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บทคดัย่อ 

 บริษทั ทีเคที อีโค ทวัร์ จ  ากดั เป็นบริษทัน าเท่ียวประเภทการท่องเท่ียวแบบเดินป่า 
โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงของหรือวตัถุดิบท่ีเลือกใชจ้ะตอ้งใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  คณะจึงได้จดัท าโครงการ “การบริหารจดัการระบบการใช้เคร่ืองปรุงกลาง 
ส าหรับการท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ จ  ากดั” โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ศึกษาและหารูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบัเคร่ืองปรุงกลางส าหรับการท่องเท่ียวแบบเดินป่า 
กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ จ  ากดั  อีโคทวัร์  และลดตน้ทุนของราคาเคร่ืองปรุงกลาง โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพกบัมคัคุเทศก์ จ  านวน 5 คน โดยใช ้6 ค าถาม แลว้จึงน าผลสัมภาษณ์มา
วเิคราะห์จนเกิดเป็นชุดเคร่ืองปรุงส าหรับเดินป่า โดยใชห้ลกัการออกแบบบริการ (Service Design) 
เขา้มาประยกุตใ์ช ้
 ผลการศึกษาพบว่า บรรจุภณัฑ์ท่ีใช้ในการบรรจุเคร่ืองปรุงเป็นฝาปิดแบบฝาเกลียว  
เป็นขวดขนาดเล็ก แบบพลาสติก  มีน ้ าหนกันอ้ย  สะดวกต่อการใชง้าน ประหยดั ไม่เกิดปัญหาจาก
มดแมลง และสามารถเก็บไวใ้นถุงผา้ฟลายชีท (Fly Sheet) ท่ีสามารถน ามาท าความสะอาดโดยการ
ซกัแลว้ตากได ้ ซ่ึงผลการศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 
ค าส าคัญ : การบริหารจดัการเคร่ืองปรุงกลาง การท่องเท่ียวแบบเดินป่า 
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Abstract 

 TKT Eco Tour Company Limited was a travel agency in the type of trekking tourism. 
The company attaches great importance to with nature and environment. Therefore, the items or 
materials that were selected must be used to the maximum benefit. This project was Seasoning 
Packaging for Camping Tour. A Case Study of TKT Eco Tour Company Limited. The objectives 
of this study were 1) To study and find a packaging for the central seasoning for trekking trips. 2) 
To reduce the cost of seasoning. Data were collected through a qualitative interview with 6 
questions and 5 tour guides. Then the interview results were analyzed for use in seasoning 
packaging design for trekking trips. 
 The results showed that packaging used to contain seasoning. It should look like a 
small plastic bottle, screw cap, light weight, convenient to use and save. It should not cause 
problems from ants and insects. And can also be stored in the flysheet bag. Importantly, the 
packaging can be cleaned by washing and drying. It can be used many times. The results of the 
study were in accordance with the stated objectives. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

จากการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ ไดพ้บปัญหาเก่ียวกบัระบบการใช้
เคร่ืองปรุงกลาง จึงสนใจในการศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการระบบการใช้เคร่ืองปรุงกลาง ส าหรับ
การท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
1.2 วตัถุประสงคข์องโครงงาน 
1.3 ขอบเขตของโครงงาน 
1.4 ประโยชน์หลงัจากท าโครงงานน้ี 
1.5 นิยามศพัท ์

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์เป็นบริษทัน าเท่ียวประเภทการท่องเท่ียวแบบเดินป่า หรือการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศเติบโตจากการเดินทางท่องเท่ียวกลุ่มเล็ก ๆ จนขยายรวมตวักนัเป็นกลุ่มใหญ่ แต่ยงัไม่ไดมี้
การจดัการน าเท่ียวอย่างเป็นทางการ โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้คนท่ีได้ไปมีโอกาสไดรู้้จกัเพื่อน
ใหม่มีป่าเป็นบา้นท าอาหารร่วมกนั อยูก่นัแบบครอบครัว การเดินทางของทีเคทีเป็นการเดินทางท่ี
เน้นการสร้างและต่อเติม มิตรภาพระหว่างคนหัวใจเดียวกัน เส้นทางและวิวทิวทัศน์ เป็นเพียง
องคป์ระกอบหน่ึง  นกัเดินป่าทุก ๆ คนเม่ือไดมี้โอกาสท่ีจะเขา้ไปสัมผสักบัความเป็นธรรมชาติแลว้
ก็ควรท่ีจะท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษธ์รรมชาติให้มาก โดยทางบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบั
ส่ิงแวดลอ้ม อาหารการกิน ในการเลือกใช้ส่ิงของท่ีสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดตน้ทุน 
ควบคุมปริมาณ ควบคุมน ้าหนกั และมาจากธรรมชาติ  

ดงันั้นอาหาร เคร่ืองปรุงท่ีเลือกใช้จะตอ้งค านึงในระดบัหน่ึงต่อการให้บริการแก่ลูกคา้ ควรมี
มาตรฐาน คุณภาพท่ีชัดเจน ตั้งแต่การเลือกซ้ือ จนถึงตลอดการใช้งานให้มีคุณค่า มคัคุเทศก์คือผู ้
เตรียมอุปกรณ์การเดินทางของคณะ ซ่ึงรับหน้าท่ีแบกของส่วนกลางท่ีจ าเป็นต่อการเดินทางในคร้ัง
นั้น ๆ ซ่ึงเดินทางในแต่ละเส้นทางมีระยะทางค่อนขา้งไกล ทั้งยงัมีหน้าท่ีเตรียมปรุงอาหาร ใช้
เวลานาน เพื่อใหม้คัคุเทศกท์  างานรวดเร็วสะดวก และลดความเส่ียงในการเกิดความเสียหายระหวา่ง
ทาง ผูจ้ ัดท าจึงต้องการท าโครงการสร้างบรรจุภัณฑ์ส าหรับการท่องเท่ียวแบบเดินป่า โดยใช้
อุปกรณ์และวสัดุท่ีมีอยูใ่นบริษทั 

ทั้งน้ีทางบริษทัไดพ้บปัญหา การใช้เคร่ืองปรุงกลางไม่ไดป้ระโยชน์เท่าท่ีควร อาทิ เคร่ืองปรุง
หยิบใช้ไม่สะดวกเท่าท่ีควร เช่น น ้ าตาลทรายถุงละ 5 กิโลกรัม น าไปปฏิบัติงานเพียงละ คร่ึง
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กิโลกรัม วิธีเดิมคือการเทใส่ถุงร้อนแลว้มดัปากถุง ท าให้เกิดปัญหาระหว่างลูกหาบขนของข้ึนเขา 
ถุงน ้ าตาลแตกและร่ัว อีกปัญหาคือไม่สะดวกต่อการหยิบใช้ ท าให้เสียของไปโดยเปล่าประโยชน์ 
โดยโครงการน้ีจดัท าข้ึนเพื่อลดเวลาซ้ือ ควบคุมตน้ทุน ควบคุมคุณภาพของเคร่ืองปรุงกลาง สะดวก
ในการออกเดินทาง เพราะสามารถหยบิใชไ้ด ้และเพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษทั ในส่วนของตวัเคร่ือง
ปรุงกลาง หลกั ๆ เช่น น ้ าตาล น ้ าปลา เกลือ ซีอ๊ิว แม็กก้ี พริกป่น พริกไทย น ้ าส้มสายชู น ้ ามะนาว 
เป็นตน้ ดงันั้นคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของเคร่ืองปรุงกลาง จึงสนใจในการศึกษาเร่ือง 
“การบริหารจดัการระบบการใชเ้คร่ืองปรุงกลาง ส าหรับการท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั 
ทีเคที อีโคทวัร์” เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
 

รูปท่ี 1.1 รูปเคร่ืองปรุงท่ีพบปัญหา 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
เพื่อศึกษาและหารูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี เหมาะสมกับเคร่ืองปรุงกลาง ส าหรับการ

ท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ผูจ้ดัท าไดก้  าหนดขอบเขตดา้นพื้นท่ี เป็นช่วงสัปดาห์ท่ีใช้ใน

การทดลองชุดเคร่ืองปรุง วนัท่ี 6 – 8 เมษายน 2561 และวนัท่ี 27 – 29 เมษายน 2561  

1.3.2 ขอบเขตด้ำนเอกสำร ศึกษาหาขอ้มูลในการท าโครงงานจากอินเตอร์เน็ต ศึกษา
ขอ้มูลจากเอกสารของมคัคุเทศก ์

1.3.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  ตลอดระยะเวลาเดินทางในการออกปฏิบัติงาน            
วนัท่ี 8 มกราคม - 30 เมษายน 2561 
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1.4 ประโยชน์หลงัจำกท ำโครงงำนนี ้
1.4.1 คณะผูจ้ดัท า 

- เรียนรู้และปฏิบติั การออกแบบการบริการ (Service Design) 
- เกิดการเรียนรู้รูปแบบระบบเคร่ืองปรุงกลาง ส าหรับการท่องเท่ียวแบบ

เดินป่า กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ 
- ไดเ้รียนรู้วา่การออกเดินทางท่องเท่ียวตอ้งใชเ้คร่ืองปรุงปริมาณเท่าไหร่ 

และง่ายต่อการปรับปรุงระบบเคร่ืองปรุงในอนาคต 
1.4.2 มคัคุเทศก ์

- ควบคุมเวลาในเลือกการซ้ือ  
- สะดวก หยบิจบัใชง้านง่าย 
- ลดความเส่ียงในเร่ืองการหก แตก ก่อนออกเดินทาง ระหว่างเดินทาง 

และกลบัจากเดินทาง 
- ควบคุมน ้ าหนกัของเคร่ืองปรุง เพราะตอ้งใช้น ้ าหนักของลูกหาบ ช่วย

ลดน ้าหนกัลูกหาบ 
1.4.3 บริษทั 

- ไดแ้นวทางลดตน้ทุนเคร่ืองปรุงกลาง และยงัคงมาตรฐานคุณภาพของ
อาหารท่ีท าใหลู้กคา้รับประทาน 

- พฒันาระบบเคร่ืองปรุงกลางใหใ้ชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด 
- สร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่บริษทั 
- ค านวณตน้ทุนในการออกปฏิบติังานไดง่้ายข้ึน ในเร่ืองของราคา 
- ประหยดัเวลาในการเคลียร์ของท่ีกลบัจากการเดินทางท่องเท่ียว 

1.4.4 นกัท่องเท่ียว 
- มัน่ใจในคุณภาพและการบริการ 
- ลดสภาวะการเกิดเช้ือโรค จากไขห้วดั ฝุ่ น ผง ท่ีลงไป เพราะตอนแรก

ใส่ถ้วยให้ลูกคา้ตกัเอง บางคร้ังไม่ใช้ช้อนกลาง ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาการ
ทอ้งร่วง ทอ้งเสีย 

- ลูกค้าสามารถหยิบใช้ได้สะดวก ยกตัวอย่าง เวลาท่ีลูกค้ากินกาแฟ 
น ้ าตาลจากเป็นถุง เปล่ียนมาเป็นใชข้วด ท าให้สะดวกในการเท มดไม่
ข้ึน น ้าตาล น ้าปลา น ้าส้มสายชู พริกไทย 

1.4.5 ส่ิงของ 
- ก าจดัการสูญเปล่า ลดปริมาณถุงพลาสติกท่ีน ามาใช ้
- น าส่ิงของท่ีเหลือใชก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ไดอี้กคร้ัง   
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1.4.6 สถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
- ลดสภาวะโลกร้อน เป็นการลดขยะ การน าขยะไปสู่สถานท่ีท่องเท่ียว

นอ้ยลง 
- ไม่ท าลายสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม เช่น ขวดแก้วแตกเป็นอนัตรายต่อ

นักท่องเท่ียวคนอ่ืน ไม่ย่อยสลาย สัตว์ป่ามากินพลาสติกอาจเป็น
อนัตราย 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

เคร่ืองปรุงกลาง (Seasoning) เป็นเคร่ืองปรุงส่วนกลางท่ีใช้ส าหรับการท่องเท่ียวแบบ
เดินป่า ไวส้ าหรับประกอบอาหารให้กบันกัท่องเท่ียวไดรั้บประทาน เป็นส่ิงท่ีช่วยปรุงแต่งรสของ
อาหาร เพิ่มเติมรสชาติของอาหาร ประกอบไปด้วยเคร่ืองปรุงชนิดท่ีเป็นผงและของเหลว ซ่ึงใน
โครงงานเล่มน้ีประกอบไปด้วยเคร่ืองปรุงกลางทั้ งหมด 8 ชนิด ดังน้ี น ้ ามนัพืช น ้ าปลา น ้ าตาล 
น ้ามนัหอย ซีอ๊ิวขาว เกลือ พริกไทย และพริกป่น  
 

 



บทที ่2 
เอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษาโครงงานการบริหารจัดการระบบการใช้เคร่ืองปรุงกลาง ส าหรับการ
ท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ ผูจ้ดัท าไดศึ้กษาเอกสารและวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
2.1 ความหมายและความส าคญัของการท่องเท่ียว 
2.2 แนวโนม้การเจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเท่ียว 
2.3 ความหมายและความส าคญัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ 
2.5 ความหมายและความส าคญัของเคร่ืองปรุง 
2.6 ความหมายและความส าคญัของบรรจุภณัฑ์ 
2.7 การออกแบบบริการ (Service Design) 
2.8 ฟลายชีท (Fly Sheet) 
2.9 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความหมายและความส าคัญของการท่องเทีย่ว 

การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากสถานท่ีซ่ึงเป็นท่ีอาศยัอยู่ประจ าไปยงั
สถานท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวและเดินทางกลบัไปสถานท่ีอาศยัเดิม โดยการเดินทางนั้นไม่ใช่เพื่อ
ประกอบอาชีพโดยตรง   แมว้า่รูปแบบของการท่องเท่ียวบางประเภทจะมีเร่ืองของอาชีพ หรือธุรกิจ
การงานเขา้มาเก่ียวขอ้งอยูบ่า้ง เช่น การท่องเท่ียวในรูปแบบของการจดัประชุม การจดัสัมมนา การ
จดัฝึกอบรม นกัท่องเท่ียวหรือผูเ้ดินทางท่องเท่ียวมกัจะมีเหตุผลหรือประเภทของจุดมุ่งหมายในการ
เดินทางท่ีแตกต่างกนัออกไปโดยมีปัจจยัประกอบท่ีเป็นตวัสนับสนุน หรือ แรงผลกัท่ีเป็นส่วน
บุคคลซ่ึงไม่เท่ากนั ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ รายได ้เวลา โอกาสครอบครัว การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร และ
ความสนใจส่วนบุคคล เช่น สนใจเร่ืองราวของชนเผ่า วฒันธรรม ประเพณี ประวติัศาสตร์ 
ส่ิงแวดลอ้ม นนัทนาการ หรือความตอ้งการท่ีจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ เป็นตน้ ซ่ึงไม่วา่
จะเดินทางด้วยเหตุผลใดก็ตาม ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวต่างก็คาดหวงัท่ีจะได้รับ  คือ ความสุข ความ
สนุกสนาน ความเพลิดเพลิน ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ท่ีสนองตอบความตอ้งการส่วนบุคคลท่ี
มีอยู ่(อมรรัตน์ พรหล่อ, 2555) 

Tourist หมายถึง นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากท่ีพกัอาศยัของตน แล้วกลับมาเกินกว่า 24 
ชัว่โมงและไดพ้กัแรมท่ีไหนแห่งหน่ึงชัว่คาบเวลาหน่ึง บางประเทศก็เรียกวา่ night visitor 
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Excursionist หมายถึง นักท่องเท่ียวแบบช้าไป เย็นกลับ หรือกลับมาถึงบ้านภายใน 24 
ชัว่โมงโดยไม่พกัแรม ณ ท่ีใด บางประเทศก็เรียกวา่ day visitor 

Visitor หมายถึงอย่างเดียวกบั tourist แต่เป็นค าท่ีประเทศหน่ึงใช้เรียกนักท่องเท่ียวจาก
ประเทศท่ีเขา้มา ในประเทศของตน และบางทีก็เรียกเต็มยศวา่ foreign visitor นอกจากน้ีในประเทศ
ท่ีใชค้  าvisitor แทนค า tourist น้ีมกัจะใชค้  าวา่ tourist หรือ domestic tourist ใหห้มายถึงนกัท่องเท่ียว 
ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศหน่ึงแลว้ท่องเท่ียวไปแต่เฉพาะภายในประเทศของตนเอง 

การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ ซ่ึงกระท าเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจาก
กิจการงานประจ า โดยปกติ    การท่องเท่ียวหมายถึง  การเดินทางของคนจากท่ีแห่งหน่ึงไปยงัอีก
แห่งหน่ึง เป็นการชัว่คราว โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อการพกัผอ่น หรือหาความรู้   ซ่ึงครอบคลุมถึงการ
เดินทางเพื่อธุรกิจตราบท่ีผูเ้ดินทางยงัมิได้ตั้งหลกัแหล่งถาวร และไม่ได้รับรายได้เพื่อยงัชีพจาก
เจา้ของถ่ินปลายทางโดยการท่องเท่ียวยงัเป็นผลรวมของประสบการณ์พิเศษกบัสัมพนัธภาพซ่ึงเกิด
จาการเดินทางและการพกัแรมต่างถ่ินเป็นการชัว่คราว  
ในอีกความในหน่ึงหากกล่าวถึงค าวา่"การท่องเท่ียว" หลายคนอาจนึกถึงค าวา่ การเดินทาง ไปเยี่ยม
ชมสถานท่ีต่าง ๆ หรือเพื่อไปร่วมกิจกรรมบางอย่าง เยี่ยมเยือนญาติมิตร ไปประชุม หรือบางคน
อาจจะนึกถึงชาวต่างประเทศ สะพายกระเป๋าอยู่กลางถนน นอนอาบแดดอยู่ริมชายหาด ดงันั้นจึง
พบวา่กิจกรรมการเดินทางนั้น มีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัชีวิตมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ อาทิ
เช่น การท าสงคราม การแสวงหาสินคา้ แสวงหาดินแดนใหม่ หรือเพื่อนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงการ
เดินทางบางอยา่งยงัคงปรากฏใหเ้ห็นจนถึงปัจจุบนัจะพบวา่การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเดินทาง แต่ปัญหาอยูท่ี่วา่ การเดินทางไม่ใช่การท่องเท่ียวเสมอไป ดงันั้นจึงเป็นส่ิงส าคญัอย่าง
ยิ่งท่ีควรจะรู้ความหมายของการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดอ้ย่างมหาศาลให้แก่
ประเทศ และถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 

