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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภคชาวไทยมุสลิม กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาไดมาจากการ
เช่ือมโยงทฤษฎีวาดวยการกระทําที่มีเหตุผล (Theory of Reasoned Action) เขากับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix Theory) และการศึกษาตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค โดยตัวแปรอิสระที่ผูวิจัยเช่ือวามีผลกระทบตอระดับ
ความสําคัญที่ผูบริโภคชาวไทยมุสลิมใหเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารประกอบดวย อายุ อาชีพ 
ระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม ระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนาอิสลามในการเลือกรับประทานอาหาร ระดับความ
เช่ือมั่นตอหนวยงานผูออกตราเครื่องหมายรับรองฮาลาล และระดับความสัมพันธที่มีตอเพื่อนหรือบุคคลตางศาสนา 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงสนใจศึกษาผูบริโภคชาวมุสลิมที่อาศัยอยูในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต อันประกอบดวย 
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งเปนจังหวัดที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยูหนาแนนที่สุดและเปนประชากรสวนใหญของ
ทั้ง 4 จังหวัดดวย โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามซึ่งกลุมตัวอยางตองทําความเขาใจและตอบ
คําถามดวยตัวเอง (Self-Administered Questionnaire) ในสวนของกลุมตัวอยางที่ใชนั้น มีจํานวนทั้งสิ้น 900 ตัวอยางซึ่งเลือก
มาตามสัดสวนที่ไดกําหนดไวในแตละจังหวัด และการเลือกตัวอยางนั้นจะใชดุลยพินิจ (Judgment Sampling) รวมกับคําถาม
เบื้องตน (Screener Questions) เพื่อคัดเลือกผูตอบแบบสอบถามซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนด 

ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา ระดับความสําคัญของเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารนั้นมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญในแตละกลุมผลิตภัณฑอาหารที่ซื้อ และระดับความเชื่อมั่นที่ผูบริโภคชาวไทยมุสลิมมีตอตรา
เครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยประเทศตาง ๆ นั้น มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ในสวนของการทดสอบสมมติ 
ฐานการวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิต 
ภัณฑอาหารของผูบริโภคชาวไทยมุสลิมนั้นพบวา อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม ระดับความเครงครัดตอหลัก 
การศาสนาอิสลามในการเลือกรับประทานอาหาร และระดับความเชื่อมั่นตอหนวยงานผูออกตราเครื่องหมายรับรองฮาลาล มี
ผลกระทบตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร ในขณะที่ระดับ
ความสัมพันธที่มีตอเพื่อนหรือบุคคลตางศาสนานั้น ไมมีผลกระทบตอระดับความสําคัญดังกลาว 

ผลของการวิจัยนี้ มีคุณคาในเชิงทฤษฎีในฐานะที่เปนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคชาวไทยมุสลิมที่ได
พยายามศึกษาและอธิบายถึงผลกระทบของปจจัยตาง ๆ ตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภคชาวไทยมุสลิม ซึ่งจะเปนพื้นฐานในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคชาวไทยมุสลิมในอนาคต



ตอไป ขอมูลจากการวิจัยนี้จะสามารถสรางความตระหนักตอทุกฝายที่เกี่ยวของถึงความสําคัญและอิทธิพลของตราเครื่อง 
หมายรับรองฮาลาลตอพฤติกรรมผูบริโภคชาวไทยมุสลิม และมีประโยชนตอผูประกอบการ องคกร หนวยงานตาง  ๆ ที่เกี่ยว 
ของในการนําขอมูลจากการวิจัยไปประยุกตใชเพื่อสรางความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑอาหารของตน ตลอดจนสรางความเชื่อมั่น
ตอตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทยและการสงเสริมภาพลักษณที่ดีของผลิตภัณฑอาหารไทยในตลาดมุสลิมโลกตอไป 

 
ABSTRACT 

As the Halal logo has been gaining recognition among Muslim consumers, the question is whether such 
symbol has any weight on the group’s selection process when making a purchase.  Therefore, a research was 
conducted to determine the factors affecting the level of significance given to the Halal logo by Muslim 
consumers when forming food products purchasing decisions.  An attempt to understand such behaviour began 
by developing a conceptual boundary derived from the combination between the theory of reasoned action and 
the marketing mix.  The independent variables assumed to affect the significance level of the logo among the 
Thai Muslim consumers in this study included age, occupation, the Islamic education level, the commitment to 
the Islamic food law, the confidence towards the Halal logo issuer, and the interactivity among other religion 
followers. 
            The four most southern provinces of Thailand were selected as a context of this study because these 
vicinities provide the most condensed population of Muslims.  The aforementioned areas consisted of Pattani, 
Yala, Narathiwat, and Satul.  The self-administered questionnaires were distributed to the target population, 
which was a total of 900 samples.  The sample size was drawn from a predetermined quota of each province.    
In addition, the use of judgment sampling and screener questions were applied in order to obtain the appropriate 
samples. 
            The findings demonstrated that the importance of the Halal logo in making purchasing decisions varied in 
each food product group quite extensively.  Furthermore, a significant variation can also be observed regarding 
the confidence level that Thai Muslim consumers placed on each country’ s own Halal logo.  The other factors 
such as age, occupation, the Islamic education level, the commitment to the Islamic food law, and the confidence 
towards the Halal logo issuer rendered some parts in the differences of placing importance to the Halal logo in 
food purchasing decisions.  The only factor not relating to the subject matter was the interactivity among other 
religion followers. 
        The findings of this research offered a theoretical value regarding the Thai Muslim consumer behaviour.  
The study of the factors affecting the importance of the Halal logo for Thai Muslims making purchasing 
decisions also provided a basis for further examination of this specific consumer group.  Not only does the 
outcome of the research reveal the importance of the Halal logo for Thai Muslim consumers, it would be also 
beneficial to business producers, entities, and related parties as a guidance in applying the result to gain 
consumer trust on the product with the Halal logo issued by Thailand.  Ultimately, it could promote Thai Muslim 
food products in the world arena in the future. 

