added on 
Demand 

บริการเสริมตามความต้องการของลูกค้า เช่น 
การเก็บเงินและออกใบเสร็จแทนลูกค้า การ
จัดเรียงสินค้า การบรรจุสินค้านอกสถานที่
โดยมีระบบเชื่อมโยงออนไลน์กับลูกค้า 

49 ยานพาหนะ Vehicle วัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่สิ่ งมีชีวิตซึ่ง
สามารถเคลื่อนย้ายขนส่งไปได้ ยานพาหนะ
ส่วนใหญ่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อาทิ จักรยาน
รถยนต์ จักรยานยนต์ รถไฟ เรือ 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
50 เยื่อไม้ Tissue โดยการแปรรูปไม้ที่เก็บจากต้นไม้ ให้บริการ 

และเป็นพื้นฐานส าหรับการสร้างความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์จากกระดาษ 
กระบวนการต่าง ๆ หลายธนาคารจะลดไม้
รูปแบบที่เหมาะส าหรับการผลิตชนิดต่าง ๆ 
ของสินค้ากระดาษ รวมทั้งกระดาษที่ 

51 ระบบลีน Lean คือการออกแบบและการจัดการกระบวนการ,
ระบบ, ทรัพยากร ทั้งหมด เพื่อให้ตั้งแต่จากผู้
จัดส่งวัตถุดิบไปสู่ผู้บริโภคอย่างเหมาะสม ทา
ให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมในคร้ังแรกที่ดาเนินการ 

52 ระบบการพิมพ์กราเวียร์ Gravure Printing เ ป็ น ท า ง เ ลื อ ก ส า ห รั บ ก า ร พิ ม พ์ 
บรรจุภัณฑ์แบบต่อ เนื่ องที่พิ มพ์หลายสี
คุณภาพสูง จะเร่ิมจากการสร้างลาย 

53 รหัสแท่ง Barcode บาร์โค้ด(barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า 
“รหัสแท่ง” ประกอบด้วยเส้นมืด(มักจะเป็นสี
ด า) และเส้นสว่าง(มักเป็นสีขาว)วางเรียงกัน
เป็นแนวด่ิง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร 
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ใ ช้ เ พื่ อ อ า นว ยคว ามสะดวก ให้ เ ค ร่ื อ ง
คอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่าย
ขึ้น โดย 

54 รถบรรทุก Truck รถที่ใช้บรรทุกสิ่งของ มีหลายขนาด ซึ่งปรกติ
มีขนาด ก าลัง และสัณฐานมาก โดยเฉพาะ
บรรดาที่ใช้เพื่อการค้า ทั้งอาจประกอบด้วย
อุปกรณ์พิเศษด้วย เช่น รถประจญเพลิง และ
รถโม่คอนกรีต ปัจจุบัน รถบรรทุกส่วนใหญ่
ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

55 ระบบ EDI Electronic data 
interchange 

ร ะ บ บ ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ของสองบริษัท ซึ่งรวมถึง ข้อมูล
ในเอกสารประเภทใบสั่งซื้อและใบเรียกเก็บ
เงิน 

56 รหัส EAN European article 
number 

การเข้ารหัสเพื่อใช้ระบบ Efficient Consumer 
Response (ECR) เพื่อช่วยให้สามารถขนส่ง
สินค้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นและลดค่าใช้จ่ายใน
ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 

57 รถโฟล์คลิฟท์ Forklift รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท์” หรือ “ฟอร์คลิฟท์” 
มาจากค าภา “ช้อนส้อม” และ ค าว่า “LIFT” ที่
แปลว่า “การขึ้นลงในแนวตั้ง รถยกแบ่งออก
ตามประเภท 

58 ลัง 
 

case ภาชนะ รูปสี่ เหลี่ ยมคล้ ายหีบ  ท าด้วยไม้ 
กระดาษ พลาสติก เป็นต้น ส าหรับบรรจุ
สิ่ ง ข อ ง . ชื่ อ ป ล า ท ะ เ ล ชนิ ด  Rastrelliger 
kanagurta ในวงศ์ Scombridae รูปร่าง และ
ลักษณะทั่วไปคล้ายปลาทูแต่มีขนาดใหญ่กว่า
เล็กน้อย มีลายเส้นสีหม่น ๒-๓ ทางพาดไป
ตามความยาวของล าตัว, ทู หรือทูโม่ง ก็เรียก. 