การท่องเท่ียวเป็นรูปแบบหน่ึงของกิจกรรมนันทนาการ และการเดินทาง ไม่ใช่ การ
ท่องเท่ียวเสมอไปมีการประชุมของสหประชาชาติว่าดว้ยเร่ืองของการเดินทางและการท่องเท่ียว
ระหว่างประเทศ ท่ีกรุงโรม ประเทศอิตาลี และไดย้อมรับขอ้เสนอเก่ียวกบัค าจ ากดัความของการ
ท่องเท่ียวจากนกัวิชาการจากองคก์ารการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ (WTO)วา่การเดินทางท่ีจดัเป็น
การท่องเท่ียวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เป็นการเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
2. เดินทางดว้ยความสมคัรใจ  
3. ไม่ใช่เดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพและการหารายได ้
การจ าแนกประเภทของผูม้าเยอืน การแบ่งตามช่วงเวลาท่ีใชไ้ปในการไปเยอืนและมีการพกั

คา้งคืน ณ สถานท่ีท่ีไปเยอืนนั้น แบ่งออกเป็น 
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1. นกัท่องเท่ียว (Tourist) หมายถึง ผูท่ี้มาเยือนชัว่คราว ซ่ึงพกัอยู่ ณ สถานท่ีท่ีไปเยือนอย่าง
นอ้ย 24 ชัว่โมง และมีการพกัคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน แต่ไม่เกิน 1 ปี ไดแ้ก่ 
- ผูท่ี้ไม่มีถ่ินพ านกัอยูใ่นสถานท่ีท่ีไปเยอืน 
- ผูท่ี้มีสัญชาติของประเทศนั้นหรือเดิมเป็นคนในถ่ินนั้น แต่ปัจจุบนัไม่ไดมี้ถ่ินพ านกัใน

สถานท่ีท่ีไปเยอืนแลว้ 
- ผูท่ี้เป็นลูกเรือ ซ่ึงไม่มีถ่ินพ านกั ณ สถานท่ีท่ีไปเยอืน และมีการคา้งคืน ณ สถานท่ีท่ีไป

เยอืน 
2. นักทัศนาจร (Excursionist) คือผูม้าเยือนชั่วคราว ซ่ึงพกัอยู่ ณ สถานท่ีนั้นน้อยกว่า 24 

ชัว่โมง และไม่พกัคา้งคืน ไดแ้ก่ 
- ผูโ้ดยสารเรือส าราญหรือเรือเดินสมุทร ซ่ึงมาแวะพกัชัว่คราว ไม่พกัคา้งคืน 
- ผูท่ี้มาเยอืนและจากสถานท่ีนั้นภายในวนัเดียว (same-day visitor) 
- ลูกเรือ ท่ีไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยู่อาศยั ณ สถานท่ีนั้น ๆ และแวะพกัเพียงชัว่คราว ไม่เกิน 24 

ชัว่โมง 
- แบ่งออกเป็น 
- ผูม้าเยือนขาเข้า (inbound visitor) คือผูท่ี้มีถ่ินพ านักในต่างประเทศและเดินทางมา

ท่องเท่ียวในประเทศอีกคร้ังหน่ึง 
- ผูม้าเยือนขาออก (outbound visitor) คือผูท่ี้มีถ่ินพ านกัอยูใ่นประเทศหน่ึง และเดินทาง

ไปท่องเท่ียวท่ีต่างประเทศ 
- ผูม้าเยือนภายในประเทศ (domestic visitor) คือผูท่ี้เดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศท่ี

ตนมีถ่ินพ านกัอยู ่
 

2.2 แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกจิการท่องเที่ยว 
เม่ือวนัท่ี1 กนัยายน 2559 ณ โรงแรมสยามแคมปินสก้ี นายยุทธศกัด์ิ สุภสร ผูว้่าการการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมดว้ย นายมานิตย ์บุญฉิม ผูเ้ช่ียวชาญการท่องเท่ียว สภา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย นายเจริญ วงัอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเท่ียว 
(ATTA) นางสุกัญญา จนัทร์ชู ประธานฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย และนางสาวเกวลิน
หวงัพิชญสุข ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ศูนยว์ิจยักสิกรไทย จ ากดั ร่วมแถลงข่าวแนวโน้ม
สถานการณ์การท่องเท่ียวไตรมาส 3 และปี 2559 พร้อมน าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวช่วง
ปลายปีมากมาย มัน่ใจว่าปี 2559 ประเทศไทยจะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวรวม 2.58 ลา้นลา้นบาท 
เกินเป้าหมายท่ีเคยตั้งไวท่ี้ 2.4 ลา้นลา้นบาท 

นายยุทธศัก ด์ิ  สุ ภสร  เ ปิด เผยว่ า  ททท .  ค าดการณ์ว่ า ใน ช่วง  3 ไตรมาสแรก                            
(มกราคม – กนัยายน) ของปี 2559 ประเทศไทยจะมีรายไดท้างการท่องเท่ียวประมาณ 1.88 ลา้นลา้น
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บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 14 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา โดยมีนกัท่องเท่ียวตลาดต่างประเทศ 
24.94 ลา้นคน สร้างรายได ้1.25 ลา้นลา้นบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ 17) และนกัท่องเท่ียวตลาดในประเทศ 
111 ลา้นคน/คร้ัง สร้างรายได ้6.29 แสนลา้นบาท (เพิ่มข้ึนร้อยละ 6) 
ทั้งน้ีสถานการณ์นักท่องเท่ียวในประเทศ พื้นท่ีซ่ึงมีอตัราการเติบโตของจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้
พื้นท่ีสูงสุด ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานครมีนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.2 ภาคตะวนัออกร้อยละ 4.9 และ
ภาคกลางร้อยละ 4 ตามล าดับ เน่ืองจากเป็นการเดินทางท่องเท่ียวระยะใกล้ จึงเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวในช่วงท่ีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวั ในขณะท่ีภาคเหนือมีอตัราการขยายตวั
ของจ านวนนกัท่องเท่ียวค่อนขา้งนอ้ย คือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 2 

ทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะมีรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวรวมประมาณ6.98 แสนล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 16 โดยมีนักท่องเท่ียวตลาด
ต่างประเทศเดินทาง 9.01 ลา้นคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 15 สร้างรายไดท้างการท่องเท่ียว 4.68 แสนลา้น
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 19 และนักท่องเท่ียวตลาดในประเทศ 42 ล้านคน/คร้ัง เพิ่มข้ึนร้อยละ 
7  สร้างรายไดท้างการท่องเท่ียว 2.30 แสนลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 
ส าหรับตลาดนกัท่องเท่ียวในประเทศ คาดว่าจะมีการเดินทางทั้งส้ิน 41.8 ลา้นคน/คร้ัง เพิ่มข้ึนถึง 
ร้อยละ 7 และสร้างรายไดห้มุนเวียนภายในประเทศประมาณ 2.3 แสนลา้นบาท เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 9 
จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา โดยคาดว่าภาคเหนือจะกลบัมาเติบโตในอตัราท่ีสูงอีกคร้ัง หรือมี
จ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 9 ภาคกลางเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.7 และภาคตะวนัออกเพิ่มข้ึนร้อยละ 
6.9 พร้อมมีปัจจยัสนบัสนุนไดแ้ก่ ภาวะเศรษฐกิจไทยท่ีฟ้ืนตวั วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์การเดินทางช่วง
ประเพณีออกพรรษา และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมากมาย อาทิการจดัประเพณีในช่วงออกพรรษา 
งานสีสันแห่งสายน ้ ามหกรรมลอยกระทง เทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ และการจดักิจกรรม
พิเศษต่าง ๆ 

นายยุทธศกัด์ิ สุภสร กล่าวต่อไปว่า จากปัจจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ี จะส่งผลให้คาดการณ์
ภาพรวมทั้งปี 2559 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 2.58 ลา้นลา้นบาท (เกินจากเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวท่ี้ 2.4 ล้านล้านบาท) โดยสร้างรายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 14 แบ่งเป็นรายได้จากตลาด
ต่างประเทศ 1.72 ลา้นลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 18 และตลาดในประเทศ 8.6 แสนลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 (ยทุธศกัด์ิ สุภสร, 2559) 

 
2.3 ความหมายและความส าคัญของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

(อรทัย ถอนอก , 2559) การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นรูปแบบหน่ึงของการ
ท่องเท่ียวท่ีปัจจุบนันานาประเทศไดใ้ห้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวประเภทน้ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อมุ่ง
ไปสู่การพัฒนา ท่ีย ั่งยืน  ตามหลักปฏิณญาสากลว่าด้วย  การพัฒนา ส่ิงแวดล้อม ท่ีย ั่งยืน
(Environmentally Sustainable Development) โดยให้ความส าคญัแก่การให้การศึกษาหรือให้การ
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เรียนรู้หรือมุ่งเน้นให้เกิดการอนุรักษ ์และเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีสาระส าคญั ดงัน้ี 
1. แหล่งท่องเท่ียวท่ีจะส่งเสริม ควรเป็นพื้นท่ีธรรมชาติ ท่ีมีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงแหล่งประวติัศาสตร์โบราณคดีและวฒันธรรมปรากฏอยูใ่นพื้นท่ีดว้ย 
2. ควรเป็นการท่องเท่ียวท่ี ทุกฝ่ายร่วมกนัรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ ท่ี

ไม่ท าใหส้ภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม 
3. เนน้ใหน้กัท่องเท่ียวไดส้ัมผสั ไดรั้บประสบการณ์ และการเรียนรู้จากสภาพแวดลอ้มทาง

ธรรมชาติโดยตรง อีกทั้งเสริมสร้างจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
4. เป็นการท่องเท่ียวท่ี ใหป้ระโยชน์กลบัคืนสู่ธรรมชาติ เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนทอ้งถ่ินทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม 
5. มุ่งเนน้คุณค่าลกัษณะเด่นเป็นเอกลกัษณ์ทางธรรมชาติ ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในการดึงดูด

นกัท่องเท่ียว แต่ไม่เนน้การเสริมแต่งพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก  
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารจัดการ 

(Kroopa พื้นท่ีครูพา, 2557) การบริหารจดัการกระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายของ
องค์กรจากการท างานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ (Certo, 2000, p.555) หรือเป็น
กระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลท างานร่วมกนัในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า การบริหารจดัการไวม้ากมาย เช่น 
Peter F Drucker (1954 : 12) ปรมาจารยด์้านการจดัการได้ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า “การบริหาร คือ 
การท าให้งานต่าง ๆ ขององค์การส าเร็จได้ โดยอาศยัคนอ่ืนเป็นผูท้  า” (Management is Getting 
Things done Through Other People) และ  Ernest , Dale. (1968 : 43) ; Harold , Koontz and Cyril 
(1972 : 43) ให้ค  าจ  ากดัความของค าว่า การบริหารหรือการจดัการไวส้อดคล้องกนัว่า การบริหาร
หรือการจดัการ หมายถึง การด าเนินงานของบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมกนัปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้โดยอาศยัปัจจยัทั้งหลาย ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของ ซ่ึงนบัวา่เป็นอุปกรณ์ของ
การจดัการนั้น ๆ รวมถึงกระบวนการจดัหน่วยงานและการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ให้การท างานบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนั  

2.4.1 ความส าคัญของการบริการจัดการ 
จากความหมายต่าง ๆ ขา้งตน้ การบริหารจดัการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง

และประสานงานกนั ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งเขา้มาช่วยเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ร ประเด็นส าคญั
ของการบริการจดัการ ( Management) มีดงัน้ี   

1) การบริหารจดัการสามารถประยกุตใ์ชก้บัองคก์รใดองคก์รหน่ึงได ้  
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2) เป้าหมายของผูบ้ริหารทุกคนคือ การสร้างก าไร   
3) การบริหารจัดการเก่ียวข้องกับการเพิ่มผลผลิต (Productivity) โดยมุ่งสู่ประสิทธิภา 

(Efficiency) (วิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยดัท่ีสุด) และประสิทธิผล (Effectiveness) (บรรลุ
เป้าหมายคือประโยชน์สูงสุด)  

4) การบริหารจดัการสามารถน ามาใชส้ าหรับผูบ้ริหารในทุกระดบัชั้นขององคก์ร 
 2.4.2 ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการ 
การบริหารจดัการทุกประเภทจ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหรือทรัพยากรทางการบริหารจดัการ

ผูบ้ริหารทุกคนตอ้งสนใจในงานดา้นการบริหารจดัการ คือ 1)  คน  (Man)  ทรัพยากรบุคคลท่ีถือได้
ว่าเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งท่ีจะก่อผลส าเร็จให้กับกิจการได้อย่างมาก  ทั้งน้ีในแง่ของปริมาณและ
คุณภาพ  2) เคร่ืองจกัร (Machine)  คือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีจดัหาและซ้ือมาอย่างพิถีพิถนั  เพื่อใช้
ปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่า 3) เงินทุน (Money)  นับเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีให้การ
สนบัสนุนในการจดัหาทรัพยากรเพื่อหล่อเล้ียงและเอ้ืออ านวยให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไป
โดยไม่ติดขดั  และ 4) วสัดุส่ิงของ (Material) ถือเป็นปัจจยัท่ีมีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจาก
ปัจจัยตัวอ่ืน ๆ เพราะวตัถุดิบและส่ิงของเหล่าน้ีจะต้องมีการจัดหามาใช้ด าเนินการผลิต และ
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545 : 6–7)  ไดส้รุปว่า การจดัการเป็นเร่ืองของการผสมผสาน
หรือบูรณาการทรัพยากรการจดัการ ประกอบดว้ย คน (Man) เงิน (Money)  วสัดุอุปกรณ์  (Material) 
วธีิการ (Method) ตลาด (Market) ขอ้มูลข่าวสาร (Information)  และเวลา(Time) 

2.4.3 กระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการบริหารจัดการอาจจ าแนกในรูปแบบท่ีแตกต่างจากกัน   เช่น จ าแนก

กระบวนการบริหารจดัการเป็น 7 หนา้ท่ี  ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีเรียกกนัยอ่ ๆ วา่ POSDCORB  คือ  
1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่างกวา้ง ๆ ว่ามีงาน

อะไรบ้างท่ีจะต้องปฏิบัติตามล าดับ  พร้อมด้วยวางแนววิธีปฏิบัติ  ระบุวตัถุประสงค์ของการ
ปฏิบติังานนั้น ๆ ก่อนลงมือปฏิบติัการ  

 2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการ
บริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยหรือของต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
ชดัเจน พร้อมดว้ยก าหนดลกัษณะและวิธีการติดต่อประสานสัมพนัธ์กนัตามล าดบัขั้นแห่งอ านาจ
หนา้ท่ีสูงต ่าลดหลัน่กนัไป  

3) การจดับุคลากร (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ตั้งแต่การ
แสวงหา การบรรจุ แต่งตั้ง การฝึกอบรมและพฒันา การบ ารุงขวญั การเล่ือนขั้น ลดขั้น ตลอดจน
การพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งงานรวมทั้ งการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานท่ีดีให้มีอยู่
ตลอดไป   
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4) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการหลงัจากท่ีไดว้ิเคราะห์และพิจารณา
โดยรอบคอบแลว้รวมทั้งการติดตามและใหมี้การปฏิบติังานตามค าสั่งนั้น ๆ ในฐานะท่ีผูบ้ริหารเป็น
ผูน้ าหรือผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงาน  

5)  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือส่ือสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การให้เข้ากันได้ เพื่อให้งานเดินและเกิด
ประสิทธิภาพ ไม่มีการท างานซ ้ าซ้อนหรือขดัแยง้กัน ท าให้ทุกหน่วยงานประสานกลมกลืนกัน
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ารร่วมกนั   

6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานใหผู้บ้ริหารท่ีรับผดิชอบต่าง ๆ ทราบ
ความเคล่ือนไหว ความเป็นไปเป็นระยะ ๆ ทั้ งผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ
ความกา้วหนา้ของงานของตนอยู่เสมอ การเสนอรายงานจ าเป็นตอ้งมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานมี
การวิจัย การประเมินผล  และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อการปรับปรุงได้ทันทีหรือการ
ปรับปรุงในอนาคต   

7)  การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจดัท างบประมาณการเงิน การวางแผนหรือ
โครงการใชจ้่ายเงิน การท าบญัชี และการควบคุมดูแลการใชจ้่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม   

 
2.5 ความหมายและความส าคัญของเคร่ืองปรุง 

อาหารไทยเป็นอาหารท่ีมีรสชาติกลมกล่อม ซ่ึงนอกจากวตัถุดิบหลากหลายท่ีใชใ้นการปรุง
อาหารไม่ว่าจะเป็นเน้ือสัตว ์ผกัและสมุนไพรต่าง ๆแลว้ เคร่ืองปรุงรสยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้
รสชาติอาหารดีข้ึนอีกดว้ย ซ่ึงเคร่ืองปรุงรสท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รสหวาน : รสหวานท่ีสัมผสัได้ในอาหารไทยนั้น ส่วนหน่ึงได้มาจากความหวานของ
เน้ือสัตวท่ี์ใช้ประกอบอาหารเอง ขณะท่ีอีกส่วนหน่ึงเกิดจากการปรุงรสหวานเพิ่มเติม จากการใส่ 
น ้าตาล ลงไป ซ่ึงน ้าตาลนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งน ้าตาลทรายขาว, น ้าตาลทรายแดง และน ้าตาลป๊ีบ ซ่ึง
น ้าตาลแต่ละชนิดก็จะมีความหวานและความหอมท่ีต่างกนัดว้ย 

รสเคม็ : รสเคม็ส าหรับอาหารไทยส่วนมากจะเกิดจากการปรุงรสดว้ย น ้าปลา (Fish Sauce) 
และเกลือ น ้ าปลานั้ นนอกจากจะเพิ่มรสเค็มให้อาหารท่ีใส่ลงไปแล้ว ยงัให้กล่ินท่ีหอมเป็น
เอกลกัษณ์ของอาหารไทยอีกดว้ย นอกจากน ้าปลาและเกลือแลว้ ซอสถัว่เหลือง (ซีอ๊ิว) และซอสปรุง
รสยงัช่วยเพิ่มรสเคม็ใหอ้าหารไทยไดเ้ช่นกนั 