 

ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย 
“ศาสนาอิสลาม” เปนศาสนาที่มีผูนับถือมากเปน

อันดับ 2 ของโลก และเปนศาสนาที่มีอัตราการเจริญเติบโต
สูงสุด ดวยจํานวนประชากรโลกกวา 6 พันลานคน ประมาณ
การวามีผูนับถือศาสนาอิสลามประมาณ 1.5 พันลานคน คิด
เปนรอยละ 25 กระจายอยูใน 160 ประเทศทั่วโลก (ศูนยวิจัย
กสิกร, 2544) 

ประชากรของประเทศไทยมีผูนับถือศาสนาอิสลาม
มากเปนอันดับ 2 ของประเทศ และจากประชากรของประ 
เทศจํานวน 60.62 ลานคนนั้น เปนมุสลิมหรือผูที่นับถือ
ศาสนาอิสลามประมาณ 2.82 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 
4.65 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543) โดยอาศัยกระจายอยู
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะใน 4 จังหวัดชายแดน

ภาคใตอันประกอบดวย ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล
ถือเปนจังหวัดที่มีประชากรมุสลิมอาศัยอยูหนาแนนที่สุด 
และเปนประชากรสวนใหญของทั้ง 4 จังหวัดขางตนดวย  

ผูนับถือศาสนาอิสลาม หรือมุสลิมนั้น เปนผูซึ่งมี
ความเขมงวดกับการดําเนินชีวิตตามวิถีทางที่ถูกบัญญัติไว
ในคัมภีรอัลกรุอานและการกระทําที่ศาสดามูฮัมหมัดไดทรง
ปฏิบัติไวเปนแบบอยาง (ซุนนะฮ) ในทุกมิติของการดําเนิน
ชีวิต รวมไปถึงขอบัญญัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ซึ่งมี
ความแตกตางจากผูนับถือศาสนาอื่น คือ จะเลือกบริโภค
เฉพาะอาหารที่อนุมัติตามหลักการอิสลาม ใหมุสลิมบริโภค
ได หรือที่เรียกวา อาหารฮาลาล (Halal Food) (พิทักษ  กอ-
เกียรติพิทักษ, 2543) 



จากการศึกษากลุมชนชาวบอหราส (Bohras) ซึ่งเปน
กลุมชนที่มีความยึดมั่นตอหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม
อยางเครงครัดกลุมหนึ่งในอินเดียและปากีสถาน พบวาเปน
กลุมชนที่ปฏิเสธการบริโภคอาหารที่ไมไดรับการอนุมัติ
ตามหลักการศาสนาอิสลาม ปฏิเสธการบริโภคเครื่องดื่มที่
มีสวนผสมของแอลกอฮอล (Blank, 1998) 

กลุมผูบริโภคชาวมุสลิมหรือผูที่นับถือศาสนาอิสลาม 
ถือเปนตลาดที่มีศักยภาพไมเฉพาะตลาดภายในประเทศ
เทานั้น แตยังหมายถึงศักยภาพในตลาดโลกดวย ประมาณ
การวา การบริโภคอาหารฮาลาลของโลกมีมูลคาตลาดรวม
ประมาณ 150 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,750 
พันลานบาท (Mohamed, 2001) 

แนวโนมตลาดการนําเขาผลิตภัณฑอาหารของกลุม
ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมีมูลคาการนําเขามากกวาป
ละ 350 พันลานบาท และประเทศไทยมีสวนแบงในตลาด
เพียง 10 พันลานบาท หรือเพียงรอยละ 3 เทานั้น สําหรับ
ตลาดอาหารฮาลาลในประเทศก็นับวาเปนตลาดที่มีขนาด
ใหญ เนื่องจากประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม มีถึง 2.82 
ลานคน (ศูนยวิจัยกสิกร, 2544)  

ประเทศผูผลิตอาหารรายสําคัญตางใหความสนใจใน
การดําเนินกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคชาวมุสลิม เชน ประเทศมาเลเซีย ไดกําหนด 
เปนยุทธศาสตรใหประเทศเปนศูนยกลางการผลิตอาหาร    
ฮาลาลเพื่อการสงออกไปยังตลาดมุสลิมทั่วโลก (Sharif, 
2000) การต่ืนตัวของวงการอุตสาหกรรมอาหารตอกรณี
ศักยภาพของตลาดอาหารฮาลาลโลก การใหความสําคัญกับ
การปดปายฉลากแสดงถึงการปลอดสวนประกอบจากพืชที่
ผานกระบวนการตัดตอพันธุกรรม (GMO-Free) ของบริษัท 
เนสเลย เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคชาวมุสลิม
และผูบริโภคชาวยิวในตลาดโลก ซึ่งเปนกลุมผูบริโภคที่มี
ความเคลือบแคลงในแงจริยธรรมตอกระบวนการตัดตอทาง
พันธุกรรม (GMO) (Agri-Industry Europe, 1999) การผาน
รางกฎหมายอาหารฮาลาล (Halal Food Act) ของสภาสูง    
มลรฐัอิลินอยส ดวยมติเอกฉันท เปนตน 

กรณีของผูบริโภคชาวมุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย 
ไดมีปฏิกิริยาตอตานผลิตภัณฑเครื่องชูรสตราอายิโนะโมะ-
โตะ ที่ตองสงสัยวาเจือปนสวนผสมที่ไมไดรับอนุมัติให
บริโภคตามหลักการศาสนาอิสลามมีผลกระทบตอยอดขาย
ในตลาดโลกโดยรวม เปนผลใหราคาหุนของบริษัทเครื่อง

ชูรสตราอายิโนะโมะโตะ ในตลาดหุนโตเกียวตกลงอยางรุน 
แรง ถือเปนตัวอยางหนึ่งของผลกระทบที่ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารไดรับจากการละเลยตอขอปฏิบัติตาม
หลักการศาสนาอิสลามในการตอบสนองความตองการของ
ตลาดเปาหมายที่เปนมุสลิม (Jiji Press, 2001) 

ผูบริโภคชาวมุสลิมตองการเลือกซื้อสินคาและบริการ 
จากผูขายที่ไดรับการรับรองฮาลาล ซึ่งชวยใหผูบริโภค
สามารถแยกแยะไดงายขึ้นและรูสึกมั่นใจมากขึ้น ในการ
เลือกบริโภคสินคาที่ไดรับการรับรองฮาลาล และผูผลิตยัง
ไดรับความไววางใจจากผูบริโภคชาวมุสลิมในการซื้อผลิต- 
ภัณฑนั้นอยางตอเนื่องดวย (พิทักษ กอเกียรติพิทักษ, 2543) 

ผูบริโภคชาวมุสลิมจะเกิดความจงรักภักดีตอผลิต- 
ภัณฑอาหารที่ตนซื้อก็ตอเมื่อ 1. ไดรับผลิตภัณฑที่ตองการ
อยางสม่ําเสมอ 2. ผูผลิตหรือผูขายยึดมั่นในการผลิตและ
การใชวัตถุดิบซึ่งเปนที่อนุมัติตามหลักการศาสนาอิสลาม 
และ 3. ผูบริโภคตองการการรับรองจากหนวยงานที่ไดรับ
ความเชื่อถือ เพื่อขจัดความสงสัยวาผลิตภัณฑอาหารที่ตน
เลือกซื้อนั้นเปนที่อนุมั ติตามหลักการศาสนาอิสลาม
หรือไม (El-Mouelhy, 2000) 

ปจจุบันผูบริโภคชาวมุสลิมใหความสําคัญกับการ
เลือกซื้ออาหารซึ่งเปนที่อนุมัติตามหลักการศาสนาอิสลาม 
(Halal Food) ในประเทศมุสลิมที่มีการขยายตัวของจํานวน
ประชากรสูง การผลิตอาหารภายในประเทศไมเพียงพอตอ
ความตองการจึงจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ และตอง
ผานการรับรองฮาลาล โดยพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
อาหารในปจจุบันนั้น ผูบริโภคชาวมุสลิมไมตองการอาน
รายละเอียดสวนผสมทุกครั้งกอนที่การตัดสินใจซื้อวามี
สวนผสมที่ผิดหลักการศาสนาอิสลามหรือไมอีกตอไป แต
ผูบริโภคตองการความมั่นใจและความสะดวกโดยการ
เลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑที่ผานการตรวจสอบและไดรับ
การรับรองฮาลาลเทานั้น (Riaz, 1998) 

