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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the importance of marketing 
mix factors and buying behavior of canned food under the Halal certification of Thai 
Muslim consumers in Ang Thong Province, 2) to study the relationship between 
personal factors and buying behavior of canned food under the Halal certification of 
Thai Muslim consumers in Ang Thong province, and 3) to study the relationship 
between the marketing mix factors and buying behavior of canned food under the 
Halal certification of Thai Muslim consumers in Ang Thong province. The population 
used in this research was Thai Muslim consumers who bought the canned food 
under the Halal certification of Thai Muslim consumers in Ang Thong Province. 
Therefore, the formula was calculated by using the formula known number of 
population of Taro Yamane. The sample size was 384 people. The tools used for data 
collection were questionnaires. The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Chi - square. The results indicated that 
sample group of canned food under the Halal certification of Thai Muslim consumers 
in Ang Thong province was 384 people. Most of them was female at the age 
between 20 - 30 years old, married, graduated a Bachelor’s degree, worked as 
company’s officers, and their monthly incomes were 20,001 - 30,000 baht. 
 The research found that: 
   1) The results of the analysis of the importance of marketing mix factors affecting 
the behavior of canned food under the Halal certification of Thai Muslim consumers 
in Ang Thong province, the overall picture was at a high level. The factors affecting the 
canned food under the Halal certification of Thai Muslim consumers in Ang Thong 
Province were price, followed by the distribution channels, the marketing promotion, 
and the products, respectively. 
 2) The results of the analysis of the personal factors and the purchasing 
behavior of canned food under the Halal certification of Thai Muslim consumers in 



ง 
 

Ang Thong province showed that sex, age, status, education level, occupation, monthly 
income were related to the buying behavior of canned food under the Halal certification 
of Thai Muslim consumers in Ang Thong province with statistical significance of 0.05. 
 3) The results of the analysis of the relationship between marketing mix factors 
and the buying behavior of canned food under the Halal certification of Thai Muslim 
consumers in Ang Thong province showed that the marketing mix factors of product, 
price, distribution channel, and marketing promotion were related to the buying 
behavior of canned food under the Halal certification of Thai Muslim consumers in 
Ang Thong province with statistical significance of 0.05. 
 
Keywords: Marketing Mix Factors, Buying Behavior of Canned Food under the Halal 

Certification of Thai Muslim Consumers 
  
 
 
 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายท่าน ซ่ึงผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน เป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี ประธานที่ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระ ท่ีท่านได้เสียสละเวลาให้คําปรึกษา ชี้แนะ และให้ความช่วยเหลือในหลายสิ่งหลาย
อย่างจนกระท่ังลุล่วงไปได้ด้วยดี ทําให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ 
ให้คําแนะนําและให้กําลังใจตลอดการศึกษาท่ีผ่านมา 

นอกจากนี้ผู้วิจัยขอระลึกถึง บิดา มารดา อาจารย์ ท่ีได้อบรมสั่งสอนและให้โอกาสผู้วิจัย 
ได้ศึกษาเล่าเรียน และคอยให้กําลังใจอย่างดียิ่ง สําหรับผู้วิจัยมาโดยตลอด ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ เป็น
แรงผลักดันอันสําคัญท่ีทําให้การวิจัยครั้งนี้สําเร็จอย่างสมบูรณ์ 
 

         เพ็ญพร  พูลเกษม 



สารบัญ 
 

 หน้า 
บทคัดย่อไทย................................................................................................................................ ก 
บทคัดย่ออังกฤษ........................................................................................................................... ค 
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................................ จ 
สารบัญ.......................................................................................................................................... ฉ 
สารบัญตาราง............................................................................................................................... ซ 
สารบัญภาพ.................................................................................................................................. ฒ 
บทท่ี 1 บทนํา.............................................................................................................................. 1 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา................................................................. 1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย........................................................................................ 2 
1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย......................................................................................... 3 
1.4  สมมติฐานของการวิจัย…......................................................................................... 3 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย............................................................................................... 4 
1.6  คําจํากัดความท่ีใช้ในการวิจัย.................................................................................. 4 
1.7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ...................................................................................... 6 

บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง...................................................................................... 7 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์.................................................................  7 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด............................................. 9 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค........................................................  13 
2.4  ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับอาหารท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล..................................................  19 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง.................................................................................................  20 

บทท่ี 3  วิธีการดําเนินการวิจัย.....................................................................................................  26 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง......................................................................................  26 
3.2  ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย..............................................................................................  28 
3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย..........................................................................................  28 
3.4  ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ……....…………………………………………………………........  29 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล….………………………………………………………………..................  30 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล..................................................................................................  30 
3.7  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์..........................................................................................  31 

 

 

 



 ช

สารบัญ(ต่อ) 
 

 หน้า 
บทท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.................................................................................................... 32 

4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.....................................................................  32 
4.2  ตัวแปรต้นท่ีศึกษา................................................................................................... 32 
4.3  ตัวแปรตามท่ีศึกษา................................................................................................. 33 
4.4  การแปลความหมายของระดับ…............................................................................. 33 
4.5  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................. 33 

บทท่ี 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ................................................................................ 115 
5.1  สรุปผลการวิจัย........................................................................................................ 115 
5.2 อภิปรายผล............................................................................................................... 119 
5.3 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................. 122 
     5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย................................................................................ 122 
     5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป................................................................. 124 

บรรณานุกรม................................................................................................................................ 125 
ภาคผนวก..................................................................................................................................... 130 
          ภาคผนวก ก.................................................................................................................... 131 
          ภาคผนวก ข..................................................................................................................... 137 
          ภาคผนวก ค..................................................................................................................... 140 
 ประวัติผู้วิจัย................................................................................................................................. 143 
 

 



 
 

สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี   หน้า 
3.1 ตารางแสดงจํานวนประชากรในจังหวัดอ่างทอง.................................................................. 27 
4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง........................... 
 

34 
4.2 จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย

รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง................................................ 
 

36 
4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยสว่นประสมทาง

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ของผู้บริโภค ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง.................................................................... 

 
 

38 
4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านราคา ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรอง 
ฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง............................................................ 

 
 

39 
4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยสว่นประสมทาง

การตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง............................................... 

 
 

40 
4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยสว่นประสมทาง

การตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง..................................................... 

 
 

41 
4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยสว่นประสมทาง

การตลาดภาพรวม ของผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง......................................................................... 

 
 

41 
4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม
ความถ่ีในการซ้ือ แต่ละครั้ง............................................................................................. 

 
 

42 
4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม
ความถ่ีในการซ้ือ แต่ละครั้ง..................................................................................................... 

 
 

43 
4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก 
ตามความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง....................................................................................... 

 
 

43 
4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด
อ่างทอง จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง................................................................... 

 
 

44 
 



ฌ 
 

   
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี   หน้า 
4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผูบ้ริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม
ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง…………………………………………………………………………………………… 

 
 

45 
4.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม
ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง............................................................................................. 

 
 

45 
4.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ………………………………………………… 46 

4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ.......................................................... 

 
 

47 
4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ…………………………………. 

 
 

48 
4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด
อ่างทอง จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ......................... 

 
 

48 
4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามประเภทของ 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ................................................................................ 

 
 
49 

4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก 
ตามประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ..................................................................... 

 
 
50 

4.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามเหตุผลในการ 
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล.................................... 

 
 
51 

4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามเหตุผลในการ 
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล.................................................. 

 
 

52 
   
   



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี   หน้า 
4.22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล............... 

 
 
53 

4.23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม  
เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล................ 

 
 

54 
4.24 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย  

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามเหตุผลในการ 
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล.................................................. 

 
 

55 
4.25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล............... 

 
 

56 
4.26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามผู้ท่ีมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล................... 

 
 

56 
4.27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามผู้ท่ีมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล.................... 

 
 

57 
4.28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี 

มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล… 

 
 

58 
4.29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล… 

 
 

58 
4.30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย  

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามผู้ท่ีมีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล....................... 

 
 

 59 
4.31 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี 

เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล.... 

 
 

 60 
4.32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามโอกาสในการซ้ือ.. 
 
60 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี   หน้า 
4.33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามโอกาสในการซ้ือ.. 
 

61 
4.34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
โอกาสในการซ้ือ.............................................................................................................. 

 
 

62 
4.35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก 
ตามโอกาสในการซ้ือ............................................................................................................... 

 
 

62 
4.36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก 
ตามโอกาสในการซ้ือ.................................................................................................................................... 

 
 

63 
4.37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
โอกาสในการซ้ือ.......................................................................................................................... 

 
 

64 
4.38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามแหล่งข้อมูล 
ท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล..... 

 
 

64 
4.39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามแหล่งข้อมูล 
ท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล... 

 
 

65 
4.40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก
ตามแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล.............................................................................................. 

 
 
 

 66 
4.41 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
รับรองฮาลาล....................................................................................................................... 

 
 
 

66 
4.42 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามแหล่งข้อมูล 
ท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล...................................................................................................................................................... 

 
 
 

67 



ฏ 
 

 
สารบัญตาราง (ต่อ) 

 
ตารางท่ี   หน้า 
4.43 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
รับรองฮาลาล.................................................................................................................. 

 
 
 

68 
4.44 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามค่าใช้จ่ายในการ 
ซ้ือแต่ละครั้ง................................................................................................................................................... 

 
 

69 
4.45 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามค่าใช้จ่ายในการ 
ซ้ือแต่ละครั้ง................................................................................................................... 

 
 

69 
4.46 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี 

มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง..................................................................................................... 

 
 

70 
4.47 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี 

มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง.......................................................................................... 

 
 

71 
4.48 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามค่าใช้จ่ายในการ 
ซ้ือแต่ละครั้ง……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

71 
4.49 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี 

มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง................................................................................................... 

 
 

72 
4.50 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 

อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บรโิภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  
จําแนกตาม ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง.......................................................................... 

 
 

73 
4.51 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 

อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บรโิภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  
จําแนกตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ................................................ 

 
 

77 
4.52 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 

อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บรโิภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  
จําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล. 

 
 

81 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี   หน้า 
4.53 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 

อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด 
อ่างทอง จําแนกตาม ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี 
เครื่องหมายรับรองฮาลาล................................................................................................ 

 
 
 

85 
4.54 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 

อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด 
อ่างทอง จําแนกตาม โอกาสในการซ้ือ................................................................................................... 

 
 

89 
4.55 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 

อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด 
อ่างทอง จําแนกตาม แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร 
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล...................................................................................................... 

 
 
 

92 
4.56 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 

อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด 
อ่างทอง จําแนกตาม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง........................................................ 

 
 

96 
4.57 การวิเคราะห์โดยรวมระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมกับพฤติกรรมการซ้ือ 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมใน 
จังหวัดอ่างทอง.................................................................................................................................................. 

 
 

99 
4.58 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 

อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวดัอ่างทอง  
โดยจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง...................................................................................... 

 
 

100 
4.59 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรปุความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจาํแนกตาม  
ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ............................................................. 

 
 

100 
4.60 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรปุความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจําแนกตาม 
เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล............... 

 
 

101 
4.61 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรปุความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจาํแนกตาม 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล... 

 
 

102 
4.62 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทองโดยจําแนก 
ตามโอกาสในการซ้ือ....................................................................................................... 

 
 

102 
 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
ตารางท่ี   หน้า 
4.63 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจําแนก 
ตามแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
รับรองฮาลาล.................................................................................................................. 

 
 
 

103 
4.64 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจําแนกตาม 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง.......................................................................................... 

 
 

104 
4.65 แสดงปัจจัยโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม 
ในจังหวัดอ่างทอง...................................................................................................................................... 

 
 

105 
4.66 ตารางสรุปผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง........................................................................... 

 
 

108 
4.67 ตารางสรุปผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง………………… 

 
 
 112 

 



 
 

    สารบัญภาพ       
 

ภาพท่ี   หน้า 
1.1 กรอบแนวคิด................................................................................................................. 3 
2.1 แสดงแบบจําลองส่วนประสมทางการตลาด.................................................................. 10 
2.2 แสดงรายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)….…....................... 12 
2.3 แบบจําลองพฤติกรรมการซ้ือ........................................................................................  16 
2.4 โมเดล 5 ข้ันตอน ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Five – Stage model of 

the consumer buying process)……………………………………………………………………. 
 

16 
2.5 ภาพเครื่องหมายฮาลาล…………………………………………………………………………………….       19 
2.6 ภาพผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง....................………………………………………………………….       20 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
    

   
 



บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 อาหารฮาลาลถือเป็นปัจจัยสําคัญของวิถีการดําเนินชีวิตของคนมุสลิมท่ัวโลกท่ีทุกคนจะต้อง
บริโภคอาหารท่ีถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามต้ังแต่แหล่งท่ีมาของวัตถุดิบจะต้องได้มาอย่าง
ถูกต้องตามหลักของศาสนาอิสลามและถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากล ตลอดจนต้องคํานึงความ
ถูกต้องในกระบวนการปรุงแต่งและกระบวนการผลิตอย่างถูกต้องในทุกข้ันตอน (สมยศ หวังอับดุลเลาะ, 
2557) ในเมืองไทย คําว่า “ฮาลาล” เป็นท่ีรู้จักในความหมายอาหารหรือสิ่งเจือปนท่ีไม่ขัดกับหลักของ
ศาสนาอิสลาม อาหารสําเร็จรูปนี้จะมีเครื่องหมายฮาลาล ผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เป็น
ตราท่ีติดบนสลากผลิตภัณฑ์อาหาร เพ่ือบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นท่ีฮาลาล (อนุมัติ) สําหรับมุสลิมใช้
บริโภค โดยจะมีคําว่า “ฮาลาล” เป็นภาษาอาหรับประทับอยู่ ผู้ออกตราฮาลาลในประเทศไทย คือ 
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  
  จากศูนย์วิจัยพิวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Pew Research Center) รายงานผลการวิจัยว่า 
ประชากรมุสลิมท่ัวโลกมีจํานวนประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรท้ังโลก โดยมุสลิมท่ัวโลกมีจํานวนประมาณ 
1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจํานวนประชากรท้ังโลก คือ 6.8 พันล้านคน และชุมชนมุสลิม
อยู่ในทวีปเอเชียมากกว่าส่วนอ่ืน ๆ อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนมุสลิมท่ัวโลกมีแนวโน้มสูงถึงปีละ 1.5 
เปอร์เซ็นต์ ในช่วง 2 ทศวรรษข้างหน้ามีการคาดการณ์ว่า ภายในปี ค.ศ. 2030 สัดส่วนของชาวมุสลิม
ในโลกจะเพ่ิมข้ึนจาก 23.4 เปอร์เซ็นต์ในขณะนี้ เป็น 26.4 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากร
ท้ังโลก (มุสลิมไทยโพสต์, 2557) ชาวมุสลิมจําเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาล สําหรับการผลิตอาหารฮาลาล
ในระยะแรก ๆ นั้น เป็นเรื่องของผู้ประกอบการมุสลิมผลิตสินค้าออกมาเพ่ือจําหน่ายแก่ผู้บริโภคท่ีเป็น
มุสลิมด้วยกันจึงไม่จําเป็นต้องมีการรับรองอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล แต่ต่อมาเม่ือจํานวนประชากร
มุสลิมมีเพ่ิมมากข้ึน ผู้ประกอบการผลิตอาหารซ่ึงไม่ใช่ชาวมุสลิมมองเห็นช่องทางการตลาดในหมู่ผู้บริโภค
มุสลิมจึงมีความสนใจผลิตอาหารเพ่ือจําหน่ายให้แก่ชาวมุสลิม โดยผู้ประกอบการได้ขอการรับรองการ
ใช้เครื่องหมายฮาลาลเพ่ือแสดงบนผลิตภัณฑ์นั้น จะทําให้ผู้บริโภคมุสลิมสามารถแยกแยะได้ง่ายข้ึนและ
รู้สึกม่ันใจมากข้ึนในการเลือกบริโภคสินค้า 
 ในด้านเศรษฐกิจอาหารฮาลาลถือว่าเป็นตลาดท่ีใหญ่และเติบโตข้ึนเรื่อย ๆ โดยตลาดอาหาร
ฮาลาลนั้นได้รับการยอมรับและเติบโตมากข้ึน (พิทักษ์ สุภนันทการ, 2552) ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิต
อาหารท่ีสําคัญลําดับต้น ๆ ของโลก ดังนั้น อาหารฮาลาลจึงเป็นช่องทางการตลาดท่ีสําคัญซ่ึงควรจะต้อง
เจาะตลาดอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดให้มากข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพ่ือการส่งออก การส่งเสริมผู้ประกอบการ การแสวงหาตลาดและ
การพัฒนากลไกการรับรองมาตรฐานฮาลาลให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือและยอมรับของผู้บริโภคท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ สังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้วิถีชีวิตของคนรวมท้ังวัฒนธรรมการบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปด้วย พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารมีการพัฒนา ผู้บริโภคท่ีเป็น
ชาวมุสลิมนั้นได้รับความสะดวกยิ่งข้ึน ไม่จําเป็นต้องอ่านรายละเอียดส่วนผสมทุกครั้งก่อนการตัดสินใจซ้ือ
อาหารว่ามีส่วนผสมท่ีผิดหลักการศาสนาอิสลามหรือไม่ แต่ผู้บริโภคต้องการความม่ันใจและความสะดวก
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จึงเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลเท่านั้น การใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลบนฉลาก
ของผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดมีบทบาทสําคัญท่ีช่วยในการส่งเสริมการขาย แม้ว่าผลิตภัณฑ์บางชนิด
นั้นไม่จําเป็นท่ีจะต้องแสดงเครื่องหมายรับรองฮาลาล เช่น อาหารทะเล ผักสด ผลไม้ต่าง ๆ แต่ถ้ามี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลอยู่ท่ีฉลากก็จะมีผลต่อการเลือกซ้ือของผู้บริโภคมากข้ึน ในจังหวัดอ่างทอง 
มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 281,187 คน (สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจังหวัดอ่างทอง, 2560) มีมัสยิด
จํานวน 3 แห่ง (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง, 2558) มีสัปปุรุษประจํามัสยิดท้ัง 3 มัสยิด จํานวน 
3,600 คน (ทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิดจังหวัดอ่างทอง) มัสยิดเป็นสถานท่ีท่ีบุคคลท่ีนับถือศาสนาอิสลาม
นั้นมารวมตัวกันเพ่ือทํากิจกรรมทางศาสนา ดังนั้นถือเป็นศูนย์รวมของประชากรท่ีนับถือศาสนา
อิสลามในละแวกนั้น ๆ มัสยิดนั้นกระจายตัวอยู่ในหลายอําเภอ และมีการจัดต้ังชมรมมุสลิมบ้านชะไว 
ท่ีเป็นท่ีรู้จักของผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และในอําเภอไชโยก็เป็นอีกหนึ่งอําเภอท่ีมีชุมชนมุสลิมอาศัย
อยู่มากมายหลายครอบครัวและเป็นชุมชนมุสลิมท่ีมีชื่อเสียง เนื่องจากในจังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัด
หนึ่งท่ีมีการผลิตสินค้าท้องถ่ินกันอย่างแพร่หลาย และยังมีแหล่งผลิตสินค้าอาหารสําเร็จรูปท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลด้วย การกระจายสินค้าผ่านช่องทางการจัดจําหน่ายอาหารท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลไปยังจังหวัดนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจท่ีน่าสนใจมาก การศึกษาและทําการวิจัยส่วนมากมักทํา
การวิจัยในจังหวัดใหญ่ ๆ ท่ีมีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น แต่ในความเป็นจริงทุก ๆ จังหวัดของ
ประเทศไทยก็มีชุมชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามอยู่ท่ัวไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารทีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง การเข้ามาประกอบธุรกิจท่ีทําการผลิต
อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ประกอบการจําเป็นต้องรับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ และพฤติกรรม
ความต้องการของผู้บริโภคว่ามีความต้องการอย่างไร เพ่ือจะผลิตสินค้าออกมาให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคได้มากท่ีสุด และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านใดท่ีผู้บริโภคนั้นให้ความสําคัญ 
เพ่ือท่ีจะนําเอากลยุทธ์นั้นมาพัฒนาในการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 เนื่องจากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญและความจําเป็นท่ีจะศึกษา เรื่อง 
“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง” และสามารถนําผลการศึกษา
ดังกล่าว มาเป็นแนวทางเพ่ือให้ผู้ท่ีมีความสนใจก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการอาหารท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค และนําข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาล เพ่ือเพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอย่างสูงสุด  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
  1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
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 1.2.3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
  

1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาว
ไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดจากแนวความคิดของ Kotler (1997) และ
แนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภค 6W1H ของ Kotler (2012) โดยมีตัวแปรต้นและตัวแปรตามต่อไปนี้ 
 
             ตัวแปรต้น                ตัวแปรตาม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.4  สมมติฐานของงานวิจัย  
 1.4.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
 1.4.2  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้ต่อเดือน 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม 
ในจังหวัดอ่างทอง  
1. ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 
2. ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ  
3. เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี 
   เครื่องหมายรับรองฮาลาล  
4. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร  
    กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
5. โอกาสในการซ้ือ 
6. แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร 
    ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
7. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง  

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจัดจําหน่าย 
4. การส่งเสริมการตลาด 
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย  
   1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาว
ไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง มีตัวแปรท่ีศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    1) ตัวแปรต้น ได้แก่ 
     ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน 
     ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) ช่องทางการจัด
จําหน่าย 4) การส่งเสริมการตลาด  

  2) ตัวแปรตาม  
           พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภค
ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง ซ่ึงประกอบด้วย 1) ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 2) ประเภทของผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีเลือกซ้ือ 3) เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 4) ผู้ท่ี
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 5) โอกาสในการซ้ือ    
6) แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
7) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง  
   1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดอ่างทอง จึงใช้สูตรการคํานวณโดยการใช้สูตร
ทราบจํานวนประชากรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) โดยกําหนดขนาดของตัวอย่างท่ี
ระดับนัยสําคัญ 0.05 คิดขนาดของความคลาดเคลื่อน (e) เป็นร้อยละ 5 ได้จํานวนขนาดตัวอย่าง 384 คน 
 1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - เมษายน พ.ศ.  2562 
 
1.6  คําจํากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของคําจํากัดความท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยได้ให้ความหมาย
สําคัญไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ผู้บริโภค หมายถึง บุคคลท่ีเป็นชาวมุสลิมท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ในจังหวัดอ่างทอง 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง ปัจจัยท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชาวมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ในจังหวัดอ่างทอง 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยท่ีสําคัญท่ีช่วยให้การดําเนินธุรกิจด้านการตลาด
บรรลุตามเป้าหมาย จะประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด  
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 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยผู้ประกอบการทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง ชื่อเสียง
ของบริษัทผู้ผลิตอาหารกระป๋องฮาลาล มีบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ฮาลาล ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความใหม่และสะอาด เป็นต้น  
 ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน เป็นราคาของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลท่ีผู้บริโภคยอมรับได้หรือเห็นว่าเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับ ราคาผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาแสดงไว้ให้
เห็นชัดเจน มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเมียม/คุณภาพสูง และมีการรับชําระด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น 
 ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ความสะดวกในการบริโภค มีความรวดเร็วและมีการขยายการ
บริการอย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี มีสถานท่ีให้เลือกซ้ือมากหาซ้ือได้ง่าย มีความสะดวกในการหาซ้ือ
สินค้าเม่ือต้องการบริโภค มีการจัดวางสินค้าอย่างชัดเจน และมีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน เป็นต้น 
 การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การแจ้งข่าวสารและจูงใจผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี เช่น การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ มีการแนะนํา
อาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ รวมถึงการลดราคาสินค้า มีความเด่นชัดของตราสินค้า มีของแถม
เม่ือซ้ือสินค้า มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน และมีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล เป็นต้น  
  พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง การกระทําของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและ
การใช้สินค้าและบริการ รวมถึงกระบวนการกระทําต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนก่อน และเป็นตัวกําหนดให้เกิดการ
กระทําต่าง ๆ ข้ึน ได้แก่  
 ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง หมายถึง ความถ่ีท่ีผู้บริโภคซ้ืออาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล 
เช่น ซ้ือทุกวัน สัปดาห์ละครั้ง 2 สัปดาห์ต่อครั้ง นานกว่า 3 สัปดาห์ต่อครั้ง เป็นต้น 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ หมายถึง ประเภทอาหารของผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีผู้บริโภคเลือกซ้ือ เช่น อาหารแช่เข็ง อาหารทะเลกระป๋อง เนื้อสัตว์แปรรูป น้ําผัก/
น้ําผลไม้กระป๋อง เครื่องเทศและเครื่องปรุง เป็นต้น 
 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล หมายถึง สาเหตุท่ี
ผู้บริโภคเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เช่น การผลิตอาหารฮาลาล ถูกต้อง
ตามบัญญัติศาสนาอิสลาม  ต้องการมีสุขภาพดี ราคาคุ้มค่า และสะอาด ถูกสุขอนามัย เป็นต้น 
 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล หมายถึง 
บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เช่น ตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน เป็นต้น 
 โอกาสในการซ้ือ หมายถึง โอกาสท่ีผู้บริโภคจะซ้ืออาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
เช่น รับประทานเอง ซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก เพ่ือจําหน่ายต่อ เป็นต้น 
 แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล หมายถึง แหล่งท่ีทําให้ผู้บริโภคทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เช่น อินเทอร์เน็ต ป้ายหน้าร้าน โทรทัศน์ เพ่ือน ครอบครัว/ญาติ เป็นต้น 
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 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีผู้บริโภคใช้สําหรับซ้ืออาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายฮาลาล แต่ละครั้ง เช่น น้อยกว่า 500 บาท, 500 บาท - 1,000 บาท, 1,000 บาท ข้ึนไป 
เป็นต้น 
 
1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
            1.7.1 เพ่ือนําผลท่ีได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานท่ีดียิ่งข้ึน 
 1.7.2  สามารถนําผลการวิจัยท่ีได้มาปรับปรุงหรือพัฒนาเพ่ือสร้างความโดดเด่น และปรับปรุง
ในส่วนของอาหารฮาลาลเพ่ือสุขภาพ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันท่ีปัจจุบันมีการแข่งขัน
กันสูงมาก และยังสามารถช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
 1.7.3 เพ่ือใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีสนใจศึกษา และนําไปประยุกต์ใช้ในการทําวิจัยในธุรกิจ
ประเภทอ่ืน ๆ ต่อไป   



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ในการศึกษาวิจัย ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
ครั้งนี้ได้นําแนวความคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีศึกษาค้นคว้ามาเพ่ือใช้ประกอบการสร้าง
เครื่องมือในการศึกษา การสนับสนุนเหตุผลการศึกษาค้นคว้า และประกอบการนําเสนอผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีได้กําหนดไว้ และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานแนวทางในการ
วิจัยทฤษฎี และแนวความคิดท่ีใช้ในการอ้างอิงเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.4 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับอาหารท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล 
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
 โครงสร้างทางประชากรศาสตร์  

คอตเลอร์ (Kotler, 1997) ได้กล่าวว่า โครงสร้างทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย คุณลักษณะ
หลายประการซ่ึงองค์ประกอบด้านประชากรท่ีสําคัญ ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ สถานภาพ การศึกษา 
รายได้ ภาษา และศาสนา เป็นต้น 
 องค์ประกอบด้านเพศ พบว่า เพศชายและหญิง มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านการศึกษา 
การเข้าสู่แรงงาน อาชีพ รายได้ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น 
 องค์ประกอบด้านอายุของประชากร เป็นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ทางประชากรเกือบทุกด้าน
เพราะอายุเป็นตัวเลขพ้ืนฐานท่ีสุดของคุณลักษณะส่วนบุคคล สัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่มอายุท่ี
แตกต่างกันมีผลต่ออัตราการเกิด การตาย สมรส และย้ายถ่ินท่ีอยู่ 
 องค์ประกอบด้านสถานภาพ ศึกษาถึงสถานภาพการสมรส ตลอดจนสิ้นสุดการสมรสโดยการ
หย่าร้างหรือหม้าย การทราบถึงสัดส่วนของประชากรท่ีเป็นโสดหรือสมรส สามารถใช้เป็นเครื่องวัด
ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมได้ในระหว่างประเทศ 

องค์ประกอบด้านการศึกษา ระดับการศึกษาเป็นดัชนีแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  

องค์ประกอบด้านอาชีพ หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลประกอบเพ่ือเลี้ยงชีพตน และครอบครัว 
สถานะด้านอาชีพของประชากรเป็นเรื่องท่ีต้องศึกษาอย่างละเอียด ท้ังนี้เพราะตัวเลขด้านอาชีพจะแสดงถึง
การมีงานทํา การว่างงาน รวมถึงสถานะด้านอาชีพเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

องค์ประกอบด้านรายได้ เป็นการแสดงถึงคุณลักษณะในเชิงเศรษฐกิจของประชากรจากการศึกษา
ทําให้ทราบว่ามีประชากรจํานวนเท่าใดในประเทศท่ีทํางานและไม่ทํางาน 
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การแบ่งองค์ประกอบทางประชากร  
โพล และโธมัส (Pol & Thomas, 1997) ได้แบ่ง องค์ประกอบทางประชากรออกเป็น 2 ลักษณะ 

ท้ังในความหมายท่ีจําแนกตามกลุ่มอายุ ตามเพศ เป็นต้น และในความหมายกว้างโดยมีการพิจารณา
แยกตามสถานภาพการสมรส ความหนาแน่นของประชากร การกระจายตัว รวมท้ังคุณลักษณะท่ี
แตกต่างกันตามเศรษฐกิจสังคมของประชากรบุคคล หรือกลุ่มบุคคลนั้น ๆ ท้ังสองลักษณะดังกล่าว
ประกอบด้วย 

1) คุณลักษณะทางชีวะสังคม (Biosocial Characteristics) เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวโยงตาม
คติชีววิทยา (Biological) หรือองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Component) ดังนั้น จึงเป็น
คุณลักษณะท่ีติดมากับตัวหรือเป็นมาต้ังแต่เกิด คุณลักษณะทางชีวภาพดังกล่าว ประกอบด้วย อายุ 
เพศ เชื้อชาติ และจริยธรรมจรรยา เป็นต้น ท้ังนี้คุณลักษณะสามประการแรกเป็นองค์ประกอบทาง
ชีววิทยา ในขณะท่ีจริยธรรมจรรยามีพ้ืนฐานมาจากมรดกวัฒนธรรม 

2) คุณลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio Cultural Characteristics) อาจใช้เป็นตัว
ลําดับชั้นทางสังคมของแต่ละตัวบุคคล ดังนั้นปัจจัยทางสังคมนี้จึงแตกต่างจากปัจจัยทางชีวะสังคม เนื่องจาก
เป็นปัจจัยท่ีเปลี่ยนแปลงได้ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย สถานภาพการสมรส รูปแบบความเป็นอยู่ 
โครงสร้างครอบครัว รายได้ การศึกษา ตลอดจนอาชีพและสถานภาพการทํางาน นอกจากนี้การนับถือ
ศาสนา รูปแบบคุณลักษณะบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย และรูปแบบชุมชนในบางครั้งก็จัดอยู่ในปัจจัยนี้เช่นกัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2550, น. 57 - 59) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นสิ่งสําคัญและสถิติท่ีวัดได้ของประชากรท่ีช่วยกําหนด
ตลาดเป้าหมาย รวมท้ังง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอ่ืน ตัวแปรทางด้านประชากรท่ีสําคัญมี ดังนี้ 

1) อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างของส่วน
ตลาด ได้ค้นคว้าความต้องการของตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความสําคัญท่ีตลาดอายุส่วนนั้น 

2) เพศ (Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบันตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากการท่ีสตรีทํางานมากข้ึน 

3) ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ในอดีตถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมาย
ท่ีสําคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสําคัญยิ่งข้ึนในส่วนท่ีเก่ียวกับ
หน่วยผู้บริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนท่ีใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
และยังสนใจการพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อท่ีเก่ียวข้องกับผู้ตัดสินใจ
ในครัวเรือนเพ่ือช่วยในการพัฒนายุทธ์การตลาดให้เหมาะสม 

4) รายได้ การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) เป็นตัวแปรสําคัญ
ในการกําหนดส่วนของตลาด โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคท่ีมีความร่ํารวย แต่อย่างไรก็ตาม
ครอบครัวท่ีมีรายได้ตํ่าจะเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ปัญหาสําคัญในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์
รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการจ่ายสินค้าหรือไม่มีความสามารถใน
การจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีแท้จริงอาจถือเป็นเกณฑ์รูปแบบการดํารงชีวิต 
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รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้รายได้เป็นตัวแปรท่ีใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์
รายได้รวมกับตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืน ๆ เพ่ือให้กําหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 จึงสรุปได้ว่า จากแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ของผู้วิจัยได้นําแนวคิดนี้มาใช้เพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการศึกษาตัวแปรต้นด้านปัจจัยส่วนบุคคล โดยมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เพ่ือนําแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ทําการศึกษาและ
เป็นแนวทางดําเนินงานวิจัยในเพ่ือทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคลท่ีให้เกิดความแตกต่างในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล จากการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 เบอร์วิซ์ และคนอ่ืน ๆ (Berkowitz & et al., 2000, p. 13) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย 4’s เป็นปัจจัยท่ีผู้จัดการตลาดสามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย กิจกรรมเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 
ราคา การจัดจําหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงจะสามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาทางการตลาดได้  
 แลพ แฮร์ และแมคดาเนียล (Lamb, Hair & Mcdaniel, 2000, p. 44) กล่าวว่า ส่วนประสม
ทางการตลาด หมายถึง การผสมผสานของการออกแบบกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย 
และการส่งเสริมการตลาด เพ่ือเปลี่ยนความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ตลาดเป้าหมาย 

 แมคคาร์ธ์ (McCarthy, 1993, p. 46) ได้กล่าวไว้ว่าส่วนประสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix 
นั้นประกอบไปด้วยส่วนประสมต่าง 4 ด้านประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
การจัดจําหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกกันว่า 4Ps เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในการวางแผนการตลาดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด 
 สุปัญญา ไชยชาญ (2543, น. 7) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวท่ีแปรค่า
ได้ 4 ตัว คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ี และการส่งเสริมการตลาด ท่ีถูกนักการตลาดนํามาผสมผสาน
กันให้ได้สัดส่วนเหมาะกับความต้องการและความอยากได้ของมนุษย์ แล้วสื่อไปให้มนุษย์ได้เรียนรู้ว่า
ความต้องการและความอยากได้นั้น ๆ สามารถตอบสนองได้ด้วยส่วนประสมการตลาดดังกล่าว 
 Kotler (1997) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4Ps ไว้ดังนี้ 
 1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย สินค้า บริการ 
ความคิด สถานท่ี องค์กร หรือบุคคล ซ่ึงจะต้องสามารถทําหน้าท่ีแจ้งให้กับผู้บริโภคได้ทราบถึงข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น ตราสินค้า รูปแบบ และสีสันของหีบห่อ ตัวสินค้า ขนาด รูปร่างของสินค้า เครื่องหมายการค้า 
สิ่งเหล่านี้ จะสื่อความหมาย และความเข้าใจให้กับผู้รับข่าวสาร โดยผู้ผลิตต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
เป็นไปตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย หากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่ดี เม่ือใช้แล้วไม่ตรงตามความ
ต้องการ การทุ่มงบโฆษณาไปเท่าใด ก็ไม่สามารถกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคได้ 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงแบบจําลองส่วนประสมทางการตลาด 
ท่ีมา: Kotler. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, Implementation and  
       Control. 9th ed. p. 92. 
 
 2) ด้านราคา (Price) หมายถึง สิ่งกําหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปเงินตราผู้บริโภคจะใช้
ราคาเป็นส่วนหนึ่งในกระประเมินคุณภาพและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ท่ีเขาคาดหมายว่าจะได้รับการกําหนด
ราคาท่ีเหมาะสมกับสินค้า เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะจูงใจให้เกิดการซ้ือ บางครั้งการต้ังราคาสูงอาจเป็นเครื่องหมาย
จูงใจให้ผู้บริโภคบางกลุ่มท่ีชอบ ซ้ือผลิตภัณฑ์เพราะต้องการได้รับความภูมิใจจากการซ้ือ หรือการใช้
ผลิตภัณฑ์ราคาแพง ๆ แต่บางครั้งมีการโฆษณาคุณสมบัติกันมากจนหาความแตกต่างไม่ค่อยได้ ราคา
จึงเป็นปัจจัยท่ีผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซ้ือ 
  3) ด้านการจัดจําหน่าย (Place) หรือช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง โครงสร้างหรือช่องทาง 
หลังจากผู้บริโภคได้ทราบข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากโฆษณาแล้ว จนเกิดความสนใจและอยาก
ทดลองใช้ แต่ถ้าไม่สามารถจะหาซ้ือได้อย่างสะดวกแล้ว จนเกิดความสนใจและอยากทดลองใช้ แต่ถ้า
ไม่สามารถจะหาซ้ือได้อย่างสะดวกแล้ว ส่วนใหญ่จะเลิกล้มความต้ังใจแล้วเปลี่ยนไปซ้ือยี่ห้ออ่ืน ท่ีหา
ได้สะดวกกว่า การจัดจําหน่ายยังแบ่งได้อีก 2 ส่วน ดังนี้ 
 3.1) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์
และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจําหน่ายจึงประกอบด้วย 
ผู้ผลิต คงกลาง ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ช่องทางการจัดจําหน่ายอาจผ่านคนกลางหรือไม่
ผ่านคนกลางก็ได้ 
 3.2) การกระจายสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายสินค้าจึง
ประกอบด้วย 
  3.2.1) การขนส่ง (Transportation) 
 3.2.2) การเก็บรักษาสินค้า (Storage) และคลังสินค้า (Warehouse) 

   การส่งเสริม   
   การตลาด    
 (Promotion) 

การจัดจําหน่าย  
     (Place) 

ราคา 
(Price) 

ผลิตภัณฑ์ 
(Product) 

 
ลูกค้า 
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 3.2.3) การบริการสินค้าคงเหลือ (Inventory Management) 
 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซ้ือ เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อสื่อสารอาจเป็นการขายโดยใช้พนักงาน 
(Personal Selling) และการขายโดยไม่ใช้พนักงานขาย (Nonpersonal Selling) ประกอบด้วย การโฆษณา 
การส่งเสริมการขาย การให้ข่าว และการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น การส่งเสริมการตลาดจึงประกอบด้วย 
5 เครื่องมือ 
 4.1) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมท่ีนอกเหนือจาก
การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงสามารถกระตุ้นความสนใจ 
ทดลองใช้ หรือการซ้ือโดยลูกค้าข้ันสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืน ในช่องทางการส่งเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ 
ได้แก่ 
  4.1.1) การกระตุ้นผู้บริโภค เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer 
Promotion) เป็นการส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย ซ่ึงซ้ือสินค้าไปเพ่ือใช้สอยส่วนตัวหรือ
ใช้ในครัวเรือน สินค้าท่ีผู้บริโภคซ้ือไปเพ่ือบริโภคข้ันสุดท้ายนี้เรียกว่า สินค้าผู้บริโภค 
 4.1.2) การกระตุ้นคนกลาง เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่คนกลาง (Trade 
Promotion) เป็นการกระตุ้นความพยายามในการขายของคนกลางเพ่ือผลักดันสินค้าไปยังผู้บริโภค
และอาจอยู่ในรูปการโฆษณาท่ีมุ่งสู่คนกลาง ซ่ึงเป็นการโฆษณาท่ีกระตุ้นคนกลาง ได้แก่ ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก 
เพ่ือจูงใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือขายต่อผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เป็นกลยุทธ์ผลัก 
 4.1.3) การกระตุ้นพนักงานขาย เรียกว่า การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงานขาย 
(Salesforce Promotion) เป็นการกระตุ้นพนักงานขายให้ใช้ความพยายามในการขายมากข้ึน และ
การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงานขาย จะใช้กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) บุคคลเป้าหมาย ได้แก่ 
พนักงานขายของธุรกิจ จุดประสงค์คือการตอบแทนความสามารถของพนักงาน เป็นการแข่งขันระหว่าง
พนักงานขายด้วยกันเอง เช่น การแจกโบนัส การแข่งขันในการทํายอดขาย 
 4.2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ้งข่าวสารและ
จูงใจตลาดโดยใช้บุคคล งานในข้อนี้จะเก่ียวกับ  
 4.2.1) กลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling Strategy) 
 4.2.2) การจัดจําหน่ายงานขาย (Saleforce Management) 
 4.3) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relation) การให้ข่าว
เป็นการเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับสินค้าหรือบริการท่ีไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการประชาสัมพันธ์ 
หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ง เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์การให้เกิดกับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ 
 4.4) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) เป็น
การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการต่าง ๆ  ท่ีนักการตลาด
ใช้ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ซื้อ และทําให้เกิดการตอบสนอง เครื่องมือนี้ ประกอบด้วย 
 4.4.1) การขายทางโทรศัพท์ 
 4.4.2) การขายโดยใช้จดหมายทางตรง 
 4.4.3) การขายโดยใช้แคตตาล็อค 
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 4.4.4) การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ 
 4.5) การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอข่าวสารเก่ียวกับองค์การหรือ
ผลิตภัณฑ์บริการ หรือความคิดท่ีต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวกับ  
  4.5.1) กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) 
 4.5.2) กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 
ผลิตภัณฑ์ (Product)       การจัดจําหน่าย (Place) 
- ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์      - ช่องทาง (Channel) 
(Product Variety)       - ความครอบคลุม (Coverage) 
- คุณภาพสินค้า (Quality)      - การเลือกคนกลาง 
(Assortment)        - ทําเลท่ีตั้ง (Location) 
- การออกแบบ (Desingn)      - สินค้าคงเหลือ (Inventory) 
- ลักษณะ (Feature)       - การขนส่ง (Transportation) 
- ตราสินค้า (Brand name) 
- การบรรจุหีบห่อ (Packaging) 
- ขนาด (Sizes) 
- บริการ (Services)  
- การรับประกัน (Warranties)   
ราคา (Price)     การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
- ราคาสินค้าในรายการ (List Price)  - การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
- ส่วนลด (Discount)    - การโฆษณา (Advertising) 
- ส่วนยอมให้ (Allowances)   - การใช้หน่วยงานขาย (Sales Force) 
- ระยะเวลาในการชําระเงิน (Payment Period) - การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) 
- ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Terms) 
 
ภาพท่ี 2.2 แสดงรายละเอียดของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
ท่ีมา: Kotler. (2000). Marketing Management the Millennium Edition: 15. 
 
 การนําทฤษฎีและแนวความคิดส่วนประสมทางการตลาดมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสําหรับ
ธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ทําให้การกําหนดแนวทางใน
การพัฒนาและดําเนินการทางด้านการตลาดมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน และช่วยในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือคํานึงถึง
ความพึงพอใจของผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลเป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันนี้มี
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลจํานวนมาก และหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การกําหนด

ตลาดเป้าหมาย 
(Target Market) 
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กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน และมีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฎีของ Kotler (1997) มาใช้ในการพัฒนาส่วน
ประสมทางการตลาด ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยผู้ประกอบการทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ ในท่ีนี้หมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
            2. ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน เป็นราคาของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีผู้บริโภคยอมรับได้หรือเห็นว่าเหมาะสมกับคุณภาพท่ีได้รับ 
 3. ช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ความสะดวกในการบริโภค มีความรวดเร็วและมีการขยาย
การบริการอย่างกว้างขวางครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
 4. การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การแจ้งข่าวสารและจูงใจผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี เช่น การโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ  
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
       ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association: AMA, 2005) ให้
ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภคคือ การกระทําซ่ึงส่งผลต่อกันและกันตลอดเวลาของความรู้ ความเข้าใจ 
พฤติกรรมและเหตุการณ์ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ได้กระทําข้ึนในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสําหรับการ
ดําเนินชีวิต 
 คอลแลต และแบลคเวลล์ (Kollat & Blackwell, 1968) ได้ให้คําจํากัดความของพฤติกรรม
ผู้บริโภคไว้ว่า การกระทําของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึง
กระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยู่ก่อนและมีส่วนใหญ่ในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว 
 ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman & Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภค
ไว้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษา
การตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ท้ังเงิน เวลา และกําลังเพ่ือบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ 
อันประกอบด้วย ซ้ืออะไร ทําไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน และบ่อยแค่ไหน 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2546, น. 27-28) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า การกระทํา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ซ่ึงสินค้าและบริการ 
ท้ังนี้หมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงมีมาอยู่ก่อนแล้ว และมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทํา
ดังกล่าว ประเด็นสําคัญของคําจํากัดความข้างต้นก็คือ กระบวนการตัดสินใจท่ีมีมาอยู่ก่อนแล้ว (Precede) 
สิ่งท่ีมีมาก่อนเหล่านี้ หมายถึง ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้บริโภค ท่ีว่าในขณะนั้น 
 แองเจิล, เจม คอตแลต, เดวิด แบลกเวล และโรเจอร์ (Engel, James Kollat, David 
Blackwell & Roger, 1968) ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่า เป็นการกระทําของบุคคลท่ี
เก่ียวข้องโดยตรงกับการได้รับและการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยู่ก่อน
และมีส่วนในการกําหนดให้มีการกระทําดังกล่าว 
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 คอตเลอร์ (Kotler, 2000) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการวิจัย
หรือค้นหาเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือหรือการใช้ของผู้บริโภคโดยใช้คําถามช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือค้นหา
คําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6W1H ซ่ึงประกอบไปด้วย 
 1) ใครบ้างอยู่ในตลาดเป้าหมาย เป็นคําเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
4 ด้าน คือ ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ เช่นพฤติกรรม
การซ้ือ มีความถ่ีในการซ้ือเพียงใด 
 2) ผู้บริโภคต้องการซ้ืออะไร เป็นคําถามเพ่ือให้ทราบถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ 
(Object) คือ ต้องการคุณสมบัติหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component) และความ
แตกต่างท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง (Competitive Differentiation) เช่น ประเภทอาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
 3) ทําไมผู้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซ้ือ เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบวัตถุประสงค์ในการซ้ือ 
(Objectives) ผู้บริโภคซ้ือสินค้าเพ่ือสนองความต้องการด้านร่างกายและด้านจิตวิทยา 
 4) ใครบ้างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบถึงบทบาทของกลุ่ม
ต่าง ๆ (Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคซ่ึงประกอบด้วยผู้ริเริ่ม ผู้มีอิทธิพล 
ผู้ตัดสินใจซ้ือ ผู้ซื้อและผู้ใช้ 
 5) ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบถึงโอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่นซ้ือช่วง
เดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวันใดของเดือน ช่วงเวลาใดของวัน ซ้ือในโอกาสพิเศษ หรือเทศกาล
วันสําคัญต่าง ๆ 
 6) ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบถึงช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ีผู้บริโภคซ้ือ 
เช่น ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายของชํา เป็นต้น 
 7) ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร เป็นคําถามเพ่ือต้องการทราบข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) 
ซ่ึงประกอบด้วยการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือและความรู้สึก
หลังการซ้ือ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซ้ือแต่ละครั้ง 
รูปแบบจําลองของพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบไปด้วย (Kotler, 2000) 
 1) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดข้ึนเองท้ังภายในและภายนอกแต่นักการตลาด
จะสนใจท่ีจะจัดการและกระตุ้นความต้องการภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ซ่ึง
ถือว่าสิ่งกระตุ้นเป็นมูลเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินค้า สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
 1.1) สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุมและจัดการให้เกิดข้ึนได้เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประสามทางการตลาด (Marketing Mix) 
ประกอบด้วย 
 1.1.1) สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ
สวยงามเพ่ือกระตุ้นตามความต้องการ 
 1.1.2) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับราคา
ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากลูกค้าเป้าหมาย 
 1.1.3) สิ่งกระตุ้นด้านการจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Place) เช่น 
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ท่ัวถึง เพ่ือความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซ้ือ 
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 1.1.4) สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมํ่าเสมอ
การใช้ความพยายามของพนักงานตัวแทนจําหน่าย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับบุคคลท่ัวไป ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซ้ือ 