รสเปร้ียว : รสเปร้ียวของอาหารไทยไดม้าจากการปรุงรสโดยใส่ น ้ ามะนาว, น ้ ามะขาม, น ้ า
มะกูด และน ้ าส้มสายชู ซ่ึงใช้ต่างกนัตามประเภทของอาหารท่ีปรุง ยกตวัอย่างเช่น กรณีท าอาหาร
ประเภทย  า นิยมใช้น ้ ามะนาวในการปรุงรสเปร้ียวเพราะจะได้กล่ินท่ีหอมน่ารับประทาน 
ขณะเดียวกนัน ้ ามะขามจะให้ทั้งรสเปร้ียวและรสหวาน ซ่ึงเหมาะกบัการปรุงรสอาหารท่ีใช้กับ
น ้าตาลมะพร้าว เพื่อใหร้สชาติของอาหารจานนั้นหอมและรสดีข้ึน น ้ามะกรูดมกัจะใชเ้ฉพาะอาหาร
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พิเศษท่ีตอ้งการความเปร้ียวและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ โดยเฉพาะเม่ือน าไปผสมกบัน ้ ามะนาวและ
ปรุงรสในอาหารประเภทตม้ย  า จะท าใหก้ล่ินของอาหารหอมและชวนน่ารับประทานเป็นอยา่งมาก 

รสเผด็ : รสเผด็ของอาหารไทย เป็นเอกลกัษณ์ท่ีท าให้ชาวต่างชาติจดจ าอาหารไทยไดเ้ป็น
อย่างดี ซ่ึงรสเผ็ดนั้นได้มากจากการปรุงรสด้วยพริก ท่ีมีทั้ งพริกสดและพริกแห้ง พริกมีหลาย
ประเภทแต่โดยทัว่ไปแลว้ พริกท่ีมีขนาดใหญ่จะมีรสเผด็นอ้ยกวา่พริกท่ีมีขนาดเล็ก ความหอมของ
พริกแต่ละชนิดก็ต่างกนัดว้ย จากขอ้มูลการวจิยั พริกมีสรรพคุณช่วยให้เจริญอาหาร ส่งผลใหอ้าหาร
ท่ีมีพริกเป็นส่วนประกอบจะช่วยใหท้านอาหารม้ือนั้น ๆ ไดม้ากข้ึน 

 
2.6 ความหมายและความส าคัญของบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภณัฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ท่ีใชใ้นการบรรจุสินคา้โดยใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการคุม้ครองปกป้องสินคา้จากผูผ้ลิตจนถึงมือ
ลูกคา้อย่างปลอดภยัดว้ยตน้ทุนการผลิตท่ีเหมาะสม จากความหมายพอสรุปได้ว่าบรรจุภณัฑ์นั้น
หมายถึง เร่ืองของวิทยาศาสตร์ และเร่ืองของศิลปะท่ีใช้เพื่อการบรรจุสินคา้โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัและท าให้เกิดความเสียหายกบัส่ิงแวดลอ้ม และบรรจุภณัฑ์นั้นจะตอ้งปกป้องตวัสินคา้ให้
อยู่ในสภาพท่ีดีจากแหล่งผลิตจนถึงมือลูกคา้โดยไม่ให้ไดรั้บความเสียหาย ทั้งน้ีบรรจุภณัฑ์นั้น ๆ 
จะตอ้งมีตน้ทุนของการผลิตท่ีไม่สูงจนเกินไป (ธญัญลกัษณ์  ใจเท่ียง, 2557) 

 ความส าคัญของการบรรจุภัณฑ์ 

ประเทศของเรามีสินคา้มีผลิตผลทางดา้นการเกษตรกรรม และการประมงมากมาย  เช่นผกั
สด ผลไมส้ด และสินคา้ท่ีเป็นอาหารจากทะเล  ส่ิงท่ีกล่าวมาน้ีจะไดรั้บความเสียหายมากเน่ืองจาก
สภาวะของอากาศการบรรจุหีบห่อ และการขนส่งท่ีเหมาะสมมีส่วนท่ีจะช่วยลดความเสียหาย
เหล่านั้นลงไดซ่ึ้งเป็นการช่วยให้ผลผลิตท่ีกล่าวถึงมือผูบ้ริโภคในสภาพท่ีดี และจะท าให้ขายไดใ้น
ราคาท่ีสูงอีกดว้ย 

นอกจากน้ีแลว้ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ รวมทั้งผลิตภณัฑ์จากอาหารแปรรูปถา้การบรรจุภณัฑ์และ
การขนส่งท่ีเหมาะสมมีส่วนท่ีจะช่วยลดความเสียหายและสามารถ  จ าหน่ายไดใ้นราคาท่ีสูงเช่นกนั 

จะเห็นไดว้่าการบรรจุภณัฑ์นั้นมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งต่อผลผลิตทั้งหลาย ซ่ึงสามารถสรุปเป็น
รายละเอียดเป็นขอ้ ๆ ได ้ดงัน้ี 

1. รักษาคุณภาพ และปกป้องตวัสินคา้  เร่ิมตั้งแต่การขนส่ง การเก็บให ้ผลผลิตหรือผลิตภณัฑ์
เหล่านั้ นมิให้เสียหายจากการปนเป้ือนจากฝุ่ นละออง แมลง คน ความช้ืน ความ
ร้อน แสงแดด และการปลอมปน เป็นตน้                                                                                                                                           

2. ให้ความสะดวกในเร่ืองการขนส่ง การจดัเก็บมีความรวดเร็วในการขนส่ง เพราะสามารถ
รวมหน่วยของผลิตภณัฑ์เหล่านั้นเป็นหน่วยเดียวได ้เช่น ผลไมห้ลายผลน าลงบรรจุในลงั
เดียว  หรือเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นของเหลวสามารถบรรจุลงในกระป๋องหรือขวดไดเ้ป็นตน้ 
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3. ส่งเสริมทางดา้นการตลาด บรรจุภณัฑเ์พื่อการจดัจ าหน่ายเป็นส่ิงแรกท่ีผูบ้ริโภคเห็น ดงันั้น
บรรจุภณัฑ์จะตอ้งจะท าหน้าท่ีบอกกล่าวส่ิงต่าง ๆ ของตวัผลิตภณัฑ์โดยการบอกขอ้มูลท่ี
จ าเป็นทั้งหมดของตวัสินคา้ และนอกจากนั้นจะตอ้งมีรูปลกัษณ์ท่ีสวยงามสะดุดตาเชิญ
ชวนให้เกิดการตัดสินใจซ้ือซ่ึงการท าหน้าท่ีดังกล่าวของบรรจุภัณฑ์นั้ นเป็นเสมือน
พนกังานขายท่ีไร้เสียง (Silent Salesman) 

 
2.7 การออกแบบบริการ (Service Design) 

Service Design ถือเป็นความเช่ียวชาญดา้นการออกแบบแขนงหน่ึง ท่ีจะช่วยให้เราพฒันา
และส่งมอบงานบริการชั้นดีออกไปได้ โดยโครงการด้าน Service Design นั้นสามารถปรับปรุง
องคป์ระกอบหลายๆ อยา่ง เช่น ความง่ายในการใช ้ความพึงพอใจ ประสิทธิภาพการท างาน ความ
จงรักภกัดี ฯลฯ ไดใ้นหลายส่วน ไม่วา่จะในส่วนของสภาพแวดลอ้ม การส่ือสาร หรือแมก้ระทัง่ตวั
สินคา้เอง ท่ีส าคญั Service Design จะไม่ละเลยเร่ือง ‘คน’ ท่ีเก่ียวขอ้งอยูก่บังานบริการนั้น ๆ ดว้ย 

Service Design Thinking จ าเป็นต้องใช้การท างานร่วมกันของศาสตร์และศิลป์หลายๆ 
แบบ และการจะกา้วไปให้ถึงเป้าหมายขององคก์รไดน้ั้นเราก็จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายๆ ดา้น 
ทั้ งเร่ืองประสบการณ์ผู ้บริโภค เร่ืองความสุขของพนักงาน เร่ืองความสอดคล้องลงตัวของ
เทคโนโลย ีและแง่มุมทางสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความตอ้งการท่ีซับซ้อนยิ่งข้ึน การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สวยงาม
อยา่งเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป ถา้ส่ิงของของร้าน 2 ร้านเหมือนๆกนั ราคาเท่ากนั 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความซบัซอ้นมากข้ึน การออกแบบใหส้วยอยา่งเดียวนั้นไม่พอต่อการใช้
งานอีกต่อไปแล้ว สมมุติมีร้านคา้สองร้านซ่ึงของท่ีขายภายในเหมือนกนัทุกอย่างคุณภาพเท่ากนั 
ราคาก็เท่ากนั อะไรคือส่ิงท่ีมีผลต่อการเรียกรู้ค่า อะไรคือตวัตดัสินให้เขา้ใช้งาน มนัก็คือ Service 
Design หรือการออกแบบการบริการของแต่ละร้านนั้นเองมีรายละเอียดดงัน้ี 

อะไรจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เราตดัสินใจเลือกเดินเขา้ไปในร้าน นัน่ก็คือการออกแบบ Service 
นัน่เอง แลว้เราจะท ายงัไงให้การออกแบบงานบริการนั้นมีประสิทธิภาพ ? เราจึงตอ้งใช้หลกัการ
ตลาดส าหรับงานบริการแบบ 7Ps ซ่ึงรายละเอียดของ 7Ps มีดงัน้ี 

- Product: ของท่ีจะขายคืออะไร เป็นท่ีตอ้งการของตลาดหรือไม่ 
- Price: ราคาท่ีเหมาะสมในการขาย ท่ีราคาไม่แพงและถูกเกิดไปจนเราขายทุน 
- Place: สถานท่ีตั้งเหมาะสมส าหรับการขายของช้ินนั้น ๆหรือไม่ 
- Promotion: กิจกรรมท่ีส่งเสริมการขายใหผู้ใ้ชบ้ริการมีส่วนร่วมสนุก 
- People: การสร้างสัมพนัธ์กบัลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 
- Process: การออกแบบระบบท่ีลูกคา้สามารถใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวกราบล่ืน 
- Physical Evidence: การออกแบบจุดใหบ้ริการท่ีสร้างความสะดวกใหก้นัลูกคา้ 



14 
 

กระบวนการออกแบบบริการ (Service Design Process) ประกอบดว้ย 3 ส่วนการท างานหลกัดงัน้ี 
1. การส ารวจและเก็บขอ้มูล (Exploration) คือขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การสังเกต และ

การวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการระบุถึงปัญหาภายในระบบงานบริการท่ีส่งผลระทบต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการของผูใ้ช้ เพื่อท่ีเราจะได้น าขอ้มูลท่ีได้มาสร้างเป็นโจทยใ์นการ
ออกแบบบริการต่อไป 

2. การสร้างแนวคิดการบริการ (Creation) เป็นการน าผลวิเคราะห์ท่ีไดจ้ากการส ารวจและเก็บ
ขอ้มูลมาใชส้ร้างสรรคง์านบริการ โดยการสร้างสรรคท่ี์วา่น้ีไม่ใช่เป็นเพียงแค่การออกแบบ
หน้าตาผลิตภัณฑ์หรือเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ดูดีข้ึน แต่หมายถึงการสร้าง 
“ประสบการณ์” ท่ีผูบ้ริโภคเช่ือมต่อกบังานบริการไดใ้นทุกจุดปะทะ (Touchpoint) ไม่วา่จะ
เป็นช่วงเวลาก่อนใชบ้ริการ ระหวา่งใชบ้ริการ หรือหลงัจากใชบ้ริการแลว้ 

3. การน าแนวคิดไปทดสอบและปฏิบติัจริง (Reflection & Implementation) การน าแนวคิดท่ี
ได้จากการสร้างสรรค์งานออกแบบบริการมาทดสอบ เพื่อศึกษาว่าแต่ละแนวคิดมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ การทดสอบจะท าซ ้ าไปมาจนได้แนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ
สามารถตอบโจทยท่ี์ระบุไวต้ั้งแต่ตน้ หลงัจากนั้นจึงน าแนวคิดนั้นไปใชง้านจริง 
 

2.8 ฟลายชีท (Fly Sheet) 
คู่มือนักเดินป่ามือใหม่ 
อุปกรณ์เดินป่าหนา้ฝนไม่มีใครมองขา้ม Fly Sheet ไปได ้Fly Sheet ถือเป็นอุปกรณ์ส าคญั

มากในการตั้งแคม้ป์หนา้ฝน ไม่วา่จะเป็น Car Camp ตั้งเต็นท ์หรือการนอนเปลส าหรับมือใหม่ Fly 
Sheet มีหนา้ตาอยา่งไร Fly Sheet หรือท่ีฝร่ังเรียกวา่ Tarp โดยทัว่ไปเป็นผา้สังเคราะห์ท่ีมีการเคลือบ
กนัน ้ า ใช้กางแทนหลงัคาเพื่อกนัแดดกนัฝน บา้นเราส่วนใหญ่นิยมใช้ทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีขนาด
แตกต่างกนัตามความเหมาะสม แต่จริง ๆ แลว้ Fly Sheet มีรูปร่างหนา้ตาหลายแบบ ท่ีนิยม คือทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ทรงคา้งคาว และทรงขา้วหลามตดั (Dimond) นอกจากนั้นก็ยงัมีทรงหกเหล่ียม ท่ี
เหมาะกบัป่าฝนบา้นเรา แต่ไม่ค่อยมีใครใชส้ักเท่าไหร่ 

ความสามารถของการกนัน ้ าของ Fly Sheet ส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัการเคลือบกนัน ้ า ซ่ึงจะมีค่า
เป็น mm. เช่น 1000 mm. , 2000mm.ค่าพวกน้ีเป็นค่า Hydrostatic Head ยิ่งมีตวัเลขสูงๆ ก็จะยิ่งกนั
น ้ าไดดี้ แต่ยิ่งมีการเคลือบท่ีดีเท่าไหร่ส่ิงท่ีตามมาดว้ยคือน ้ าหนกัท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะมีผลต่อคนท่ีตอ้ง
แบกสัมภาระดว้ยตวัเอง ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งเลือกให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ เพราะส่วนหน่ึงท่ี
ท าใหป้ระสิทธิภาพของการกนัน ้าดีข้ึน คือเทคนิคในการกาง Fly Sheetนัน่เอง 
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2.9 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
จากการศึกษางานท่ีวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั โครงงานการบริหารจดัการระบบการใชเ้คร่ืองปรุง

กลาง ส าหรับการท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษาบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ พบงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
ปรัชญา กล ่านาค (2553) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง “ชุดเคร่ืองปรุงอาหารส าหรับผูมี้ความบกพร่อง

ทางดา้นจกัษุประสาท” งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา เพื่อลดขั้นตอนในการปรุงอาหารเน่ืองจากในการ
ปรุงอาหารแต่ละคร้ังของผูมี้ความบกพร่องทางด้านจกัษุประสาทต้องดม ชิม และสัมผสั เพื่อ
แยกแยะเคร่ืองปรุงแต่ละชนิดก่อนปรุงอาหาร และมีเคร่ืองปรุงบางส่วนท่ีเหลือจากการปรุงอาหาร
ตอ้งทิ้งเน่ืองจากไม่มีภาชนะเฉพาะส าหรับบรรจุท าใหส้ิ้นเปลืองวตัถุดิบเป็นอยา่งมาก การออกแบบ
ชุดเคร่ืองปรุงน้ีจะช่วยจ าแนกชนิดของเคร่ืองปรุงได้ง่ายข้ึนจากสัญลกัษณ์ และอกัษรเบรลล์ แม้
ภาชนะถูกเปิดฝาทิ้งไว ้ระหวา่งปรุงอาหารก็ไม่สร้างความสับสนวา่ภาชนะน้ีบรรจุเคร่ืองปรุงอะไร 
และไม่สามารถสลบัฝากบัภาชนะบรรจุได ้โดยใช้สัญลกัษณ์เป็นตวัควบคุมในการแยกชนิดของ
เคร่ืองนั้น ๆ อีกทั้งการออกแบบยงัค านึงถึงหลักการทางการยศาสตร์ (Ergonomics) มาเป็นอีก
องคป์ระกอบหน่ึงส าหรับการออกแบบ นัน่คือ เนน้การหยบิจบัใชง้านง่ายและเหมาะมือ  

นางสาวนารีรัตน์ จริยะปัญญา (2553) ไดว้ิจยัเร่ือง “การออกแบบผลิตภณัฑ์ชุดเดินป่า โดย
เทคนิคการกระจายหนา้ท่ีเชิงคุณภาพ” งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษา เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ชุดเดินป่าโดย
เทคนิคการกระจายหนา้ท่ีเชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
สร้างชุดเดินป่าให้ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช้ในสภาพภูมิประเทศแถบร้อนช้ืน การด าเนินการ
วิจัยนั้ นได้แปลงความต้องการของลูกค้าเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ผลการวจิยัพบวา่ค่าอิทธิพลท่ีสูงท่ีสุดของขอ้ก าหนดทางเทคนิคคือ ดีกรีความเท่ห์สูงถึง 0.083 ความ
ทนทานต่อความช้ืน ความทนทานต่อเช้ือรา ด้วยระดับคะแนนท่ี 0.04 และ 0.038 ตามล าดับ 
นอกจากน้ีค่าอิทธิพลท่ีส าคญัต่อการออกแบบสามารถแบ่งเป็นประเภทกลุ่มฟังก์ชัน่การใช้งานสูง
ถึง 56.86% กลุ่มผา้ 22.82% และกลุ่มวสัดุตกแต่ง 20.32% แนวคิดการออกแบบทั้งหมด 8 แนวคิดจะ
ใช้วิธีการคัดเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์โดยการใช้เมตริกซ์ประเมินแนวคิดผลิตภัณฑ์ (Concept 
Evaluation Matrix) เพื่อหาแนวคิดผลิตภณัฑ์ท่ีดีท่ีสุดของการออกแบบสรุปได้ว่าแนวคิดท่ี 2 มี 
คะแนนรวมโดยน ้ าหนกัมากท่ีสุดถึง 84.25 คะแนน กรณีศึกษาคร้ังน้ีผลท่ีไดส้ามารถช่วยออกแบบ
ชุดเดินป่าให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้แลว้ยงัเป็นแนวทางในการออกแบบส่ิงทอเฉพาะทาง
เพื่อน าไปสู่การพฒันาผลิตภณัฑส่ิ์งทอใหม่ ๆ สู่ตลาดในเชิงพาณิชยต่์อไป 

