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กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ

การพัฒนาบรรจุภัณฑ เปนงานที่ตองทําอยูเรื่อย ๆ เนื่องจากไมมีบรรจุภัณฑใดในโลกนี้ 

จะสามารถใชไดตลอดกาล สาเหตุเพราะการเปลี่ยนแปลงทางดานการตลาด และเปลี่ยนแปลง

ไปตามสมัยนิยมของผูบริโภค รวมทั้งระบบการจัดจําหนายและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่พัฒนาขึ้น

ดวยเหตุนี ้จึงเปนหนาที ่ของผู ที ่เกี ่ยวของทางดานบรรจุภัณฑ จําตองตื ่นตัวอยู เสมอ          

และพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑใหสอดคลองกับตนทุน ตลาด ภาพพจน กราฟฟค การใชงาน

และความตองการในการรักษาสิ่งแวดลอม

(สุกฤตา หิรัณยชวลิต, 2554)



กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ

1. การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ (Planning)

การพัฒนาบรรจุภัณฑใหกับสินคาใหมหรือสินคาปจจุบัน สามารถแบงไดเปน 2 ขั้นตอนดั้งนี้

1.1 การระบุชนิดของการพัฒนา 

1.2 การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาบรรจุภัณฑ

1.3 การรวบรวมขอมูล 

1.4 การประเมินการดานตนทุน 



กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ: การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ 

1. การระบุชนิดของการพัฒนา 

▸ การพัฒนาบรรจุภัณฑใหม/ผลิตภัณฑใหม 

▸ การเปลี่ยนแปลงจุดหลัก/การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

▸ หีบหอเพ่ือสงเสริมตลาด/ผลิตภัณฑปจจุบัน 

▸ การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑที่สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ 



2. การกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาบรรจุภัณฑ
เนื่องจากการวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑเกี่ยวของกับหลายหนวยงานทั้งภายในและภายนอก

องคการที่ตางกันมีความตองการหรือวัตถุประสงคที่แตกตางกัน 

เชน ฝายการตลาดตองการพัฒนารูปลักษณของบรรจุภัณฑที ่จะแขงขันในตลาดไดดีขึ ้น           

ฝายจัดซื้อตองการลดตนทุนการจัดซื ้อบรรจุภัณฑ ฝายผลิตตองการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต            

ดังนั ้นการกําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนาบรรจุภัณฑใหชัดเจนโดยหนวยงานที ่ร ับผิดชอบ             

ดานบรรจุภัณฑโดยตรง เมื่อพิจารณาจากหลาย ๆ ดานรวมกันจึงมีสวนชวยกํากับใหงานการพัฒนา

บรรจุภัณฑดําเนินไปตามที่ตองการไดดีข้ึน 

กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ: การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ 



3. การรวบรวมขอมูล 
เปนการศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งปจจัยภายในและภายนอก ไดแก

ปจจัยภายใน พิจารณาถึง (1) ดานตัวองคการหรือบริษัท (2) ดานลักษณะของผลิตภัณฑ              

(3) ปจจัยดานการตลาด และ (4) ลักษณะของการกระจายสินคาและเก็บรักษา กิจการไดกําหนด

วิธีการลําเลียงขนสงเก็บรักษาอยางไร

ปจจัยภายนอก พิจารณาถึง (1) ดานผู บริโภคหรือตลาดเปาหมาย (2) ดานคู แขงขัน                 

(3) ดานสภาพแวดลอมมหาภาคที่สําคัญ คือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบรรจุภัณฑ สภาพเศรษฐกิจ 

สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม

กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ: การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ 



4. การประเมินการดานตนทุน
การประเมินการดานตนทุนจะทําไดหรือเที่ยงตรงเพียงใด ขึ้นอยูกับขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวม

ไดจากขั้นตอนการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหกิจกรรมการตลอดจนกําหนดตารางการทํางาน 

สามารถประมาณตนทุนไดทั้งในแงของจํานวนเงินและเวลาการทํางานสําหรับวิธีการในการจัดสรร

ตนทุนดําเนินงานตาง ๆ เชน คาใชจายที่เกี่ยวกับการทดลองและอุปกรณ

สําหรับตนทุนวัสดุบรรจุภัณฑและตนทุนคาแรงงานในการผลิตบรรจุภัณฑ ยังไมนํามาระบุ      

ในขั้นวางแผนพัฒนา เพราะจะใชในขั้นตอนของการผลิตบรรจุภัณฑ

กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ: การวางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ 



กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ

2. การปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ (Execution) 

2.1 การออกแบบสรางสรรค 

(การศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑแตละชนิด  การออกแบบดานโครงสรางของบรรจุภัณฑ 