 1.2) สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคท่ีอยู่ภายนอก 
ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีควบคุมไม่ได้ 
 1.2.1) สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค 
ล้วนมีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล 
 1.2.2) สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต
และแปรรูปสารสกัดท่ีได้จากธรรมชาติ 
 1.2.3) สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น การเพ่ิมหรือ
ลดภาษีสินค้าบางชนิดของรัฐบาล พ.ร.บ. ยาและการควบคุมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 
 1.2.4) สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในเทศกาล
ต่าง ๆ มีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซ้ือในเทศกาลนั้น 
 2) กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) เป็นความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ
ท่ีผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือรวมถึงกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคด้วย 
 2.1) ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer’s Characteristics) ลักษณะของผู้ซ้ือมีอิทธิพลมาจากปัจจัย
ต่าง ๆ คือ ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ส่วนบุคคล ด้านจิตวิทยา 
 2.2) กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วยข้ันตอนต่าง ๆ 
คือ การรับรู้ ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือและพฤติกรรม
ภายหลังการซ้ือ 
 3) การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือ ผู้ซ้ือ 
(Buyer’s Purchase Decision) ผู้บริโภคจะต้องมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 3.1) การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) 
 3.2) การเลือกตราสินค้า (Brand Choice) 
 3.3) การเลือกผู้ขาย (Dealer Choice) 
 3.4) การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase Timing) 
 3.5) การเลือกปริมาณในการซ้ือ (Purchase Amount) 
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ภาพท่ี 2.3 แบบจําลองพฤติกรรมการซ้ือ  
ท่ีมา: Kotler (2000, น. 161 อ้างถึงใน ศุภร เสรีรัตน์, 2544) 
 
            พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ  (2550 น. 219) กล่าวว่า ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ 
(Buying decision process) เป็นลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค จากการสํารวจรายงาน
ของผู้บริโภคจํานวนมากในกระบวนการซ้ือ พบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ข้ันตอน คือ  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 โมเดล 5 ข้ันตอน ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (Five – Stage model of  
   the consumer buying process) 
ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2550, น. 220) 
 

สิ่งกระตุ้น
ทางการ
ตลาด 

สิ่งกระตุ้น 
อ่ืน ๆ 

ผลิตภณัฑ ์
ราคา 
การจัด 
จําหน่าย 
การส่งเสริม 
การตลาด 

เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี
การเมือง 
วัฒนธรรม 
 

คุณลักษณะ 
ของผู้ซ้ือ 

กระบวนการ 
ตัดสินใจของผู้ซ้ือ 

การตัดสินใจ 
ของผู้ซ้ือ 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม 
ปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยทางจิตวิทยา 

การรับรูปั้ญหา 
การค้นหาข้อมลู 
การประเมินผล 
การตัดสินใจซื้อ 
พฤติกรรมหลังการ
ซื้อ 

เลือกผลิตภัณฑ ์
เลือกสินค้า 
เลือกผู้ขาย 
เวลาในการซื้อ 
ปริมาณในการ
ซื้อ 

การรับรู้ถึงความ
ต้องการ (Need 

Recognition) หรือ
การรับรู้ปัญหา 

(Problem 
Recognition) 

การค้นหาข้อมูล 
(Information 

Search) 

การประเมินผล
ทางเลือก 

(Evaluation of 
Alternatives) 

พฤติกรรมภายหลัง
การซ้ือ  

(Post purchase 
Behavior) 

การตัดสินใจซ้ือ 
(Purchase 
Decision) 
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 1) การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
การท่ีบุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของตน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก 
เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องกานทางเพศ ความเจ็บปวด ฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความต้องการทางร่างกาย 
(Physiological Needs) สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนเม่ือถึงระดับหนึ่งจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น บุคคลจะเรียนรู้ถึง
วิธีท่ีจะจัดการกับสิ่งกระตุ้นจากประสบการณ์ในอดีต ทําให้เขารู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร 
  นักการตลาดในข้ันกระตุ้นความต้องการมี 2 ประการ ดังนี้ 
   1.1) เข้าใจสิ่งกระตุ้นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 
   1.2) แนวความคิดการกระตุ้นความต้องการ ช่วยให้นักการตลาดรําลึกได้เสมอว่า ระดับ
ความต้องการสําหรับผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 2) การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ และสิ่งท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะดําเนินการค้นหาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องมากข้ึน แหล่งข้อมูล
ท่ีผู้บริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเลือกแหล่งข้อมูลประกอบด้วย 
   2.1) แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ญาติ คนรู้จัก 
   2.2) แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทนการค้า 
การบรรจุภัณฑ์ 
   2.3) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ การใช้สินค้า  
   2.4) แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้มครองผู้บริโภค 
   2.5) แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ได้แก่หน่วยงานท่ีสํารวจคุณภาพผลิตภัณฑ์
หรือหน่วยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
 อิทธิพลของแหล่งข้อมูลจะแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์ และลักษณะส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภค โดยท่ัวไปผู้บริโภคได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งการค้า ซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุมการให้ข้อมูลได้ โดยปกติข้อมูลจากแหล่งการค้าให้ข้อมูลท่ัว ๆ ไป แก่ผู้ซ้ือแต่ข้อมูลจากแหล่ง
บุคคลจะช่วยประเมินผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซื้อ นักการตลาดสามารถพิจารณาความสําคัญของแหล่งข้อมูล
โดยสัมภาษณ์ผู้บริโภคว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และแหล่งข้อมูลใดท่ีมีอิทธิพลมากต่อผู้บริโภค 
 3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผู้บริโภคได้รับข้อมูลมาแล้ว
จากข้ันท่ีสอง ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ กระบวนการประเมินพฤติกรรม
ของผู้บริโภคมีดังนี้ 
   3.1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 
   3.2) ผู้บริโภคจะให้น้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน นักการตลาด
ต้องพยายามค้นหาและจัดลําดับสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 
   3.3) ผู้บริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเก่ียวกับสินค้า เนื่องจากความเชื่อถือของผู้บริโภค
ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคและความเชื่อถือเก่ียวกับตราผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ 
   3.4) ผู้บริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการประเมินผลเริ่มต้นด้วยการ
กําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีเขาสนใจ และเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ตราต่าง ๆ 
 4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเขาชอบมาก
ท่ีสุด และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนระหว่างประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือ 3 ประการ คือ 
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หลังจากประเมินทางเลือก ก่อนท่ีจะเกิดความต้ังใจซ้ือ และเกิดการตัดสินใจซ้ือในการตัดสินใจซ้ือแต่
ละครั้งผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) เลือกท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑ์นั้นหรือไม่ แท้จริงแล้วมี 3 ทางเลือก คือ ซ้ือสินค้านั้น ซ้ือสินค้าอ่ืน
ทดแทน หรือ ไม่ซื้อเลย 
   2) ถ้าซ้ือจะซ้ือยี่ห้ออะไร 
   3) จะซ้ือท่ีไหน 
   4) จะซ้ือจํานวนเท่าใด 
   5) จะซ้ืออย่างไร 
 นักการตลาดจะต้องพยายามท่ีจะสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการ
ให้เร็วข้ึน ซ่ึงสามารถทําได้ด้วยวิธีการ คือ การให้ผลตอบแทนส่วนเพ่ิม การสร้างความแตกต่าง และ
การสร้างความม่ันใจ 
 5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) ภายหลังจากท่ีผู้บริโภคได้ซ้ือสินค้า
หรือบริการแล้ว พฤติกรรมหลังการซ้ือบางอย่างก็จะตามมา เช่น อาจซ้ือเพ่ิมข้ึน หรืออาจประเมินการซ้ือ
ท่ีได้ตัดสินใจซ้ือไปแล้ว ในหลายกรณี เม่ือผู้ซ้ือสินค้าหรือบริการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว ก็จะทําให้
แรงดลใจ ทําให้เกิดการซ้ือสินค้าหรือบริการอีกอย่างตามมา 
 อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งผู้บริโภคยังอาจประเมินการซ้ือสินค้าหรือบริการท่ีซ้ือไปนั้นอีกครั้ง
หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ท่ีซื้อไปนั้นสามารถแก้ปัญหาตามท่ีเขาต้องการได้จริง ตามคําโฆษณาหรือไม่ผลิตภัณฑ์
นั้นตรงตามลักษณะท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ หากผู้บริโภคได้รับความพอใจก็จะทําให้เกิดการซ้ือซํ้าเม่ือสินค้า
หรือบริการนั้นใช้หมดไป และจะบอกกล่าวไปยังผู้บริโภครายอ่ืน ๆ ท่ีมีความสนใจ ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ต่อ ๆ ในทางบวก และในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับความพอใจก็อาจจะหันไปซ้ือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ตราอ่ืน 
และจะบอกว่าไปยังผู้บริโภครายอ่ืน ๆ ในทางลบ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ืออาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยผู้วิจัยได้นําทฤษฎีของ Phillip 
Kotler, 2012 มาเป็นแนวทางในการทําวิจัยครั้งนี้เนื่องจากเป็นทฤษฎีท่ีคนท่ัวไปให้การยอมรับและ
เป็นทฤษฎีท่ีเป็นประโยชน์ในการนํามาพัฒนาการดําเนินงานได้จริง โดยมีตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ไปด้วย 1) ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 2) ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารท่ีเลือกซ้ือ 3) เหตุผลในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 4) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 5) โอกาสในการซ้ือ 6) แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบ
ถึงรายละเอียดข่าวสารของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 7) ค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ือแต่ละครั้ง  
 เพ่ือให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล ว่ามีพฤติกรรมอย่างไรจะได้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่าง ๆ เพ่ือนําแนวคิดและทฤษฎี
นี้มาใช้ในการวางแผนเพ่ือทําการปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลให้ได้มากท่ีสุด และการตัดสินใจซ้ือสินค้าเป็น
การพิจารณาทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือก ท่ีได้พิจารณาและประเมินอย่างดีแล้ว 
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โดยนํามาเปรียบเทียบกันจนได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีสามารถเป็นแนวทางในการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป็นการกระทําอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจ โดยผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีเขาชอบ
มากท่ีสุด ซ่ึงใช้เป็นแนวทางนํามาพัฒนาให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล ได้นํามาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด 
 
2.4 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับอาหารท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล 
 “เครื่องหมายฮาลาล” คือ เครื่องหมายท่ีคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการ
ทําการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ท่ีเรียกว่า  
“ฮาลาล” ซ่ึงเขียนเป็นภาษาอาหรับว่า  ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้น
แนวต้ัง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคําว่า “สนง. คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดย
เครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์
ฮาลาลท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น 
มาตรฐานอาหารฮาลาล 
 ปัจจุบันในตลาดโลกมีผู้บริโภคท่ีเป็นมุสลิมอยู่ประมาณ 2,000 ล้านคน การค้าขายจําเป็นต้อง
ทําทุกวิถีทางท่ีจะเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดอาหารจากประเทศท่ีมีชาวมุสลิมให้มากข้ึน ประเทศไทยใน
ฐานะท่ีเป็นประเทศทีผลิตอาหารท่ีสําคัญของโลก ผู้ผลิตจึงจําเป็นต้องให้ความสนใจในเครื่องหมายนี้
อย่างจริงจัง ผู้ท่ีเก่ียวข้องต้องเรียนรู้ และอยู่บนพ้ืนฐานของความเข้าใจอย่างถูกต้องเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของการผลิต สร้างฐานท่ีแข็งแกร่งให้กับประเทศต่อไป 
 สําหรับประเทศไทยการขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรองการผลิตอาหาร
ฮาลาล ผู้ผลิตจะต้องติอต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ “สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย (สกอท)”  
 