ธันยมยั เจียรกุล (2559) ไดว้ิจยัเร่ือง “ศกัยภาพของผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองปรุงรสไทย
เพื่อเขา้สู่ตลาดการแข่งขนัในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการ” รายงาน
วจิยัช้ินน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาใหท้ราบ (1) ปัจจยัการบริหารจดัการของผูป้ระกอบการท่ี
ส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองปรุงรสไทย เพื่อเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และ (2) แนวทางในการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการธุรกิจ
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เคร่ืองปรุงรสไทย เพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการ
ธุรกิจเคร่ืองปรุงรสไทย จ านวน 11 คน ผลการวิจัยพบปัจจัยด้านการบริหารจัดการของ
ผูป้ระกอบการ 4 ดา้น ดา้นแรกคือดา้นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายประกอบดว้ยลูกคา้บุคคลทุกระดบั และ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรอง คือ โรงแรม ร้านอาหาร โรงเรียนสอนท าอาหาร ด้านท่ีสองคือด้าน
ความสามารถหลกั กล่าวคือ เคร่ืองปรุงรสไทยตอ้งรักษารสชาติและเอกลกัษณ์ความเป็นไทยแบบ
ดั้งเดิมไว ้ดา้นท่ีสามคือดา้นตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้โดยธุรกิจตอ้งลดตน้ทุนวตัถุดิบ ภาษีและการขนส่ง 
โดยสร้างพนัธมิตรกบัผูผ้ลิตวตัถุดิบ และดา้นท่ีส่ีคือดา้นขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงแบ่งเป็นดา้น
ผูป้ระกอบการและดา้นรัฐบาล ซ่ึงดา้นผูป้ระกอบการตอ้งมีการคิดคน้นวตักรรมสินคา้ใหม่อยูเ่สมอ 
เน้นการคดัเลือกแรงงานท่ีมีคุณภาพ มีการจดัการการผลิตและการรักษาคุณภาพสินคา้ให้ได้ตาม
มาตรฐานสากลให้ได้รับเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และตอ้งศึกษาท า
ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอ้บงัคบักฎหมาย และระเบียบการท าการคา้ในแต่ละประเทศ รวมถึงเขา้ใจ
วฒันธรรมและพฤติกรรมการบริโภคของคนในแต่ละประเทศ มีการสร้างตราสินคา้และส่ือสารตรา
สินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัและมีความเขม้แข็ง ตลอดจนเน้นสินคา้ท่ีช่วยรักษาส่ิงแวดล้อมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ส่วนในด้านรัฐบาลนั้น ผูป้ระกอบการต่างมีความคิดเห็นว่า รัฐบาลตอ้งให้
ความช่วยเหลือและสนบัสนุนเร่ืองโครงสร้างราคา แหล่งทุนตน้ทุนต ่า และความรู้เก่ียวกบัประเทศ 

จากงานวิจยัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ในบทวิจยัของ ปรัชญา กล ่านาค (2553) นั้นมีความมุ่งเนน้
การออกแบบผลิตภณัฑ์ให้สามารถใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก จบัถนดัมือ ปรุงอาหารไดง่้ายมากข้ึน การ
เก็บขอ้มูลเชิงลึกกว่าท าให้รู้รายละเอียดความต้องการท่ีมากกว่า และนอกจากน้ียงัทราบถึงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใด  ๆ ก็ตามท่ีต้องการความสะดวกในการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
กวา้งขวาง ส่วนบทความวิจยัของ นางสาวนารีรัตน์ จริยะปัญญา (2553) นั้นเป็นการใช้เทคนิคการ
กระจายหน้าท่ีเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์กระบวนการ ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุดเดินป่า
ตน้แบบเฉพาะเส้ือและกางเกงโดยไม่ไดค้  านึงถึงเร่ืองของราคาให้เหมาะกบัสภาพภูมิประเทศแถบ
ร้อนช้ืนในประเทศไทยของผูท่ี้ช่ืนชอบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษณ์ ส่วนบทความวิจยัของ ธันยมยั 
เจียรกุล (2559) นั้นมีลกัษณะในการเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก จุดเด่นของอยูท่ี่การเพิ่มศกัยภาพ
ของเคร่ืองปรุงให้มีมาตรฐาน รักษารสชาติและเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ท าให้ไดข้อ้มูลเชิงปริมาณ
ค่อนขา้งมาก ดงันั้นหากตอ้งการพฒันา “การบริหารจดัการระบบการใชเ้คร่ืองปรุงกลาง ส าหรับการ
ท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์” ถ้าน ามาปรับใช้ในการเก็บขอ้มูลการ
สัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพจะทราบถึงความตอ้งการไดดี้ข้ึน เพราะทั้งน้ีในการจดัท าโครงงาน เร่ือง 
“การบริหารจดัการระบบการใชเ้คร่ืองปรุงกลาง ส าหรับการท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั 
ทีเคที อีโคทวัร์” ระบบเคร่ืองปุรงกลางท่ีใชน้ั้น เป็นกลุ่มเฉพาะ ถา้เทียบกบัการท่องเท่ียวในแบบอ่ืน
ท าให้ต้องใช้การเก็บข้อมูลในเชิงท่ีต้องการทราบถึงปัญหา และความต้องการในระดับสูงสุด 
 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

จากการศึกษาโครงงานการบริหารจัดการระบบการใช้เคร่ืองปรุงกลาง ส าหรับการ
ท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ โดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ จึงมีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การวเิคราะห์ และน าเสนอขอ้มูล ดงัน้ี 
 
3.1 ช่ือและท่ีตั้งของสถานประกอบการ 
3.2 นโยบายและขอ้มูลส่วนใหญ่ 
3.3 นโยบายส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชน 
3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมาย 
3.5 ช่ือและต าแหน่งพนกังานท่ีปรึกษา 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน 
3.7 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานองคก์ร 
3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช ้

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ (TKT ECOTOUR) ส านกังาน 1031/7 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400  

E-mail: webmaster@trekkingthai.com 
ทวัร์ในประเทศ 02-278-0225 / 02-619-7993 / 080-0889888 
ทวัร์ต่างประเทศ 02-6171775 (10:00-19:00 น.) 
3.1.1 ประวตัิองค์กร  
บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ เกิดข้ึนเม่ือ 19 ปีกวา่แลว้ในวนัท่ี 11 กนัยายน 2542 เป็นวนัแรกท่ี

เร่ิมทดลองและเปิดตวัจริงในวนัท่ี  20 กนัยายน 2542 โดยนายนิพทัธ์พงษ ์ชวนช่ืน คือผมเอง ช่ือเล่น 
ตา้ ซ่ึงจะไดใ้ชน้ามแฝงในเวบ็ไซตว์า่ Mr.OB1 ซ่ึงท าข้ึนเพราะใจรักไดเ้ขา้ไปใชเ้วบ็บอร์ดบลูแพลง
เนต จนไดพ้บเพื่อนใหม่ ๆ หลายคนและตอนนั้นพยายามเขา้ไปคน้ขอ้มูลเดินป่าท่ีอยากไดแ้ต่หาไม่
เจอท่ีไหนสักทีหลายคร้ังเราอยากไดข้อ้มูลท่ีไม่ใช่ของ ททท. และขอ้มูลเฉพาะดา้นเดินป่าเพื่อเวลา
ไปจริง ก็จะสามารถใชไ้ดจ้ริง ๆ พร้อมแผนท่ีการเดินทางปรากฏวา่เจอแต่ขอ้มูลดึกด าบรรพโ์นน้ไป
เท่ียวแลว้ก็อยากดูภาพตวัอยา่งท่ีไม่ใช่ภาพสวยๆแต่เป็นภาพส่วนอ่ืน ๆ อยากรู้โน่นรู้น่ีจุกจิก อยากรู้

mailto:webmaster@trekkingthai.com
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เร่ืองอุปกรณ์เดินป่าแบบละเอียด ๆ แต่หาไม่เจอครับ เลยทาเวบ็มนัเองเสียเลย ตอนนั้นก็ท างานไป
ดว้ยท าเวบ็ไซตไ์ปดว้ย 

ในช่วงแรกท่ีอยูใ่นระหวา่งคน้หาจุดยนื เราไดน้ าเสนอในลกัษณะของนิตยสารออนไลน์ 
แนวเดินป่าแคมป์ป้ิง พยายามท าทุกอยา่งให้หมดซ่ึงก็พบวา่มนัเป็นไปไม่ไดเ้ลย เม่ือรู้ศกัยภาพและ
ความถนดัแลว้ก็ไดป้รับปรุงเวบ็ไซตต่์อมา ๆ ภายใตค้วามถนดัเฉพาะทางและก็ไดก้  าลงัใจท่ีเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ ทีละนอ้ยจากเพื่อนพอ้งนอ้งพี่จนหาจุดยืนของตวัเราเองได ้โดยมุ่งไปท่ีการจดัการท่องเท่ียว 
ดว้ยกนัแบบหารเฉล่ียและดา้นอุปกรณ์เดินป่าจนเอาตวัรอดจากการเป็นเวบ็ท่ีลม้หายตายจากกนัไป 
ในช่วงยุครุ่งเรืองได้เติบโตมาเป็นเว็บไซต์ท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีผูอ่้านคึกคกัและปรารถนาจะ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืต่อไป 

ปัจจุบนัเป็นเว็บไซต์ท่องเท่ียวเชิงนิเวศแนวเดินป่าท่ีมีผูช้ม (unique visitor) เฉล่ียเกิน 
22,500 คนต่อวนั (คนอ่านนับแบบไม่ซ ้ าเคร่ืองกันกว่า 450,000 UIP/เดือน โดยไม่ได้ทุนรอน
มากมาย นับว่าสูงสุดในบรรดาเว็บไซต์แนวท่องเท่ียวธรรมชาติและเดินป่าอ่ืน ๆ จนตั้งแต่เดือน 
พฤษภาคม 2550 เรามียอดผูเ้ข้าชมสูงสุด ในเว็บท่องเท่ียวของไทย ในช่วงปี 2550 แต่ท่ีปล้ืมใจ
มากกวา่ก็คือเรามีชุมชนในเวบ็ท่ีเขม้แข็งนัน่เองเพราะเกิดจากรากฐานแห่งมิตรภาพระหวา่งกนัดว้ย
จุดแขง็ของความจริงใจและมิตรภาพท่ีเรามีใหก้บัทุกคนตลอดมา  

 
3.2 นโยบายด้านข้อมูลส่วนใหญ่ 

3.2.1 การเดินป่าในอุทยาน / การศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า / การจดัค่าย
เยาวชนและค่ายผูใ้หญ่ดา้นธรรมชาติในเชิงขอ้มูลเฉพาะ ท่ีจะท าโดยไม่ไดซ้ ้ ากบัท่ีหาอ่านไดท้ัว่ ๆ
ไป 

3.2.2 อุปกรณ์การเดินป่าและเทคนิคการเดินป่า 
3.2.3 แนะน าการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอ่ืน ๆ ได้แก่ โฮมสเตย์ท่องเท่ียวเชิงเกษตร / 

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม / Backpacker ส่วนขอ้มูลพื้นฐานระดบัแรกนั้นเราพบวา่มีเวบ็ไซต์อ่ืน ๆ ท่ี
ตอบสนองไดดี้กวา่อยู่แลว้มากมาย และเราก็ท าไดไ้ม่ดีจึงไม่เน้นตรงน้ี เพียงแค่น้ีมีไวพ้อประมาณ
แต่อนาคตจะมีเพิ่มเติมมากข้ึนเร่ือย ๆ  

3.2.4 เวบ็ไซตย์งัไดริ้เร่ิมจดัท า 3 โครงการส าหรับรวมเพื่อนใหม่ไวอี้ก ซ่ึงนบัไดว้า่เป็น
เวบ็แห่งแรกและแห่งเดียวท่ีจดัแบบน้ีอยา่งต่อเน่ืองนัน่คือ  

1. โครงการ “ท่องไปตามใจฝัน” ท่ีเน้นการออกส ารวจท่ีท่องเท่ียวท่ีเรายงัไม่เคยไป
แหล่งท่องเท่ียวท่ียงัมีผูเ้ขา้เยีย่มชมนอ้ย แต่น่าคน้หา 

2. “ขบวนการรถโบก” เพื่อการเดินทางท่องเท่ียวแบบประหยดัส าหรับมือใหม่  
3. เพื่อเปิดทางใหท้่านมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมกบัทางเวบ็ไซตข์องเรา ทั้งสองโครงการ

เป็นทริปหารเฉล่ีย คนท่ีไปตอ้งคือทีมเดียวกนั ช่วยเหลือกนัและกนัจนผา่นพน้อุปสรรคไปได ้ทั้งน้ี 
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จุดหมายปลายทาง “ไม่ใช่” ส่ิงส าคญัส าหรับเรา “มิตรภาพ” น ้ าใจและส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหว่างทาง
ต่างหากคือจุดมุ่งเนน้ท่ีเราจะท าใหเ้กิดและมีข้ึน  

4. “เพื่อนกนัวนัดูนก” ส าหรับท่านท่ีอยากลองดูนกแบบท่องเท่ียวคือไปเท่ียว 60% ดูนก 
40% แบบกนัเองเช่นเคย  

5. ทริปท่ีจดัเก็บเงินจะเป็นทริปอบรมดา้นธรรมชาติวิทยาและการผจญภยัในป่า โดยมี
เป้าหมายท่ีจะสร้างโรงเรียนเดินป่าแห่งแรกของไทยส าหรับบุคคลธรรมดา ท่ีมีมาตรฐานสามารถ
สร้างนกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ท่ีมีทั้งทกัษะการด ารงชีพ จนช่วยเหลือผูอ่ื้นได ้ความรู้ธรรมชาติวิทยาและ
รู้จกัวิธีการท่องเท่ียวอย่างถูกตอ้งท่ีจะไม่รบกวนธรรมชาติจนเกินไป ซ่ึงตรงน้ีก็จะพฒันาเต็มท่ีใน
รูปแบบท่ีมีแนวทางจากสหรัฐอเมริกาท่ีมีมานานมาแลว้ให้เดข้ึนเป็นรูปเป็นร่างในเมืองไทยให้ได ้
ตรงน้ีคงตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงแต่ก็เดินทางไปไดเ้ยอะแลว้ 

6. มุ่งผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ เดินป่าเฉพาะข้ึนมา โดยเน้นท่ีการ
สร้างสรรค์อุปกรณ์ใหม่หรืออุปกรณ์เพื่อทดแทนการเข้าเป็นหลักจัดท าร้าน TKT Adventure 
จ าหน่ายสินค้าเพื่อการเดินป่าในราคาถูก โดยใช้การตัดต้นทุนหน้าร้านออกไปเปิดบ้านเป็น
ส านกังานและโชวรู์มในตวั ผา่นระบบ E-Commerce ออนไลน์และออฟไลน์  
 
3.3 นโยบายส่งเสริมและช่วยเหลอืสังคม 

3.3.1 สนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชน การอบรมพี่ เล้ียงเยาวชนและกิจกรรมทุก ๆ 
กิจกรรมของชมรมนักนิยมธรรมชาติ (naturethai.org) ซ่ึงเป็นชมรมของอาสาสมัครท่ีรักใน
ธรรมชาติและตอ้งการแบ่งปันส่วนท่ีเหลือให้สังคม ท่ีตั้งมากกว่า 24 ปีแลว้ ท าต่อเน่ืองมา ทางเรา
สนบัสนุนค่าอาหารในค่ายชมรมปีละ 2 ค่าย  

3.3.2 จดัโครงการท่องเท่ียวไปตามใจฝัน / ขบวนการรถโบก / เพื่อนกนัวนัดูนก เพื่อ
สร้างกลุ่มนกัท่องเท่ียวใหม่ ๆ ข้ึนมา (บอร์ดท่องไปตามใจฝัน)  

3.3.3 สนบัสนุนโครงการไม่คา้สัตวป่์าและพืชผา่ท่ีผิดกฎหมายของ WWF ประเทศไทย 
จบโครงการแลว้ แต่จะท าต่อไปเอง เพื่อสร้างแนวรบใหม่ผูก้ระท าผดิผา่นส่ือ  

3.3.4 สนบัสนุนโครงกาสวสัดิการประกนัชีวติ เจา้หนา้ท่ี อช. เขาใหญ่ (จ าหน่ายหนงัสือ
คู่มือ 5 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ) จบโครงการแลว้  

3.3.5 สนับสนุนโครงการบริจาคของให้พิทกัษ์ป่าและภูเขียว และสนบัสนุนการจดัหา
ทุนใหภู้เขียวท าต่อเน่ืองทุกปี  

3.3.6 สนับสนุนโครงการเก็บขยะ ท าแนวกนัไฟ ท านิทรรศการท่ีดอยหลวงเชียงดาว
และพฒันามาเป็นโครงการรู้เพื่อรักษใ์นปัจจุบนั (บอร์ดเชียงดาว ทา ต่อเน่ืองทุกปี)  

3.3.7 สนบัสนุนโครงการข้ึนภูกระดึงไม่พึ่งกระเชา้ จดัทริปไปภูกระดึงเพื่อแนะน าและ
ยนืยนัวา่ ทุกวยั ทุกน ้าหนกั ไปภูกระดึงไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งกระเชา้และสนุกดว้ย จดัต่อเน่ือง  
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3.3.8 สนับสนุนโครงการปันรักให้น้อง สร้างห้องสมุด บริจาคของให้โรงเรียนท่ีขาด
แคลน อยา่งต่อเน่ืองเขา้ปีท่ี 7 แลว้  

3.3.9 มอบทุนเพื่อจดัท าหนังสือปางแฟน เผยแพร่กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติสู่
เยาวชน จบโครงการแลว้  

3.3.10 สนับสนุนการท าค่ายเยาวชนของเด็กรักษ์ป่า (พี่จิต จ.สุรินทร์) ปีละ 1-2 ค่ายท า
ต่อเน่ือง ณ ปี 50 เราสนบัสนุนปีละ 2 ค่าย 

3.3.11 สนบัสนุนการท ากิจกรรมการจดับริจาคโดยทีมสตาฟท่ี ทีเคที เอง (ก าลงัเร่ิมท า
คร้ังแรกจกั พ.ย. 49)  

3.3.12 มอบอุปกรณ์ดา้นส่ือใหก้บัอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (จบโครงการแลว้)  
3.3.13 รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเร่ืองการสร้างจิตใต้ส านึกในการท่องธรรมชาติให้กบั

สมาชิกชมรมนกันิยมธรรมชาติและสถาบนัต่าง ๆ โดยไม่คิดมูลค่า  
3.3.14 รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเร่ืองการท าธุรกิจท่องเท่ียวโดยใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตใน

ท่ีต่าง ๆ โดยไม่คิดมูลค่า  
3.3.15 ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของค่ายเยาวชนกบักลุ่ม TWS ในเวบ็ไซต ์
3.3.16 ปลูกป่าถาวรปี 50 เป็นปีแรก รับปากจะท าในพื้นท่ีภูหลงร่วมกบักลุ่มเด็กรักนก 

