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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อการศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และ 4) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน 
จ านวน 24 คน นักศึกษาจ านวน 26 คน และผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวจ านวน 364 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า ขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก การสร้างสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของ
น้ าพริกมะพร้าว พบว่า ได้ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าวเป็นรูปมะพร้าว 1 ลูก และครึ่งลูก โดยมีกุ้งเกาะอยู่ ที่
ลูกมะพร้าว การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอ เมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารสชาติของน้ าพริกมะพร้าวที่อร่อย
ที่สุด คือ สูตรหมูหย็อง รองลงมา คือ สูตรกุ้งแห้ง และสูตรดั้งเดิมตามล าดับ และการหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าของ
น้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่า ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวและประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า ควรมีการเพิ่มสูตรที่แตกต่างจากที่มีเป็นสูตรน้ าพริก
ปลาย่าง หรือ น้ าพริกผัดหมู 
ค าส าคัญ: น้ าพริกมะพร้าว / การเพิ่มมูลค่า / ผลิตภัณฑ์สนับสนุนการท่องเที่ยว 
 

Abstract 
The purposes of this study were 1) to study the steps of making the coconut chili paste 

of Traitrueng sub-district, Muang District, Kamphaeng Phet province, 2) to study the coconut chili 
paste brand of Traitrueng sub-district, Muang District, Kamphaeng Phet province, 3) to study the 
satisfaction of the consumers toward the coconut chili paste of Traitrueng sub-district, Muang 
District, Kamphaeng Phet province, 4) to find the guidelines to add the value of the coconut chili 
paste as the product to support the tourism of Traitrueng sub-district, Muang District, Kamphaeng 
Phet province. The data were collected from 24 people, 26 students, and 364 consumers or 
tourists. The data were analyzed using frequency, percentage, standard deviation, and content 
analysis. 
 The findings revealed that the step of making the coconut chili paste was not difficult. 
The brand design of the coconut chili paste of Traitrueng sub-district, Muang District, Kamphaeng 
Phet province was of a coconut and a half one with a shrimp on the coconut; the satisfaction of 
the consumers toward the coconut chili paste of Traitrueng sub-district, Muang District, 
Kamphaeng Phet province showed that the consumers or the tourists liked the taste of shredded 
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pork chili paste the most, followed by the dried shrimp recipe, and the original recipe; and the 
guidelines to add the value of the coconut chili paste as the product to support the tourism of 
Traitrueng sub-district, Muang District, Kamphaeng Phet province revealed that the consumers or 
the tourists including most of the people agreed that there should have other chili paste recipes 
such as fish recipe and pan-fried pork recipe. 
Keywords: Coconut chili paste / Value-added / Food Souvenirs 
 
ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

“อาหาร” ถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว ตามร้านอาหาร โรงแรม  
รีสอร์ทเท่าน้ัน ในปี ค.ศ. 1990 แต่ในปัจจุบันอาหารถูกมองว่ามีความส าคัญต่อการ “เป็นตัวแทนที่จะน าเสนอสังคม 
และรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมนั้น” (Hall, 2003) ซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งอดีตและปัจจุบัน 
(Boniface, 2003) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวทางอาหารนั้นเป็นประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสได้ การท่องเที่ยวทาง
อาหารไม่ใช่สิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ได้หยิบยกเรื่อง 
“อาหาร” มาเพื่อเป็นหัวข้อหลักในการเน้นศึกษา เนื่องจากเห็นถึงความส าคัญมากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวทางอาหารมี
อิทธิพลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยได้รับความสนใจ เนื่องจาก 1) ปัจจุบันสังคม
โลกได้ให้ความสนใจกับอาหารในเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่าง 2) มีการเกิดของแหล่งสถานที่รับประทานอาหารที่แปลก
ใหม่และ หลากหลาย 3) การส่งเสริมการตลาดที่ใช้เรื่องอาหารเป็นสิ่งดึงดูดเป็นแนวทางใหม่ที่สามารถสร้างความ
นิยมให้แก่นักท่องเที่ยวได้ 4) การสร้างประสบการณ์มากกว่าการรับประทานอาหารในบ้าน เป็นการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมแบบหน่ึงของนักท่องเที่ยว และ 5) อาหารท าให้นักท่องเที่ยวรู้สึก และสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างเชิง
ลึก หรือเรียกได้ว่า Sense of place (Hall, 2003) เป็นเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ แม้ว่าในสมัยปัจจุบันนี้
อาหารในแหล่งต่างๆ ได้รับอิทธิพลจากที่อื่นๆมากมายจนท าให้ยากที่จะแยกลั กษณะของอาหารไปตามเกณฑ์
ภูมิศาสตร์ ลักษณะอากาศ หรือประวัติศาสตร์ แต่ถือเป็นวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และปัจจัยภายนอก  