  
ภาพท่ี 2.5 เครื่องหมายฮาลาล 
 
 ปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ได้แก่ 
บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จํากัด ต้ังอยู่เลขท่ี 57/1 หมู่ท่ี 2 บ้านป่าง้ิว ตําบลป่าง้ิว อําเภอเมือง 
จังหวัดอ่างทอง โดย นายเอนก สีเขียวสด  ตําแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นฟาร์มเลี้ยงนกกระทาและ
ผลิตภัณฑ์จากนกกระทาครบวงจร ซ่ึงหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาแปรรูป ได้แก่ ไข่นกกระทาอนามัย 
เป็นผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาต้มสุกบรรจุกระป๋อง 
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ภาพท่ี 2.6 ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 พิบูล  ไวจิตรกรรม (2559) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์
ฮาลาลในประเทศไทย วิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเดลฟาย เครื่องมือท่ีใช้ 
คือ การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
ตัวบุคคล ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 19 คน และมุสลิมท่ีเป็นตัวแทนของมัสยิดในกรุงเทพฯ 
122 คน เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ฮาลาล 5 ประเภท คือ 1) เนื้อสัตว์ 2) ผัก ผลไม้      
3) อาหารสําเร็จรูป เครื่องปรุงแต่งอาหาร 4) เครื่องด่ืม ขนมขบเค้ียว 5) ของใช้ประจําวันเพ่ือ
สุขอนามัย ผลการวิจัย พบว่า 
 สามารถสร้างอัตลักษณ์สินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยจุดเด่น 
4 ด้าน คือ 1) ด้านคุณประโยชน์ของสินค้าท่ีเน้นเรื่องคุณค่าทางโภชนาการ วัตถุดิบท่ีสดและสะอาด 
2) ด้านรูปร่างหน้าตาของสินค้า สิ่งตกแต่งภายนอก ตัวบรรจุภัณฑ์ต้องดึงดูดความสนใจ ใช้ลวดลาย
กราฟฟิกประดับตกแต่ง มีภาพสินค้า มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 3) ด้านคุณค่าของสินค้าท่ีมีผลต่อ
ความรู้สึกของผู้บริโภค สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เชื่อถือได้ 4) ด้านบุคลิกภาพของสินค้าท่ีสะท้อนไปถึงผู้บริโภค ทําให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเป็นคนใส่ใจตัวเอง 
ดูแลร่างกายและสุขภาพ เป็นคนมีเหตุผล มีศีลธรรม เป็นคนรอบคอบ ช่างคิด ชอบวางแผน และเป็น
คนก้าวหน้า มองการณ์ไกล คิดถึงอนาคต 
 ไลลา หริ่มเพ็ง (2559) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ ความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
บริหารกิจการฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง 400 คน เครื่องมือในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 
t-test และ F-test ผลการวิจัย พบว่า 
 ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครมีความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการ
ฮาลาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร
มีความต้องการพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารกิจการฮาลาลในหมวด คณะท่ีปรึกษาระบบงานฮาลาล 
มากท่ีสุด รองลงมา คือ หมวดท่ัวไป และน้อยท่ีสุด คือ หมวดกองทุนพัฒนามาตรฐานฮาลาลและมาตรการ
ทางการปกครอง เม่ือเปรียบเทียบระดับความต้องการพระราชบัญญัติ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศและอาชีพต่างกัน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ผู้บริโภคท่ีมีอายุ การศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกัน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สราวรรณ์  เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ  เรืองกัลปวงศ์ (2558) วิธีดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ มุสลิมในกรุงเทพ จํานวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนานา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า 
 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานแช่แข็ง
ภายใต้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความเชื่อถือท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ 
ความเชื่อถือต่อผู้ประกอบการ ความเชื่อถือต่อสถาบันรับรองฮาลาล ครอบครัว และการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงปัจจัยท้ัง 5 ด้าน อธิบายการผันแปรของความต้ังใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานแช่แข็งภายใต้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมได้ร้อยละ 42.90 
โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานจากมากไปหาน้อยตามลําดับ แสดงเป็นสมการได้ ดังนี้ 
 ความต้ังใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงเพร้อมทานภายใต้เครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในกรุงเทพ = 0.703+0.250 (ความเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์) + 0.192 (ความ
เชื่อถือต่อผู้ประกอบการ (+ 0.131 (ความเชื่อถือต่อสถาบันรับรองฮาลาล) + 0.127 (ครอบครัว) + 0.096 
(ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม) 
 กัสมีรัตน์  มะลูลีม (2557) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับ ปัจจัยความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาล 
คุณภาพอาหาร ตราสินค้าของชาวอิสลาม และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ืออาหารท่ี
ไม่มีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ ของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 300 คน สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมานท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัย พบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่า 15,001 – 25,000 บาท ประเภทอาหารท่ีไม่มีตราฮาลาล 
บนบรรจุภัณฑ์ท่ีเคยบริโภค คือ อาหารว่าง ผู้ท่ีตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารท่ีไม่มีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ 
คือ ตนเอง และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยตราสินค้าของชาวอิสลาม ส่งผลต่อความต้ังใจ
ซ้ืออาหารท่ีไม่มีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ปัจจัยคุณภาพอาหาร ด้านความปลอดภัยต่อการบริโภค ปัจจัยคุณภาพอาหาร ด้านประสาทสัมผัส 
ปัจจัยส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาล ตามลําดับ โดยร่วมกัน
พยากรณ์ความต้ังใจซ้ืออาหารท่ีไม่มีฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้
ร้อยละ 43.10 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 อารยา  อายุบเคน (2557) ได้ศึกษาเก่ียวกับ มาตรฐานการดําเนินงานการผลิตอาหารภายใต้
เครื่องหมายฮาลาลของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในจังหวัดนนทบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ 
สัมภาษเชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ รองประธานฝ่ายกิจการฮาลาลในคณะกรรมการอิสลามจังหวัด
นนทบุรี ผู้ประกอบการธุรกิจการผลิตอาหารท่ีมีเครื่องหมายฮาลาลมามากกว่า 2 ปี ข้ึนไป และผู้บริโภค
สินค้าท่ีมีเครื่องหมายฮาลาลบนผลิตภัณฑ์โดยท่ีผู้บริโภคเป็นผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม และนําข้อมูลท่ี
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ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ 
ผลการศึกษา พบว่า  
 รูปแบบและลักษณะของธุรกิจอาหารภายใต้เครื่องหมายฮาลาลจดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัท 
โดยลักษณะเป็นธุรกิจท่ีผลิตอาหารในการจัดจําหน่ายและเป็นผู้รับจ้างผลิตการบริหารการดําเนินงาน
เป็นระบบและแบบแผนตามโครงสร้างของบริษัท ซ่ึงควบคุมการทํางานโดยผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย
ต่าง ๆ ซ่ึงการดําเนินงานอาหารฮาลาลเป็นการบริหารการจัดการท่ีเน้นถึงกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ 
โดยเป็นการจัดการและควบคุมกระบวนการผลิต ซ่ึงพบว่ามีการเตรียมความพร้อมในด้านการวางแผนการ
ดําเนินงาน การดําเนินงานกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลการดําเนินงานเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร
สําเร็จรูปของการผลิตอาหารฮาลาลและเป็นการดําเนินงานตามหลักมาตรฐานอาหารฮาลาลทุกประการ
โดยมีการปฏิบัติตามคู่มือ กฎระเบียบการดําเนินงานของพนักงานภายในองค์กรอย่างเคร่งครัดโดย
เป็นความร่วมมือท้ังผู้ประกอบการและพนักงานเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารการดําเนินงาน
การผลิตอาหารภายใต้เครื่องหมายฮาลาล โดยมาตรฐานฮาลาลเป็นการดําเนินงานเหมือนกับมาตรฐาน
คุณภาพอ่ืน ๆ เพียงแต่มีข้อกําหนดการตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง ซ่ึง
จากการศึกษาผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพิจารณาด้าน
การบริหารจัดการในการวางกลยุทธ์การนําผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเข้าสู่ตลาดโดยท่ีเน้นถึงคุณภาพ
และประโยชน์ในการบริโภคท่ัวไปโดยท่ีอาจไม่จํากัดเฉพาะชาวมุสลิมเท่านั้น 
 ธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน์ (2557) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์การดําเนินธุรกิจด้านฮาลาล
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง 92 ราย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องใน   
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 41 รายและการสัมภาษณ์ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 7 รายโดยการศึกษาจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ
จากค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 
 ผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องฮาลาลค่อนข้างสูง 
ซ่ึงในห้วงเวลาท่ีผ่านมาภาครัฐให้ความสําคัญและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านฮาลาลค่อนข้างมาก 
โดยในการดําเนินธุรกิจฮาลาลในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนมากนัก และใช้สิทธิพิเศษด้านการค้าการลงทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมด้านฮาลาลาลไม่มาก
เช่นกัน ค่าขนส่งยังคงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้การผลิตสินค้าฮาลาลสูงกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แต่มีความ
สะดวกและคล่องตัวในการให้บริการมาก นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยังคงไม่มีนโยบายในภาพรวมในระดับ 3 จังหวัด แต่เป็นนโยบายกว้าง ๆ ในระดับจังหวัด อาทิ 
การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ด้านฮาลาล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาพัฒนาปรับปรุง
สิ่งปลูกสร้างท่ีเก่ียวกับกิจกรรมด้านฮาลาล ซ่ึงมีหลายแห่งท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยในการขับเคลื่อน
ธุรกิจฮาลาลมีปัญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ คือ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและขาด
ความจริงจังและความต่อเนื่องในการดําเนินงาน ท้ังนี้ การขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลจะเป็นส่วนส่งเสริม
ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องจากเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ต่อยอดส่งผลถึงการสนับสนุน ด้านการศึกษา พร้อมท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงและลดความ
หวาดระแวงระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย 
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 วิริยา บุญมาเลิศ และบุญยาพร ภู่ทอง (2558) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธ์การตลาด
ร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้าลงทุน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจการดําเนินธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รวมถึงการวิเคราะห์และเสนอแนะกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจค้าปลีกอาหารฮาลาล โดยจากการศึกษา
สามารถสรุปข้อค้นพบสําคัญได้ ดังนี้ 
 1. ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลในธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันเน้นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะเป็นหลัก คือ
ผู้บริโภคชาวมุสลิม โดยเป็นอาหารประเภทปรุงสําเร็จเน้นเรื่องความสะดวก จะจําหน่ายในช่วงเวลาเช้า 
เนื่องจากผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารท่ีปรุงสําเร็จ และต้องเป็นอาหารท่ีสดใหม่ โดยมีรายได้เฉลี่ย 
ระหว่าง 2,500 - 3,500 บาท และ 5,001 - 8,000 บาท มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 30 โดยจะต้ัง
จําหน่ายในชุมชน ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีชาวมุสลิมอยู่มาก เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าท่ีเป็น
ชาวมุสลิมเป็นหลัก 
 2. เม่ือวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีจุดเด่นในเรื่อง
ของผลิตภัณฑ์ท่ีสะอาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมีลักษณะเฉพาะได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเข้าใจและรู้จักพฤติกรรม
ผู้บริโภค เนื่องจากต้ังร้านอยู่ในเขตชุมชนท่ีมีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นชาวมุสลิม แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย 
รวมท้ังยังต้องมีการพัฒนาในเรื่องคุณค่าทางโภชนา รสชาติ และบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ 
ให้ไปสู่ตลาดท่ีมีกลุ่มลูกค้าท่ีกว้างมากข้ึน 
 3. ในการวิเคราะห์ STP เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล พบว่า สินค้าดังกล่าวสามารถแบ่งส่วนแบ่งการตลาดได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าในชุมชน 
กลุ่มลูกค้าท่ัวไป และกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ซ่ึงในการกําหนดเป้าหมายและตําแหน่งทางการตลาดจะแตกต่างกัน
กล่าวคือ กลุ่มลูกค้าในชุมชนจะกําหนดตําแหน่งสินค้าในราคาท่ีค่อนข้างถูก กลุ่มลูกค้าท่ัวไปจะกําหนด
ราคาโดยอิงตามเกณฑ์ราคาตลาด และกลุ่มลูกค้าเฉพาะจะกําหนดราคาไว้สูง เนื่องจากเป็นสินค้าท่ี
เป็นกลุ่มเฉพาะและมีความอ่อนไหวง่าย มีความเสี่ยงท่ีคนจะไม่มีซื้อได้ 
 สาลิกา  ค้าสุวรรณ (2554) ได้ศึกษาเก่ียวกับนโยบายส่งเสริมการส่งออกอาหารฮาลาลไทย 
และปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์อาหารฮาลาลไทยในกลุ่มผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างใช้แบบ
เจาะจง จํานวน 104 คน ได้แก่ หน่วยงานรัฐบาลไทย 9 คน นักวิชาการ 2 คน องค์การศาสนา 3 คน 
องค์กรธุรกิจ 6 คน ผู้ประกอบการ 12 คน ผู้นําเข้าระดับประเทศ 8 คน ผู้บริโภคมุสลิมตะวันออกกลาง 
31 คน และผู้บริโภคมุสลิมไทย 33 คน ผลการวิจัย พบว่า 
 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยไม่ก้าวไกลเท่าท่ีควรเม่ือเปรียบเทียบกับศักยภาพและความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยมีอยู่ เนื่องจากนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและแผน
ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยไม่มีความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนการ
ปฏิบัติ ขาดการบูรณาการแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน ไม่มีการจัดทําแผนงานเฉพาะ
เรื่องอาหาร ฮาลาล แผนการตลาดท่ีผ่านมาไม่ได้ให้ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารตรา
สินค้าไม่มีมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลธุรกิจฮาลาลท่ีเป็นระบบ และปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลต่อภาพลักษณ์
อาหารฮาลาลไทยในตะวันออกกลาง คือ ภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกําเนิด การบริหารจัดการธุรกิจ
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อาหารฮาลาลขององค์กรท่ีมีบทบาทเก่ียวข้อง ภาพลักษณ์ของสินค้า และการตลาดและการสื่อสาร
เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 
 เจะรอเม๊าะ  จิเตะ (2553) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 
ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เป็นวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ท่ี
เคยซ้ืออาหารฮาลาลในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่าง 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม การทดสอบสถิติด้วยค่า ไคสแควร์ ผลการวิจัย 
พบว่า 
 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทะเลแปรรูปด้วยความถ่ีท่ีบ่อยมาก สาเหตุท่ีซ้ือส่วนใหญ่ คือ 
การผลิตอาหารฮาลาลถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เหตุผลท่ีซื้อเพ่ือรับประทานเอง หรือแจกจ่าย
ให้ผู้อ่ืน ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในด้านอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว และ
ศาสตรา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดปัตตานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนด้านเพศ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลของผู้บริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 พีระกานต์  วสุธรพิพัฒน์ (2553) ได้ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ พฤติกรรมการบริโภค “ฮาลาล” 
ของผู้บริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคชาวไทยท่ีเคย
หรือบริโภคอาหารฮาลาลในร้านอาหารมุสลิมท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง 
4 ข้ันตอน คือ การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งตามพ้ืนท่ี การสุ่มแบบกําหนดโควตา การสุ่มโดยใช้วิจารณญาณ 
และการสุ่มตามความสะดวก เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวแปร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 36 – 45 ปี เป็นผู้นับถือ
ศาสนาพุทธ ระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชนและมีรายได้ 20,001 บาท 
ข้ึนไป มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในด้านความถ่ีและค่าใช้จ่ายในระดับมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจมากในระดับบัญญัติศาสนาข้ันพ้ืนฐาน ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถ่ี
และค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารฮาลาล ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านค่านิยมในวัฒนธรรม พบว่า 
ไม่มีความสัมพันธ์   
            2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 แอนนา มอส (Anna Moses, 2009) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเก่ียวเนื่องกันของกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบลักษณะความเก่ียวเนื่องกันของกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค โดยผลาการวิจัยพบถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความเชื่อมโยงกันในแต่
ละข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ เกิดรูปแบบการบูรณาการท่ีมุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้ันตอน
การรวบรวมข้อมูลมากข้ึน เพ่ือให้สามารถได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน มีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจได้อย่างมี



25 
 

คุณภาพมากข้ึน ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของสินค้านั้น ๆ ท่ีผู้บริโภคทําการตัดสินใจซ้ือด้วย 
จึงควรท่ีจะศึกษาเฉพาะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินค้าแต่ละประเภท 
 เมอห์ราด อาลีพัว , เซย์ มาห์ โมนิรี่, บาร์แมน ชาร์ก้ี และอาเรียซ่า โซลาน (Alipour, 
Moniri, Shareghi, and Zolali, 2012) ได้ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับลําดับองค์ประกอบส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องทําความร้อนไฟฟ้าอุตสาหกรรม การศึกษามี
จุดมุ่งหมายท่ีมีการจัดอันดับและการจําแนกองค์ประกอบส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องทําความร้อนไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในเมืองอุตสาหกรรม Kaveh เพ่ือเพ่ิม
ยอดขายของผู้ผลิต และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้มาจากบริษัทท่ีใช้อุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรม 
วิธีการวิจัย คือ การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้วิธีกําหนด measurement เป็นการวิจัยแบบประยุกต์ใช้ การ
รวบรวมข้อมูลจากหนังสือวิทยานิพนธ์ต่างประเทศและในประเทศ ใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า Rating Scal ของ Likert ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบริษัทอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่ในเมืองซาเว่ห์ ใช้สถิติ 
Chi-Aquare ในการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตัวแปร มีการเลือกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างจาก 1) โดยการจับสลาก 2) โดยใช้ตัวเลขสุ่ม และ 3) ใช้วิธีการท่ีเป็นระบบโดยใช้วิธีการหา
แบบไม่ทราบจํานวนประชากร มีผลการวิจัย คือ การจัดอันดับจาก สมมติฐานในการจัดอันดับค่าเฉลี่ย 
ด้านผลิตภัณฑ์ 3.28 ด้านราคา 2.02 ด้านการกระจายสินค้า 3.05 และด้านการส่งเสริมการตลาด 
1.65 จากส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลกระทบกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากท่ีสุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์และ
การกระจายสินค้าอยู่ในอันดับท่ีสองสําหรับอิทธิพลท่ีมีผลต่อราคาและการส่งเสริมการตลาดอยู่ในลําดับ
รองลงมา ตามลําดับ 
 คอดเลอร์ และอามร์สตรองค์ (Kotler & Armstrong, 2004) พบว่า กระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือผู้บริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือโดย กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน 
คือ การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ พฤติกรรม
หลังการซ้ือ จะเห็นได้ว่า กระบวนการซ้ือเริ่มต้นค่อนข้างยาวนานกว่าการซ้ือจริงจะเกิดข้ึนและต่อเนื่อง
ไปจนถึงหลังการซ้ือ นักการตลาดจึงควรมุ่งสนใจกระบวนการซ้ือมากกว่าท่ีจะมุ่งสนใจท่ีการตัดสินใจซ้ือ
เพียงอย่างเดียว ผู้บริโภคจะตัดสินใจซ้ือโดยผ่านท้ัง 5 ข้ันตอนทุกครั้งแต่การซ้ือท่ีทําเป็นประจําโดยมากแล้ว
ผู้บริโภคมักจะข้างบางข้ันตอนไปผู้หญิงท่ีซ้ือยาสีฟันตราท่ีใช้ประจําจะตระหนักถึงความต้องการและ
ทําการตัดสินใจซ้ือโดยข้ามข้ันตอนขอการเสาะหาข้อมูลและประเมินทางเลือก อย่างไรก็ตามนักการ
ตลาดยังคงใช้สถานการณ์การตัดสินใจซ้ือครั้งใหม่หรือการตัดสินใจซ้ือท่ีซับซ้อน 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
อ่างทอง ผู้วิจัยผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค ซ่ึงข้ันตอนการดําเนินการวิจัย มีดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.4 ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการ
คํานวณโดยใช้สูตรทราบจํานวนประชากรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1967) ผู้ศึกษาได้กําหนด
กลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 

n  =      N 
                 1 +N(e)² 

เม่ือ e  = ค่าความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 
     N  = จํานวนประชากร 
     n  = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 
เม่ือทําการแทนค่าจะได้ 

n  =        3600 
                                         1 +3600(0.05)² 
       

n  =  360 
 



27 
 

 ผลการคํานวณ จะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 360 คน และได้สํารองเผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม
ไว้ 24 ชุด ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมกับสํารองเผื่อการสูญเสียสําหรับการวิจัยครั้งนี้จึง
เท่ากับ 384 คน และใช้การสุ่มตัวอย่าง  
 
            วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
 
ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงจํานวนประชากรในจังหวัดอ่างทอง 
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1 เมืองอ่างทอง 56,519 1 มัสยิดซิรอตุ้ลลออ์ 450 45 

2 ไชโย 22,851 2 

 
- มัสยิดอัลยุสรอ 
  สามัคคี 
- มัสยิดนูรุ้รเราะฮ์ฮีม 
 

 
1,400 

 
1,750 

140 

175 

3 ป่าโมก  28,357  - - - - 

4 โพธิ์ทอง  53,280  - - - - 

5 แสวงหา 34,689 - - - - 

6 วิเศษไชยชาญ  66,296  - - - - 

7 สามโก้  19,195 - - - - 

         รวม 281,187 3  3,600 360 

 

วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการแบ่ง
ตามอัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างประชากรท้ังหมด โดยใช้สูตรดังนี้ 
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จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเภท = จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด x จํานวนสัปปุรุษของมัสยิด 1 แห่ง 
                                           จํานวนสัปปุรุษของมัสยิดท้ัง 3 แห่ง 

 
ตัวอย่าง การคําน วณวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จํากัด 
       = 384 x 450   = 48 คน 
                          3600 
 
3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย  
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ดังนี้ 
  3.2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 
   ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์  2) ราคา 3) ช่องทางการจัดจําหน่าย 
4) การส่งเสริมการตลาด  

3.2.2 ตัวแปรตาม  
  พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภค
ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  ซ่ึงประกอบด้วย 1) ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 2) ประเภทของผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 3) เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
4) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 5) โอกาสในการซ้ือ 
6) แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
7) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 

         
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์
การแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะของแบบสอบถาม
แบบปลายปิด (Close Ended Question) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง ลักษณะของแบบสอบถามแบบปลายปิด 
(Close Ended Question) ประกอบด้วย 1) ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 2) ประเภทของผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 3) เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล  4) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 5) โอกาส
ในการซ้ือ 6) แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล 7) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 
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           ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคในการซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยผู้วิจัยได้ใช้มาตราวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดับตัวเลือกของลิเคิท (Likert) โดยกําหนดน้ําหนักคะแนนและระดับความสําคัญแต่ละ
ตัวเลือก โดยมีระดับความสําคัญท้ังหมด 5 ระดับ ดังนี้ 
                     ระดับความสําคัญมากท่ีสุด          เท่ากับ 5  คะแนน 

ระดับความสําคัญมาก   เท่ากับ 4  คะแนน 
ระดับความสําคัญปานกลาง  เท่ากับ 3  คะแนน 
ระดับความสําคัญน้อย   เท่ากับ 2  คะแนน 
ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด  เท่ากับ 1  คะแนน 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
 การวิเคราะห์ระดับความสําคัญโดยกําหนดการใช้น้ําหนักแปลความความหมายของข้อมูล 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยให้สูตรเบสท์ (Best อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543) 
 

ระดับค่าเฉลี่ย       =  ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนตํ่าสุด 
                          จํานวนชั้น 

 จากการศึกษาในครั้งนี้แบ่งจํานวนชั้นระดับความสําคัญเป็น 5 ระดับ คือ น้อยท่ีสุด น้อย 
ปานกลาง มาก มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5 คะแนน ตํ่าท่ีสุด เท่ากับ 1 คะแนน 
 

แทนค่า                =    5 - 1 
                             5 

   =   0.80 
ผลการแบ่งคะแนนเพ่ือแปลความหมายตามค่าเฉลี่ย  คือ 
  ค่าเฉลี่ย  4.21- 5.00   หมายถึง   ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ย  3.41- 4.20   หมายถึง   ระดับความสําคัญมาก 
ค่าเฉลี่ย  2.61- 3.40   หมายถึง   ระดับความสําคัญปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย  1.81- 2.60   หมายถึง   ระดับความสําคัญน้อย 
ค่าเฉลี่ย  1.00- 1.80   หมายถึง   ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด 
 

3.4 ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์และแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์
โดยมีรายละเอียดของข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ทบทวนทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านอ่ืน ๆ รวมท้ังศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างเป็นรายข้อ 
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4. นําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษาทํา
การตรวจสอบ พิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือทํามาทําการปรับปรุงแก้ไข
ให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีความเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน   

 4.1 การหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือ (Validity)   
  4.1.1 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านพิจารณา

ตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา   
   4.1.2 นําแบบสอบถามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

(Index of Objective Congruency : IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 
0.50 ข้ึนไปมาใช้ สว่นข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.50 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์ (2543)  
นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  +1  เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
                   0  เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 

  -1  เมือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดไม่ได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและเท่ียงตรง
ในเนื้อหาเพ่ือหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency Index หรือ IOC) ซ่ึงแบบสอบถาม
ชุดนี้มีค่า IOC เท่ากับ 0.94 
  4.2 การหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
   4.2.1 นําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีทําการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) 
กับกลุ่มท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ัน 
    4.2.2 หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําข้อมูลท่ีได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่า (Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) จะต้องได้ค่า Cronbach’s Alpha 
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์ (2543) จึงจะถือว่าแบบสอบถามชุดนี้ยอมรับได้  
ซ่ีงค่าครอนบาค ของแบบสอบถามชุดนี้ ได้เท่ากับ 0.81   
 
3.5  การเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

3.5.1 ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม 

3.5.2 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามแก่ผู้บริโภค ให้กับกลุ่มตัวอย่าง และรับกลับคืนมาทําการ
ตรวจสอบ และแยกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณ์เพ่ือดําเนินการจัดทําการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย
ต่อไป 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 นําแบบสอบถามท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  
โดยวิเคราะห์ข้อมูลและนําเสนอค่าสถิติต่าง ๆ ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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 3.6.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับท่ีได้รับกลับคืนมาและให้หมายเลข
ในแบบสอบถาม 
 3.6.2 จัดทําลงรหัสแบบสอบถามตามท่ีกําหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 
 3.6.3 ทําการกรอกข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 3.6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการกรอกข้อมูล 
 3.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต 
 
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การหาค่าความถ่ีค่าร้อยละ (percentage) 
ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ือบรรยายลักษณะตัวแปรในกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นการนําข้อมูลท่ีได้เพ่ือไปสรุปลักษณะของประชากรซ่ึงผลท่ีได้สามารถนําไปใช้ในการ
ตัดสินใจต่อไป 
 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi – Square) เป็น
วิธีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีอยู่ในรูปของความถ่ีหรือในรูปของสัดส่วน ซ่ึงไม่สามารถวัดค่า
ออกมาเป็นตัวเลขท่ีแน่นอน แต่สามารถจําแนกออกเป็นหมวดหมู่ได้ เช่น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยท่ีสุด การทดสอบไคสแควร์ เป็นวิธีทางสถิติท่ีนิยมกันมากในการเปรียบเทียบข้อมูลท่ีเป็น
ความถ่ีหรืออยู่ในรูปของสัดส่วน ผู้วิจัยจึงนํามาใช้การหาค่าทางสถิติในด้านของส่วนประสมทางการตลาด 



 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม 
ในจังหวัดอ่างทอง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทย
มุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง
และเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง ซ่ึงมีกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 384 คน ผลการวิเคราะห์ปรากฏ ดังต่อไปนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ตัวแปรต้นท่ีศึกษา 
 4.3 ตัวแปรตามท่ีศึกษา 
 4.4 การแปลความหมายของระดับ 
 4.5 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

 N  แทน จํานวนประชากร 
       Χ   แทน   ค่าเฉลี่ยมัชฌิมาเลขคณิต (Mean) 

 S.D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 χ2  แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ไค - สแควร์ 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 Sig.  แทน ค่านัยสําคัญทางสถิติในการวิจัยครั้งนี้ใช้ท่ีระดับ 0.05 
 df  แทน ค่าองศาอิสระ 
 
4.2 ตัวแปรต้นท่ีศึกษา  
 4.2.1 ตัวแปรต้นในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 
 4.2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) ช่องทางการจัดจําหน่าย 
4) การส่งเสริมการตลาด  
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4.3 ตัวแปรตามท่ีศึกษา 
ตัวแปรตามในการศึกษาครั้งนี้ 1) ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 2) ประเภทของผลิตภัณฑ์

อาหารท่ีเลือกซ้ือ 3) เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 4) ผู้ท่ี
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 5) โอกาสในการซ้ือ 
6) แหล่งข้อมูลที่ทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่มีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล 7) ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 

 
4.4 การแปลความหมายของระดับ 

 โดยมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการให้คะแนน และแบ่งระดับความสําคัญเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  4.21-5.00 หมายความว่า ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 

 ค่าเฉลี่ย  3.41 4.20 หมายความว่า ระดับความสําคัญมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.61-3.40 หมายความว่า ระดับความสําคัญปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ย  1.81-2.60 หมายความว่า ระดับความสําคัญน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00-1.80 หมายความว่า ระดับความสําคัญน้อยท่ีสุด 

 
4.5 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล โดยใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง โดยใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง ด้วยสถิติ
ไคสแควร์ 

 ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
ด้วยสถิติไคสแควร์ 
 สรุป ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทองและสรุปข้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังต่อไปนี้ 

 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล โดยใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
  รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (ราย) ร้อยละ 
1. เพศ       
   ชาย 130.00 33.85 
   หญิง 254.00 66.15 

2. อายุ 
    ตํ่ากว่า 20 ปี 43.00 11.20 
    20 - 30 ปี 163.00 42.45 
    31 - 40 ปี 104.00 27.08 
    41 - 50 ปี 38.00 9.90 
    มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 36.00 9.37 

3. สถานภาพ 
    โสด 142.00 36.98 
    สมรส 158.00 41.15 
    หย่าร้าง/หม้าย 84.00 21.87 

4. ระดับการศึกษา 
    ตํ่ากว่าปริญญาตรี 81.00 21.09 
    ปริญญาตรี 276.00 71.88 
    สูงกว่าปริญญาตรี 27.00 7.03 
5. อาชีพ 

  
    ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 48.00 12.50 
    พนักงานบริษัท 164.00 42.71 
    ธุรกิจส่วนตัว 96.00 25.00 
    รับจ้าง 76.00 19.79 

รวม 384.00 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (ราย) ร้อยละ 
6. รายได้ต่อเดือน     
    ตํ่ากว่า 10,000 บาท 39.00 10.16 
    10,000 - 20,000 บาท 131.00 34.11 
    20,001 - 30,000 บาท 178.00 46.35 
    มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 36.00 9.38 

รวม 384.00 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.1 จํานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
มีจํานวน 384 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จํานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 66.15 เพศหญิง จํานวน 
130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.85 
 ด้านอายุ พบว่า ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ส่วนใหญ่มีอายุ 
20 - 30 ปี จํานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 42.45 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี จํานวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.08 อายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 อายุ 41-50 ปี จํานวน 
38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 และ อายุมากกว่า 50 ปี ข้ึนไป จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.37 ตามลําดับ  
 ด้านสถานภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จํานวน 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ 41.15 รองลงมา คือ โสด จํานวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 36.98 และหย่าร้าง/หม้าย จํานวน 
84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.87 ตามลําดับ 
 ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
276 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 รองลงมา คือ ระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.09 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.03 ตามลําดับ  
 ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี อาชีพ พนักงานบริษัท จํานวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.71 รองลงมา คือ ธุรกิจส่วนตัว จํานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รับจ้าง จํานวน 
76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79 และข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 
ตามลําดับ 
 ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 46.35 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 34.11 รายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 10.16 
และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป จํานวน 36 คน คิดเป็น ร้อยละ 9.38 ตามลําดับ 
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 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง โดยใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ 
 
ตารางท่ี 4.2 จํานวนและร้อยละของพฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง 
 ฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 

 
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี 

เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
จํานวน ร้อยละ 

1. ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง     
    ทุกวัน 197.00 51.30 
    สัปดาห์ละครั้ง 38.00 9.90 
    2 สัปดาห์ต่อครั้ง 107.00 27.86 
    นานกว่า 3 สัปดาห์ต่อครั้ง 42.00 10.94 
2. ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

  
    อาหารแช่แข็ง 68.00 17.71 
    อาหารทะเลกระป๋อง 236.00 61.46 
    เนื้อสัตว์แปรรูป 25.00 6.51 
    น้ําผัก/น้ําผลไม้กระป๋อง 34.00 8.85 
    เครื่องเทศและเครื่องปรุง 21.00 5.47 
3. เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล   
    การผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 229.00 59.64 
    ต้องการมีสุขภาพดี 60.00 15.63 
    ราคาคุ้มค่า 61.00 15.89 
    สะอาด ถูกสุขอนามัย 34.00 8.84 
4. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

  

    ตนเอง 237.00 61.72 
    ครอบครัว 97.00 25.26 
    เพ่ือน 50.00 13.02 
5. โอกาสในการซ้ือ   
    รับประทานเอง 257.00 66.93 
    ซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก 68.00 17.71 
    เพ่ือจําหน่ายต่อ 59.00 15.36 

รวม 384.00 100.00 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี 
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

จํานวน ร้อยละ 

6. แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล   
    อินเทอร์เน็ต 50.00 13.02 
    ป้ายหน้าร้าน 176.00 45.83 
    โทรทัศน์ 66.00 17.19 
    เพ่ือน 48.00 12.50 
    ครอบครัว/ญาติ 44.00 11.46 
7. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 

  
    น้อยกว่า 500 บาท 110.00 28.65 
    500 บาท  - 1,000 บาท 233.00 60.68 
    1,000 บาท ข้ึนไป 41.00 10.67 

รวม 384 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.2 จํานวนร้อยละของพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
 ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ คือ ทุกวัน จํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 51.30 รองลงมา 
คือ 2 สัปดาห์ต่อครั้ง จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.86 นานกว่า 3 สัปดาห์ต่อครั้ง จํานวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.94 และ สัปดาห์ละครั้ง จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90 ตามลําดับ 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ ส่วนใหญ่ ซ้ืออาหารทะเลกระป๋อง จํานวน 
236 คน คิดเป็นร้อยละ 61.46 รองลงมา คือ อาหารแช่แข็ง จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.71 น้ําผัก/
น้ําผลไม้กระป๋อง จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.85 เนื้อสัตว์แปรรูป จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.51 และเครื่องเทศและเครื่องปรุง จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.47 ตามลําดับ 
 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ส่วนใหญ่ซ้ือเพราะ
การผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม จํานวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.64 รองลงมา คือ ซ้ือเพราะราคาคุ้มค่า จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89 ซ้ือเพราะต้องการมี
สุขภาพดี จํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63 และซ้ือเพราะสะอาด ถูกสุขอนามัย จํานวน 34 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.84 ตามลําดับ 
 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ส่วนใหญ่ 
คือ ตนเอง จํานวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.72 รองลงมา คือ ครอบครัว จํานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26 
และเพ่ือน จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 ตามลําดับ 
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 โอกาสในการซ้ือ ส่วนใหญ่ ซ้ือเพ่ือรับประทานเอง จํานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 66.93 
รองลงมา คือ ซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก จํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.71 และเพ่ือจําหน่ายต่อ จํานวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 15.36 ตามลําดับ 
 แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ส่วนใหญ่ คือ ป้ายหน้าร้าน จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.83 รองลงมา คือ โทรทัศน์ 
จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 17.19 อินเตอร์เน็ต จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02 เพ่ือน จํานวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และครอบครัว/ญาติ จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46 ตามลําดับ  
 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ คือ 500 บาท - 1,000 บาท จํานวน 233 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.68 รองลงมา คือ น้อยกว่า 500 บาท จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65 และ1,000 บาท 
ข้ึนไป จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67 ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์ ของผู้ซื้อผลิตภณัฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภค 
ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

Χ  S.D. 
ระดับ

ความสําคัญ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง 3.85 0.77 มาก 
ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหารกระป๋องฮาลาล 3.80 1.03 มาก 
บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 3.89 0.87 มาก 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย 3.46 1.04 มาก 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความ
ใหม่และสะอาด 

3.90 1.02 มาก 

รวม 3.78 0.55 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ืออาหาร
กระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง ด้านผลิตภัณฑ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.78, S.D. = 0.55) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารกระป๋อง 
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับ
มากทุกข้อ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความใหม่และสะอาด (Χ = 3.90, 
S.D. = 1.02) รองลงมา คือ บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล (Χ = 3.89, S.D. = 0.87) 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง (Χ = 3.85, S.D. = 0.77) ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร
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กระป๋องฮาลาล ( Χ = 3.80, S.D. = 1.03) และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย 
( Χ = 3.46, S.D. = 1.04) ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคา ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภค
ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 

  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 Χ  S.D. ระดับ
ความสําคัญ ด้านราคา 

ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลเหมาะสมกับคุณภาพ 4.04 0.79 มาก 
ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ 4.31 0.80 มากท่ีสุด 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 4.07 0.91 มาก 
มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง 4.21 0.83 มากท่ีสุด 
รับชําระด้วยบัตรเครดิต 4.23 0.78 มากท่ีสุด 

รวม 4.17 0.63 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ปัจจัยด้านราคาท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ืออาหารกระป๋อง 
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( Χ = 4.17, S.D. = 0.63) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ืออาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง ด้านราคา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อ คือ ราคา
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ  ( Χ = 4.31, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ 
รับชําระด้วยบัตรเครดิต (Χ = 4.23, S.D. = 0.78) มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง (Χ =  4.21, 
S.D. = 0.91) อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 
( Χ = 4.07, S.D. = 0.91) และราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลเหมาะสมกับคุณภาพ (Χ = 4.04, 
S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
 ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจงัหวัดอ่างทอง 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Χ   S.D. 