การใชเครื่องหมายฮาลาลบนฉลากของผลิตภัณฑ    
ฮาลาลทุกชนิดมีบทบาทสําคัญที่ชวยสงเสริมการขาย แมวา
ผลิตภัณฑบางชนิดอาจไมจําเปนที่จะตองแสดงเครื่อง 
หมายฮาลาล เชน ผลิตภัณฑจากอาหารทะเล ผักและผลไม
สดเปนตน แตถามีเครื่องหมายฮาลาลแสดงอยูที่หีบหอหรือ
ฉลากก็จะมีผลตอการเลือกซื้อของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 
(ศูนยวิจัยกสิกร, 2544) 



การขอเครื่องหมายรับรองฮาลาล (Halal Logo) จาก
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย  ถือเปน      
กลยุทธที่มีความจําเปนสําหรับผูผลิตอาหารชาวไทย เพื่อ
สรางความเชื่อมั่นตอผูบริโภคชาวมุสลิมทั้งตลาดภายใน 
ประเทศและตลาดตางประเทศวา ผลิตภัณฑอาหารจากประ 
เทศไทยนั้นอยูในสถานะที่อนุมัติใหบริโภคไดสําหรับ
มุสลิม ตามหลักการของอสิลาม 

จากความสําคัญและศักยภาพของตลาดผูบริโภคชาว
มุสลิมดังกลาวขางตน จึงเปนที่มาของปญหาในการทําวิจัย
ในครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัยมุงสนใจศึกษาถึง “ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดย
ผูบริโภคชาวมุสลิมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร: 
กรณีศึกษาของชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต” 
โดยผูวิจัยหวังวาผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะเปนแนวทางให
ทุกฝายที่เกี่ยวของไดเกิดการเรียนรู มีความเขาใจ ตระหนัก
ถึงความตองการ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมอันเปน
เอกลักษณของผูบริโภคชาวมุสลิม ตลอดจนไดทราบถึง
ปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่อง 
หมายรับรองฮาลาลโดยผูบริโภคชาวมุสลิมในการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑอาหาร และหวังวาทุกฝายที่ เกี่ยวของจะ
สามารถนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปประยุกตใชในการดําเนิน
กลยุทธทางการตลาด เพื่อเสริมสรางศักยภาพและขอได 
เปรียบทางการแขงขันใหกับผลิตภัณฑอาหารของไทย ใน
ตลาดเปาหมายที่เปนมุสลิมตอไป 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของปจจัยตางๆ ที่มีตอ
ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภคชาวมุสลิม 

2. เพื่อศึกษาถึงความแตกตางของระดับความสําคัญ   
ที่ ผูบริโภคชาวมุสลิมให กับเครื่องหมายฮาลาลในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารแตละกลุม (Product Category) 

3. เพื่อศึกษาถึงระดับความเชื่อมั่นของผูบริโภคชาว
ไทยมุสลิมที่มีตอเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดย
ประเทศตาง ๆ 

 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
เพื่ อ เปนการตอบปญหาและสอดคลองกับวัตถุ 

ประสงคการวิจัย จึงกําหนดสมมติฐานการวิจัย โดยทําการ
ทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนี้ 

H1. ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮา
ลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารแตกตางกันในแตละ
กลุมผลิตภัณฑอาหาร ( Paired-Samples t-test) 

H2. ระดับความเชื่อมั่นที่มีตอเครื่องหมายรับรองฮา
ลาลที่ออกโดยประเทศตาง ๆ มีความแตกตางกันออกไปใน
แตละประเทศ (Paired-Samples t-test) 

H3. ระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนาอิสลามใน
การเลือกรับประทานอาหาร (COMMIT) มีความแตกตางกัน
ในแตละระดับอายุ (Age) (One Way ANOVA) 

H4. ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮา
ลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร (SIGNIFIC) มีความ
แตกตางกันในแตละระดับอายุ (Age) (One Way ANOVA) 

H5. ระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนาอิสลามใน
การเลือกรับประทานอาหาร (COMMIT) มีความแตกตางกัน
ในแตละกลุมอาชีพ (OCCUPATI) (One Way ANOVA) 

H6. ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮา
ลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร (SIGNIFIC) มี ความ
แตกตางกันในแตละกลุมอาชีพ (OCCUPATI) (One Way 
ANOVA) 

H7. ระดับความสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลตาง
ศาสนา (Interact) มีความแตกตางกันในแตละกลุมอาชีพ 
(OCCUPATI) (One Way ANOVA) 

H8. ระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนาอิสลาม
ในการเลือกรับประทานอาหาร (COMMIT) มีความแตก 
ตางกันตามลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย (INHABITA) (One 
Way ANOVA) 

H9. ระดับความสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลตาง
ศาสนา (Interact) มีความแตกตางกันตามลักษณะชุมชนที่
อยูอาศัย (INHABITA) (One Way ANOVA) 

H10. ระดับความสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลตาง
ศาสนา (INTERACT) มีผลกระทบเชิงลบกับระดับความ  
 

 
 
 



สําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหาร (SIGNIFIC) (Regression Analysis) 

H11. ระดับความเชื่อมั่นตอหนวยงานผูออกตรา
เครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทย (CONFIDEN) มีความ
แตกต างกันในแตละระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม 
(ISLAM_E) (One Way ANOVA) 

H12. ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร (SIGNIFIC) มี
ความแตกตางกันในแตละระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม 
(ISLAM_E) (One Way ANOVA) 

H13. ระดับความสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลตาง
ศาสนา (Interact) มีความแตกตางกันในแตละระดับ
การศึกษาสามัญ (GEN_E) (One Way ANOVA) 

H14. ระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนาอิสลาม
ในการเลือกรับประทานอาหาร (COMMIT) มีผลกระทบ
เชิงบวกกับระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรอง 
ฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร  (SIGNIFIC) 
(Regression Analysis) 

H15. ระดับความเชื่อมั่นตอหนวยงานผูออกตรา
เครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทย (CONFIDEN) มีผล 
กระทบเชิงบวกกับระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร (SIGNIFIC) 
(Regression Analysis) 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ประโยชนตอวงการวิชาการ ผูศึกษาพฤติกรรมผู 
บริโภค และผูสนใจทั่วไป 

 1.1  ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารของผูบริโภคชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยูใน 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต 