น้ าพริก เป็นอาหารประเภทหน่ึงที่คนไทยต้องรู้จักเป็นอย่างดี แม้ว่าแต่ละภาคอาจจะเรียกช่ือแตกต่างกัน
ไปบ้าง เช่น ภาคใต้เรียก “น้ าชุบ” ภาคอีสาน มี “ป่น” “แจ่ว” แต่ไม่ว่าจะเรียกช่ือต่างกันแค่ไหน ส่วนประกอบหลัก
ของน้ าพริกมีคล้ายคลึงกัน น้ าพริกมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการและป้องกันโรคภัย ต่างๆ ได้ด้วยสมุนไพรที่อยู่ใน
ถ้วยน้ าพริกประกอบด้วย พริก กระเทียม และหอมแดง ซึ่งแต่ละอย่างก็มีสรรพคุณป้องกันได้หลายแบบ เอกสาร
เผยแพร่ของศูนย์ประสานงานการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ข้อมูล
สมุนไพรแต่ละตัวไว้ว่า พริกมีรสชาติเผ็ดร้อน ช่วยกระตุ้นการท างานของล าไส้ ท าให้เจริญอาหาร ขับลม แก้หวัด แก้
ภูมิแพ้ งานวิจัยพบว่าในพริกมีสารแคปไซซินที่ช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่
เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง กระเทียมมีสาร “อัลลิซิน” กลิ่นฉุน มีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิต ช่วยไม่ให้เลือดจับตัวเป็น
ลิ่มหรืออุดตันตามผนังหลอดเลือด ลดการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด หอมแดงมีสาร “เคอร์ซิทิน” ช่วยท าความ
สะอาดเส้นเลือด ป้องกัน ไม่ให้หลอดเลือดอุดตัน นอกจากนี้ สมุนไพรที่เป็นเครื่องเคียงกินกับน้ าพริก เช่น สายบัว 
บัวบก ผักกะเฉด ผักกูด ผักหนาม ยังมีสารประกอบที่ฝรั่งเรียกว่า “ไฟโตเคมีคอลล์” มีฤทธิ์ในการป้องกันโรคร้ายต่างๆ 
เช่น คลอโรฟิลล์ ฟลาโวนอยด์ แคโรทีนอยด์ เมื่ออยู่ในผักจะออกฤทธิ์ช่วยกันเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพิ่ม
ภูมิคุ้มกันและต่อต้านอนุมูลอิสระ ในผักยังมีเส้นใยอาหาร หรือท่ีเรียกว่าไฟเบอร์นั้น ก็ยังมีประโยชน์อีกนั่นคือเส้นใย
อาหารที่ละลายน้ าจะช่วยคุมระดับไขมันและระดับน้ าตาลในเลือด ส่วนเส้นใยที่ไม่ละลายน้ าจะช่วยท าให้ระบบ
ขับถ่ายท างานได้ดีขึ้น ลดโอกาสเสี่ยงการเป็นริดสีดวงทวาร และมะเร็งล าไส้ใหญ่ (กมลวรรณ, 2554) 

ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เป็นต าบลหนึ่งที่มีน้ าพริกที่โดดเด่นที่ผลิตจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น นั่นก็คือ น้ าพริกมะพร้าว ซึ่งน้ าพริกมะพร้าว ถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชุมชนหมู่ 4 ต าบลวังพระธาตุ ซึ่งใน
อดีต น้ าพริกมะพร้าวเป็นน้ าพริกท่ีชาวบ้านหมู่ 4 ต าบลวังพระธาตุ ท าเพื่อรับประทานในครัวเรือนเท่านั้น หรือหาก
ท ามาก ก็จะแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านไปรับประทาน ป้าแดง เล่าให้ฟังว่าตอนที่มารดายังมีชีวิตอยู่ได้ท าน้ าพริกมะพร้าว
ให้รับประทานเป็นประจ า เมื่อมารดาถึงแก่กรรมแล้ว ป้าแดงจึงจะท ารับประทานในครัวเรือน เนื่องจากน้ าพริก
มะพร้าว มีส่วนผสมที่ต้องใช้มะพร้าว ซึ่งต้องเป็นมะพร้าวที่แก่จัด และใช้การขูดมะพร้าวด้วยเครื่องขูดมือเท่านั้นไม่
สามารถขูดโดยใช้เครื่องขูดมะพร้าวที่ทันสมัยได้ เนื่องจากจะท าให้เมื่อน ามะพร้าวไปท าน้ าพริกแล้วจะมีน้ ามัน
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มะพร้าวออกมามาก ท าให้น้ าพริกมีรสชาติไม่อร่อย อนึ่งนอกจากนี้ ผู้ที่ท าน้ าพริกมะพร้าวจะต้องมีความอดทนใน
การคั่วน้ าพริกให้แห้งเพื่อให้น้ าพริกเก็บรักษาไว้ได้นาน จึงท าให้มีการท าน้ าพริกมะพร้าวรับประทานน้อยมาก 
ปัจจุบันหากท่านใดจะชิมน้ าพริกมะพร้าว สามารถหาซื้อได้ในช่วงงานเทศกาลลอยกระทงของวัดวังพระธาตุ ต าบล
ไตรตรึงษ์เท่าน้ัน เพราะชุมชนหมู่ 4 ต าบลวังพระธาตุ จะรวมตัวกันท าน้ าพริกมะพร้าวจ าหน่ายเพื่อหารายได้เขาวัด
วังพระธาตุ จากการที่น้ าพริกมะพร้าวซึ่งเป็นภูมปิัญญาชาวบ้านหมู่ 4 ก าลังจะสูญหายไป จากความส าคัญดังกล่าวจึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร” 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
4. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของ

ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการมุ่งเน้นศึกษา 
1.1 ขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
1.2 สัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
1.3 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
1.4 แนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการน าเที่ยวของ

ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 

2.1 ประชาชนหมู่ที่ 4 ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 24 คน 
ก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง คือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง คือ 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ช้ันปีที่ 3 จ านวน 26 คน ท่ีเรียนรายวิชา “การท่องเที่ยวชุมชน” 
ในภาคเรียนท่ี 2/2558 

2.3 ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในต าบลไตรตรึงษ์ โดยใช้สถิตินักท่องเที่ยวในปี 2557 
เป็นฐานการค านวณ ในกลุ่มตัวอย่าง 364 คน ก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบบังเอิญ 

3. ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก ่
3.1 ขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3.2 สัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3.3 ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
3.4 แนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

ของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของ ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ขั้นตอนที่ 4 การหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้
 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
แหล่งข้อมลู 
ประชาชนหมู่ที่ 4 ต าบลไตรตรึงษ ์อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดผู้ให้ข้อมลูแบบเจาะจง คือ ผู้ที่ 

เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 24 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวของ

ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
การสร้างเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือตามล าดับ ดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับข้ันตอนการผลิตน้ าพริก 
2. ศึกษาหลักการสร้างประเด็นการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
3. สร้างประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ 

อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
4. น าแบบสัมภาษณ์เชิงลึกไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล     
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. นักวิจัยลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนหมู่ 4 ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

2. นักวิจัยจัดท าหนังสือนัดหมาย วัน และเวลากับประชาชนหมู่ 4 ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอ เมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าว 

3. นักวิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนหมู่ 4 ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรพร้อมจด
บันทึกจนครบตามจ านวนที่ก าหนด โดยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกตั้งแต่เดือน ธันวาคม  2558  

