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แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากการจัดการบรรจุภัณฑ เปนกิจกรรมที่สําคัญกิจกรรมหนึ่งของระบบโลจิสติกส และ

เปนหนึ่งในกิจกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มทางการตลาดใหกับสินคา (value of goods in the 

market) เพราะเปนภาพลักษณของสินคาที ่ผู บริโภคไดสัมผัส และมีบทบาทในการชี้ขาด     

การตัดสินใจของผูบริโภคตอสินคาอีกทั้งยังทําหนาที่ปกปองใหสินคาใหถึงมือผูบริโภคปลายทาง

อยางปลอดภัย โดยสอดคลองกับวิธีหรือกระบวนการในการจัดสงและการกระจายสินคา

(ประจวบ เพิ่มสุวรรณ และพัฒน พิสิษฐเกษม, 2555)



แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ (packaging development) 

ในอดีตบรรจุภัณฑมีหนาที่เพียงหอหุมและปกปองผลิตภัณฑเทานั้น แตปจจุบันบรรจุภัณฑ

มีหนาที่ในการโฆษณาประชาสัมพันธผานผลิตภัณฑและรูปลักษณที่สามารถดึงดูดผูซื้อ 

ตลอดจนสามารถใชในการประชาสัมพันธกิจกรรมดานสังคมขององคกร เพื่อสรางแรงจูงใจ

ใหกับผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคา 
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2. การออกแบบบรรจุภัณฑโลจิสติกส (packaging logistics design) 

การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส จะตองมีลักษณะดังนี้

 สอดรับกับเรื่องของการตลาด การจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

 จะตองเกี่ยวของกับเรื่องโซอุปทาน ทั้งในสวนของการออกแบบที่เขากับการใชงาน

 เหมาะสมกับรูปแบบการขนสงที่กําหนด สามารถเสริมชวยในการบริหารพื้นที่วางของการ

บรรทุกหรือการออกแบบการขนสงที่ตองเหมาะกับผลิตภัณฑที่บรรจุภายใน

 จะตองชวยในการลดตนทุน (cost) ในกระบวนการตาง ๆ

 คําถึงการจัดเก็บในคลังสินคา 
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2. การออกแบบบรรจุภัณฑโลจิสติกส (packaging logistics design) (ตอ)

การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส จะตองมีลักษณะดังนี้

 ชวยลดของหายและเสียหาย 

 การใชวัสดุที่เบา เพราะจะทําใหประหยัดคาขนสง

 ออกแบบใหสามารถวางทับซอนกันได ชวยใหบรรทกุสินคาไดทําใหเกิดการบรรทุกสินคาเต็ม

คันรถ เกิดความสะดวกในการยกขนและความสะดวกในการรองรับสินคา

 ชวยเสริมภาพลักษณของกิจการ และคํานึงถึงการนํากลับมาใชใหมอีกครั้ง
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3. การเพ่ิมการจางงานในการบรรจุภัณฑ (increase employment rate) 

กระบวนการบรรจุภัณฑทําใหเกิดการจางงานบุคคลฝายตาง ๆ จํานวนมาก ทั้งในระดับ      

การออกแบบ เชน อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ งานดานกราฟกดีไซน ตลอดจนระดับ

แรงงานที่ใชในการบรรจุภัณฑ เปนตน การเพิ่มบุคลากรในดานการออกแบบบรรจุภัณฑ   

ที่มีความรูอยางลึกซึ้ง จะชวยใหธุรกิจดําเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ
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4. การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ (packaging materials) 

การเลือกวัสดุและวิธ ีการบรรจุภัณฑ ใหเหมาะกับผลิตภัณฑ ตองอาศัยความรู

และพิจารณาขอมูลตลอดจนปจจัยตาง ๆ ซึ่งตองพิจารณามีความคุมทุน หรือความเปนไปได

ในระบบการผลิตและจัดจําหนาย

ปจจัยในการพิจารณาเลือกใชวัสดุและบรรจุภัณฑ ไดแก สภาพทางการตลาดและ

ขอจํากัดตาง ๆ ธรรมชาติ ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑสภาพการลําเลียง การขนสง          