 1.2  ทําใหทราบถึงผลกระทบของปจจัยสวนบุคคล 
(Personal Factor) ปจจัยทางดานจิตวิทยา (Psychological 
Factor) ปจจัยทางดานสังคม (Social Factor) และปจจัยทาง
ภูมิศาสตร (Demographic Factor) ที่มีตอระดับความสําคัญ
ที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาล ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหารของผูบริโภคมุสลิม 

 1.3  ทําใหทราบถึงระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่อง 
หมายฮาลาลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารของ
ผูบริโภคมุสลิมในการเลือกซื้อผลติภัณฑอาหารแตละกลุม 

 1.4  ทําใหทราบถึงระดับความเชื่อมั่นที่ผูบริโภคชาว
ไทยมุสลิมมีตอเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยประเทศ
ตางๆ 

2.  ประโยชนตอผูประกอบการ 
  2.1 ผูประกอบการหรือผูสงออกผลิตภัณฑอาหาร

สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตในการวางแผนการจัดจํา 
หนาย กลยุทธทางการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคชาวมุสลิมทั้งตลาดภายในและตลาดตางประเทศ  

3.  ประโยชนตอหนวยงานรัฐบาล องคกรท่ีเก่ียวของ 
และเศรษฐกิจของประเทศ 

     3.1 หนวยงานรัฐบาลที่เกี่ยวของสามารถนําผลการ 
วิจัยไปประยุกตใชในการวางแผนและกําหนดกลยุทธเพื่อ
สงเสริมการสงออกอาหารฮาลาลไปยังตลาดโลก 

     3.2 หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกเครื่อง 
หมายรับรองฮาลาลของไทยสามารถนําผลการวิจัยไปประ 
ยุกตใชเพื่อสรางความเชื่อมั่นในเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ของไทยตอผูบริโภคชาวไทยมุสลิม ผูประกอบการนําเขา
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาลและตอผูบริโภคชาวมุสลิมใน
ตลาดโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันแกผลิตภัณฑ
อาหารของไทย และสามารถนําเงินตรากลับสูประเทศ 

4.  ประโยชนตอผูบริโภคชาวไทยมุสลิม 
   4.1 ผูบริโภคชาวไทยมุสลิมสามารถเลือกซื้อผลิต- 

ภัณฑหมวดอาหารไดหลากหลายมากขึ้นและลดความวิตก
กังวลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารอันเนื่องมาจาก
ผูประกอบการไดเขาใจในบทบาทและความสําคัญของเครื่อง 
หมายรับรองฮาลาล 

 
วรรณกรรมปริทรรศน 

งานวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอระดับความ 
สําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาล ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑอาหารโดยตรงนั้นยังไมมีผูวิจัยทานใดทําการ
วิจัยมากอนผูวิจัยจึงไดศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ   
กับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมและความรูสึกนึกคิด
ทัศนคติ ความเชื่อมั่นของผูบริโภคเกี่ยวกับเรื่องตางๆ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการอธิบายถึงอิทธิพลของปจจัยหรือ
ตัวแปรที่ ผู วิจัยตองการศึกษาวาปจจัยใดบางที่นาจะมี
อิทธิพลตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรอง 
ฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร  ซึ่งการศึกษา
งานวิจัยเหลานี้ทําใหผูวิจัยสามารถกําหนดเปนกรอบแนว 



คิด การกําหนดตัวแปร และการสรางเครื่องมือในการวิจัย
ตอไป 

นอกเหนือจากการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของแลว
การวิจัยในครั้งนี้ยังนําทฤษฎีทางดานพฤติกรรมผูบริโภคมา
ใชในการสรางกรอบแนวคิดในการวิจัยดวย คือ 

1.   ทฤษฎีวาดวยการกระทําที่มีเหตุผล (Theory of 
Reasoned Action) 

การวิจัยในครั้งนี้ไดนําทฤษฎีวาดวยการกระทําที่มี
เหตุผล (Theory of Reasoned Action) (Ajzen & Fishbein, 
1980; Fishbein & Ajzen, 1975) มาประยุกตใช โดยทฤษฎีนี้ 
ไดใหความสําคัญกับองคประกอบ 2 ประการที่จะสงผลกระ 
ทบตอความตั้งใจที่จะทําอะไรบางอยาง ซึ่งไดแก ทัศนคติ 
(Attitude) และอิทธิพลของคนรอบขาง (Subjective Norm) 
ซึ่งทฤษฎีนี้กลาววา ทัศนคติที่มีตอการกระทําและอิทธิพล
ของคนรอบขางที่มีตอการกระทํานั้น สงผลใหเกิดความ
ต้ังใจที่จะกระทําสิ่งนั้น ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
จริงในที่สุด  

2.   ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  (Marketing 
Mix Theory) 

นอกจากนี้ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลยังเกี่ยวของกับปจจัยทางการตลาดซึ่งมี
ผลกระทบตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลอีกดวย ดังนั้นทฤษฎีวาดวยสวนประสมทางการ 
ตลาด (Marketing Mix Theory) (Kotler, 1997) จึงถูกนํามา
ประยุกตใชอีกทฤษฎีหนึ่ง โดยทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค      
ที่จะศึกษาถึงผลกระทบของสวนประสมทางการตลาด    

คือ Product (ผลิตภัณฑ) Price (ราคา) Place (ชองทางการ   
จัดจําหนาย) และ Promotion (การสงเสริมการตลาด)     
(Marketing Mix หรือ 4Ps) ซึ่งในงานวิจัยช้ินนี้มุงศึกษา
เฉพาะระดับความสําคัญที่ผูบริโภคใหกับเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารกลุมตางๆ 
(ประเภทผลิตภัณฑ หรือ Product Category) 

3.   ตัวแบบพฤติกรรมผูบริโภค (Model of Consumer 
Behavior) 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การศึกษาการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภควาผูบริโภคมีวิธีการและขั้นตอน
ในการตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการอยางไรรวมทั้ง
การศึกษาวาผูบริโภคซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร ทําไม
ถึงซื้อ ซื้อบอยแคไหน และความถี่ในการใช (Schiffman 
and Kanuk, 1997) ดังนั้นเมื่อพูดถึงพฤติกรรมผูบริโภคแลว
จะหมายถึงการตัดสินใจซื้อและใชสินคาหรือบริการของ
ผูบริโภคแตละคน 

มูลเหตุที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อนั้นมีจุดเริ่มตนมา
จากการมีสิ่งกระตุนซึ่งอาจเปนสิ่งกระตุนทางการตลาด
หรือสิ่งกระตุนอื่น ๆ (Marketing Stimuli or Other Stimuli) 
เขามากระตุนใหเกิดความตองการสิ่งกระตุนดังกลาวจะ
ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคบางครั้งเรา
เรียกวา กลองดําของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งความ 
รูสึกนึกคิดดังกลาวจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของ
ผูบริโภค (Buyer’s Characteristics) แลวมีการตอบสนอง
ของผูซื้อในรูปของการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s Decision) วา
จะซื้ออะไร ซื้อที่ไหน ซื้อเมื่อไร และจะซื้อจํานวนเทาใด
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประเภทของการวิจัย 
งานวิจัยฉบับนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยการเก็บขอมูลจะใชแบบสอบถามที่กลุม
ตัวอยางสามารถกรอกไดดวยตัวเอง (Self-Administered 
Questionnaire) โดยอาศัยแนวความคิดและทฤษฎีทางการ
ตลาดดานพฤติกรรมผูบริโภคเปนพื้นฐานในการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กลุมประชากรของการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวไทยมุสลิม

ในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งประกอบดวย จังหวัด
ปตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล จํานวน 1,246,522 คน 
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูป 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต และคาความ
คลาดเคลื่อน +/- 4 เปอรเซ็นต โดยจะไดจํานวนตัวอยาง
จํานวนทั้งสิ้น 625 ตัวอยาง ซึ่งในการเดินแบบสอบถาม
จริงนั้นผูวิจัยไดตัดสินใจเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยางเปน 
1,250 ตัวอยาง โดยยังคงรักษาสัดสวนของแตละจังหวัด
และอําเภอที่ใชเปนเขตพื้นที่ในการสุมตัวอยางไวคงเดิม 
ซึ่งลักษณะของกลุมตัวอยางมีดงันี้ 

- ผูบริโภค เพศชายหรือหญิง 
- เปนมุสลิม (ผูนับถือศาสนาอิสลาม) 
- อายุต้ังแต 17 ป ขึ้นไป 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 1,500 บาท 
- อาศัยอยูใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบ 

ถามซึ่งกลุมตัวอยางตองทําความเขาใจและตอบคําถามดวย
ตัวเอง (Self-Administered Questionnaire) จํานวน 1,250 ชุด 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริโภค
ชาวมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตตามสัดสวนที่ได
กําหนดไว  

วิธีทางสถิติท่ีใช 
1.   การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ เชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก 
  1.1   อัตราสวนรอยละ (Percentage) และความถี่ 

(Frequency) สําหรับมาตราวัดแบบ Nominal และ Ordinal 
Scale 

  1.2   คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สําหรับมาตราวัดแบบ Interval Scale 

2.   การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอางอิง (Inference 
Statistics) ไดแก Paired-Samples t-test, One-Way ANOVA 
และ Regression Analysis ซึ่งการวิเคราะหคาสถิติขอมูล
ดังกลาวนั้น ผูวิจัยใชไมโครคอมพิวเตอร และโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS Release 11.0 for Windows 

 
ผลการวิจัย 

จากการแจกแบบสอบถาม 1,250 ชุด เมื่อไดนํากลับ 
มาคัดเลือกเฉพาะที่ไดรับคําตอบสมบูรณ และวิเคราะหผล
ดวยโปรแกรม SPSS จํานวน 900 ชุด พบวา ลักษณะทาง
ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 21-30 ป 
คิดเปนรอยละ 33.6 รองลงมา มีอายุ 20 ป หรือตํ่ากวา คิด
เปนรอยละ 24.0 และมีอายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 
21.9 โดยกลุมตัวอยางรอยละ 53.8 เปนเพศหญิง และเพศ
ชายคิดเปนรอยละ 46.2  

ทางดานอาชีพของกลุมตัวอยางพบวา มีอาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 31.4 รองลงมาเปน
นักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 30.7 และรับจางคิดเปน
รอยละ 13.9 สวนของรายได/รายรับนั้น พบวา กลุมตัวอยาง
มีรายได/รายรับอยูที่ 2,001-6,000 บาท ตอเดือน รอยละ 35.1 
รองลงมามีรายได/รายรับอยูระหวาง 6,001-10,000 บาท คิด
เปนรอยละ 25.0 และ 2,000 บาทหรือตํ่ากวามีสัดสวนคิด
เปนรอยละ 22.3 

ในสวนของลักษณะชุมชนที่อยู อาศัยนั้น  กลุม
ตัวอยางรอยละ 28.8 ต้ังบานเรือนอยูในเขตชุมชนชนบท 
รองลงมารอยละ 27.3 ต้ังบานเรือนอยูในเขตชุมชนเมือง 
และรอยละ 23.7 ของกลุมตัวอยางตั้งบานเรือนอยูในเขต
ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

ในขณะที่กลุมตัวอยางรอยละ 31.1 มีการศึกษาศาสนา
อิสลามในระดับตาดีกา/ฟรดูอีน รองลงมารอยละ 28.5 มี
การศึกษาในระดับมูตาวัสซิตและรอยละ 20.9 มีการศึกษา
ศาสนาอิสลามอยูในระดับอิบตีดาอี และเมื่อพิจารณาถึง
ระดับการศึกษาสามัญแลวพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
การศึกษาสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./
อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 44.4 รองลงมาคือ ระดับปริญญา
ตรีคิดเปนรอยละ 36.5 และมัธยมศึกษาตอนตนคิดเปน  
รอยละ 11.5 

สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยทั้ง 15 ขอ
นั้นมีผลสรุปดังแสดงในตารางที่ 1 



ตารางที่ 1:  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

H9. ระดับความสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลตางศาสนา (INTERACT)  
มีความแตกตางกันตามลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย (INHABITA) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H10. ระดับความสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลตางศาสนา (INTERACT) ) มีผลกระทบ 
เชิงลบกับระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
อาหาร (SIGNIFIC) 

Regression Analysis ไมสนับสนุน 

H11. ระดับความเชื่อมั่นตอหนวยงานผูออกตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทย 
(CONFIDEN) มีความแตกตางกันในแตละระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม (ISLAM_E) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H12. ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร 
(SIGNIFIC) มีความแตกตางกันในแตละระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม (ISLAM_E) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H13. ระดับความสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลตางศาสนา (INTERACT)  
มีความแตกตางกันในแตละระดับการศึกษาสามัญ (GEN_E) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H14. ระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนาอิสลามในการเลือกรับประทานอาหาร 
(COMMIT) มีผลกระทบเชิงบวกกับระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร (SIGNIFIC) 

Regression Analysis สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

H15. ระดับความเชื่อมั่นตอหนวยงานผูออกตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทย 
(CONFIDEN) มีผลกระทบเชิงบวกกับระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรอง        
ฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร (SIGNIFIC) 

Regression Analysis สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 

 
บทสรุปและการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช 

สิ่งที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ คือ ทําใหไดทราบวาปจจัย
ใดบางที่มีผลกระทบตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่อง 
หมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารของ
ผูบริโภคชาวไทยมุสลิม ทําใหเราไดทราบวาวาระดับความ 
สําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑกลุมตางๆ มีความแตกตางกัน และไดทราบวา
ความเชื่อมั่นที่ผูบริโภคชาวไทยมุสลิมมีตอเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลที่ออกโดยประเทศตางๆ นั้นมีความแตกตางกัน 
ซึ่งจะทําใหผูที่เกี่ยวของฝายตางๆ สามารถนําไปประยุกตใช
ในการดําเนินกิจกรรมตามบทบาทหนาที่ที่ตนรับผิดชอบได
อยางเหมาะสมตอไป โดยอาจสามารถนําผลสรุปจากการวิจัย
ไปประยุกตใชไดดังนี้ 