4. จัดการข้อมูลที่ได้มาเพื่อใช้ในการเขียนรายงานต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
 

ขั้นตอนที่  2 การศึกษาสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

แหล่งข้อมลู 
1. ประชาชนหมู่ที่ 4 ต าบลไตรตรงึษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม ก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง คือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสรมิและพัฒนาชุมชน 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 24 คน 

2. นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง คือ นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ช้ันปีที่ 3 จ านวน 26 คน ที่เรียนรายวิชา “การท่องเที่ยวชุมชน”  
ในภาคเรียนท่ี 2/2558 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริ ก

มะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
การเก็บรวบรวมข้อมูล     
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. นักวิจัยจัดท าหนังสือนัดหมาย วัน และเวลากับประชาชนหมู่ 4 ต าบลไตรตรึงษ์ และนักศึกษา เพื่อ
เชิญประชุมปฏิบัติการ 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการออกแบบสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 29 ถึง 31 มีนาคม  2559 

3. นักวิจัยร่วมสังเกตการณ์พร้อมจดบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้  ในการ
เขียนรายงานต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)  
 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดก าแพงเพชร 

แหล่งข้อมลู   
แหล่งข้อมูล คือ ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง โดยใช้

สถิตินักท่องเที่ยวในปี 2557 เป็นฐานในการค านวณ จ านวน 4,000 คน (ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร, 2558, หน้า 
1) ก าหนดขนาดของผู้ให้ข้อมูลโดยใช้สูตร ของ ยามาเน่ ทาโร ที่ระดับความเช่ือมั่น  ร้อยละ 95 และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนในการเลือกตัวอย่าง ร้อยละ 5 ได้ขนาดผู้ให้ข้อมูลจ านวน 364 คน (Yamana, 1973, p. 725 อ้างถึงใน 
เพชรา บุดสีทา, 2549, หน้า 153) และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (เพชรา บุดสีทา, 2549, หน้า 145) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (questionnaire) แบบปลายเปิดและปลายปิด เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอ 
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบก าหนดให้เลือกตอบ (check-list) โดยสอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวต่อน้ าพริกมะพร้าว เป็นแบบสอบถามก าหนดให้
เลือกตอบ (check-list) 

การสร้าง และหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยด าเนินการสร้างและหาคณุภาพของเครื่องมือตามล าดับ ดังน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวต่อน้ าพริกมะพร้าว ต าบล
ไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถาม 
3. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวต่อน้ าพริกมะพร้าว ต าบล

ไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
4. ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวต่อน้ าพริกมะพร้าว ต าบล

ไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรให้ผู้เช่ียวชาญด้านการท่องเที่ยวและการวิจัย จ านวน 3 ท่าน พิจารณา
ความเที่ยงตรง (validity) และความเป็นปรนัย (objective) ได้แก่ 

1. ผศ.ดร.เพชรา  บุดสีทา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
2. ดร.วาสนา  ศรจี ารญูโชต ิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
3. อาจารย์การันต์  เจรญิสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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5. น าแบบสอบถามที่ได้จากผู้เช่ียวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) โดยคัดเลือกข้อที่มีค่า  
IOC   0.5 ขึ้นไป พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ ส าหรับข้อที่ใช้ได้มี  
ค่า IOC ระหว่าง 0.8 - 1.0 

6. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว  คือ ต าบล
ไตรตรึงษ์ จ านวน 30 คน น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาค านวณค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดย 
วิธีของครอนบัค (Cronbach) ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 0.85 และ  
น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยว 
ต่อน้ าพริกมะพร้าว ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ นักวิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  

ถามผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จนครบตาม
จ านวนที่ต้องการ คือ 364 ชุด โดยใช้ผู้ ช่วยนักวิจัยจ านวน 10 คนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงเดือน  
ธันวาคม 2558 –  มีนาคม 2559 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ผู้วิจัยจะท าการตรวจสอบข้อมูลก่อนน าไปวิเคราะห์ หลังจากนั้นจะท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในรูปของค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ 
(percent) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviations) และใช้การบรรยายประกอบค าอธิบาย
ผลของข้อมูล 