ชยัภูมิ 100 ไร่ (ไม่รู้ฟ้ืนฟูเท่าไหร่จะเป็นป่าจริงแต่ก็จะท า)  
3.3.17 จดัอบรมการเดินป่าให้ผูส้นใจฟรีในแต่ละปี ตามช่วงเวลาท่ีว่างจากงานอ่ืน ๆ 

แลว้  
3.3.18 ส่งเสริมการท างานอาสาสมคัรของพนกังานภายในของ Trekkingthai.Com ถา้ลา

ไป ท างานอาสาสมคัรเราจะไม่ถือวา่เป็นวนัลานะครับ เพราะถือวา่ไปท าประโยชน์ต่อส่วนรวม ตรง
กบัเป้าหมายสุดทา้ยของเราอยูแ่ลว้  

3.3.19 สมาชิกชาวบอร์ดเชียงดาว ร่วมจดักิจกรรมพานอ้งตาบอดไปสัมผสัป่าขนุตาล  
 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีนั่กศึกษาได้รับมอบหมาย  
3.4.1 งานด้านเอกสาร 

- จดัเก็บเอกสารและคดัแยกเอกสารท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้(Recycle) หรือ
ท าลาย  

- พิมพเ์อกสารต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย  
- ถ่ายเอกสาร  
- จดัเอกสารเขา้แฟ้ม (ขอ้มูลการสมคัรของลูกคา้)  
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3.4.2 งานด้านการติดต่อและประสานงาน  

- ติดต่อสถานท่ีส าหรับจดังานอีเวน้ 
- ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น รถตู้ รถโค้ช โรงแรม 

ร้านอาหาร แหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีจดัแสดงโชวต่์าง ๆ อุทยานแห่งชาติ เป็นตน้  

3.4.3 งานส่งเอกสาร  

- รับเช็ค  
- ท าธุระกรรมกบัทางธนาคาร เช่น ฝาก ถอน โอน และข้ึนเช็ค  
- วางบิล จ่ายบิล  
- ส่งพสัดุทางไปรษณียใ์หลู้กคา้ 

3.4.4งานก่อนออกทวัร์  

- ลา้งและจดัเตรียมอุปกรณ์  
- เตรียมเอกสาร จดัแฟ้มงานใหก้บัมคัคุเทศก ์ 
- จดัของและอุปกรณ์ส าหรับใชบ้ริการในการน าเท่ียว  
- เตรียมซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมก่อนการออกเดินทาง 

3.4.5 งานขณะออกทวัร์  

- ดูแลและบริการลูกทวัร์ใหส้ะดวกสบายตลอดการเดินทางดว้ยใจรักในงานบริการ 

3.4.6 งานหลงัจากการออกทวัร์ 

- เช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีไดน้ าไปใชใ้นการออกเดินทาง 
- ท าความสะอาดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ์  
- ท าความสะอาดเตน็ทแ์ละอุปกรณ์ท่ีใหลู้กคา้เช่าในการเดินป่า  

3.4.7 งานจัดสต็อกเคร่ืองมือและอุปกรณ์  

- เช็คและจดัสตอ็ก ท าความสะอาดสินคา้ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์  
- จดัระเบียบภายในออฟฟิศ  
- ซ้ือของและอุปกรณ์เดินป่า 
- ขายอุปกรณ์เดินป่าและใหค้  าแนะน าในการเดินป่าส าหรับลูกคา้  
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3.4.8 งานด้านการบริการ  

- ใหค้  าปรึกษาลูกคา้เก่ียวกบัอุปกรณ์เดินป่า  
- ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยมคัคุเทศกแ์ละรับผดิชอบทรัพยสิ์นของบริษทั  
- รับโทรศพัท ์ตอบค าถามใหบ้ริการกบัลูกคา้ 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

คุณกนกกร นิลเศษ ต าแหน่ง Outdoor Product Development 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

- เร่ิมปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเม่ือวนัจันทร์ท่ี  8 มกราคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดการ
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาวนัจนัทร์ท่ี 30 เมษายน 2561 

- วนัและเวลาปฏิบติังาน วนัจนัทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 น. - 18:00 น.  
(กรณีออกทวัร์ตอ้งปฏิบติังาน วนัเสาร์ - อาทิตยด์ว้ย)  

 
3.7 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ (TKT ECOTOUR) จัดตั้ งโดยนายนิพัทธ์พงษ์ ชวนช่ืน จาก
ประสบการณ์การเร่ิมตน้เดินป่าในปี พ.ศ. 2542 เป็นเวลา 18 ปี ท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการเดินป่าใน
ประเทศไทย จนกลายมาเป็นบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ (TKT ECOTOUR) ในปัจจุบนั ซ่ึงผูท่ี้ท  างานกบั
บริษทัส่วนใหญ่ก็เป็นคนท่ีชอบการเดินป่าและท างานร่วมกนัมาก่อน มีการท างานเป็นครอบครัว 
กลุ่มเพื่อนบริหารงานอย่างเรียบง่ายโดยมี คุณปุญชรัศม์ิ สุคนัธเมศวร์ ดูแลในส่วน Incentive Tour 
Manager, คุณดาวรุ่ง วิจิตรสกุลสูง ดูแลในส่วน Business Development and Experience Designer, 
คุณสายใจ พูลมีทรัพย์ ดูแลในส่วน Marketing Executive, คุณวชัรินทร์ เซ่ียงว่อง ดูแลในส่วน 
Domestic Tour Operation และคุณกนกกร นิลเศษ ดูแลในส่วน Outdoor Product Development 
และดูแลร้าน TKT Adventure สาขาสนามเป้า 
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รูปท่ี 3.1 แสดงผงัองคก์รของ บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ (TKT ECOTOUR) 
 
3.8 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินการ 
 การด าเนินงานการจดัท า เคร่ืองปรุงเพื่อการท่องเท่ียวเดินป่า เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
คุณค่า ของบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 3.8.1 การก าหนดประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังานมคัคุเทศก ์บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ 5 คน 
 3.8.2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่  พนักงานมคัคุเทศก์ บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ เก็บ
ทั้งหมด 5 คน โดยวธีิการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 
 

นิพทัธ์พงษ์ ชวนช่ืน  
เจ้าของบริษัทและดูแลเวบ็ไซต์ 

ดาวรุ่ง วจิิตรสกลุสูง 
Business 

Development and 
Experience Designer 

กนกกร นิลเศษ 
Outdoor Product 

Development 

ปุญชรัศม์ิ สุคนัธเมศวร์ 
Incentive Tour Manager 

สายใจ พลูมีทรัพย ์
Marketing Executive 

วชัรินทร์ เซ่ียงวอ่ง 
Domestic Tour 

Operation 
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 3.8.3 ศึกษาขอ้มูลท่ีตอ้งการของโครงงาน  
 การจดัท าโครงงานไดเ้ร่ิมศึกษาขอ้มูลจากคู่มือวนัออกเดินทางท่องเท่ียวของบริษทั ทีเค
ที อีโคทวัร์ รวมถึงสอบถามปัญหาของบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ ซ่ึงไดข้อ้สรุปว่า ควรจดัท าแนวทาง
ปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในวนัออกเดินทางท่องเท่ียว โดยศึกษาจากการประเมินขั้นตอนการ
แกปั้ญหาระบบเคร่ืองปรุงกลาง ในวนัออกปฏิบติังาน เพื่อพฒันาระบบในวนัออกเดินทางให้กบั
มคัคุเทศก์ ผูช่้วยมคัคุเทศก ์และผูป้ฏิบติังานใหม่ในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  

3.8.4 ออกแบบแบบสอบถามการแกไ้ขปัญญาระบบเคร่ืองปรุงกลาง ความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะ 
 จากการสอบถามความตอ้งการจากบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ ซ่ึงไดข้อ้สรุปแล้วนั้น คณะ
ผูจ้ดัท าจึงไดท้  าแบบสอบถามการแกไ้ขปัญหาระบบเคร่ืองปรุงกลาง ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 
โดยการสัมภาษณ์มคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก ์จ านวน 5 ท่าน 
 3.8.5 ทดสอบชุดเคร่ืองปรุงเพื่อน าไปใชง้านจริง  
 เพื่อให้ไดป้ระสิทธิภาพ จึงไดมี้การทดสอบชุดเคร่ืองปรุง ไดท้ดลองใชง้านจริง โดยให้
มคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศกป์ระเมินวา่ใชง้านมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 
 3.8.6 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
รวบรวมและศึกษาขอ้มูลท่ีตอ้งการของโครงงาน     
ออกแบบแบบสอบถามการแก้ไขปัญญาระบบเคร่ืองปรุงกลาง 
ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ  

    

ทดสอบชุดเคร่ืองปรุงเพื่อน าไปใชง้านจริง     
น าเสนอต่อพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานสห
กิจ 

    

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
- โทรศพัทมื์อถือ, กลอ้งถ่ายรูป (ส าหรับถ่ายรูป) 
- เวบ็ไซต ์และส่ือออนไลน์ต่าง ๆ 
- โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Power Point  
- กระดาษ ดินสอ ปากกา 
- ขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานสหกิจ 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

4.1 วางแผนตั้งค  าถาม 
4.2 สัมภาษณ์เชิงคุณภาพมคัคุเทศกต์วัอยา่ง บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ 
4.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากมคัคุเทศกต์วัอยา่ง 
4.4 วเิคราะห์ขอ้มูลจากผลการสัมภาษณ์ 
4.5 ขั้นตอนการออกแบบชุดเคร่ืองปรุง 

 
จากการท่ีได้ตั้ งค  าถามและสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากมคัคุเทศก์ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการเคร่ืองปรุง ก่อนออกเดินทาง เตรียมอุปกรณ์เพื่อออกเดินทาง จน
ออกเดินทางท่องเท่ียว จึงไดผ้ลลพัธ์จากการสัมภาษณ์เกิดเป็นบรรจุภณัฑ์ชุดเคร่ืองปรุง ท่ีตรงตาม
ความตอ้งการของมคัคุเทศก์ โดยเร่ิมทดสอบตั้งแต่วนัท่ี 6-8 เมษายน 2561 และวนัท่ี 27-29 เมษายน 
2561 โดยคณะผูจ้ดัท าได้ด าเนินการติดตามผลการใช้ชุดเคร่ืองปรุงในการปฏิบติังานจริง ตั้งแต่
ขั้นตอนการเตรียมเคร่ืองปรุงหลกั การบรรจุชุดเคร่ืองปรุงลงบรรจุภณัฑ์ การเดินทางออกปฏิบติังาน 
การขนส่งโดยลูกหาบข้ึนเขา การใชง้านเคร่ืองปรุง ตลอดจนเดินทางกลบัจากการท่องเท่ียว หลงัจาก
นั้นจึงติดตามและประเมินผลจากมคัคุเทศกต์วัอยา่งในช่วงเวลาท่ีทางคณะผูจ้ดัท าไดก้ าหนดข้ึนแลว้
นั้นแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี  

 
4.1 วางแผนตั้งค าถาม 
ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพมคัคุเทศก์ตวัอยา่ง บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ โดยศึกษา

ขอ้มูลจากมคัคุเทศก์เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจดัการเคร่ืองปรุง และขอ้เสนอแนะของมคัคุเทศก์
ตวัอยา่งแต่ละบุคคลเพื่อมาวิเคราะห์และออกแบบชุดเคร่ืองปรุงท่ีตรงตามความตอ้งการในการใช้
งาน โดยค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย 6 ขอ้ ดงัน้ี 

- เคร่ืองปรุงหลกัท่ีใชเ้วลาปฏิบติังานแต่ละงานใชอ้ะไรบา้ง และใชป้ริมาณเท่าไร 
- ในการเตรียมเคร่ืองปรุงก่อนออกปฏิบติังาน ใชเ้วลาเท่าไร 
- งบประมาณในการซ้ือเคร่ืองปรุงกลางแต่ละเส้นทาง ราคาเท่าไหร่ 
- ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัเคร่ืองปรุงกลางมีอะไรบา้ง 
- มีวธีิการแกปั้ญหาอยา่งไร  
- ขอ้เสนอแนะ 
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4.2 สัมภาษณ์เชิงคุณภาพมัคคุเทศก์ตัวอย่าง บริษัท ทเีคท ีอโีคทวัร์ 
 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเพื่อเก็บขอ้มูลในการศึกษาการบริหารจดัการเคร่ืองปรุง โดยคณะ

ผูจ้ดัท าไดเ้ลือกสัมภาษณ์มคัคุเทศกต์วัอยา่งทั้ง 5 คน ไดแ้ก่ 

- คุณกนกกร นิลเศษ 
- คุณดาวรุ่ง วจิิตรสกุลสูง 
- คุณสายใจ พลูมีทรัพย ์
- คุณปฏิวติั อินผวน  
- คุณปัญญาวฒัน์ แพรไพศาล 

4.3 ผลการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากมัคคุเทศก์ตัวอย่าง 
ตารางท่ี 4.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากมคัคุเทศก์ตวัอยา่ง 

ค าถามที ่1 เคร่ืองปรุงหลกัทีใ่ช้เวลาปฏิบัติงานแต่ละงานใช้อะไรบ้าง และใช้ปริมาณเท่าไร 
มคัคุเทศกต์วัอยา่ง ผลจากการสัมภาษณ์ 
คุณกนกกร นิลเศษ “ส่วนใหญ่หลัก ๆ ก็จะมีน ้ ามนัพืชท่ีใช้นะคะ แล้วก็ซีอ๊ิวขาว น ้ ามันหอย 

น ้ าปลา แล้วก็เกลือ” “ก็ไม่เยอะ ประมาณอย่างขวดหน่ึง ก็ประมาณน ้ ามนั
หอยขวดเล็ก ขวดละ 10 กว่าบาท ท่ีขายในเซเว่นนะคะ พวกซีอ๊ิวขาวก็ขวด
เล็กเพราะวา่อนัน้ีมนัจะเป็นขนาดเล็กสุดท่ีมีจ าหน่ายตามทอ้งตลาด แต่จริง ๆ 
ใชไ้ม่หมด 

คุณดาวรุ่ง วจิิตรสกุลสูง “ของพี่ ท่ีซ้ือจะมีซอสถั่วเหลืองฝาเขียว มีเกลือ น ้ าปลา น ้ าตาล ซอสหอย
นางรม ซีอ๊ิวขาว แมค็ก้ีแลว้แต่บางทริป แลว้ก็พวกซอสมะเขือเทศ หรือซอส
พริกก็แล้วแต่บางทริป ข้ึนอยู่กบัวตัถุดิบว่าเราจะท าเมนูอะไร” “ข้ึนอยู่กับ
จ านวนตูท่ี้พี่ไป ถ้าอย่างสมมติว่าทริปเป็นวนั กบัเป็นจ านวนตู้ ถ้าเป็น1 ตู ้
แลว้ 2 วนั ก็จะใชข้วดท่ีเล็กท่ีสุดเท่าท่ีจะหาซ้ือไดก้็คือเป็นขวดเล็กนะคะ แต่
ว่าน ้ าปลาอาจจะเป็นไซส์กลาง นึกภาพออกไหม ขวดกลาง เป็นพลาสติก
ขวดกลาง แต่ว่าถา้เป็นทริปท่ี 2 ตูข้ึ้นไปแลว้เป็น 3 วนั 2คืน มนัจะตอ้งเขยิบ
ข้ึนมาเป็นไซส์กลางหมดเลยอะค่ะ ยกเวน้ก็จะดูเฉล่ียตามเมนูดว้ยวา่เรามีท า
อะไรเป็นหลกั ถา้อยา่งผดัผกั พวกผดัเยอะก็อาจจะซ้ือเป็น ก็จะเน้นเป็นขวด
กลางน้ีล่ะ แต่วา่น ้ามนั อ๋อ มีน ้ามนัดว้ย น ้ามนัพืชอะค่ะจะใชเ้ป็นน ้ามนัพืชถัว่
เหลืองขวดใหญ่ไปเลย แต่ถา้เป็นทริป 2วนั1คืน มีแค่1 ตูก้็ใช้เป็นขวดกลาง
ไม่ใชข้วดเล็ก” 

คุณสายใจ พลูมีทรัพย ์ “เคร่ืองปรุงหลกัท่ีใชแ้ต่ละทริปปกติพี่จะใชเ้ป็นเหมือนพวกพื้นฐานทัว่ไปค่ะ 
เหมือนเป็นแค่น ้ าปลา น ้ าตาล ซอสหอยนางรมส่วนใหญ่ท่ีพี่ใชม้นัจะมีอยูแ่ค่
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น้ีค่ะ แต่มันจะข้ึนอยู่กับเมนูด้วยค่ะ แต่ถ้าเมนูไหนท่ีมันพิเศษท่ีต้องใช้
เคร่ืองปรุงต่างออกไปจากท่ีเป็นพื้นฐาน ท่ีพี่จะเตรียมเวลาท่ีเคา้จดัปรุงกัน
ทัว่ไป ก็จะตอ้งจดัเตรียมไปเสริมเพิ่มเช่น อยา่งสมมติผดัผกั พี่ตอ้งใส่เตา้เจ้ียว 
เราก็ตอ้งเตรียมเตา้เจ้ียวไปเพิ่มเติม แลว้ก็เตรียมไปจ านวนท่ีเราโอเควา่แบบ
ตอ้งการผดัแค่จานเดียว ก็เตรียมไปแค่แบบพอดีอะค่ะ” “อย่างถ้าเป็นแบบ
พื้นฐานถา้ทัว่ไปอยา่งพวกน ้ าปลา น ้ าตาล คือเมนูปกติคือ ถา้อย่างเราออกท
ริป เพราะทริปเราจะเป็นรถตู ้1ตูก้็ 9คน 10คน มนัอยู่ประมานน้ีรวมสตาฟ
แลว้ คือยงัไงน ้าปลาถึงเราจะท าแกงเยอะยงัไงอะน ้าปลามนัก็ไม่เกินขวดหน่ึง 
ขวดละ10 กว่าบาท ขวดละ17บาทหรือว่าอะไรนั่นละพี่จ  าไม่ได้ น่าจะขวด
กลางแค่นัน่ละ ยงัไงมนัก็ไม่เกิน อนันั้นอะก็จะเตรียมไปแค่นั้น น ้ าตาลก็จริง 
ๆ แลว้ถา้แบบไม่ไดเ้ช่ือมก็เป็นแค่ขวดสีฟ้าก็พอ ขวดละก่ีบาทพี่จ  าไม่ได ้ท่ี
มนัเป็นขวดพลาสติกสีฟ้าแค่นั้น แต่ถ้าแบบว่าโอเค ถ้าพูดถึงในส่วนของ
เตรียมขนมดว้ยมั้ยหรือวา่ เพราะวา่อยา่งเช่นน ้ าตาล เราตอ้งเอาไปใชใ้นขนม 
เราก็ตอ้งเตรียมไปเพิ่ม บางทีท าอยา่งบวชมนัตอ้งหวานตอ้งซ้ือน ้ าตาลเตรียม
ไปดว้ยเพิ่ม มนัก็ข้ึนอยูก่บัเมนูอีกเหมือนกนัแต่วา่โดยปกติน ้ าตาลก็ขวดหน่ึง 
น ้าปลาก็ขวดหน่ึงแค่นั้น” 