1.  ผูประกอบการจะตองตระหนักอยู เสมอวาแม
ผลิตภัณฑอาหารบางกลุมอาจจะไมมีความจําเปนตองได 
รับการรับรองฮาลาลก็ตาม ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการใช
สวนผสมที่สามารถเห็นไดอยางชัดแจงวาไมมีสวนเกี่ยว 
ของหรือปะปนกับสิ่งที่ไมไดรับการอนุมัติ (Haram) ให
มุสลิมบริโภคได ซึ่งจากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา ถึงแม
ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับตราเครื่องหมายรับรองฮา
ลาล  ในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑอาหารในแตละกลุม 
แตกตางกัน แตระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารทุกกลุมก็ยัง
อยูในระดับสําคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมที่ซับซอนในปจจุบัน ทําใหผูบริโภคชาว
มุสลิมมีความวิตกกังวลถึงการปนเปอนของสิ่งที่ไมไดรับ

รายละเอียดสมมติฐาน วิธีการทางสถิติท่ีใช ผลการทดสอบ 
H1. ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร
แตกตางกันในแตละกลุมผลิตภัณฑอาหาร Paired-Samples t-test สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

H2. ระดับความเชื่อมั่นที่มีตอเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยประเทศตางๆ  
มีความแตกตางกันออกไปในแตละประเทศ Paired-Samples t-test สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H3. ระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนาอิสลามในการเลือกรับประทานอาหาร 
(COMMIT) มีความแตกตางกันในแตละระดับอายุ (AGE) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H4. ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร  
(SIGNIFIC) มีความแตกตางกันในแตละระดับอายุ (AGE) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H5. ระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนาอิสลามในการเลือกรับประทานอาหาร 
(COMMIT) มีความแตกตางกันในแตละกลุมอาชีพ (OCCUPATI) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H6. ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร 
(SIGNIFIC) มีความแตกตางกันในแตละกลุมอาชีพ (OCCUPATI) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H7. ระดับความสัมพันธกับเพื่อนหรือบุคคลตางศาสนา (INTERACT)  
มีความแตกตางกันในแตละกลุมอาชีพ (OCCUPATI) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
H8. ระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนาอิสลามในการเลือกรับประทานอาหาร 
(COMMIT) มีความแตกตางกันตามลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย (INHABITA) One Way ANOVA สนับสนุนที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 



การอนุมั ติในผลิตภัณฑอาหารที่ตนเลือกซื้อ  การขอ
เครื่องหมายรับรองฮาลาลจึงเปนปจจัยสําคัญในการนํา
ผลิตภัณฑอาหารทุก ๆ กลุมเขาสูตลาดเปาหมายที่เปน
ผูบริโภคชาวไทยมุสลิม  

2. ตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยประเทศ
ตางๆ นั้นไดรับความเชื่อมั่นจากผูบริโภคชาวมุสลิมแตก 
ตางกัน อิทธิพลของภาพลักษณของประเทศ (Country 

Image) เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับระดับความเชื่อมั่นดังกลาว 
ถึงแมวาตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยประเทศ
ไทยจะไดรับความเชื่อมั่นอยูในอันดับที่ 3 จาก 8 ประเทศ
ที่นํามาทดสอบซึ่งถือวาอยูในระดับสูงเปนรองเฉพาะกลุม
ประเทศผูออกตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่เปนประเทศ
มุสลิม คือ มาเลเซีย และอียิปต ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
ผูบริโภคชาวไทยมุสลิมไดรับขาวสารการประชาสัมพันธ
ในทางบวกถึงบทบาทของหนวยงานผูออกตราเครื่องหมาย
รับรองของไทยอยางสม่ําเสมอ แตในการทําการตลาด
ระหวางประเทศนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจําเปนตองให
ความสําคัญกับการสรางภาพลักษณที่ดีและการสรางความ
นาเชื่อถือตอตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทยใหเกิด 
ขึ้นทั้งกับผูบริโภคทั่วไปในตลาดโลกและตอผูประกอบ 
การนําเขาผลิตภัณฑอาหารของประเทศผูซื้อ การแขงขัน
กับประเทศคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งคูแขงขันที่เปนประเทศมุสลิม เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
บังคลาเทศ ซึ่งตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศ
เหลานี้มีความได เปรียบในแงภาพลักษณเนื่องจากเปน
ประเทศมุสลิม การแขงขันทางดานคุณภาพผลิตภัณฑ ราคา 
ตนทุนการผลิต และความหลากหลายของผลิตภัณฑ อาจไม
เพียงพอในการทําการตลาดระหวางประเทศในกรณีของ
ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล 

3. เนื่องจากระดับความเชื่อมั่นตอตราเครื่องหมายรับ 
รองฮาลาลที่ออกโดยประเทศตางๆ มีความแตกตางกันการ
เลือกใชเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ออกโดยประเทศที่
ผูบริโภคมีระดับความเชื่อมั่นสูง อาจมีความจําเปนสําหรับ
บริษัทขามชาติที่มีฐานการผลิตกระจายอยูในประเทศตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากมีฐานการผลิตอยูในประเทศที่มีตรา
เครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ไดรับความเชื่อมั่นสูงก็จะมี
ความไดเปรียบในการแขงขัน 

4. กิจกรรมการสรางความเชื่อมั่นตอตราเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของไทยนั้นมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 

ทั้งตอผูบริโภคภายในประเทศ  ผูบริโภคในตลาดตาง 
ประเทศ และตอผูประกอบการนําเขาผลิตภัณฑอาหารใน
ประเทศตางๆ กิจกรรมในลักษณะของการจัดแสดงสินคา
ทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งกรมสงเสริมการสงออก 
กระทรวงพาณิชย ไดดําเนินการอยูแลวนั้นเปนวิธีหนึ่งที่จะ
กอใหเกิดความเชื่อมั่นตอกลุมตลาดเปาหมายไดเปนอยางดี 

5. หนวยงานผูออกตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ
ไทย จําเปนจะตองมีมาตรการที่รัดกุมในการกํากับให
ผูประกอบการที่ไดรับการรับรองฮาลาลไปแลว รักษามาตร- 
ฐานการผลิตและการเลือกใชวัตถุดิบใหเปนไปตามหลักการ
ของศาสนาอิสลามอยางเครงครัด กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การสงเสริมภาพลักษณขององคกรหรือหนวยงานผูรับผิด 
ชอบในการออกตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทยวา
เปนหนวยงานที่มีขั้นตอนการดําเนินงานที่รัดกุม นาเชื่อถือ 
และยึดถือหลักการของศาสนาอิสลามมาเปนมาตรฐานใน
การดําเนินงานอยางเครงครัด ก็จะเปนอีกวิธีหนึ่งในการ
สรางความเชื่อมั่นใหกับกลุมตลาดเปาหมายตอตราเครื่อง 
หมายรับรองฮาลาลของไทยได  