 
ขั้นตอนที่ 4 การหาแนวทางการเพ่ิมมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

แหล่งข้อมลู 
แหล่งข้อมูล คือ ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง  

จังหวัดก าแพงเพชร ก าหนดขนาดผู้ให้ข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 15 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ 
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในขั้นตอนที่ 3 และประชาชนหมู่ที่ 4 ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 5 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้ที่ปรุงน้ าพริกมะพร้าว 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวในขณะที่ตอบแบบสอบถาม 
2. ผู้วิจัยสอบถามประชาชนหมู่ที่ 4 ต าบลไตรตรึงษ์ ในขณะที่ร่วมกันสร้างสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของ

น้ าพริกมะพร้าว 
3. นักวิจัยรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการเขียนรายงานต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า 

การผลิตน้ าพริกมีขั้นตอน ดังนี้ 
สูตรในการผลิตน้ าพริกมะพร้าว มีเครื่องปรุงดังน้ี 
1. พริกแดงเม็ดใหญ่    1 กิโลกรัม 
2. พริกแดงเม็ดเล็ก  1/2 กิโลกรัม 
3. หอมแดง    1 กิโลกรัม 
4. กระเทียม    1 กิโลกรัม 
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5. กะปิ    100 กรัม 
6. มะขามเปียก   100 กรัม 
7. เกลือ    500 กรัม 
8. น้ าตาลทราย   1 กิโลกรัม 
9. มะพร้าวแก่   2 กิโลกรัม 
วิธีการผลิตน้ าพริกมะพร้าว มีขั้นตอนดังนี้ 
1. ต าน้ าพริกให้ละเอียด 
2. เผาหอมกระเทียม ให้หอม 
3. น าส่วนผสมข้อ 1 และ 2 มาต าให้ละเอียดพร้อมกัน 
4. ใส่เครื่องปรุงท่ีเหลือ คือ กะปิ มะขามเปียก ให้เข้ากับน้ าพริก 
5. น ามะพร้าวไปคั่วให้เหลืองและหอม 
6. น้ าพริกท่ีต าแล้วมาต าพร้อมมะพร้าวอีกครั้ง 
7. น้ าพริกในข้อ 6 ลงผัดให้หอม และแห้ง เติมเครื่องปรุง ได้แก่ เกลือ และน้ าตาลทราย 
8. พักน้ าพริกให้เย็น บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ 

2. การสร้างสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
พบว่า ได้ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าว 4 แบบ ดังนี้ แบบท่ี 1 เป็นรูปมะพร้าวผ่าครึ่งและมีกุ้งอยู่ตรงกลางมะพร้าว 2 
ตัว โดยมีลายเส้นสีแดง เหลืองและฟ้าล้อมรอบ แบบที่ 2 เป็นรูปมะพร้าว 1 ลูก และครึ่งลูก โดยมีกุ้งเกาะอยู่ที่ลูก
มะพร้าว โดยมีลายเส้นสีด า ชมพู ฟ้าและฟ้าอ่อนล้อมรอบ แบบท่ี 3 เป็นรูปมะพร้าว 1 ลูก และครึ่งลูก โดยมีกุ้งเกาะ
อยู่ท่ีลูกมะพร้าว และแบบท่ี 4 เป็นรูปมะพร้าว 1 ลูก และครึ่งลูก โดยมีกุ้งเกาะอยู่ที่ลูกมะพร้าว และอยู่กลางครึ่งลูก 
1 ตัว จากท้ัง 4 แบบ ประชาชนและนักศึกษามีมติร่วมกันว่าควรใช้แบบท่ี 3 เป็นสัญลักษณ์ตรายี่ห้อน้ าพริกมะพร้าว 
ของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

 
ภาพที่ 1 ตราสัญลักษณต์รายีห่้อน้ าพริกมะพร้าว แบบท่ี 3 

 
3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัด

ก าแพงเพชร พบว่า ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารสชาติของน้ าพริกมะพร้าวอร่อยที่สุด คือ 
สูตรหมูหย็อง รองลงมา คือ สูตรกุ้งแห้ง และสูตรดั้งเดิม ตามล าดับ หากพิจารณาการปรับปรุงสูตรในแต่ละสูตร 
พบว่าควรปรับปรุงน้ าพริกมะพร้าวสูตรดั้งเดิมมากที่สุด รองลงมา คือ สูตรกุ้งแห้ง และสูตรหมูหยอง ตามล าดับ  ดัง
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับรสชาติของน้ าพริกมะพร้าวที่รับประทาน  