59 ลังโปร่ง wooden   เหมาะส าหรับการบรรจุสินค้าที่ต้องการให้
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อากาศถ่ายเท ทนอุณหภูมิร้อน-เย็นได้ดี ด้วย
การออกแบบโครงสร้างให้แข็ งแรง รับ
น้ าหนักได้ดี มือจับขนาดใหญ่ สะดวกในการ
ใช้งาน สามารถกับได้กับอุตสาหกรรมได้ 
 

60 สินค้าคงคลังส ารอง Reserve Inventory เป็นการส ารองสินค้าซึ่งมีระยะเวลาในการส่ง
มอบ( Lead Time) เช่นสินค้า ซึ่งต้องมีการ
น าเข้าจากต่างประเทศ 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

61 โลจิสติกส์ Logistics เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และ
ทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุด 

62 โลจิสติกส์ส าหรับห้าง

ร้าน 

In-store logistics บริการก่อนการค้าปลีกภายในห้างร้าน โดย
ส่วนใหญ่มักจะเป็นกิจกรรมในส่วนพื้นที่หลัง
ร้าน บริการเหล่านี้รวมถึงการสั่งสินค้าคืน
สต็อก การจัดเก็บสินค้าและการบรรจุหีบห่อ 

63 สินค้าคงคลัง Inventory เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจ เพราะจัดเป็น
สินทรัพย์หมุนเวียนรายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมี
ไว้ เพื่อให้การผลิตหรือการขาย สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน การมีสินค้าคงคลัง
มากเกินไปอาจเป็นปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเร่ือง
ต้นทุนการเก็บรักษาที่สูง สินค้าเสื่อมสภาพ 
หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย 

64 สินค้าหมุนเวียน Remewable product เป็นการส ารองสินค้า  เพื่อให้มีปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิตและ
เพื่อการส่งมอบให้กับลูกบางฤดูเท่านั้น จึง
ต้องมีการผลิตและเก็บรักษาไว้จ าหน่ายตลอด
ปี 

65 สินค้า Cargo ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็น จับต้อง 

66 สายรัดพลาสติก plastic band 
 

เป็นวัสดุที่จ าเป็นอย่างมากในการแพ็คสินค้า
เพื่อการขนส่งสายรัดพลาสติก (PP Band)ผลิต
จากเม็ดพลาสติก (Polypropylene) มีความ
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แข็งแรงสูง มีน้ าหนักเบา สามารถทนได้ทั้ง
ความร้อนและความ เย็น มีหลายสี เหมาะ
ส าหรับใช้รัดกล่องหรือสินค้า  

67 ส าหรับผลิตภัณฑ์

เน้ือเยื่อ 

for Tissue Product เคร่ืองบรรจุแนวนอนส าหรับห่อทิชชู่แบบ
แผ่น หรือแบบแผ่น ใช้ห่อกระดาษทิชชู่ ที่มี
ลักษณะเป็นม้วน 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

68 ส าหรับผลิตภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ 

for Big Product เคร่ืองบรรจุแนวนอน ส าหรับแพ็คสินค้า
ขนาดใหญ่ ใช้ส าหรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน 
เป็นชิ้น หรือสินค้าหลายชิ้นที่วางบนถาด หรือ
ใส่กล่อง เช่น เคร่ืองห่อเบเกอร่ี, เคร่ืองห่อ
ขนมโมจิ 

69 ส าหรับผลิตภัณฑ์ขนาด

เล็ก 

for Small Product เคร่ืองห่อแนวนอน ส าหรับแพ็คสินค้าขนาด
เล็ก บรรจุซองขนาดเล็ก ใช้ส าหรับบรรจุ
สินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้นๆ เช่น ขนมขบเคี้ยว, 
ลูกกวาดเม็ดเล็กๆ 