คุณปฏิวติั อินผวน “หลกั ๆ เลย ก็จะมีน ้ ามนั น ้ ามนัพืช” “ปกติพี่จะใชน้ ้ ามนัถัว่เหลือง เพราะว่า
ถา้เป็นน ้ ามนัประเภทอ่ืน เวลาอากาศหนาวๆ จะเป็นไข และจะมีปัญหาใน
เวลาท างาน” “ปกติ1ตู ้สามวนัสองคืน กบัขา้ว5ม้ือ ก็จะใช้น ้ ามนัถัว่เหลือง1
ลิตร มีเหลือนิดนึง” “ตรงน้ีข้ึนอยูก่บัวา่เมนูวนันั้นจะท าอะไรดว้ย ถา้มีเมนูท่ี
ใช้น ้ ามนัเยอะ จะซ้ือขนาด 250 กรัม”  “ต่อไปก็น ้ าปลา ใช้แล้วแต่สะดวก 
ปกติก็ใช้ทิพรสขวด 15 บาท ประมาณ 200-300 มิล จะพอดีส าหรับ 1 ตู ้แต่
ถา้เป็นทริป 2วนั 1คืน ท ากบัขา้วแค่ 2 ม้ือ ก็จะซ้ือขวดละ 6 บาท ขวดเล็กสุด 
ซ้ือตามเซเวน่ จะเหลือพอดีเหมือนกนั” “น ้ ามนัหอย วตัถุดิบท่ีส าคญัอีกอยา่ง 
ส าหรับอาหารไทย ปกติถ้า 3วัน 2คืน ใช้ประมาน 500 มิล ถ้า 1คืน ก็
ประมาณ 250 มิล ข้ึนอยู่กบัว่าจะท าอะไรดว้ยเหมือนกนั” “ถา้เมนูฝร่ังเยอะ 
ไม่ค่อยท าอาหารไทยก็จะเหลือ 250” “ต่อไปจะเป็นน ้ าตาล พี่จะชอบใช้ท่ี
เป็นขวดของมิตรผล ขวดละ 250 ขวดเล็กสุด เหลือทุกคร้ัง เพราะพี่ไม่ใช้
น ้ าตาลเยอะ และก็เกลือ นิยมใชเ้กลือถุงละบาทมากกวา่ ตอนน้ีถุงละ 2 บาท
แลว้ แต่ถา้เกลือ 1 กระปุก ใช้ไดเ้ป็นเดือนเลย เกลือใช้น้อยครับ” “พริกไทย 
พริกป่น ใช้ไดห้ลายคร้ัง ไม่เป็นไร” “ซีอ้ิวขาว ปกติใช้เป็นขวดเล็กสุด ขวด
ประมาน 200 มิล ขวดนึงใชไ้ด ้3-4 ทริป” “หลกัๆ เลยเป็นแบบน้ี นอกนั้นจะ
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เป็นอาหารพิเศษ อยา่งเช่นท าอาหารสปาเก็ตต้ี จะมีพวก พาสเล่ยเ์สริม มีซอส
มะเขือเทศ ซอสพริก” 

คุณปัญญาวฒัน์ แพรไพศาล “น ้ าปลา น ้ าตาล เกลือ  พริกไทย น ้ าส้มนาน ๆ ใช้ท่ี  อาจจะมีกะปิบ้าง ถ้า
เวลาอยากผดัแต่วา่ถา้เป็นตวัหลกั น ้ าตาล น ้ าปลา เกลือ พริกไทย น ้ ามนัครับ 
แต่พี่จะพยายามไม่เอาผงชูรสไป เพราะบางคร้ังเคยเจอรุ่นพี่ท่ีมีอาการแพผ้งชู
รส เพราะเร่ืองผงชูรสเป็นเร่ืองท่ี ในกรณีท่ีเราต้องแพ้อะไรเม่ืออยู่ป่าพี่
ตอ้งกนัพลาด แต่วา่ถา้อยา่งกรณีท่ีเราซ้ือ ถา้เราซ้ือของมา ถา้สมมติวา่เราซ้ือ
หมูซ้ืออะไรมาแลว้มนัดนัมีผงชูรสอยู่ก็ถือว่าช่วยไม่ได ้เพราะเราก็ไม่ทราบ
มาก่อน ปริมาณแต่ละคร้ังท่ีใช้แต่ละทริปอนัน้ีเปรียบเทียบกบั ถ้าคุยเร่ือง
ปริมาณก็ตอ้งคุยเร่ือง จ านวนคน เอาเป็นวา่ ถา้เป็นหน่ึงตูต้่อหน่ึงคนนะครับ 
พี่คิดว่า น ้ าตาลพี่น่าจะใช้ ปกติซ้ือมาใช้ 1 โล หรือว่าคร่ึงโลมนัก็ยงัเหลือพี่
คิดวา่ไม่น่าจะเยอะมาก คิดเป็นตวัเลขประมาณสัก 2 ขีดมั้ง เพราะวา่เผือ่พวก
ขนมหวาน น่าจะสัก 2-3 ขีด ส่วนน ้ าปลาน้ีก็มนัก็ใช้ขวดเล็ก น้องเคยเห็น
เวลาเขา้เซเวน่เคยเห็นขวดท่ีเล็กสุด นัน่ละ พี่ใชไ้ม่เคยเกิน 2 ขวด พริกไทยก็
หน่อยเดียวน่าจะถุงละ 20 ถุงนัน่ก็ไม่ไดใ้ชเ้ยอะ แค่ตอ้งการความหอม ความ
เผด็นิดเดียว ไม่ไดใ้ชเ้ทเหมือนน ้าตาล เกลือน้ีเราใชน้อ้ยเลย ถุงละบาทเพราะ
เกลือมนัแค่ตดัรส” 

ค าถามที ่2 ในการเตรียมเคร่ืองปรุงก่อนออกปฏิบัติงาน ใช้เวลาเท่าไร  

มคัคุเทศกต์วัอยา่ง ผลจากการสัมภาษณ์ 
คุณกนกกร นิลเศษ “ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการเตรียมเคร่ืองปรุงแปปเดียวค่ะ เพราะส่วนใหญ่ซ้ือ

ใหม่หมดอยา่งก็ถา้ไปตลาดก็คือก็เดินซ้ือมาเลย” 
คุณดาวรุ่ง วจิิตรสกุลสูง “คร่ึงชัว่โมง ถา้เวลานบัจากเวลาท่ีจดัของเอง เวลาซ้ืออาจจะ 1 ชัว่โมงนิด ๆ” 
คุณสายใจ พลูมีทรัพย ์ “เวลาในการเตรียมมนัก็ไม่นานพี่ดูจาก ปกติพี่จะดูจากท่ีออฟฟิศก่อนว่ามนั

เหลืออะไรบา้ง ปกติเลยนะเราตอ้งริชเมนูก่อนวา่มนัมีอะไรบา้ง ท าอะไรบา้ง
แล้วของอะ เคร่ืองปรุงน้ีตอ้งใช้อะไรบา้งปริมาณเท่าไหร่ มนัก็คือแบบแค่
กะๆ เอา แล้วพี่ก็จะไปดูหลงับ้านว่ามีอะไรบา้งประมาณมนัก็อยู่ประมาณ
คร่ึงชั่วโมงได้อ่ะ ถ้าดูจากท่ีออฟฟิศอะนะว่าท่ีเหลือโอเค แล้วก็รวมๆ เป็น
ของเรา ดูวา่มนัเหลือวา่มนัยงัขาดอะไรอยู ่แลว้พอวนัท่ีเราไปซ้ือของเราก็ซ้ือ
เติมแค่นั้นเอง” 

คุณปฏิวติั อินผวน “ถา้เป็นแหล่งจดัซ้ือหรือซ้ือในห้าง เวลาเดินซ้ือก็จะเดินตามล็อค จะใชเ้วลา
เคร่ืองปรุงอยา่งเดียวไม่เกินคร่ึงชัว่โมง เฉพาะเคร่ืองปรุงอยา่งเดียว” “เพราะ
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ปกติใชเ้วลา 2-3 ชัว่โมง จะไปซ้ือผกั ซ้ือเน้ือ เคร่ืองปรุง ของวา่ง ขนมหวาน 
ไล่ตามล็อคไปเลย” “เตรียมเคร่ืองปรุงเวลาออกทริปใช้เวลาไม่นาน 10-20 
นาท ก็เสร็จแลว้ เพราะวา่จบัยดัๆ ใส่เขา้ไปเลย แต่วา่ถา้แพครวมทั้งหมดก็ใช้
เวลาเยอะเหมือนกนั” 

คุณปัญญาวฒัน์ แพรไพศาล “น ้าปลา น ้ าตาล เกลือ พริกไทย น ้ าส้มนาน ๆ ใชท่ี้ อาจจะมีกะปิบา้ง ถา้เวลา
อยากผดัแต่จดัเตรียมเคร่ืองปรุง ส่วนใหญ่เราก็จดัเตรียมกนัเองนะ ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที” 

ค าถามที ่3  งบประมาณในการซ้ือเคร่ืองปรุงกลาง แต่ละเส้นทาง ราคาเท่าไหร่ 

มคัคุเทศกต์วัอยา่ง ผลจากการสัมภาษณ์ 
คุณกนกกร นิลเศษ “เฉพาะเคร่ืองปรุง ถ้าเฉพาะเคร่ืองปรุงเค้าจะมีก าหนดเรตมาแล้วแต่ส่วน

ใหญ่ งบในการซ้ือเคร่ืองปรุงจะไม่ค่อยเยอะเพราะวา่ปกติจะดูว่าท่ีอ๊อฟฟิต
เหลืออะไรบา้ง ถา้เหลือเราจะเอาท่ีมีไปใช้ แต่ถา้เกิดว่าอะไรท่ีมนัดูแลว้ไม่
พออย่างเช่น น ้ ามนัพืช บางทีมนัตอ้งใช้เยอะ เพราะว่าถา้เป็น 3วนั2คืน มนั
อาจจะมีแบบอาหารเมนูพิเศษท่ีต้องทอดให้ลูกค้าก็จะเพิ่มไป แต่ถ้าพวก
น ้ าปลา น ้ ามนัหอย ก็จะใช้ขวดเล็กหมดพอดี ส่วนซีอ๊ิวขาวจะใชป้ระมาณค
ร้ึงขวดเล็กไม่เยอะค่ะ แล้วแต่เพราะว่าบางทริปอาหารแต่ละม้ือมันไม่
เหมือนกนัมนัเลยใชไ้ม่เท่ากนั” 

คุณดาวรุ่ง วจิิตรสกุลสูง “เฉพาะแค่เคร่ืองปรุงไม่น่าจะเกิน 200” 
คุณสายใจ พลูมีทรัพย ์ “งบประมานในการซ้ือเคร่ืองปรุง ปกติเคร่ืองปรุงไม่แพงเท่าไหร่ เท่าท่ีพี่ มนั

ก็ไม่แพงเท่าไหร่เพราะวา่มนัซ้ือแบบ คือแต่ละคร้ังมนัก็ไม่แน่นอน เพราะวา่
เราตอ้งดูก่อนไงวา่ ส่วนตวัพี่ พี่จะดูของท่ีมนัเหลือก่อน วา่มนัมีอะไรท่ีเหลือ
กลบัมาแค่ไหน ตอ้งซ้ือเติม ตอ้งซ้ือเติมแค่ไหน 100 ไม่ถึงหรอกมั้ง น ้ าปลาก็
ขวดเล็กนิดเดียวเอง น ้ าปลาก็ขวดเล็กนิดเดียว ก็ตอ้งแบบดูเอาว่าเราใช้อะไร
เยอะแค่ไหน” 

คุณปฏิวติั อินผวน “งบประมาณเคร่ืองปรุง 500 ถึงพันกว่า แล้วแต่เมนูอาหาร” “แต่ถ้าเมนู
พื้นฐานราคาไม่ถึงร้อย สองร้อย สามร้อยก็มี” 

คุณปัญญาวฒัน์ แพรไพศาล “งบประมาณน้ีพี่ตอบไม่ถูก ถามว่าปริมาณท่ีใช้ แต่บางอย่างท่ีใช้มนัเพราะ
ปริมาณท่ีพี่ใชม้นัไม่สัมพนัธ์ เวลาซ้ือน ้ าตาล พี่ไม่สามารถซ้ือ เป็นขีด เพราะ
งั้นถา้ถามเร่ืองงบประมาณก็น่าจะไม่เกิน รวมๆ น่าจะอยูป่ระมาณสักท่ี 300 
มั้ง เพราะน ้ามนัขวดก็เท่าไหร่แลว้อะ” 
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ค าถามที ่4 ปัญหาทีพ่บเกีย่วกบัเคร่ืองปรุงกลางมีอะไรบ้าง 

มคัคุเทศกต์วัอยา่ง ผลจากการสัมภาษณ์ 
คุณกนกกร นิลเศษ “ปัญหาท่ีเคยพบ เวลาเอาเคร่ืองปรุงท่ีมีอยูแ่ลว้ท่ีออฟฟิศไปแลว้ฝามนัปิดไม่

สนิท เพราะมนัเปิดใช้แลว้ จะมีปัญหาเร่ืองหก ก็คือพอลูกหาบแบกของแลว้
ก็เอาของมายดัๆ ใส่กระสอบเยอะๆ มนัจะท าให้เคร่ืองปรุงหกแลว้ก็อีกอยา่ง
หน่ึงก็คือลืม ซ้ือไปซ้ือมาแลว้ก็ลืม” 

คุณดาวรุ่ง วจิิตรสกุลสูง “บางอย่างทีเราหาซ้ือเป็นขวดพลาสติกไม่ได้ บางทีอย่างพวกซีอ๊ิวขาวเรา
ตอ้งการใช้แค่ขวดเล็กหรือว่าขวดกลางแล้วอยากไดแ้บบเป็นขวดพลาสติก
แล้วเราหาซ้ือไม่ได้ เราก็ตอ้งซ้ือมาเป็นอย่างขวดแก้ว แล้วพอมนัเป็นขวด
แกว้มนัก็จะมีปัญหาเร่ือง บางทีขวดแตก แลว้ก็หลกัๆ ก็จะเป็นประมานน้ีถา้
แค่ฉะเพราะเคร่ืองปรุง แลว้ก็จะมีอีกอยา่งบางทีเราจะมาใชท่ี้มนัเหลือกลบัมา
จากทริป ท่ีเคา้มีเปิดไวแ้ลว้มนัก็ยงัใชไ้ดอ้ยูแ่ต่วา่เวลาเราเอาไปถา้เราไม่แพค
ใหดี้มนัก็เวลาลูกหาบแบกมนัก็จะหก” 

คุณสายใจ พลูมีทรัพย ์ “เวลาออกทริปก็มีปัญหาลืมเตรียมอนัน้ีมา ลืมเตรียมอนันั้นมา ทั้ง ๆ ท่ีก่อน
ออกมันก็แบบ เวลาท่ีพี่ จะไปถ้าเราท ากับข้าวก็จะนึกแบบก็จะจ าลอง
เหตุการณ์ว่าจะท าเมนูน้ี เราจะท าเมนูน้ีนะ เด๋ียวเมนูน้ีข้ึนแรกใส่อะไรก่อน 
แล้วก็ดูว่าในน้ีเรามีแล้วหรือยงั โอเคใส่น ้ ามนัก่อนนะ มีน ้ ามนัแล้วหรือยงั 
ใส่เตา้เจ้ียวมีเตา้เจ้ียวแลว้หรือยงั จะทวนแต่บางคร้ังจะลืม” 

คุณปฏิวติั อินผวน “ปัญหาแตกไม่ค่อยมี นาน นานมาก ถา้มนัแตกไดส่้วนใหญ่จะเป็นลูกหาบ
มือใหม่ ซ่ึงโอกาสเจอนอ้ยมาก” “เจอประจ าคือหก ซีอ้ิวหก น ้ าปลาหก ก็เกิด
จากการลูกหาบแพคไม่ดีเนาะ หรือเราจะแพคไม่ดีก็ได ้แลว้มนัเขยา่ เขยา่มาก 
ๆ ฝามนัโดนสะกิดมนัก็เลยเปิด จะหกเลอะเทอะ” 

คุณปัญญาวฒัน์ แพรไพศาล “ปัญหาพบคือพบมนัเละเทะ อย่างน ้ ามนัอย่างเน้ีย ถ้าแบบว่าเวลาออกไป 
แลว้ไปเจอลูกหาบขน มนัอดัใช่ป่ะ น ้ ามนัจะหกมนัเละเทะ แลว้ท าให้แบบ 
เคร่ืองปรุงจะเละเทะมาก เร่ืองหกมากกวา่ถา้ปัญหา” 

ค าถามที ่5 มีวธีิการแก้ปัญหาอย่างไร 

มคัคุเทศกต์วัอยา่ง ผลจากการสัมภาษณ์ 
คุณกนกกร นิลเศษ “อยา่งเคร่ืองปรุงหกเราก็ เช่นตอนนั้นเราไปแลว้น ้าปลาหกเราก็เปล่ียนจากใช้

น ้าปลามาเป็นเกลือแทน กบัลืมเคร่ืองปรุง ตอนนั้นลืมน ้ าจ้ิมสุก้ี ก็เปล่ียนจาก
น ้าจ้ิมสุก้ีเป็นน ้าจ้ิมซีฟู้ ดท่ีเรามีแทน” 
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คุณดาวรุ่ง วจิิตรสกุลสูง “ถ้ารู้ว่าขวดมันจะแตกก็จะใช้ เอาขวดพลาสติกขวดน ้ า ด่ืม  เอามาเอา
เคร่ืองปรุงท่ีมนัเป็นขวดแกว้เอามาใส่ในขวดพลาสติก ในส่วนของอนัไหนท่ี
เป็นเคร่ืองปรุงท่ีมนัถูกเปิดไวแ้ลว้ ก็จะเอาพวกถุงพลาสติกแลว้ก็เอามาปิดเอา
มาครอบปากเคร่ืองปรุง แลว้ก็เอาหนงัยางรัด” 