6. การเลือกใชวิธีการสื่อสารทางการตลาดที่สามารถ
เขาถึงกลุมตลาดเปาหมายเฉพาะ ที่เปนผูบริโภคชาวมุสลิม 
เชน การโฆษณาในสื่อเฉพาะทาง การใชภาษาถิ่นในการ
โฆษณา จะเปนอีกวิธีหนึ่งในการสรางภาพลักษณใหกับ
ตราสินคาที่ไดรับการรับรองฮาลาลไดอีกทางหนึ่ง 

7. ไทยควรผลักดันใหมีหนวยงานในระดับสากลที่เปน
หนวยงานกลางในการควบคุมมาตรฐานเครื่องหมายรับ 
รองฮาลาลของประเทศตางๆ เพื่อใหกระบวนการออก
เครื่องหมายรับรองฮาลาลเปนไปในทิศทางและมีมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งประเทศไทยจะไดรับประโยชนในการยกระดับ
ความเชื่อมั่นตอตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลของไทยถา
หนวยงานผูออกเครื่องหมายรับรองฮาลของไทยสามารถ
ดําเนินงานตามมาตรฐานที่องคกรกลางที่เปนสากลกําหนด
ขึ้นได 

8. เนื่องดวยระดับความเครงครัดตอหลักการศาสนา
อิสลามในการเลือกรับประทานอาหารมีผลกระทบเชิงบวก
ตอระดับความสําคัญที่ใหกับตราเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร ประโยชนจากขอคนพบ
ในประเด็นนี้ก็คือ นักการตลาดตองตระหนักอยูเสมอวา
พฤติกรรมในการซื้อและบริโภคผลิตภัณฑอาหารของ
ผูบริโภคชาวมุสลิมนั้นมีความเกี่ยวของกับความศรัทธาตอ



หลักการศาสนาอิสลามอยางมีนัยสําคัญ การที่ผูประกอบ 
การใหความสําคัญกับหลักการของศาสนาอิสลามใน
กระบวนการผลิต และการเลือกใชวัตถุดิบจึงมีความจําเปน
ในการผลิตอาหารที่มุงตอบสนองความตองการของตลาด
กลุมเปาหมายที่เปนมุสลิม  

ขอจํากัดของงานวิจัย 
1. งานวิจัยช้ินนี้ เปนงานวิจัยที่ศึกษากลุมประชากร

เฉพาะที่เปนผูบริโภคชาวมุสลิมซึ่งอาศัยอยูในเขต 4 จังหวัด
ชายแดนภาคใตของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยอาจไม
สามารถอธิบายถึงประชากรกลุมอื่นๆ ได และในประ เทศ
ไทยนั้นมีผูนับถือศาสนาอิสลามกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศ และยิ่งไปกวานั้นผูบริโภคชาวมุสลิมในประ 
เทศไทยนั้นมีจํานวนประมาณเพียง 2.82 ลานคน ซึ่งถือวา
นอยมากเมื่อเทียบกับประชากรมุสลิมทั่วโลกซึ่งคาดวามี
มากถึง 15 พันลานคน 

2. ผูวิจัยไดศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรบางตัวแปรที่
มีผกระทบตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเทานั้น ซึ่งยังมีตัว
แปรหรือปจจัยอื่นๆ อีกหลายตัวแปรที่นาสนใจศึกษา เชน 
ปจจัยทางดานเชื้อชาติ ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งตัวแปร
เหลานี้อาจมีอิทธิพลตอระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่อง 
หมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร โดย 
เฉพาะอยางยิ่งถาสามารถศึกษาในเชิงเปรียบเทียบจาก
หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายประเพณี วัฒนธรรม (Cross 
Cultural Study) 

3. ในการศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรบางตัวที่มีตอ
ระดับความสําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลนั้น 
ผูวิจัยไมไดศึกษาถึงทิศทางของความสัมพันธหรืออิทธิพล
ของตัวแปรดงักลาว เชน อายุ รายได ระดับการศึกษา เปนตน 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
1. ผูสนใจอาจทําการศึกษาและสํารวจถึงทัศนคติและ

พฤติกรรมโดยทั่วไปที่เกี่ยวของกับการบริโภคและการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภคชาวไทยมุสลิมทั้งที่
อยูในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใตและภูมิภาคอื่นของ
ประเทศ 

2. ผูสนใจอาจทําการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงระดับ
ความสําคัญตลอดจนปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับความ 
สําคัญที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารของผูบริโภคชาวมุสลิมหลากวัฒนธรรม
เชิงเปรียบเทียบ (Cross Cultural Study) 

3. ผูสนใจอาจทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบถึงระดับ
ความเชื่อมั่นตอผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับการรับรองฮาลาล 
จากหนวยงานผูออกตราเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ
ประเทศตางๆ วาผูบริโภคมีความเชื่อมั่นแตกตางกันหรือ 
ไมและมีปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอระดับความเชื่อมั่น
ดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาและวิจัยตลาด
ระหวางประเทศ 

4. ผูสนใจอาจทําการศึกษาเชิงเปรียบเทียบในกรณีของ
การทําการวิจัยตลาดระหวางประเทศถึงบทบาทในการคัด 
เลือกสินคาฮาลาลวาผูบริโภคในตลาดตางประเทศเห็นวาเปน
หนาที่ของผูนําเขา (Importer) ในการที่จะตองพิจารณาวา
ผลิตภัณฑอาหารที่ตนนําเขานั้นเปนอาหารฮาลาลหรือไม 
หรือวาผูบริโภคมองวาเปนหนาที่ของตนในการสํารวจวา
ผลิตภัณพอาหารที่นําเขาจากตางประเทศและมีวางขายอยู  
ในประเทศของตนนั้นเปนผลิตภัณฑอาหารที่ฮาลาลหรือไม 
 
บรรณานุกรม 
พิทักษ  กอเกียรติพิทักษ. (2543). “ศักยภาพดานการผลิตอา 

หารฮาลาล: ศึกษากรณีจังหวัดปตตานี” กรุงเทพ- มหา
นคร: ภาคนิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะพัฒนา
สังคม สถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

อนุชิต  เที่ยงธรรม. (2546). พฤติกรรมผูบริโภค. กรุงเทพ- 
มหานคร: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

______. (2544). “ขอมูลและสถิติดานการศาสนา” (ออน 
ไลน). เขาถึงไดจาก: http://www.mis.moe.go.th/Relign/ 
Relign.asp 

______. (2544). “ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทย วาดวยการรับรองฮาลาล พ.ศ. 2544” 
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย. 

______. (2544). “ปญหาและอุปสรรค การสงออกสินคา
อาหารไทย.” (ออนไลน). เขาถึงได จาก: http://www. 
manager.co.th/lead/news3865.html 

______. (2544) “ผลิตภัณฑอาหารฮาลาล: ตลาดสงออก 
350,000 ลานบาทที่นาสนใจ “กระแสทรรศน” ศูนย 
วิจัยกสิกร ปที่ 7 ฉบับที่ 1084 วันที่ 25 กรกฎาคม. 

Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). “Understanding 
attitudes and prediciting social behavior,” 
Englewood Clffs, NJ: Prentice-Hall Inc. 



Barnhoorn, R. (2000). “Kosher and Halal Foods and 
Ingredients Growing interest in the religious food 
sector in terms of production, promotion and 
marketing is evaluated,” International food 
ingredients: magazine on food ingredients and 
additives. no. 3.  

Berry, Donna. (2000). “What is Halal ?,” Dairy Foods 
101, no. 4 (Apr): p. 36  

Blank, Jonah Bernard. 1998.  “Mullah on the main- 
frame: Islamization and modernity among the 
Daudi Bohras,” Ph.D. Havard University.  

Boulding, Kirmari. (1993). “A consumer-side 
experimental examination of signaling theory: do 
cunsumers perceive warranties as signals of 
quality?,” Journal of Consumer Research, 
Volume: 20 pp. 111-23. 

Chao. (1993). “Patitioning country of origin effects: 
consumer evaluations of a hybrid product,” 
Journal of International Business Studies 
Volume: 24 p. 291-306.  

Churchill, G.A., Jr. (1979). “A paradigm for developing 
better measures of marketing constructs,” 
Journal of Marketing Research, 16, pp. 64-
73. 

Cohen, M., & Cohen, P. (1983). Applied multiple 
regression/correlation analysis for the be-  
havioal sciences. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum 
Associates, Publisher. 

Dimara, Skuras. (2003). “Consumer evaluations of 
product certification, geographic association 
and traceability in Greece,” Emerald Journal 
of Marketing, Volume: 37 Number: 5/6 p: 690-
705.El-Mouelhy, Mohamed. (2001). “Marketing 
Halal,” (Online). Available: http://www.geocities. 
com /Athens/Acropolis/1950/ 

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). “Belief, attitude, 
intention, and behavior: An introduction to theory 
and research,” Reading, MA: Addison-Wesley. 

Friedman, Friedman. (1979). “Endorser effectiveness 
by product type,” Journal of Advertising 
Research Volume: 19 Number: 1 pp. 11-17 

Han. (1989). “Country image: halo or summary 
construct?,” Journal of Marketing Research. 
Volume: 26 May pp. 222-9. 

Han, Terpstra. (1988). “Country-of-origin effects for 
uninational and bi-national products,” Journal 
of International Business Studies, Volume: 19 
pp. 235-55. 

Hooley, Shipley and Krieger. (1988). “A method for 
modelling consumer perceptions of country of 
origin,” International Marketing Review, 
Volume: 6 pp. 67-76. 

Joyce, Lambert. (1996).  “Memories of the way stores 
were and retail store image,” International 
Journal of Retail & Distribution Management 
Volume: 24 Number: 1 pp. 24-33 

Kotler, P. (1997). Marketing Management. (9thed.) 
Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

 
 

Lafferty, Goldsmith. (1999) “Corperate credibility’s 
role in consumers’ attitudes and purchase 
intentions when a hight versus a low credibility 
endorsor is used in the ad,” Journal of 
Business Research, Volume:44 pp. 109-16. 

Longman. (1997). “Endorsements for sale,” US 
News & World Report, Volume: 123 Number: 
8. 1 September: p. 11. 

Mitsostergios, Skiadas. (1994). “Attitudes and 
Perceptions of Fresh Pasteurized Milk Consumers: 
A Qualitative and Quantitative Survey,” British 
Food Journal, Volume: 96 Number: 7 pp.: 4-10. 

Nunnally, J. (1967). “Psychometric Methods,” New 
York: McGrow-Hill Book Co.Omar. 

Riaz, Mian N. (1998).  “Halal Food - An Insight Into A 
Growing Food Industry Segment,” International 
Food Marketing & Technology, (December) 

Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. (1997). Consumer 
Behavior. (6thed.) Upper Saddle River, 
NJ: Prentice Hall. 

Sharif. (2000). “Local firms, Mardi in talks to tap global 
halal markets,” Business Times. Kuala Lumpur 
(Oct 25): 2. 

Seitz. (1998). “Acculturation and direct purchasing 
behavior among ethnic groups in the US: 
implications for business practitioners,” Journal 
of Consumer Marketing, Volume: 15 Number: 1 
pp. 23 – 31 

Shimp, Bearden. (1982). “Warranty and other extrinsic 
cue effects on consumers’ risk perceptions,” 
Journal of Consumer Research, Volume: 9 pp. 
38-46. 

Smith. (1999). “Urban versus suburban consumers: a 
contrast in holiday shopping purchase intentions 
and outshopping behavior,” Journal of Con- 
sumer Marketing, Volume: 16 Number: 1 pp. 
58 - 73  

Verlags, Harnisch. (1998). “Halal Food - An Insight Into 
A Growing Food Industry Segment,” International 
food marketing & technology, 12, no. 6. 

______. (1999). “Corrigeadum: Nestle Sets the 
Record Straight on its GMO Labelling Stra- 
tegy,” Agri-Industry Europe; Brussels; Jul 2. 

______. (2001) “Illinois passes Halal Food Act,” 
(Online). Available: http://www.timesofindia.com/ 
200401/20amrc6.htm 

______. (2001). “Ajinomoto Shares Pummeled by 
Seasoning Scare in Indonesia,” Jiji Press 
English News Service, Tokyo (Jan 9): 1. 

______. (1999). “Food Product Development–Glo- 
bal Watch: Examining the Halal Market-World- 
wide growth in Islamic populations has spurred 
demand for Halal foods and created new 
opportunities for food processors,” Prepared 
foods 168, no.10, 81 (6 pages) 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
อาจารยวุฒิศักดิ์  พิศสุวรรณ สําเร็จการศึกษา บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปจจุบันเปนอาจารยประจําภาควิชา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย
พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล สอนวิชาพฤติกรรมผูบริโภค การ
จัดการ การตลาด และวิทยากรบรรยายทางดานการตลาดและ
การจัดการ เคยดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผลงานทางวิชาการ
ประเภทงานวิจัย 1. ปจจัยที่มีผลกระทบตอระดับความสําคัญ
ที่ใหกับเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยผูบริโภคชาวมุสลิม ใน
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหาร: กรณีศึกษาของชาวไทย
มุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต 2. ทัศนคติของประชาชน
ที่มีตออุตสาหกรรมปโตรเคมีของเครือซีเมนตไทยในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด: กรณีศึกษาเฉพาะประชาชนที่อาศัย
อยูโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (งานวิจัยรวม)          
3. Customers’ Attitudes and Satisfaction toward Products     
and Services of Siam Petrochemical Trading Co.,Ltd.       
(Siam Cement: Petrochemical Business) 4. Customers’ 
Behavior and Satisfaction toward Energy Drink Product 
(Boonrod Brewery) Group  