70 วัตถุดิบ Material สิ่งตามธรรมชาติที่จะน ามาผลิตเป็นสินค้า
หรือสิ่งของต่างๆ ที่โรงงานน ามาประกอบ
เป็นวัตถุส า เร็จรูป เช่น ฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่
โรงงานจะเอามาท าด้ายและเสื้อผ้า 

71 ศูนย์กระจายสินค้า 

 

Campus 
 

ปัจจัยที่ท าให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่
ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ 
อย่างทันเวลาและมีต้นทุนที่ต่ า ซึ่งเป็นหัวใจ
ของ logistics  

72 ห่วงโซ่คุณค่า Value Chain เป็นแนวคิดของ Michael Porter ที่ช่วยอธิบาย
กิจกรรมภายในโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบไป
ด้วยกลุ่มกิจกรรมการบริหารงานขององค์กรที่
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีความ
เกี่ ยวเนื่องกับการสร้างคุณค่า เพิ่ มให้กับ
วัตถุดิบ 

73 เคร่ืองหมายการค้า Trademark ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อ
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แสดงว่าสินค้าที่ใช้เคร่ืองหมายของเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตาม
กฎหมายเพียงผู้เดียว 
 

ที่ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

74 หลักเกณฑ์ที่ดีในการ
ผลิต 

GoodManufacturing 
Practices : GMP 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็น
เกณฑ์หรือข้อก าหนดขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นใน
การผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม 
ท าให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย 

75 หรับอิงค์เจ็ต InkJet Paper เป็นกระดาษเคลือบพิเศษ ทั้งกระดาษที่พิมพ์
ได้ด้านเดียว และพิมพ์ได้สองด้าน ลักษณะ
ของกระดาษไม่แตกต่างจากกระดาษธรรมดา 
ความหนาก็ไม่แตกต่าง แต่สิ่งที่แตกต่าง 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
การวิเคราะห์ความก้าวหน้า 
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 จากการที่เข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาปัจจัยส าคัญต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่อง
กระดาษที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์กะทิ กรณีศึกษา บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด ทางบริษัทได้ท าการ
สั่งซื้อบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์กะทิจากซัพพลายเออร์หลายๆบริษัท เพื่อเปรียบเทียบ
บรรจุภัณฑ์ที่มีมาตราฐาน นอกจากนั้นบริษัทค านึงถึงความแข็งแรง ราคาของบรรจุภัณฑ์ และมีการส่งออ
เดอร์ได้รวดเร็ว หลังจากที่ได้บรรจุภัณฑ์ตามที่ก าหนด ฝ่าย QA จะเป็นฝ่ายตรวจสอบสเปคกล่องกระดาษ
ตามที่บริษัทสั่งซื้อ 
 จากการศึกษาปัจจัยส าคัญต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้ในการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์กะทิ ของ บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด คณะผู้จัดท าได้วิเคราะห์ความก้าวหน้าของปัจจัยส าคัญ
ต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. ปัจจัยในการคัดเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อน ามาบรรจุสินค้าประเภท
กะทิ 
 ปัจจัยที่บริษัทเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์กะทิ คือ กล่อง
บรรจุภัณฑ์ประเภทยู เอช ที (UHT) มีส่วนประกอบอยู่ตั้งหลายชั้น มีทั้งชั้น กระดาษ (Paper)  อะลูมิเนียม 
ฟอยล์ (Aluminium Foil) และ พลาสติก (Poly Ethylene) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ย่อยสลายได้ยาก และหาก
ท าลายด้วยการน าไปเผาก็จะก่อให้เกิดมลพิษ 
 1. การน ากล่องยู เอช ที (UHT)  มารีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ จึงเป็น
วิธีการที่ดีที่สุด ในการลดขยะและลดมลพิษ อีกทั้งแผ่นชิปบอร์ดที่ได้จากการรีไซเคิลกล่อง UHT ยังมีความ
แข็งแรงและทนทาน  สามารถกันน้ า และกันปลวกได้อีกด้วย 
เพราะกล่อง UHT มีตั้ง 6 ชั้น 
 ชั้นที่ 1. โพลีเอทิลีน ป้องกันความชื้นจากภายนอก 
 ชั้นที่ 2. กระดาษ เพื่อความคงทนแข็งแรงของกล่อง 
 ชั้นที่ 3. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท 
 ชั้นที่ 4. อลูมิเนียมฟอยล์ ป้องกันภาวะภายนอก 
 ชั้นที่ 5. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท 
 ชั้นที่ 6. โพลีเอทิลีน ช่วยป้องกันและยึดติดการร่ัวซึมของของเหลว