การเก็บรักษา วิธีการบรรจุผลิตภัณฑ และการจัดหาวัสดุบรรจุภัณฑ
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5. การลดคาใชจายในการบรรจุภัณฑ (cost saving) 

บรรจุภัณฑที่ใชเปนสวนหนึ่งของการขายใหกับผูบริโภค ณ จุดซื้อ หรือผูใชรายสุดทาย 

บรรจุภัณฑมีความจําเปนอยางมากในการรักษาสินคาใหคงอยู สภาพเดิมที ่ส ุด                 

ในขณะเดียวกันก็ยังมีประโยชนอยางย่ิงในการขนสงสินคาไดโดยสะดวกเชนกัน 
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6. การปองกันสินคามิใหสูญหายและเสียหายระหวางการขนสง 

บรรจุภัณฑที่เหมาะสม ชวยปองกันสินคาไมใหเสียหายในระหวางการขนสง เชน เลือกใชภาชนะ

บรรจุที่แข็งแรงทนทานตอการกดทับ และกระทบกระแทกในระหวางการขนสง ใชวัสดุที่มีคุณภาพ 

ซึ่งสามารถปองกันความชื้นและกาซออกซิเจนได หรือใชวัสดุเสริมภายในภาชนะบรรจุ เพื่อปองกัน

การเสียดสีหรือกระแทก และการใชอุปกรณชวยในการขนยาย อยางมีประสิทธิภาพก็สามารถชวย    

ลดปญหาสินคาเสียหายไดรวมทั ้งฉลาก และเทคโนโลยีที ่ใชติดตามสินคาระหวางการขนสง              

เชน GPS (Global Positioning System) และ RFID (Radio Frequently Identify Detection) 

ก็เปนส่ิงที่สําคัญที่ชวยไมใหสินคาสูญหายไดเชนกัน
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7. บรรจุภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม (eco packaging) 

การออกแบบบรรจุภัณฑเพื ่อสิ ่งแวดลอมจะลดปญหาจากขยะบรรจุภัณฑ การสิ้นเปลือง

ทรัพยากร การนําบรรจุภัณฑมาใชซํ้าหรือการนํากลับมาแปรรูปใหม จะทําใหระบบการผลิตมี

การนําทรัพยากรเหลือใชมาทําประโยชนได เชน การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารในโรงงานผลิต

อาหารกระปอง จะมีสวนที่เหลือทิ้ง ซึ่งมากพอมาทําประโยชนในการทําวัตถุผลพลอยไดอื่น ๆ 

เชน ปุย อาหารสัตว เปนตน
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มาตรการ 7 R สําหรับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมจากบรรจุภัณฑ
1) Reduce เปนการลดการใชสิ่งตาง ๆ ลดปริมาณขยะที่อาจเกิดขึ้น 

2) Reuse การใชอยางคุมคา หรือเปนการใชซํ้า

3) Refill  การใชผลิตภัณฑชนิดเติม เพ่ือลดการใชขวดพลาสติก 

4) Repair การใชอยางทะนุถนอม ซอมแซมเทาที่ทําได 

5) Return การนําผลิตภัณฑที่ผานการใชแลวมาหมุนเวียนใชใหม   

6) Reject, Refuse การหลีกเลี่ยงการใชวัสดุที่ทําลายยากหรือวัสดุที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง

7) Recycle การแยกขยะใหเปนนิสัย 
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8. การใชเทคโนโลยีในการบรรจุภัณฑ 

บรรจุภัณฑเปนปจจัยที่สําคัญในการจัดการ การนําสินคาจากแหลงผลิตสูมือผูบริโภค        

ในคุณภาพซึ ่งเปนที ่ยอมรับได การบรรจุภัณฑจึงมีความสัมพันธกับขั ้นตอนตาง ๆ            

ต้ังแตการเตรียมสินคา การบรรจุ การลําเลียงและขนสง ไปจนถึงการตลาด 



ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการบรรจุภัณฑโลจิสติกส

คณะที่ปรึกษาโครงการศูนยบริการขอมูลโลจิสติกส (LSIC, 2554)