คุณสายใจ พลูมีทรัพย ์ “ถา้ลืม ถา้มนัหาแถว ๆ นั้นไดอ้ยา่งสมมติวา่ถา้เราเดินป่า มนัก็จะมีแคมป์ขา้ง 
ๆ ก็ขอเค้าแบ่ง แบ่งเค้าแบบน้ี หรือว่าถ้าตามอุทยานมันก็จะมีร้านค้า
สวสัดิการอยูก่็ขอเคา้ ขอนิดน่ึง เพราะใชไ้ม่เยอะแต่ถา้เรานึกไดก่้อนระหวา่ง
ทาง ก็ซ้ือเซเวน่ ซ้ือแบบตามร้านสะดวกซ้ือ ถา้เรานึกไดก่้อนอะนะ เพราะถา้
เราเขา้ป่าไปแลว้เราพึ่งนึกไม่ได ้แลว้แถวนั้นมนัมีคนใหข้อ ก็ขอเคา้ แต่ถา้ไม่
มีคนให้ขอก็ไดแ้ค่ไหนก็แค่นั้น ยกเวน้แต่วา่เคร่ืองปรุงมนัสามารถดดัแปลง
ไดอ้ยา่งเช่นเราเตรียมเกลือไปแต่วา่เราลืมเตรียมน ้ าปลา น ้ าปลาไม่พอก็ตอ้ง
ละลายน ้าเอา” 

คุณปฏิวติั อินผวน “ปกติจะแก ้ถา้เป็นทริปเดินป่าคร้ังแรก วนัแรกเลยจะไม่มีปัญหา เพราะฝา
มนัถูกปิดสนิด ส่วนใหญ่จะเป็นวนัท่ีสองกบัวนักลบั” “จะแกปั้ญหา โดยเอา
ถุงพลาสติกคอบแล้วเอายางรัดแน่น” “เจออีกอย่างนึงก็คือ แตกเลย เสียทั้ง
ของ เสียทั้งขวดเลย อนัน้ีแก้ไม่ได้ ปกติถ้าเป็นขวดท่ีสามารถแตกได้ก็จะ
แพคใส่ถาด กันแตก” “ส่วนใหญ่ท่ีเจอปัญหาแบบน้ี ลูกหาบจะแยก หรือ
ลูกหาบมือใหม่ท่ีท าไม่เป็น จะแยกของเราไวต้รงส่วนนอก เวลาลม้หรือวาง
เป้หนกั ๆ แลว้โดนหินแตก อนัน้ีนาน ๆ มาก จะเจอสักที” 

คุณปัญญาวฒัน์ แพรไพศาล “ไม่มี ถา้เป็นพี่จะห่อถุงพลาสติกเพิ่ม เพราะถา้มนัหก ก็หกในถุง ท่ีเหลือถา้
เหมน็ก็ทนเอา” 

ค าถามที ่6 ข้อเสนอแนะ ? 

มคัคุเทศกต์วัอยา่ง ผลจากการสัมภาษณ์ 
คุณกนกกร นิลเศษ “ถา้เราออกแบบมาอยา่งแบบ ก็ดีเพราะวา่ถา้เราเอาไปเท่าท่ีคนท่ีท าอาหารจะ

รู้อยู่แล้วว่าเราตอ้งใช้ปริมาณเท่าไหร่ ใช้ในเมนูไหนบา้งซ่ึงมนัจะมีผลดีใน
เร่ืองของ 1.) ค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงเพราะว่าเราสามารถซ้ือขวดใหญ่แลว้ก็มา
แบ่งให้กบัทริปอ่ืนไดด้ว้ยกบั 2.) ก็คือปริมาณท่ีเราเอาไปเยอะๆ นัน่หมายถึง
น ้ าหนักท่ีจะต้อง เพราะว่าลูกหาบแต่ละท่ีเน้ีย บางท่ีเน้ียชั่งกิโลมนัก็จะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนมาแต่ถ้าเราท าให้มนัพอดีโดยท่ีขวดไม่ได้หนักมากเหลือ
กลบัมา น ้าหนกัมนัก็จะไม่เยอะเหมือนกบัท่ีเราเอาไปเป็นขวดใหญ่ 
บรรจุภัณฑ์ขอให้เป็นอะไรท่ีแข็งแรง ปิดสนิทไม่ร่ัวไม่ซึม ไม่แตกง่าย
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เพราะวา่เวลาท่ีเราบรรจุลงไปในถุง ลูกหาบเคา้จะยดั กระแทกอะไรรวมกนั
มา มนัก็จะท าให้มนัแตกง่าย ตอ้งไม่ใชพ้ลาสติกท่ีแตกง่ายหรือตอ้งเป็นอะไร
ท่ีไม่ร่ัวง่าย” 

คุณดาวรุ่ง วจิิตรสกุลสูง “ออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อลดเวลาในการเตรียมของยงันึกวา่ภาพไม่ออก เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ของแตกหรือว่าเพื่อให้มนัสมมติว่าเป็นขวดแยกเป็นประเภท
ไป แลว้ก็มีป้ายติดถามวา่ดีไหมมนัก็ดี แต่หนูตอ้งค านึงถึงเร่ือง ระวงัของวนั
หมดอายุดว้ย แลว้ก็อยา่งฉลากแปะ ท ายงัไงให้มนัไม่ลอกหลุดง่าย เพราะว่า
สมมติเวลาเราออกป่าฝนตกกวา่จะกลบัมาไดส้ภาพมนัก็ค่อนขา้งไอน้ี้นิดนึง” 
“ถา้มนัสามารถ อยากให้แบ่งออกมาเป็นแยก เป็นตามประเภท อยา่งท่ีพี่บอก
ไป 1ตู ้2วนั1คืน ปริมาณมนัก็จะใชแ้ตกต่างกนัแลว้ 3วนั2คืน 1ตูก้็อาจจะใช้
เทียบเท่ากนักบัขนาด 2 วนั 1คืนก็ได้ หรือถา้เป็น3วนั2คืน แล้วขนาด 2ตูก้็
อาจจะใชไ้ปอีกขนาดหน่ึงอยา่งเง้ียค่ะ  หนูอาจจะตอ้งไปแยกเป็นตามความถ่ี
ของการออกทริปของแต่ละปี เพื่อหาค่าเฉล่ียวา่หนูควรจะจดัแยกไอบ้อ็คเซ็ต
น้ีเป็นก่ีชุด ๆ เพื่อการทดลองในเบ้ืองตน้ แต่หนูตอ้งหาขอ้มูลก่อน ขอ้มูลใน
การซบัพอ้ตเพื่อท าตน้แบบอะไรสักอยา่งมา 1 อยา่ง ไม่ใชคิ้ดวา่จะท ามา1 อนั
แต่หนูไม่มีฐานขอ้มูลในการหา วา่อนัพวกน้ีมนัสามารถหาฐานขอ้มูลมาเป็น
เบจได ้เวลาอธิบายใหก้บัใคร หนูก็จะได ้อ่อเน้ียหนูมี สถิตินะวา่จ านวนเท่าน้ี
ควรใช้ของเท่าน้ี ๆ เวลาหนูออกแบบมาก็จะได้ค่อนขา้งตรงแล้วก็มาเป็น
ฐานขอ้มูลใหก้บัคนจดัทริปต่อไปได”้ 

คุณสายใจ พลูมีทรัพย ์ “จริง ๆ หนูเตรียมเป็นเซตไวก้็ไดน้ะประมานวา่อนัน้ีเซตส าหรับ1 ตูอ้ะ 1ตู ้2 
ตูเ้ท่าน้ี 3 ตู ้จริง ๆ มนัอยูแ่ค่ประมาน1ตู ้2ตูแ้ค่นั้นละพอกลายเป็น3ตูม้นัก็แค่
แบบประมานเป็น 2 จริง ๆ 2 ตู้กับ 3 ตู้ แทบจะไม่ต่างกันมากเลย ถ้าเมนู
ไม่ได้แบบอะไรมาก นอกจากแบบโอเคหนูเตรียมเซตไว้ก่อน ว่าอันน้ี
ส าหรับ 1 ตู ้เซตน้ีส าหรับ2ตู ้แลว้ก็พอพี่สตาฟเคา้มาหนูก็ลองถามหรือวนัท่ี
เคา้เขา้มารับงานก็ได ้หรือวา่ หนูจะจดัส่งแบบให้เคา้ดูก่อนก็ไดว้า่โอเคเซตน้ี
มนัอยา่งง้ีนะ อนัน้ีคือเซตส าหรับของพี่ พี่พอไหมค่ะ หรือพี่เมนูพิเศษอะไรท่ี
ตอ้งการให้เราเตรียมเพิ่มให้หรือป่าว หรือว่าพี่จะซ้ือเองแต่ว่าเบ้ืองตน้ทาง
ออฟฟิศเราเตรียมใหเ้ท่าน้ีนะ เป็นแบบน้ีเท่าน้ีนะคะ แบบน้ีก็ได”้ 

คุณปฏิวติั อินผวน “ดีมาก ๆ อยากให้ท ากันเหมือนกัน เพราะว่าเคยเห็นของฝร่ัง เป็นยี่ห้อนิ
วจีน” “ของพี่ก็ เคยท า ทดลองท าดูแล้วผลปรากฎว่าได้เฉพาะแต่ของพี่ 
เพราะว่าท าของคนอ่ืน แล้วมนัหาย พอท าให้คนอ่ืนใช้ก็หายหมดเลย เป็น
ขวด เป็นกระปุกเล็ก ๆ ทีน้ีก็หายหมด เพราะวา่เขานึกวา่ใช้แลว้ทิ้งซ่ึงพวกน้ี
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มนัมีมูลค่า มีตน้ทุนพอสมควร ขวดนึงก็หลายตงัค”์ “ถา้ท าก็ดีมาก ตอ้งดูให้ดี 
ท่ีส าคญัคือตวัฝา ควรจะเป็นฝาเกลียวทั้งหมด เพราะถา้เป็นฝาเปิด-ปิด ปกติ
มนัจะเปิดแตกง่าย ควรจะเป็นฝาเกลียวทุกอยา่งครับ” “แลว้ถา้จะให้ปลดภยั
ควรจะเป็นฟู๊ ดเกรด เคยเห็นยี่ห้อนิวจีนท ามาขาย ซ่ึงหายากมาก ตอนน้ีไม่มี
ท า ไม่มีใครมาเขา้แลว้ ราคาค่อยขา้งแพง แต่ดีมาก ๆ ยี่ห้อน้ีเคยใช้” “ถา้ท า
ควรท ามาให้พอดี ก่ีม้ือ อาจจะท าเป็นม้ือ ขวดเล็กส าหรับม้ือหรือสองม้ือ 
แลว้เอาไวเ้ติม ท่ีส าคญัควรเป็นฝาเกลียว พสัดุเป็นฟู๊ ดเกรด เป็นพลาสติก ถา้
เป็นน ้าท่ีมนัหกง่าย ๆ ควรจะตอ้งมีฝาจุก” 

คุณปัญญาวฒัน์ แพรไพศาล “ก็ดีครับ” “ขอ้เสนอแนะ ไม่รู้จะเสนออยา่งไร เพราะแต่ละทริปแต่ละคนคือ 
ท่ีพี่ตอบในส่วนของพี่นะ บางทริปแต่ละทริป แต่ละคนมนัไม่เหมือนกนัพี่ก็
ไม่รู้จะท ายงัไงแต่วา่พี่วา่จริง ๆ ก็เป็นเร่ืองท่ีดีปกติเวลาท่ีของมนัเหลือ พอมนั
ลงมามนัจะอยูใ่นสภาพท่ียงัใช้งานไดอ้ย่างเช่น อย่างน ้ าตาลมนัอาจจะมีน ้ า
ผสมไปรวมกนั อยา่งพวกซอสบางทีก็เหลือนิดนึง ถา้ถามพี่พี่วา่ก็เป็นเร่ืองท่ี
ดีนะเพราะถา้ถามเร่ืองขอ้เสนอก็ไม่รู้จะเสนออะไร” 
 

 
จากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพมคัคุเทศกต์วัอยา่งทั้ง 5 คน จึงไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

จากมคัคุเทศก์คนท่ี 1 2 3 4 และ 5  มีความเห็นตรงกนัว่า เคร่ืองปรุงหลกัท่ีใช้ในการออกเดินทาง
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ น ้ ามนัพืช น ้ าตาล น ้ าปลา ซีอ๊ิวขาว เกลือ พริกป่น และพริกไทย เวลาท่ีใช้ในการ
เตรียมเคร่ืองปรุงอยูท่ี่ประมาณ 30 นาที มีปัญหาเก่ียวกบัการหกเลอะเทอะ เน่ืองจากฝาปิดไม่สนิท 
เวลาท่ีลูกหาบแบกท าให้เกิดแรงกระแทก มีแตกเป็นบางอย่าง และเวลาท่ีกลับมาจากการออก
ปฏิบติังานท าให้เคร่ืองปรุงท่ีเหลือตอ้งทิ้ง น ากลบัมาใชใ้หม่ไม่ได ้และความคิดตรงกนัวา่การสร้าง
ชุดเคร่ืองปรุงข้ึนมาเพื่อลดตน้ทุน และควบคุมเวลา เป็นเร่ืองท่ีดี เป็นตน้ 

จากการสัมภาษณ์มคัคุเทศกค์นท่ี 1 2 3 และ 4 ใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
จากมคัคุเทศกค์นท่ี 1 พบวา่ บรรจุภณัฑต์อ้งมีความแขง็แรง ไม่แตกหรือร่ัวง่าย 
จากมคัคุเทศก์คนท่ี 2 พบวา่ ควรค านึงถึงเร่ืองวนัหมดอายุ และปริมาณในการใช ้โดยแนะน าให้หา
ค่าเฉล่ียการออกเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ังใน 1 ปี ว่ามีการออกเดินทางท่องเท่ียวรถตูแ้บบก่ีคนั
มากท่ีสุด เพื่อน ามาเป็นฐานขอ้มูลในการทดลองชุดเคร่ืองปรุง 
จากมคัคุเทศก์คนท่ี 3 พบว่า ท าเป็นชุด ๆ เช่น ชุดเคร่ืองปรุงส าหรับรถตู ้1 คนั และ ชุดเคร่ืองปรุง
ส าหรับรถตู ้2-3 คนั เป็นตน้ 
จากมคัคุเทศกค์นท่ี 4 พบวา่ ตวับรรจุภณัฑต์อ้งเป็นฝาเปิด-ปิด แบบเกรียว 
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4.4 วเิคราะห์ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ 
 

ตารางท่ี 4.2 สรุปปัญหาของการใชเ้คร่ืองปรุงกลาง 
ก่อนเดินทาง ระหวา่งเดินทาง กลบัจากเดินทาง 
- ซ้ือเคร่ืองปรุงใหม่เร่ือย ๆ 
- หาเคร่ืองปรุงท่ีมีอยูย่าก 
- ซ้ือมาเป็นถุงเยอะเกินต้อง
แบ่งมดัใส่ถุงแยกอีกต่างหาก 
- เคร่ืองปรุงบางอย่างเป็นขวด
แกว้ 

- หก แตก ถุงพลาสติกขาด 
- เคร่ืองปรุงแยก กะจดักระจาย 
- หาเคร่ืองปรุงค่อยขา้งล าบาก 
- สภาพไม่เหมือนเดิม  

- เคร่ืองปรุงเสียหายบางส่วน 
- กรณี มีขวดแก้วไป  มีแตก 
เลอะ ห่อกลบัมาไม่ดีบา้ง 
- เคร่ืองปรุงเหลืออยา่งละนิด 
- ไม่สามารถน ากลับไปใช้ได้
อีก 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 4.1 สถิติการออกเดินทางท่องเท่ียว ในปี 2559-2560 ของบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางความถ่ีในการเดินทางของบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ 

 
จากผลการเก็บขอ้มูล จ านวนรถตูอ้อกเดินทางท่องเท่ียวแต่ละคร้ัง โดยสถิติในปี  

2559 – 2560 ค่าเฉล่ียพบว่า ออกเดินทางท่องเท่ียวรถตู ้1 คนั ออกเดินท่องเท่ียวมากท่ีสุด ร้อยละ 
69.46  รองลงมา คือ รถตู ้2 คนั ร้อยละ 20.95 ล าดบัท่ี 3 คือ รถตู ้3 คนั ร้อยละ 5.38 ล าดบัท่ี 4 รถตู ้4 
คนั  ร้อยละ 2.99 และล าดบัสุดทา้ย รถตู ้5 คนั ร้อยละ 1.19 คณะผูจ้ดัท าจึงเลือกจดัท าชุดเคร่ืองปรุง
แบบรถตู ้1 คนั เพราะจ านวนคร้ังในการออกเดินทางท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2559-2560 1 ตู้ 2 ตู้ 3 ตู้ 4 ตู้ 5 ตู้ รวม 

ม.ค. 9 5 1 0 0 15 
ก.พ. 5 5 0 1 0 11 
มี.ค. 6 0 0 0 0 6 
เม.ย. 7 1 1 0 0 9 
พ.ค. 1 0 0 0 0 1 
มิ.ย. 4 0 0 0 0 4 
ก.ค. 9 5 1 1 0 16 
ส.ค. 8 7 1 0 0 16 
ก.ย. 5 1 2 0 0 8 
ต.ค. 13 1 1 1 1 17 
พ.ย. 18 0 0 0 0 18 
ธ.ค. 31 10 2 2 1 46 
สรุปปี 2560 116 35 9 5 2 167 
ร้อยละ 69.46 20.95 5.38 2.99 1.19 100 
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4.5 ข้ันตอนการออกแบบชุดเคร่ืองปรุง โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมบรรจุภณัฑ ์

- วางแผนเลือกเคร่ืองปรุงหลกั โดยคณะผูจ้ดัได้เลือก 8 อย่าง ประกอบด้วย น ้ าตาล เกลือ 
พริกป่น พริกไทย น ้ามนัหอย น ้ามนัพืช น ้าปลา และซีอ๊ิว  

- หาขวดและกระปุกท่ีมีฝาปิด หรือฝาเกรียว ท่ีเหลือใชน้ ามาท าความสะอาดใหเ้รียบร้อย 
- น าขวดท่ีท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้มาติดฉลาก และวนัหมดอายุ 