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 กล่อง UHT 6 ชั้น 
 

 2. กล่องกระดาษลูกฟูก ลอน A สามารถวางซ้อนกันได้มากชั้น + ปกป้องสิ่งของภายในได้
ดีลอน A เป็นลอนต้นแบบและเป็นลอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ดังนั้นเมื่อน าไปประกอบกับกระดาษท า
ผิวกล่องด้านในและด้านนอกแล้วจะมีความหนา ของแผ่นกระดาษลูกฟูกมากที่สุด ด้วยจ านวน 36 
ลอนต่อความยาวฟุต เมื่อน าลอน A ไปผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูก จะสามารถรับแรงกระแทก
และกดทับได้มากที่สุด จึงเหมาะส าหรับบรรจุสิ่งของที่บอบบาง แตกง่าย เนื่องจากลอน A มีระดับ
ความแข็งแรงสูง รับน้ าหนักและแรงกดทับได้มาก ลอน A จึงถูกน าไปประยุกต์ใช้งานอย่าง
หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 กล่องกระดาษลูกฟูก ลอน A 
3. กล่องกระดาษลูกฟูกลอน B  ลอน B มีจุดสัมผัสกับกระดาษท าผิวกล่องมากกว่าลอน A 

ท าให้แผ่นกระดาษลูกฟูกลอน B มีพื้นผิวที่แข็งและเรียบตึงกว่าซึ่งจะส่งผลให้งานพิมพ์ออกมามี 
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คุณภาพสวยงามเมื่อน าไปท ากล่องใดก็จะได้กล่องที่สวยงามและมีคุณสมบัติในการต้านทานแรงกด
สูง เหมาะที่จะใช้กับเคร่ืองบรรจุแบบอัตโนมัติที่มีความเร็วสูงและนิยมน าไปผลิตเป็นแผ่นรอง แผ่น
กลั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                ภาพท่ี 4.3 กล่องกระดาษลูกฟูก ลอน B 
 

 4. กล่องกระดาษลูกฟูกลอน C  ลอน C ได้ถูกคิดค้นต่อมาเพื่อความแตกต่างระหว่างลอน A 
กับ ลอน B เข้าด้วยกัน โดยลอน   มีจ านวนลอนต่อความยาวฟุต อยู่ที่ 42 ลอน มีความหนาน้อยกว่า
ลอน A แต่มากกว่าลอน B ท าให้ลอน C มีคุณภาพในการรับแรงกระแทก การรับแรงกดทับและงาน
พิมพ์ได้อย่างลงตัวเป็นที่นิยมในงานอย่างมากที่สุด 

 
 
 
          
        
 
 
      ภาพท่ี 4.4 กล่องกระดาษลูกฟูก ลอน C 
 

 5. กล่องกระดาษลูกฟูกลอน E มีจ านวนลอนต่อความยาวอยู่ที่ 94 ลอน ท าให้กระดาษ
ลูกฟูกลอน E มีความต้านทานแรงกระแทกสูงมากและมีพื้นผิวที่เรียบตึง ลอนนี้มีความหนาเพียงแค่ 
1 ใน 4 ของลอน C เท่านั้นกล่องลูกฟูกลอน E จึงมีขนาดเล็กท าให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็น

48 



 

   