และการออกแบบดานกราฟฟคบรรจุภัณฑ)

2.2 การประเมินและทดสอบบรรจุภัณฑ 

(การประเมินทดสอบกับผูบริโภคและตลาด การประเมินทดสอบทางเทคนิค รวมไปถึง

การตรวจสอบความเรียบรอยของบรรจุภัณฑ หรือแบบจําลองที่ไดออกแบบขึ้น)



วิธีการประเมินทดสอบทางเทคนิคของบรรจุภัณฑ

ประเภทของการทดสอบ รายละเอียด
1. ทดสอบการเก็บรักษา 

(storage tests)

เพ่ือความมั่นใจถึงความเหมาะสมของหีบหอกับตัวสินคา และเพื่อทดสอบอายุ

การเก็บรักษาบนชั้นวางสินคา (shelf life of the packed product) 

เปนการใชวิธีการทางวิศวกรรม เพื ่อศึกษาปฏิกิริยาของสินคาบนหีบหอ        

เชน วัสดุประเภทนี้เมื่อนํามาใชบรรจุสินคาแลวจะมีผลกระทบตอคุณภาพ       

หรือคุณสมบัติของสินคาหรือไม เชน ทดสอบการกัดกรอนหีบหอโลหะ          

ของเคมีภัณฑ การเนาเสีย การเติบโตของเชื้อจุลินทรียในหีบหอสินคา อาหาร 

ผลของอุณหภูมิระดับตาง ๆ ตอหีบหอ ทดสอบอายุการเก็บรักษาสินคา

2. การทดลองเครื่องจักร 

(machine trials) 

เพื ่อศึกษาความเหมาะสมของเครื ่องจักรกับผลผลิตบรรจุภัณฑแบบใหม

รวมทั้งศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ อันอาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

และบรรจุหีบหอ ทั้งดานเคร่ืองจักรอุปกรณและกระบวนการผลิต

(คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2557)



วิธีการประเมินทดสอบทางเทคนิคของบรรจุภัณฑ (ตอ)

ประเภทของการทดสอบ รายละเอียด
3. การทดลองดานการขนสงและคลังสินคา

(warehouse and shipping trials) 

เปนการทดสอบทางกายภาพ (Physical Test Method) ของบรรจุภัณฑเพื่อศึกษา

ถึงความแข็งแรงของหีบหอในสภาพของการเก็บรักษา การวางซอนในคลังสินคาและ

ระหวางการขนสงโยกยาย

4. การศึกษาดานการวิเคราะหเครื่องจักร

อุปกรณ (equipment investigation)

การตัดสินใจสั่งซื้อเครื่องจักรอุปกรณใหม นับเปนเรื่องราวที่มีความสําคัญในโปรแกรม

การพัฒนาบรรจุภัณฑ เมื่อไดตัดสินใจในลักษณะของบรรจุหีบหอและขอกําหนดตาง ๆ 

แลว บุคลากรที ่เกี ่ยวของกับการจัดซื ้อ ตองพิจารณาถึงลักษณะและรายละเอียด

ขอกําหนดของเครื ่องจักร อุปกรณที่ตองใชในกระบวนการผลิต หาขอมูล ติดตอกับ         

ผูเสนอขายจัดทํารายงานเสนอผูบริหาร ในสวนของวิศวกรรมมีหนาที่ศึกษาและจัดเตรียม

กระบวนการผลิตบรรจุหีบหอ จัดวางผังสายการผลิตและการใชคนงาน เปนตน

(คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2557)



กฎหมายที่เก่ียวของกับบรรจุภัณฑ 

ความสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑนับวันจะมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความตื่นตัวของพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคที่เห็นความสําคัญและตองการเลือกใช

บรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และไมเปนอันตรายตอสุขภาพทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงจากปญหาสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบมาจากขยะบรรจุภัณฑ       

สําหรับกฎหมายที่เก่ียวของกับบรรจุภัณฑ ไดแก

1. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด  พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
พระราชบัญญัติฉบับนี้รางขึ้นเพ่ือคุมครองผูบริโภคใหไดบริโภคสินคาตามปริมาณที่กําหนด 

2. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
สาระสําคัญในพระราชบัญญัติฉบับนี้ สามารถแบงเปน 2 สวน คือ การขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร และการขึ้นทะเบียนฉลากอาหาร

3. พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2541
สําหรับพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 ฉบับนี้ถือไดวาเปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทย ที่มีการจัดตั้งหนวยงาน