ระดับ
ความสําคัญ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้า 
ทุกประเภท 

3.98 0.96 มาก 

สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก 4.05 0.97 มาก 

สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมเีครื่องหมายรับรองฮาลาลมีท่ีจอดรถสะดวก 
ปลอดภัย 

3.95 0.92 มาก 

มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน 4.11 0.72 มาก 

มีสถานท่ีจัดจาํหน่ายอยู่ใกล้บ้าน 4.20 0.79 มาก 
รวม 4.06 0.66 มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด
อ่างทอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก (Χ = 4.06, S.D. = 0.66) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง ด้านช่องทาง 
การจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน (Χ = 4.20, S.D. = 0.79) 
รองลงมา คือ มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน ( Χ = 4.11, S.D. = 0.72) 
สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก ( Χ = 4.05, S.D. = 0.97) ผลิตภัณฑ์อาหาร
สําเร็จรูปกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท (Χ = 3.98, S.D. =  0.96) และสถานท่ีจําหน่าย
สินค้าท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย ( Χ = 3.95, S.D. = 0.92) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
 ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจงัหวัดอ่างทอง 
  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 Χ  S.D. ระดับ

ความสําคัญ ด้านการส่งเสริมการตลาด 

มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครือ่งหมายรับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ 3.38 1.17 มาก 

มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ 3.86 0.94 มาก 
มีส่วนลดและของแถม เช่น ซื้อผลติภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล ครบตามท่ี
กําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 

3.83 0.92 มาก 

มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน 3.97 1.06 มาก 

มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพของผลิตภณัฑ์อาหารฮาลาล 3.98 0.93 มาก 

รวม 3.80 0.80 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.80, S.D. = 0.80) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทองด้านการส่งเสริม 
การตลาด อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาล 
( Χ = 3.98, S.D. = 0.93) รองลงมา คือ มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน ( Χ = 3.97, S.D. = 1.06) 
มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ (Χ = 3.86, S.D. = 0.94) มีส่วนลดและของแถม เช่น 
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 
อย่าง ( Χ = 3.83, S.D. = 0.92) และมีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ( Χ = 3.38, S.D. = 1.17) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสําคัญของปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 
 ภาพรวม ของผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภค 
 ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
Χ  S.D. 

ระดับ
ความสําคัญ ภาพรวม 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 3.78 0.55 มาก 
ด้านราคา 4.17 0.63 มาก 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 4.06 0.66 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.80 0.80 มาก 

รวม 3.95 0.45 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.95, S.D. = 0.45) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง คือ ด้านราคา 
(Χ = 4.17, S.D. = 0.63) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Χ = 4.06, S.D. = 0.66) ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Χ = 3.80, S.D. = 0.80) และด้านผลิตภัณฑ์ (Χ = 3.78, S.D. = 0.55) ตามลําดับ 
 
            ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
ด้วยสถิติไคสแควร์ 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความถี่ในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม 
ทุกวัน 

สัปดาห์ 
ละคร้ัง 

2 สัปดาห์ 
ต่อคร้ัง 

นานกว่า 3 
สัปดาห์ต่อคร้ัง 

ชาย 44.00 28.00 43.00 15.00 130.00 
หญิง 109.00 44.00 56.00 45.00 254.00 

รวม 153.00 72.00 99.00 60.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig. 

    8.75 3.00 0.03* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ืออาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(χ2 = 8.75) จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ืออาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลท่ีมีเพศหญิง จะให้ความสําคัญของความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ ทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ  
 แต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความถี่ในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม 
ทุกวัน 

สัปดาห์ 
ละคร้ัง 

2 สัปดาห์
ต่อคร้ัง 

นานกว่า 3 
สัปดาห์ต่อคร้ัง 

ต่ํากว่า 20 ปี 13.00 5.00 16.00 9.00 43.00 
20 - 30 ปี 108.00 22.00 20.00 13.00 163.00 
31 - 40 ปี 19.00 17.00 48.00 20.00 104.00 
41 - 50 ปี 8.00 19.00 6.00 5.00 38.00 

มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 5.00 9.00 9.00 13.00 36.00 
รวม 153.00 72.00 99.00 60.00 384.00 

การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   
  125.07 12.00 0.00*   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ืออาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(χ2 = 125.07) เม่ือจําแนกตาม ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ผู้ท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี จะให้ความ 
สําคัญกับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ ทุกวัน 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก 
 ตามความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 
   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความถี่ในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม 
ทุกวัน 

สัปดาห์ 
ละคร้ัง 

2 สัปดาห์
ต่อคร้ัง 

นานกว่า 3 
สัปดาห์ต่อคร้ัง 

โสด 62.00 27.00 26.00 27.00 142.00 
สมรส 62.00 21.00 52.00 23.00 158.00 
หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่ 29.00 24.00 21.00 10.00 84.00 

รวม 153.00 72.00 99.00 60.00 384.00 
การทดสอบไค – สแควร์ value df Sig.     

  16.08 6.00 0.01*     
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 16.08) เม่ือจําแนกตาม ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ ผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีสถานภาพสมรส จะให้ความสําคัญกับความถ่ี
ในการซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ ทุกวัน 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก 
 ตามความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความถี่ในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม 
ทุกวัน 

สัปดาห์ 
ละคร้ัง 

2 สัปดาห์ต่อ
คร้ัง 

นานกว่า 3 สัปดาห์
ต่อคร้ัง 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี 13.00 8.00 48.00 12.00 81.00 
ปริญญาตร ี 131.00 59.00 46.00 40.00 276.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 9.00 5.00 5.00 8.00 27.00 

รวม 153.00 72.00 99.00 60.00 384.00 

การทดสอบไค - สแควร์ value Df Sig.     
  68.55 6.00 0.00*     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 68.55) เม่ือจําแนกตาม ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ 
ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จะให้ความสําคัญ
กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ ทุกวัน 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือ 
 แต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความถี่ในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม 
ทุกวัน 

สัปดาห์ละ
คร้ัง 

2 สัปดาห์
ต่อคร้ัง 

นานกว่า 3 
สัปดาห์ต่อคร้ัง 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 13.00 17.00 11.00 7.00 48.00 
พนักงานบริษัท 80.00 17.00 41.00 26.00 164.00 
ธุรกิจส่วนตัว 47.00 19.00 11.00 19.00 96.00 
รับจ้าง 13.00 19.00 36.00 8.00 76.00 

รวม 153.00 72.00 99.00 60.00 384.00 
การทดสอบไค – สแควร์ value Df Sig.     

  55.95 9.00 0.00*     
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (χ2 = 55.95) เม่ือจําแนกตาม ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัท จะให้ความสําคัญกับความถ่ี
ในการซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ ทุกวัน 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผูบ้ริโภคชาวไทยมุสลิม ในจงัหวัดอ่างทอง จําแนกตามความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความถี่ในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม 
ทุกวัน 

สัปดาห์ 
ละคร้ัง 

2 สัปดาห์ 
ต่อคร้ัง 

นานกว่า 3 
สัปดาห์ต่อคร้ัง 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 6.00 9.00 18.00 6.00 39.00 
10,000 - 20,000 บาท 25.00 28.00 44.00 34.00 131.00 
20,001 - 30,000 บาท 105.00 30.00 31.00 12.00 178.00 
มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 17.00 5.00 6.00 8.00 36.00 

รวม 153.00 72.00 99.00 60.00 384.00 

การทดสอบไค – สแควร์   value Df Sig.     
  72.86 9.00 0.00*     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 72.86) เม่ือจําแนกตาม ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ 
ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
จะให้ความสําคัญกับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ ทุกวัน 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามประเภทของ 
 ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

รวม อาหาร
แช่แข็ง 

อาหาร
ทะเล

กระป๋อง 

เนื้อสัตว์
แปรรูป 

น้ําผัก/น้ํา
ผลไม้

กระป๋อง 

เคร่ืองเทศ
และ

เคร่ืองปรุง 
ชาย 15.00 28.00 34.00 32.00 21.00 130.00 
หญิง 38.00 111.00 31.00 37.00 37.00 254.00 

รวม 53.00 139.00 65.00 69.00 58.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.      

  27.26 4.00 0.00*      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
               จากตารางท่ี 4.14 พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (χ2 = 27.26) เม่ือจําแนกตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีเพศหญิง จะให้ความสําคัญกับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ มากท่ีสุด คือ อาหารทะเลกระป๋อง 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามประเภทของ 
 ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

รวม อาหาร 
แช่แข็ง 

อาหาร
ทะเล

กระป๋อง 

เนื้อสัตว์
แปรรูป 

น้ําผัก/น้ํา
ผลไม้

กระป๋อง 

เคร่ืองเทศ
และ

เคร่ืองปรุง 

ต่ํากว่า 20 ปี 7.00 9.00 10.00 6.00 11.00 43.00 
20 - 30 ปี 25.00 72.00 24.00 28.00 14.00 163.00 
31 - 40 ปี 11.00 40.00 18.00 18.00 17.00 104.00 
41 - 50 ปี 5.00 6.00 8.00 12.00 7.00 38.00 
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 5.00 12.00 5.00 5.00 9.00 36.00 

รวม 53.00 139.00 65.00 69.00 58.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.      

  28.71 16.00 0.03*      

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (χ2 = 28.71) เม่ือจําแนกตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี จะให้ความสําคัญกับประเภท
ของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ มากท่ีสุด คือ อาหารทะเลกระป๋อง 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

รวม อาหาร 
แช่แข็ง 

อาหาร
ทะเล

กระป๋อง 

เนื้อสัตว์
แปรรูป 

น้ําผัก/น้ํา
ผลไม้

กระป๋อง 

เคร่ืองเทศ
และ

เคร่ืองปรุง 
โสด 23.00 43.00 34.00 19.00 23.00 142.00 
สมรส 21.00 69.00 20.00 32.00 16.00 158.00 
หย่ารา้ง/หม้าย 9.00 27.00 11.00 18.00 19.00 84.00 

รวม 53.00 139.00 65.00 69.00 58.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.      

  20.48 8.00 0.01*      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 20.48) เม่ือจําแนกตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีสถานภาพสมรส จะให้
ความสําคัญกับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ มากท่ีสุด คือ อาหารทะเลกระป๋อง 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก 
 ตามประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

รวม อาหาร
แช่แข็ง 

อาหารทะเล
กระป๋อง 

เนื้อสัตว์
แปรรูป 

น้ําผัก/น้ํา
ผลไม้

กระป๋อง 

เคร่ืองเทศ
และ

เคร่ืองปรุง 
ต่ํากว่าปริญญาตร ี 7.00 29.00 16.00 13.00 16.00 81.00 
ปริญญาตร ี 41.00 104.00 43.00 51.00 37.00 276.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 27.00 

รวม 53.00 139.00 65.00 69.00 58.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.      

  7.08 8.00 0.53      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง เม่ือ
จําแนกตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะให้ความสําคัญกับประเภท
ของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ มากท่ีสุด คือ อาหารทะเลกระป๋อง 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามประเภทของ 
 ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

รวม อาหาร
แช่แข็ง 

อาหาร
ทะเล

กระป๋อง 

เนื้อสัตว์
แปรรูป 

น้ําผัก/น้ํา
ผลไม้

กระป๋อง 

เคร่ืองเทศ
และ

เคร่ืองปรุง 
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 5.00 9.00 14.00 13.00 7.00 48.00 
พนักงานบริษัท 20.00 55.00 29.00 37.00 23.00 164.00 
ธุรกิจส่วนตัว 6.00 49.00 11.00 10.00 20.00 96.00 
รับจ้าง 22.00 26.00 11.00 9.00 8.00 76.00 

รวม 53.00 139.00 65.00 69.00 58.00 384.00 

การทดสอบไค - สแควร์ value Df Sig.      

  45.91 12.00 0.00*      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 45.91) เม่ือจําแนกตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ โดย
ส่วนใหญ่ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท จะให้
ความสําคัญกับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ มากท่ีสุด คือ อาหารทะเลกระป๋อง 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก 
 ตามประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

รวม อาหารแช่
แข็ง 

อาหาร
ทะเล

กระป๋อง 

เนื้อสัตว์
แปรรูป 

น้ําผัก/น้ํา
ผลไม้

กระป๋อง 

เคร่ืองเทศ
และ

เคร่ืองปรุง 
ต่ํากว่า 10,000 บาท 12.00 8.00 6.00 7.00 6.00 39.00 
10,000 - 20,000 บาท 14.00 33.00 36.00 19.00 29.00 131.00 
20,001 - 30,000 บาท 22.00 92.00 18.00 28.00 18.00 178.00 
มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 5.00 6.00 5.00 15.00 5.00 36.00 

รวม 53.00 139.00 65.00 69.00 58.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.      

  65.59 12.00 0.00*      

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 65.59) เม่ือจําแนกตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีเลือกซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลท่ีมี
รายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จะให้ความสําคัญกับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
เลือกซ้ือ มากท่ีสุด คือ อาหารทะเลกระป๋อง 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามเหตุผลในการ 
 เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองฮาลาล 

รวม 

การผลิตอาหาร
สําเร็จรูปฮาลาล 

ถูกต้องตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม 

ต้องการมี
สุขภาพดี 

ราคาคุ้มค่า 

สะอาด 
ถูก

สุขอนามั
ย 

 

ชาย 52.00 20.00 46.00 12.00 130.00 
หญิง 121.00 51.00 30.00 52.00 254.00 

รวม 173.00 71.00 76.00 64.00 384.00 

การทดสอบไค –สแควร์ value df Sig.    

    32.80 3.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (χ2 = 32.80) เม่ือจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีเพศหญิง 
จะให้ความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
มากท่ีสุด คือ การผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามเหตุผลในการ 
 เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองฮาลาล 

รวม 
การผลิตอาหาร
สําเร็จรูปฮาลาล 

ถูกต้องตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม 

ต้องการมี
สุขภาพดี 

ราคา
คุ้มค่า 

สะอาด ถูก
สุขอนามัย 

ตํ่ากว่า 20 ปี 16.00 7.00 7.00 13.00 43.00 
20 - 30 ปี 92.00 9.00 46.00 16.00 163.00 
31 - 40 ปี 52.00 23.00 13.00 16.00 104.00 
41 - 50 ปี 6.00 19.00 5.00 8.00 38.00 
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 7.00 13.00 5.00 11.00 36.00 

รวม 173.00 71.00 76.00 64.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.    