สินค้า เน่ืองจากความบางและคุณสมบัติในการรับแรงกระแทก ลอน E สามารถน ามาใช้แทนกล่อง
ลูกฟูกหรือบรรจุได้อย่างดีและเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นที่นิยมอย่างมากเช่น งานคลังที่มีการบรรจุ
สินค้า  

 
 
 
   ภาพท่ี 4.5 กล่องกระดาษลูกฟูก ลอน E 
 

 2.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุภัณฑ์ก่อนบรรจุสินค้าลง
กล่องกระดาษลูกฟูก 

 1. ประสิทธิภาพในการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ 
 เป็นปัจจัยที่ส าคัญและไม่ควรละเลย เพราะทุกกิจการจะต้องประหยัดงบประมาณในการ
เตรียมบรรจุภัณฑ์ แต่ก็ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อยอดขายด้วย ดังนั้นจึงควรเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มี
คุณสมบัติในการคุ้มครองที่พอเหมาะและราคาไม่สูงจนเกินไปอีกทั้งยังจะต้องมีความสวยงามด้วย 

 2. ความแข็งแรง 
 บรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในให้ปลอดภัยจากแรงกระแทก แรงกดทับที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษาในโกดัง และในร้านค้าปลีก รวมถึงคุ้มครองจากการลัก
ขโมย แสงแดด ความชื้น และความร้อน จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย 

 3. คุณภาพดี 
 บรรจุภัณฑ์จะต้องสะอาดตามมาตรฐานของโรงงาน และยังสามารถรักษาสินค้าที่อยู่ภายใน
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่เกิดความเสียหายสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตให้ยาวนานขึ้น ส่งผล
ให้ผลผลิตถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี โดย QA จะมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ที่บริษัท
สั่งซื้อ 

 
  
 
 3. วิธีการห่อบรรจุภัณฑ์ลงกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อให้ได้รู้จักการท าบรรจุภัณฑ์กะทิ  

 การน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้คือ การน าปัจจัยต่างๆในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มาเป็นแนวทาง
ในการเลือกใช้หรือเลือกซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆ ควรจะพิจารณาหรือค านึงถึงปัจจัยใดบ้างใน
การเลือกซื้อเลือกใช้ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 4.  น าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจในเร่ืองของการเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก 
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 การสร้างความพันธ์กับลูกค้าและ ของที่ใช้ในการท าก็จะเลือกซื้อในราคาที่ไม่แพงมากแต่
คุณภาพดี และพยายามลดจ านวนคร้ังการซื้อของเพิ่มเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดและเผยแพร่
ให้กับผู้ที่สนใจ 
 5.  น าหลักเศษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้ในการท างานในอนาคตและใช้สติปัญญาใน
การด าเนินชีวิต 
 เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความจพเป็นที่
จะต้องน าหลักการนี้มาใช้ควบคู่ไปกับการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 



 

   

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุป 
   จากการศึกษาปัจจัยส าคัญต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้ในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์กะทิ กรณีศึกษา บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ที่มีคุณภาพเพื่อถนอมรักษาคุณภาพของน้ ากะทิ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการประกอบการธุรกิจ การ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า ซึ่งบริษัทใช้กล่องเคลือบหลายชั้นดัวยกระดาษแข็งที่ใช้กับระบบ
ฆ่าเชื้อ UHT เพราะเป็นกล่องที่ปลอดเชื้อโรค เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและอาชีพใน
อนาคต ในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ความแข็งแรง และคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ การน าปัจจัยต่างๆ
ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์มาเป็นแนวทางในการเลือกใช้หรือเลือกซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบต่างๆ ควร จะ
พิจารณาหรือค านึงถึงปัจจัยใดบ้างในการเลือกซื้อเลือกใช้ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
   ประโยชน์ท่ีได้จากการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้ในการบรรจผลิตภัณฑ์กะทิ  
   ราคาของบรรจุภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญและไม่ควรละเลย เพราะทุกกิจการจะต้อง 
ประหยัดงบประมาณในการท าบรรจุภัณฑ์ แต่ก็ต้องค านึงถึงราคาต้นทุนของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ราคาของการ
เก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ 
  ความแข็งแรง บรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในให้ปลอดภัยจากแรงกระแทก แรง
กดทับที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษาในโกดัง และในร้านค้าปลีก รวมถึงคุ้มครองจากการลัก
ขโมย แสงแดด ความชื้น และความร้อน จนกระทั่งสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย 
  คุณภาพดี บรรจุภัณฑ์จะต้องได้มาตรฐานตามที่ก าหนดของโรงงาน และยังสามารถรักษา
สินค้าที่อยู่ภายในให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย ไม่เกิดความเสียหายสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตให้
ยาวนานขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตถึงมือผู้บริโภคในสภาพที่ดี  โดย QA จะมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของบรรจุ
ภัณฑ์ที่บริษัทสั่งซื้อ 
 