การพัฒนาดานโลจิสติกสถือเปนประเด็นสําคัญ เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันขององคกรของไทยสูตลาดโลก 

โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) รวมกันจัดตั้งคณะทํางาน        

โลจิสติกสคลินิก (logistics clinic) ซึ่งมุงเนนในการวินิจฉัยความสามารถทางดานโลจิสติกสของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมของไทย 

และไดมีการพัฒนาเคร่ืองมือ ซึ่งเรียกวา Logistics Performance Assessment Tool (LPAT)

โดยกําหนดตัวช้ีวัดประสิทธิภาพท่ีเกิดจากกิจกรรมทางดานโลจิสติกส 9 ประการ ไดแก 

1) การใหบริการแกลูกคาและกิจกรรมสนับสนุน 2) การจัดซ้ือจัดหา 

3) การสื่อสารดานโลจสิติกสและกระบวนการสั่งซ้ือ 4) การขนสง

5) การเลือกสถานท่ีตั้งของโรงงานและคลังสินคา 6) การวางแผนหรือการคาดการณความตองการของลูกคา 

7) การบริหารสินคาคงคลัง 8) การจัดการเครื่องมอืเครือ่งใชตาง ๆ และการบรรจุหีบหอหรือบรรจภัุณฑ

9) โลจิสติกสยอนกลับ (reverse logistics) 



ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการจัดการบรรจุภัณฑโลจิสติกส

กิจกรรมโลจิสติกส มิติดานตนทุน มิติดานเวลา มิติดานความนาเช่ือถือ

การจัดการเครือ่งมือ

เครื่องใชตาง ๆ 

และการบรรจุภัณฑ

สัดสวนมูลคาสินคา

ที่เสียหายตอยอดขาย

รอบเวลาการถือครอง

และการบรรจุภัณฑสินคา

อัตราความเสียหาย

ของสินคา

คณะที่ปรึกษาโครงการศูนยบริการขอมูลโลจิสติกส (LSIC, 2554)



การใชกลยุทธบรรจุภัณฑเพื่อลดปญหาส่ิงแวดลอม

การออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมที่ดีจึงตองหากลยุทธที่เหมาะสมที่สามารถลดปญหาจากขยะบรรจุภัณฑ การสิ้นเปลืองทรัพยากร 

การนําบรรจุภัณฑมาใชซํ้า การนํากลับมาแปรรูปใหม และหากกําจัดทิ้งตองไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมตามมา ดังนั้นในที่นี้จึงขอ

นําเสนอตัวอยางของกลยุทธในการออกแบบบรรจุภัณฑ ดังนี้

(สุดใจ จันทรเลื่อน, 2559)

1. การออกแบบที่ลดสวนประกอบที่เกินความจําเปนในการประกอบบรรจุภัณฑ

2. การออกแบบใหบรรจุภัณฑมีน้ําหนักเบาและใชวัสดุนอย

3. การออกแบบเพ่ือใหสามารถนํากลับมาใชซํ้าได/ผลิตใหม/นํากลับมารีไซเคิล 

4. การออกแบบเพ่ือใหสามารถกําจัดทิ้งไดอยางปลอดภัย 

5. การออกแบบใหมีการรวมกลุมสินคาตอหนวยบรรจุภัณฑ 

6. การออกแบบใหลดจํานวนสีที่ใชในการพิมพบรรจุภัณฑ 



1. แนวทางการจัดการบรรจุภัณฑโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ มีกี่แนวทาง อะไรบาง

2. การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับโลจิสติกส ควรคํานึงถึงเรื่องใดบาง

3. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพกิจกรรมทางดานโลจิสติกส มีกี่ขอ อะไรบาง

4. มาตรการ 7 R สําหรับการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมจากบรรจุภัณฑ ไดแกอะไรบาง

5. จงยกตัวอยาง กลยุทธในการออกแบบบรรจุภัณฑ มาอยางนอย 2 ขอ พรอมอธิบาย

แบบฝกหัดบทที่ 6
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