รสชาติของน้ าพริกมะพร้าวที่รับประทาน จ านวน ร้อยละ 
น้ าพริกมะพร้าวสูตรด้ังเดิม   
มีรสชาติอร่อย 315 86.50 
เฉยๆ 34 9.30 
ควรปรับปรุงรสชาต ิ 15 4.20 

รวม 364 100.00 
น้ าพริกมะพร้าวสูตรกุ้งแห้ง   
มีรสชาติอร่อย 327 89.90 
เฉยๆ 24 6.60 
ควรปรับปรุงรสชาต ิ 13 3.50 

รวม 364 100.00 
น้ าพริกมะพร้าวสูตรหมูหยอง   
มีรสชาติอร่อย 329 90.40 
เฉยๆ 27 7.40 
ควรปรับปรุงรสชาติ  2 0.50 

รวม 364 100.00 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารสชาติของน้ าพริกมะพร้าวท่ี
อร่อยท่ีสุด คือ สูตรหมูหยอง คิดเป็นร้อยละ 90.40 รองลงมา คือ สูตรกุ้งแห้ง คิดเป็นร้อยละ 89.90 และสูตรดั้งเดิม 
คิดเป็นร้อยละ 86.51 ตามล าดับ หากพิจาณาการปรับปรุงสูตรในแต่ละสูตร พบว่า ควรปรับปรุงน้ าพริกมะพร้าวสูตร
ดั้งเดิมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.20  รองลงมา คือ สตูรกุ้งแห้ง คิดเป็นร้อยละ 3.50 และสูตรหมูหยอง คิดเป็นร้อย
ละ 0.50 ตามล าดับ 

4. การหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวและประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า 
ควรมีการเพิ่มสูตรที่แตกต่างจากที่มีเป็นสูตรน้ าพริกปลาย่าง หรือ น้ าพริกผัดหมู รองลงมา คือ จัดท าบรรจุภัณฑ์ที่
เปิดง่ายสะดวกต่อผู้บริโภค และ จัดท าการส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เช่น ลดแลกแจกแถม ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 2 แนวทางในการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑเ์พื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 

ล าดับที ่ รายการ ความถี่ 
1 เพิ่มสูตรจากท่ีมีเป็นปลาย่าง หรือน้ าพริมผัดหมู 20 
2 จัดท าบรรจุภัณฑ์ที่เปิดง่ายสะดวกต่อผู้บริโภค 15 
3 จัดท าการส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เช่น ลดแลกแจกแถม 12 

 จากตารางที่ 2 แนวทางในการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว 
พบว่า ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวและประชาชนส่วนใหญ่เป็นว่า ควรมีการเพิ่มสูตรที่แตกต่างจากที่มีเป็นสูตรน้ าพริก
ปลาย่าง หรือ น้ าพริกผัดหมู จ านวน 20 คน รองลงมา คือ จัดท าบรรจุภัณฑ์ที่เปิดง่ายสะดวกต่อผู้บริโภค จ านวน 
15 คน และจัดท าการส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เช่น ลดแลกแจกแถม จ านวน 12 คน ตามล าดับ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของ
ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตน้ าพริก
มะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 2. เพื่อศึกษาสัญลักษณ์ตรายี่ห้อของน้ าพริกมะพร้าว

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 1) 224 

 

ของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าว
ของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 4. เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีการรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิจาก 1.ประชาชนหมู่ที่ 4 ต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 24 คน ก าหนดผู้ให้ข้อมูล
แบบเจาะจง คือ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2. นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ชั้นปีที่  3  จ านวน 26 คน ที่ เ รียนรายวิชา “การท่องเที่ยวชุมชน” ในภาคเรียนที่  
2/2558 3. ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในต าบลไตรตรึงษ์ โดยใช้สถิตินักท่องเที่ยวในปี 2557 
เป็นฐานการค านวณ ในกลุ่มตัวอย่าง 364 คน ก าหนดผู้ให้ข้อมูลแบบบังเอิญ และรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ ใน
ประเด็นท่ีส าคัญ 2 ข้อ ได้ดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อน้ าพริกมะพร้าวของต าบลไตรตรึงษ์  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารสชาติ
ของน้ าพริกมะพร้าวอร่อยที่สุด คือ สูตรหมูหย็อง รองลงมา คือ สูตรกุ้งแห้ง และสูตรดั้งเดิม ตามล าดับ  และในการ
ตดัสินใจเลือกซื้อน้ าพริกมะพร้าวครั้งต่อไป พบว่า ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อ คือ สูตรกุ้ง
แห้ง สูตรหมูหย็อง และสูตรดั้งเดิม ตามล าดับ โดยมีความต้องการในการซื้อน้ าพริกมะพร้าวครั้งต่อไป จ านวน 2 
กระปุก 1 กระปุก 3 กระปุก และมากกว่า 3 กระปุก ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบงกช พ่วงรักษา 
(2551) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อสินค้า OTOP ประเภทน้ าพริก
ส าเร็จรูปพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบรับประทานน้ าพริกส าเร็จรูปกับข้าวสวยหรือผัก
จิ้ม โดยชอบน้ าพริกส าเร็จรูปท่ีเผ็ดระดับปานกลาง และชาญณรงค์ รอสูงเนิน (2548) ที่ศึกษาเรื่องส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ าพริกแกงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปริมาณที่ซื้อต่อครั้งโดยเฉลี่ย
น้อยกว่า 100 กรัม (น้อยกว่า 1 ขีดหรือ 2 ซอง) เพื่อน าไปปรุงอาหารรับประทานกันเองในครัวเรือนมากที่สุด 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4  เพื่อหาแนวทางการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวของต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า แนวทางในการเพิ่มมูลค่าของน้ าพริกมะพร้าว
ให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว พบว่า ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวและประชาชนส่วนใหญ่ เห็นว่า ควร
เพิ่มส่วนที่แตกต่างจากที่มีเป็นสูตรน้ าพริกปลาย่าง หรือน้ าพริกผัดหมู รองลงมา คือจัดท าบรรจุภัณฑ์ที่เปิดง่าย
สะดวกต่อผู้บริโภค และจัดท าการส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เช่น ลดแลกแจกแถม (Promotion) ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนวัฒน์ คงทอง (2555) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อน้ าพริกพร้อมบริโภค พบว่า ปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกในแต่ละปัจจัยหลัก
ปรากฏผลดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ คือ รสชาติน้ าพริกอร่อย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด และบงกช พ่วงรักษา (2551) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคใน
การซื้อสินค้า OTOP ประเภทน้ าพริกส าเร็จรูปพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์ พบว่า รูปแบบบรรจุภัณฑ์มีความสัมพันธ์
กับเพศนอกจากนี้ราคาที่เหมาะสมในการซื้อและความถี่ในการซื้อมีความสัมพันธ์กับระดับการศึกษาและรายได้ของ
ผู้บริโภค 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร ส านั กงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนต าบลไตรตรึงษ์ ควรน าข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์น้ าพริกเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายน้ าพริกและใช้ในการสนับสนุน
การพัฒนาน้ าพริกของประชาชน 
 2. ประชาชนต าบลไตรตรึงษ์ ควรน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาน้ าพริกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สนับสนุน
การท่องเที่ยวของต าบลไตรตรึงษ์ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยต่อยอด ด้านการพัฒนาการผลิตของผลติภณัฑ์น้ าพริกมะพร้าวและน้ าพริกก าแพงพังให้มี
ประสิทธิภาพและหลากหลายมากยิ่งข้ึน  
 2. ควรศึกษาวิจัยประยุกต์ และพฒันาทดลองเชิงพาณิชย์ เนื่องจากการผลิตของผลิตภณัฑ์น้ าพริกมะพร้าว
และน้ าพริกก าแพงพังน่าจะมศีักยภาพด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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