 
รูปท่ี 4.2 รูปบรรจุภณัฑส์ าหรับใส่เคร่ืองปรุง 

ขั้นตอนท่ี 2 การบรรจุชุดเคร่ืองปรุง 
การทดลองคร้ังที ่1 เลือกใชก้ล่อง 

บรรจุภณัฑ์ท่ีคณะผูจ้ดัท าเลือกจะเป็นส่ิงท่ีหาได้จากในบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ เพื่อให้
ตรงตามหลัก การออกแบบบริการ (Service Design)  โดยกล่องท่ีน ามาท าเป็นตัวต้นแบบ เป็น
พลาสติกท่ีมีความทนทานระดบัหน่ึง  และท าการใส่บรรจุภณัฑส์ าหรับใส่เคร่ืองปรุงลงไป 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 รูปกล่องท่ีใชใ้นการทดลองคร้ังท่ี 1 
 

การทดลองวนัท่ี 6-8 เมษายน 2561 
สถานท่ี : ม่อนปุยหมอก อุทยานแห่งชาติแม่เมย จ.ตาก 
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ผลจากการทดลอง 
ก่อนออกเดินทาง พบว่า สภาพกล่องทนทานระดบัหน่ึง ด้านในบรรจุเคร่ืองปรุงไว้

เรียบร้อย แต่ยงัเหลือพื้นท่ีดา้นในกล่องค่อนขา้งมาก 
ระหวา่งเดินทาง พบวา่ ใชง้านไดดี้ในระดบัหน่ึง สามารถจดัเคร่ืองปรุงใหเ้ป็นระบบ แต่

ขนาดกล่องใหญ่ และหนกั ท าใหเ้ปลืองพื้นท่ี ใชน้ ้าหนกัมากเกินความจ าเป็น  
กลบัจากเดินทาง พบวา่ กล่องไม่แขง็แรง เวลาลูกหาบแบกของเกิดการกระแทก ท าให้ท่ี

ปิดกล่องเปิดออก ก่อให้เกิดความเส่ียงในการขนส่ง แต่บรรจุภณัฑ์ด้านในยงัคงสภาพอยู่ ผลการ
ทดลองยงัไม่เป็นท่ีพอใจ และยงัไม่ตรงความตอ้งการจึงไดท้  าเกิดการทดลองคร้ังท่ี 2  
 
การทดลองคร้ังที ่2 เลือกใชถุ้งผา้จากฟลายชีท (Fly Sheet) 
ขั้นตอนในการท าถุงผา้ 

- เตรียมอุปกรณ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรเยบ็ผา้ เข็มกลดั ดา้ย กรรไกร ฟลายชีท (Fly sheet) ท่ีไม่ใช ้
เชือก และสายวดั 

- น า ฟลายชีท (Fly sheet) มาตดัใหไ้ดข้นาดตามท่ีตอ้งการ 
- เยบ็ ฟลายชีท  (Fly sheet) เขา้ดว้ยกนั เยบ็ปากถุง เพื่อน าเชือกมาร้อยให้ถุงผา้สามารถรูดได ้

และส่วนขา้งล่างถุงไดท้  าการเยบ็มุม เพื่อมีพื้นท่ีในการใส่เคร่ืองปรุงเยอะข้ึน 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 รูปถุงผา้การทดลองคร้ังท่ี 2 
 

การทดลองวนัท่ี 27-29 เมษายน 2561 
สถานท่ี : น ้าตกผาแตก จ.กาญจนบุรี 
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ผลจากการทดลอง  
 ก่อนเดินทาง พบวา่  ถุงผา้จากฟลายชีท (Fly Sheet) มีลกัษณะ เบา ใชง้านง่าย และท าให้
สามารถแยกเคร่ืองปรุงออกเป็นสัดส่วน ไม่ไดป้นกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ ส่งผลให้หยิบจบัใช้งานง่าย มี
ความสะดวกรวดเร็ว 

ระหวา่งเดินทาง พบวา่ ถุงผา้ช่วยท าให้ประหยดัพื้นท่ีและน ้ าหนกัในการขนส่งลูกหาบ
ไดดี้มาก ช่วยจดัเคร่ืองปรุงให้เป็นสัดส่วนท าให้ไม่ไปปนกบัอุปกรณ์อ่ืน ๆ  อีกทั้งสามารถน าฟลาย
ชีท (Fly Sheet) มาใช้ประโยชน์ ช่วยให้บริษัทประหยดัยิ่งข้ึน การใส่ถุงผา้ท าให้สามารถแยก
เคร่ืองปรุงออกเป็นสัดส่วน ส่งผลใหห้ยิบจบัใชง้านง่าย สะดวก ท าให้ประหยดัเวลามคัคุเทศก์ไปได้
มาก ในส่วนของบรรจุภณัฑ์ท่ีน ามาใส่เคร่ืองปรุงเป็นฝาปิด - ฝาเกลียว ตรงตามความตอ้งการของ
มคัคุเทศก์เป็นอยา่งมาก นอกจากจะใชง้านง่ายและยงัสะดวก เพราะเป็นขวดเล็กแบบพลาสติก ไม่
ตอ้งเอาขวดใหญ่ไป ซ่ึงท าใหไ้ม่เปลืองพื้นท่ี ลดน ้าหนกั และลดขยะท่ีจะน าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว   

กลบัจากเดินทาง พบวา่ บรรจุภณัฑท่ี์ใชใ้นการบรรจุเคร่ืองปรุงดา้นในถุงผา้ฟลายชีท 
(Fly Sheet) อยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อย ไม่ร่ัวไหล ส่วนตวัถุงผา้สามารถน ามาท าความสะอาดโดยการ
ซกัแลว้ตาก เตรียมใชใ้นการเดินทางคร้ังถดัไป จดัเคร่ืองปรุงเขา้ชั้น สะดวก หยบิใชง่้าย ลดพวกมด 
แมลง และช่วยใหม้คัคุเทศกไ์ม่ลืมของ 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง การบริหารจดัการระบบการใชเ้คร่ืองปรุงกลาง 
ส าหรับการท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ จึงไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 
5.2 สรุปผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
การศึกษาคน้ควา้โครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง “การบริหารจดัการระบบการใชเ้คร่ืองปรุง

กลาง ส าหรับการท่องเท่ียวแบบเดินป่า กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์” โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อ
ศึกษารูปแบบบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกับเคร่ืองปรุงกองกลาง ส าหรับการท่องเท่ียวแบบเดินป่า 
กรณีศึกษา บริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ และลดตน้ทุนของราคาเคร่ืองปรุงกลาง แต่ยงัคงมาตรฐานของ
คุณภาพสินคา้ไว ้จากผลวเิคราะห์โดยการใชว้ิธิการสัมภาษณ์มคัคุเทศก ์และผูช่้วยมคัคุเทศก์ พบวา่ 
มีปัญหาเก่ียวกบัการหกเลอะเทอะ เน่ืองจากฝาปิดไม่สนิท เวลาท่ีลูกหาบแบกท าให้เกิดแรงกระแทก 
มีแตกเป็นบางอย่าง และเวลาท่ีกลบัมาจากการออกปฏิบติังานท าให้เคร่ืองปรุงท่ีเหลือตอ้งท้ิง น า
กลบัมาใช้ใหม่ไม่ได้ คณะผูจ้ดัท าเล็งเห็นว่าควรมีการแกไ้ขปัญหาคือ การออกแบบชุดเคร่ืองปรุง
ตน้แบบ โดยการใช้วิธีการออกแบบบริการ (service design) ด้วยขบวนการออกแบบ 1.รวบรวม
ปัญหา 2.ระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหา 3.สร้างต้นแบบตัวอย่าง จึงได้ท าการออกแบบชุด
เคร่ืองปรุงตน้แบบข้ึนมา ท าการทดลองคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 6-8 เมษายน 2561 ได้ขอ้สรุปว่า บรรจุ
ภณัฑ์ท่ีใชใ้นการบรรจุชุดเคร่ืองปรุงยงัตอบโจทยก์ารแกไ้ขปัญหาไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร จึงมีการทดลอง
คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 27-29 เมษายน 2561 ไดข้อ้สรุปว่า การออกแบบชุดเคร่ืองปรุงตน้แบบ ใช้งานได้
จริง ช่วยลดตน้ทุนแต่ยงัคงมาตรฐานสินคา้ไว ้ควบคุมเวลาในการซ้ือ ก าจดัการสูญเปล่า น ามาใช้
ประโยชน์ได ้อุปกรณ์ท่ีน ามาใชง้านหาไดง่้ายในสถานประกอบการและประหยดัเวลา  

ในการออกแบบชุดเคร่ืองปรุงต้นแบบคร้ังน้ี  ให้ความสะดวก ประหยดัและได้
ประโยชน์ เช่น ขวดน ้ าพลาสติกเหลือใช้ ถาด กล่อง ถุงผา้ ลังโฟม ฉลาก วนัหมดอายุ สถานท่ี
ท่องเท่ียว ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม บริษทั พนกังานในบริษทั มคัคุเทศก์ ลูกหาบ รถตู ้ลูกคา้ พ่อคา้แม่คา้ 
superstore เป็นต้น โครงงานน้ีสามารถปฏิบัติงานได้จริงกับมัคคุเทศก์ ผู ้ช่วยมัคคุเทศก์ หรือ
ผูป้ฏิบติังานใหม่ในบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ ไวเ้ป็นแนวทางปฏิบติัต่อไปในอนาคต ซ่ึงถือว่าเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งต่อบริษทั ผูป้ฏิบติังาน มคัคุเทศก์ ผูช่้วยมคัคุเทศก์ ทั้งน้ียงัไดรั้บค าชมจากสถาน
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ประกอบการวา่ สามารถใชง้านไดจ้ริง และให้บุคคลท่ีจะมาปฏิบติังานต่อ หรือนกัศึกษาท่ีก าลงัจะ
มาฝึกสหกิจศึกษารุ่นต่อไปได้น าโครงงานน้ีมาพฒันาต่อไปได้ หรือคิดคน้วิธีการจดัการรูปแบบ
ใหม่  ๆ  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทั ทีเคที อีโคทวัร์ 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
- ผูจ้ดัท ามีเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและภาพถ่ายอย่างจ ากดั เพราะตอ้งรักษา

เวลา คอยดูแล อ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเท่ียว 
- ผูจ้ ัดท ามีเวลาในการท าโครงงานน้อย เน่ืองจากช่วงระยะเวลาท่ีออกสหกิจอยู่

ในช่วงท่ีการท่องเท่ียวแบบเดินป่าตอ้งท าอาหารมีจ านวนนอ้ย ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ท่องเท่ียวทางทะเล  

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 
- ควรจดัการเร่ืองเวลาให้ดี มคัคุเทศก์หรือผูช่้วยมคัคุเทศก์ ควรมาเตรียมอุปกรณ์และ

วตัถุดิบส าหรับออกเดินทางให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง 
และเผือ่เวลาตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีจะใชส้ าหรับออกเดินทาง เพื่อลดปัญหาในการออก
ปฏิบติังานนั้น ๆ 

- ในการออกปฏิบติังาน มคัคุเทศก์หรือผูช่้วยมคัคุเทศก์ ควรจดัแยกระหว่างอุปกรณ์
เดินป่ากลางกบัเคร่ืองครัวใหเ้ป็นระบบ เพื่อลดปัญหาจากการหกแตก เลอะเทอะ 

- ในการจดัท าแนวทางการปฏิบติังาน มคัคุเทศก์หรือผูช่้วยมคัคุเทศก์จะตอ้งมีทกัษะ 
และประสบการณ์ในการเดินป่า จากสถานท่ีจริงได้น ามาเป็นกรณีศึกษา และเคย
สัมผสักบัสถานท่ีจริง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากมคัคุเทศก์หรือผูช่้วย
มคัคุเทศกท่ี์เคยไปมาก่อนแลว้วา่พบปัญหาใดและขอ้เสนอการแกปั้ญหาท่ีจะเกิดข้ึน  
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- มีความรับผดิชอบ และตรงต่อเวลา 
- ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานในสถานท่ีจริง สถานการณ์จริง 
- ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานการบริการในดา้นของการท่องเท่ียวจริง 
- ไดฝึ้กการใชป้ฏิภาณไหวพริบในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
- ไดฝึ้กความเป็นผูน้ า การตดัสินใจ เรียนรู้การท างานเป็นทีม (Team Work) และการ

ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
- เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการท างานจริงในอนาคต 
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5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
- บริษทัท่ีไดรั้บนกัศึกษาฝึกงานหรือออกสหกิจศึกษา ควรให้ไดป้ฏิบติังานลงลึกจริง 

และมีขั้นตอนการสอนการท างานเหมือนพนกังานของบริษทั  
- ใหน้กัศึกษาไดแ้บ่งเวลาท างานท่ีหลากหลายทั้งดา้นเอกสาร เพราะส่วนใหญ่จะเนน้

ไปทางด้านปฏิบติังาน ท าให้ได้รับความรู้ด้านเอกสารน้อย และมีเวลาในการท า
โครงงานน้อย เน่ืองจากช่วงระยะเวลาท่ีออกสหกิจอยู่ในช่วงโควตา้ออกเดินทาง
จ ากดั และบริษทัมีเวลาเขา้-ออกงานท่ีไม่แน่นอน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 
- นกัศึกษาท่ีไดส้ถานท่ีปฏิบติังานสหกิจ มีความรับผดิชอบ มีความอดทน ซ่ือสัตยต่์อ

งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ตรงต่อเวลา ซ่ึงถือวา่เป็นหัวใจส าคญัของงานบริการ และมี
ไหวพริบในการการแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งดี เพราะปัญหาอาจเกิดข้ึน
ไดทุ้กเม่ือ 

- นกัศึกษาควรหาสถานท่ีปฏิบติัสหกิจให้ดี ตรวจสอบตนเองให้แน่ใจก่อนวา่มีความ
รับผิดชอบ และความสนใจในการท างานของสถานประกอบการนั้น ๆ หรือเปล่า 
เพื่อจะท าให้เรารับประสบการณ์ได้อย่างเต็มท่ี ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มท่ี และมี
ความสุขในการปฏิบติังาน 
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ภาคผนวก ก  
รูปภาพขั้นตอนขณะท าชุดเคร่ืองปรุง 
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       เตรียมอุปกรณ์ท่ีจะใชเ้ยบ็ถุงผา้ Fly Sheet             เร่ิมเยบ็ถุงผา้ Fly Sheet ไปตามท่ีก าหนดไว ้

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

 
สอดเชือกเขา้ไปในถุง เอาไวใ้ชม้ดัปากถุง เพื่อไม่ใหเ้คร่ืองปรุงท่ีอยูข่า้งในไหลออกมา 
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บรรจุภณัฑส์ าหรับใส่เคร่ืองปรุง พร้อมติดฉลาก วนัหมดอายใุหช้ดัเจน 
 เพื่อความสะดวกในการเติมเคร่ืองปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเคร่ืองปรุงท่ีเตรียมไวใ้ส่ถุงผา้ Fly Sheet มาอยูร่วมกนัใหเ้รียบร้อย เพื่อสะดวกในการหยบิใช ้

                                                                



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รูปภาพการฝึกปฏบิัติงาน 
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ท าความสะอาดบริษทัประจ าปี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าความสะอาดชั้นวางสินคา้ และจดัเก็บ เรียงสินคา้ ติดป้ายราคาไวใ้หเ้รียบร้อย 
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ตดักระดาษรูปนอ้งชา้ง “บตัรสมนาคุณตอบแทนลูกคา้” 
เพื่อน ามาใชเ้ป็นการส่วนลดในการซ้ือสินคา้คร้ังต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปส่งของใหลู้กคา้ และซ้ือของเขา้บริษทัทุกเดือน 
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ท าน ้าสมุนไพรทุกอาทิตย ์ในวนัท่ีมีการออกเดินทาง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เวลาท่ีลูกคา้มาถึงเก่อนเวลาออกเดินทาง เสิร์ฟน ้าสมุนไพรท่ีเตรียมไวใ้หลู้กคา้  
เพื่อใหลู้กคา้ไดชิ้มขณะท่ีรอเวลา 
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ท าการจดัเตรียมของท่ีจ าเป็นส าหรับการออกเดินทาง  
จ านวนของและประเภทของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นแต่ละสถานท่ีออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ขนของลงจากบริษทั รอรถตู ้ขนของข้ึนรถ  
ส่งลูกคา้เสร็จเก็บอุปกรณ์และเก็บของข้ึนมาไวใ้หเ้รียบร้อย



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รูปการปฏบัิติงาน ขณะออกเดินทางนอกสถานที ่
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ผาหินกบู จงัหวดั จนัทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวา่งเดินทาง ทางเดินค่อนขา้งชนัควรมีไมไ้วช่้วยผยงุในการเดินข้ึนไปขา้งบนผา 
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จุดแวะรับประทานอาหารกลางวนั 
และจุดเติมน ้าระหวา่งทาง 

     
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทางเดินข้ึนผาหินกบู มีการปีนป่าย ไต่เชือก ลอดถ ้า 
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นอนบนหนา้ผาหินกบู เวลากลางคืนมีการนัง่พดูคุยกนั สานสัมพนัธ์ เพิ่มความรู้จกักนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ีดีส่ิงสุดในการออกเดินทางในคร้ังน้ี “ครอบครัว TKT” 
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อุทยานแห่งชาติแม่เมย จงัหวดั ตาก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สภาพทางเดินระหวา่งเดินทางข้ึนลานกางเตน็ท ์ม่อนปุยหมอก 
และจุดเติมน ้าระหวา่งทาง 
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จุดกางเต็นท ์พกัผอ่น เตรียมอุปกรณ์ในการท าอาหาร  
ท่ีพกัส่วนกลางส าหรับท าอาหาร และรับประทานอาหาร 
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ท ากิจกรรม พดูคุย สานสัมพนัธ์ เพิ่มความรู้จกั และมิตรภาพ 

                  
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ีดีท่ีสุดในการเดินทางคร้ังน้ี จุดชมววิ ม่อนปุยหมอก 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
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รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ   : 5704400181 
ช่ือ – นำมสกุล   : นำงสำวณฐัริกำ เพชรพรรณ 
คณะ    : ศิลปศำสตร์ 
สำขำวชิำ    : กำรท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่                                                 : 671/120 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ 

เขตบำงกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700  
เบอร์โทรศพัท ์                                 :          083-0714615 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
รหสัประจ ำตวันกัศึกษำ   : 5704400373 
ช่ือ – นำมสกุล   : นำงสำวแพรวพรรณ ผอ่งศรี 
คณะ    : ศิลปศำสตร์ 
สำขำวชิำ    : กำรท่องเท่ียว 
ท่ีอยู ่                                                 : 445/33 อำคำรจรัญกรีนแมนชัน่ ห้อง 940 ถนนจรัญ

สนิทวงศ์  แขวงบำงขุนศรี  เขตบำงกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700  

เบอร์โทรศพัท ์                                 :          099-5272376 
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