 



 

   

  เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ให้กับผู้ท่ีสนใจในเร่ืองของการเลือกใช้บรรจุ
ภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก 
  การสร้างความพันธ์กับลูกค้าและ ของที่ใช้ในการท าก็จะเลือกซื้อในราคาที่ไม่แพงมากแต่
คุณภาพดี และพยายามลดจ านวนคร้ังการซื้อของเพิ่มเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดและเผยแพร่ให้กับผู้
ที่สนใจ 
  เพื่อน าหลักเศษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมาใช้ในการท างานในอนาคตและใช้สติปัญญาใน
การด าเนินชีวิต 
  เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความจพเป็นที่
จะต้องน าหลักการนี้มาใช้ควบคู่ไปกับการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 
   จากการศึกษาปัจจัยส าคัญต่างๆ ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษที่ใช้ในการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์กะทิ บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์  จ ากัด คณะผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
   1. มีการวางแผนในการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัย เพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจใน
ตัวผลิตภัณฑ์ 
   2. มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สม่ าเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 
   3.  มีก ารพัฒนาดูแลอบรมพนักงานให้มีความ รู้  ความ เข้ าใจในการตรวจสอบ  
บรรจุภัณฑ์  
 

ข้อเสนอแนะผู้เชียวชาญ 

 1. PowerPoint เพิ่มการจัดเรียงตามหัวข้อให้ชัดเจน 
2. PowerPoint จัดเรียงหัวข้อหลักและหัวข้อรองให้เป็นระเบียบ 
3. PowerPoint จัดเน้ือหาสรุปและข้อมูลประกอบตัวอักษร การจัดเรียงโครงหน้า  
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ตารางปฏิบัติโครงการ 
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ภาพการศึกษาดูงานที่บริษัท ว-ีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  มอบกระเช้าให้กับหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   เจ้าหน้าที่ให้ชมสื่อกระบวนการการท างานของบริษัท 

 

 

 

 

 

1.3  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในบริษัท 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.4  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  ภาพภายในคลังสินค้าของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  เจ้าหน้าที่สาธิตการจัดเก็บสินค้า 
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ผังโมเดลและรูปข้ันตอนการจัดท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

การศึกษาการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อน ามาบรรจุสินค้าประเภท กะทิ 
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ภาพขั้นตอนการท าโมเดล 

1.วัดไม้ในการท าเหล็ก/ชั้นวางสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

2. ติดกาวให้แห้งด้วยกาวร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.รวมไม้ที่ได้มาทาสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

4.วัดกระดาษเพื่อท าการตัดกล่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. พับกล่องติดกาว 

 

 

 

 

 

 

 

6.จัดกล่องวางเข้าเหล็ก หรือ ชั้นวาง 

 

 

 

 

 

 

คลังบรรจุภัณฑ์ 

 

 



 

   

 

7.เสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

8. ภาพรวมบริเวณคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 
 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการจัดท าโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการ ยอดเงิน คงเหลือ 

1 กระดาษ 40 - 

2 ปืนกาว 25 - 

3 กาว 35 - 

4 ฟุตเหล็ก 80 - 

5 แผ่นยางรองตัด 150 - 

 รวม 330 330 
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