ของรัฐขึ้น เพ่ือคุมครองสิทธิของผูบริโภคโดยตรง 



ปญหาดานขอกําหนดทางกฎหมายในการบรรจุภัณฑ

การบรรจุภ ัณฑนอกจากจะตองเผชิญกับอุปสรรคที ่เป นขอกําหนดในดาน             

การดําเนินการตาง ๆเชน การขนสง ตนทุน การเก็บรักษา งบประมาณและบุคลากรแลว  

สิ่งรายแรงที่ยากจะหลีกเลี่ยงได คือ ขอกําหนดทางกฎหมาย ซึ่งอาจปรากฏอยูในเรื่อง

ของระเบียบขอบังคับในการขนสงทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 

เช น ความยาวของผล ิตภ ัณฑท ี ่สามารถวางย ื ่นออกมานอกรถ ผล ิตภ ัณฑ                

บางประเภทมีความยาวมากเกินตัวรถหรือมีนํ ้าหนักเกินกวาที ่กําหนดตามขอบังคับ         

ของการจราจรก็นับวาเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการบรรจุภัณฑ



แนวทางการแกไขปญหาทางกฎหมายในการบรรจุภัณฑ 

▸ ในสวนราชการ 
ควรจะมีการเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ใหมีสวนสัมพันธในดานการควบคุมใหมากขึ้น และมีการฝกอบรมใหความรู  

แกเจาหนาที่ มีการนําเอาขอมูลหรือปญหาตาง ๆ ที่ทางฝายเจาหนาที่ประสบมา นํามาถกเถียงเพื่อที่จะแกไข

ปญหาเหลานั้น

▸ ในสวนของผูผลิต 
ผูผลิตจะตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด นอกจากนั้น ผูผลิตควรคํานึงคุณภาพในดานความปลอดภัย

ของผู บริโภคเปนหลักโดยการผลิตภัณฑใหอยู ในขอบเขตกฎหมาย ไมควรคํานึงถึงกําไรที ่จะไดมากกวา          

ความปลอดภัยของผูบริโภค



แนวทางการแกไขปญหาทางกฎหมายในการบรรจุภัณฑ 

▸ ในสวนของผูบริโภค 
ผูบริโภคควรใหความรวมมือกับทางราชการโดยการพยายามติดตามขาวสารที่เปนประโยชน       

ตอตัวเองในดานการบริโภค ควรจะเลือกซื ้อสิ ่งที ่มีคุณคา ไมใหการสนับสนุนแกผู ผลิตสินคา          

ไมไดมาตรฐานหรือขอบขายที่กฎหมายกําหนด โดยการที่ไมซ้ือสินคาที่คิดวาคุณภาพไมดีพอ

▸ ในสวนของสถาบันการศึกษา 
ควรมีการสอน การอบรมความรู ดานกฎหมาย และบรรจุภัณฑ แกผู เกี ่ยวของและผู ที ่สนใจ         

เพื่อใหใชความรูที่มีอยูใหเกิดประโยชนรวมมือกันชวยเหลือที่จะแกไขปญหาที่มีอยู



องคกรที่เก่ียวของกับบรรจุภัณฑ

1. มาตรการและนโยบายสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 
การสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐตออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  โดยผานทางหนวยงานตาง ๆ 

เชน กรมสงเสริมการสงออก  กรมศุลกากร  กลุมงานพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  ศูนยการบรรจุหีบหอไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนตน

2. การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคเอกชน กลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ            
เปนการการรวมกันจัดต้ังเปนสหพันธอุตสาหกรรมการพิมพเพ่ือประสานงานและจัดทํากิจกรรมตาง ๆ 

ซึ่งประกอบดวยสมาคมและชมรม รวม 8 กลุมดังนี้ สมาคมการบรรจุภัณฑไทย  สมาคมการพิมพไทย  สมาคมการ

พิมพสกรีนไทย  ชมรมการจัดพิมพอิเล็กทรอนิกสไทย  สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย 

สมาคมแยกสีเพ่ืออุตสาหกรรมการพิมพ  สมาคมสงเสริมวิชาการพิมพ  และกลุมอุตสาหกรรมการพิมพ

3. ISO 14000 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 



1. กระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ สามารถ แบงไดเปนก่ีขั้นตอน อะไรบาง

2. จงอธิบาย วิธีการประเมินทดสอบทางเทคนิคของบรรจุภัณฑ  ในดานการทดสอบการเก็บรักษา

3. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มีสาระสําคัญเก่ียวกับเรื่องใดบาง

4. จงอธิบาย ปญหาดานขอกําหนดทางกฎหมายในการบรรจุภัณฑ และแนวทางแกไข

5. จงยกตัวอยาง องคกรที่เก่ียวของกับบรรจุภัณฑ มาอยางนอย 3 องคกร

แบบฝกหัดบทที่ 5
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