    84.88 12.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 84.88) เม่ือจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
รับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี 
จะให้ความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล มากท่ีสุด 
คือ การผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองฮาลาล 

รวม 
การผลิตอาหาร
สําเร็จรูปฮาลาล 

ถูกต้องตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม 

ต้องการมี
สุขภาพดี 

ราคา
คุ้มค่า 

สะอาด ถูก
สุขอนามัย 

โสด 60.00 21.00 29.00 32.00 142.00 
สมรส 89.00 23.00 25.00 21.00 158.00 
หย่าร้าง/หม้าย 24.00 27.00 22.00 11.00 84.00 

รวม 173.00 71.00 76.00 64.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value Df Sig.    

    28.29 6.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 28.29) เม่ือจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ท่ีมีสถานภาพสมรส จะให้ความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล มากท่ีสุด คือ การผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม  
 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองฮาลาล 

รวม 
การผลิตอาหาร
สําเร็จรูปฮาลาล 

ถูกต้องตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม 

ต้องการมี
สุขภาพดี 

ราคา
คุ้มค่า 

สะอาด ถูก
สุขอนามัย 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี 47.00 10.00 7.00 17.00 81.00 
ปริญญาตร ี 117.00 54.00 64.00 41.00 276.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 9.00 7.00 5.00 6.00 27.00 

รวม 173.00 71.00 76.00 64.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.    

    15.59 6.00 0.02*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 15.59) เม่ือจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะให้ความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล มากท่ีสุด คือ การผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนา
อิสลาม 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย  
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามเหตุผลในการ 
 เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองฮาลาล 

รวม การผลิตอาหาร
สําเร็จรูปฮาลาล 

ถูกต้องตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลาม 

ต้องการมี
สุขภาพดี 

ราคา
คุ้มค่า 

สะอาด ถูก
สุขอนามัย 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 13.00 15.00 14.00 6.00 48.00 
พนักงานบริษัท 62.00 24.00 39.00 39.00 164.00 
ธุรกิจส่วนตัว 51.00 24.00 14.00 7.00 96.00 
รับจ้าง 47.00 8.00 9.00 12.00 76.00 

รวม 173.00 71.00 76.00 64.00 384.00 

การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.    
    39.62 9.00 0.00*   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 39.62) เม่ือจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัท จะให้ความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล มากท่ีสุด คือ การผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนา 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมาย
รับรองฮาลาล 

รวม การผลิตอาหารสําเร็จรูป
ฮาลาล ถูกต้องตาม

บัญญัติศาสนาอิสลาม 

ต้องการมี
สุขภาพดี 

ราคา
คุ้มค่า 

สะอาด ถูก
สุขอนามัย 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 6.00 7.00 20.00 6.00 39.00 
10,000 - 20,000 บาท 43.00 41.00 20.00 27.00 131.00 
20,001 - 30,000 บาท 115.00 16.00 21.00 26.00 178.00 
มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป 9.00 7.00 15.00 5.00 36.00 

รวม 173.00 71.00 76.00 64.00 384.00 
การทดสอบไค – สแควร์ value df Sig.    

    87.85 9.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 87.85) เม่ือจําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท จะให้ความสําคัญกับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  มากท่ีสุด  คือ  การผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนา 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามผู้ท่ีมีส่วนร่วม 
 ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล รวม 
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 

ชาย 58.00 46.00 26.00 130.00 
หญิง 150.00 47.00 57.00 254.00 

รวม 208.00 93.00 83.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  13.66 2.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 13.66) เม่ือจําแนกตาม ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล ท่ีมีเพศหญิง จะให้ความสําคัญกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล มากท่ีสุด คือ ตนเอง 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 

 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามผู้ท่ีมีส่วนร่วม 
 ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล รวม 
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 

ต่ํากว่า 20 ปี 5.00 26.00 12.00 43.00 
20 - 30 ปี 108.00 30.00 25.00 163.00 
31 - 40 ปี 66.00 21.00 17.00 104.00 
41 - 50 ปี 7.00 10.00 21.00 38.00 

มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 22.00 6.00 8.00 36.00 

รวม 208.00 93.00 83.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig. 

 
 

81.93 8.00 0.00* 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
            จากตารางท่ี 4.27 พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 81.93) เม่ือจําแนกตาม ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยส่วนใหญ่ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี จะให้ความสําคัญกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล มากท่ีสุด คือ ตนเอง 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี 
 มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล รวม 
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 

โสด 72.00 34.00 36.00 142.00 
สมรส 124.00 14.00 20.00 158.00 
หย่าร้าง/หม้าย 12.00 45.00 27.00 84.00 

รวม 208.00 93.00 83.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  98.59 4.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.28 พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 98.59) เม่ือจําแนกตาม ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ท่ีมีสถานภาพสมรส จะให้ความสําคัญกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล มากท่ีสุด คือ ตนเอง 
 
ตารางท่ี 4.29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี 
 เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล รวม 
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี 40.00 26.00 15.00 81.00 
ปริญญาตร ี 163.00 50.00 63.00 276.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 5.00 17.00 5.00 27.00 

รวม 208.00 93.00 83.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  31.62 4.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 31.62) เม่ือจําแนกตาม ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะให้ความสําคัญกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล มากท่ีสุด คือ ตนเอง 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย  
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามผู้ท่ีมีส่วนร่วม  
 ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล รวม 
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 23.00 18.00 7.00 48.00 
พนักงานบริษัท 63.00 55.00 46.00 164.00 
ธุรกิจส่วนตัว 60.00 15.00 21.00 96.00 
รับจ้าง 62.00 5.00 9.00 76.00 

รวม 208.00 93.00 83.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ Value df Sig.   

  49.30 6.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.30 พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 49.30) เม่ือจําแนกตาม ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท จะให้ความสําคัญกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล มากท่ีสุด คือ ตนเอง 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี 
 เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง

ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล รวม 
ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 22.00 6.00 11.00 39.00 
10,000 - 20,000 บาท 61.00 16.00 54.00 131.00 
20,001 - 30,000 บาท 111.00 54.00 13.00 178.00 
มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป 14.00 17.00 5.00 36.00 

รวม 208.00 93.00 83.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  66.80 6.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.31 พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 66.80) เม่ือจําแนกตาม ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จะให้ความสําคัญกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล มากท่ีสุด คือ ตนเอง 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามโอกาสในการซ้ือ 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
โอกาสในการซ้ือ 

รวม 
รับประทานเอง ซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก เพ่ือจําหน่ายต่อ 

ชาย 25.00 41.00 64.00 130.00 
หญิง 156.00 68.00 30.00 254.00 

รวม 181.00 109.00 94.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  82.34 2.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.32 พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 82.34) เม่ือจําแนกตาม โอกาสในการซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีเพศหญิง จะให้ความสําคัญกับโอกาสในการซ้ือ มากท่ีสุด 
คือ รับประทานเอง 
 
ตารางท่ี 4.33 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามโอกาสในการซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
โอกาสในการซ้ือ 

รวม 
รับประทานเอง 

ซ้ือเพ่ือเป็น 
ของฝาก 

เพ่ือจําหน่ายต่อ 

ต่ํากว่า 20 ปี 11.00 18.00 14.00 43.00 
20 - 30 ปี 86.00 43.00 34.00 163.00 
31 - 40 ปี 54.00 26.00 24.00 104.00 
41 - 50 ปี 20.00 8.00 10.00 38.00 
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 10.00 14.00 12.00 36.00 

รวม 181.00 109.00 94.00 384.00 

การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   
  17.77 8.00 0.02*   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (χ2 = 17.77) เม่ือจําแนกตาม โอกาสในการซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี จะให้ความสําคัญกับโอกาสในการซ้ือ มากท่ีสุด คือ 
รับประทานเอง 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 โอกาสในการซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
โอกาสในการซ้ือ 

รวม 
รับประทานเอง ซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก เพ่ือจําหน่ายต่อ 

โสด 69.00 35.00 38.00 142.00 
สมรส 90.00 32.00 36.00 158.00 
หย่าร้าง/หม้าย 22.00 42.00 20.00 84.00 

รวม 181.00 109.00 94.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  29.83 4.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.34 พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 29.83) เม่ือจําแนกตาม โอกาสในการซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีสถานภาพ สมรส จะให้ความสําคัญกับโอกาสในการซ้ือ 
มากท่ีสุด คือ รับประทานเอง 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนก 
 ตามโอกาสในการซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
โอกาสในการซ้ือ 

รวม 
รับประทานเอง 

ซ้ือเพ่ือเป็น 
ของฝาก 

เพ่ือจําหน่ายต่อ 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี 41.00 25.00 15.00 81.00 
ปริญญาตร ี 130.00 77.00 69.00 276.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 10.00 7.00 10.00 27.00 

รวม 181.00 109.00 94.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  3.99 4.00 0.41   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



63 
 

 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง เม่ือ
จําแนกตาม โอกาสในการซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะให้ความสําคัญกับโอกาสในการซ้ือ มากท่ีสุด คือ รับประทานเอง 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามโอกาสในการซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
โอกาสในการซ้ือ 

รวม 
รับประทานเอง 

ซ้ือเพ่ือเป็น 
ของฝาก 

เพ่ือจําหน่ายต่อ 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 9.00 17.00 22.00 48.00 
พนักงานบริษัท 73.00 52.00 39.00 164.00 
ธุรกิจส่วนตัว 57.00 30.00 9.00 96.00 
รับจ้าง 42.00 10.00 24.00 76.00 

รวม 181.00 109.00 94.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  40.01 6.00 0.00*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.36 พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (χ2 = 40.01) เม่ือจําแนกตาม โอกาสในการซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท จะให้ความสําคัญกับโอกาสในการซ้ือ 
มากท่ีสุด คือ รับประทานเอง 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 โอกาสในการซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
โอกาสในการซ้ือ 

รวม 
รับประทานเอง ซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก เพ่ือจําหน่ายต่อ 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 15.00 10.00 14.00 39.00 
10,000 - 20,000 บาท 67.00 42.00 22.00 131.00 
20,001 - 30,000 บาท 89.00 47.00 42.00 178.00 
มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป 10.00 10.00 16.00 36.00 

รวม 181.00 109.00 94.00 384.00 
การทดสอบไค – สแควร์ value df Sig.   

  16.38 6.00 0.01*   
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.37 พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 16.38) เม่ือจําแนกตาม โอกาสในการซ้ือ โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จะให้ความสําคัญ
กับโอกาสในการซ้ือ มากท่ีสุด คือ รับประทานเอง 
 
ตารางท่ี 4.38 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามแหล่งข้อมูล 
 ท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

แหล่งข้อมลูท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 

รวม 
อินเทอร์เน็ต 

ป้าย 
หน้าร้าน 

โทรทัศน์ เพ่ือน 
ครอบครัว/

ญาติ 
ชาย 7.00 29.00 46.00 30.00 18.00 130.00 
หญิง 40.00 121.00 25.00 21.00 47.00 254.00 

รวม 47.00 150.00 71.00 51.00 65.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value Df Sig.      

  67.31 4.00 0.00*      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.38 พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 67.31) เม่ือจําแนกตามแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลท่ีมีเพศหญิง จะให้ความสําคัญกับแหล่งข้อมูลมากท่ีสุด คือ ป้ายหน้าร้าน 
 
ตารางท่ี 4.39 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามแหล่งข้อมูล 
 ท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

แหล่งข้อมลูท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 

รวม 
อินเทอร์เน็ต 

ป้าย 
หน้าร้าน 

โทรทัศน์ เพ่ือน 
ครอบครัว/

ญาติ 
ต่ํากว่า 20 ปี 9.00 10.00 11.00 7.00 6.00 43.00 
20 - 30 ปี 10.00 78.00 29.00 11.00 35.00 163.00 
31 - 40 ปี 16.00 47.00 13.00 17.00 11.00 104.00 
41 - 50 ปี 6.00 10.00 7.00 9.00 6.00 38.00 
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 6.00 5.00 11.00 7.00 7.00 36.00 

รวม 47.00 150.00 71.00 51.00 65.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.      

  45.13 16.00 0.00*      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 45.13) เม่ือจําแนกตาม แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ท่ีมีอายุ 20 – 30 ปี จะให้ความสําคัญกับแหล่งข้อมูล มากท่ีสุด คือ ป้ายหน้าร้าน 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี 
 มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แหล่งข้อมลูท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล รวม 
อินเทอร์เน็ต ป้ายหน้าร้าน โทรทัศน์ เพ่ือน ครอบครัว/ญาติ 

โสด 25.00 48.00 34.00 16.00 19.00 142.00 
สมรส 15.00 83.00 26.00 15.00 19.00 158.00 
หย่าร้าง/หม้าย 7.00 19.00 11.00 20.00 27.00 84.00 

รวม 47.00 150.00 71.00 51.00 65.00 384.00 
การทดสอบไค–สแควร์ value df Sig.      

  47.42 8.00 0.00*      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.40 พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 47.42) เม่ือจําแนกตาม แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ท่ีมีสถานภาพ สมรส จะให้ความสําคัญกับแหล่งข้อมูล มากท่ีสุด คือ ป้ายหน้าร้าน 
 
ตารางท่ี 4.41 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แหล่งข้อมลูท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล รวม 
อินเทอร์เน็ต ป้ายหน้าร้าน โทรทัศน์ เพ่ือน ครอบครัว/ญาติ 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี 13.00 42.00 11.00 7.00 8.00 81.00 
ปริญญาตร ี 29.00 103.00 54.00 38.00 52.00 276.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 27.00 

รวม 47.00 150.00 71.00 51.00 65.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.      

  16.47 8.00 0.04*      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 (χ2 = 16.47) เม่ือจําแนกตาม แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จะให้ความสําคัญกับแหล่งข้อมูล มากท่ีสุด คือ ป้ายหน้าร้าน 
 
ตารางท่ี 4.42 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามแหล่งข้อมูล 

ท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
แหล่งข้อมลูท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร

กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล รวม 
อินเทอร์เน็ต ป้ายหน้าร้าน โทรทัศน์ เพ่ือน ครอบครัว/ญาติ 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 11.00 10.00 9.00 13.00 5.00 48.00 
พนักงานบริษัท 19.00 53.00 43.00 17.00 32.00 164.00 
ธุรกิจส่วนตัว 11.00 42.00 12.00 8.00 23.00 96.00 
รับจ้าง 6.00 45.00 7.00 13.00 5.00 76.00 

รวม 47.00 150.00 71.00 51.00 65.00 384.00 
การทดสอบไค–สแควร์ value df Sig.      

  50.89 12.00 0.00*      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.42 พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 50.89) เม่ือจําแนกตาม แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท จะให้ความสําคัญกับแหล่งข้อมูล มากท่ีสุด คือ ป้ายหน้าร้าน 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

แหล่งข้อมลูท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 

รวม 
อินเทอร์เน็ต 

ป้าย 
หน้าร้าน 

โทรทัศน์ เพ่ือน 
ครอบครัว/

ญาติ 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 5.00 6.00 5.00 12.00 11.00 39.00 
10,000 - 20,000 บาท 25.00 44.00 37.00 12.00 13.00 131.00 
20,001 - 30,000 บาท 12.00 95.00 23.00 21.00 27.00 178.00 
มากกว่า 30,000 บาท
ข้ึนไป 

5.00 5.00 6.00 6.00 14.00 36.00 

รวม 47.00 150.00 71.00 51.00 65.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.      

  70.31 12.00 0.00*      
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.43 พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 70.31) เม่ือจําแนกตาม แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียด
ข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลโดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จะให้ความสําคัญ
กับแหล่งข้อมูล มากท่ีสุด คือ ป้ายหน้าร้าน 
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ตารางท่ี 4.44 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามค่าใช้จ่ายในการ 
 ซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม 
น้อยกว่า 500 บาท 

500 บาท  - 1,000 
บาท 

1,000 บาท ขึ้น
ไป 

ชาย 49.00 45.00 36.00 130.00 
หญิง 68.00 130.00 56.00 254.00 

รวม 117.00 175.00 92.00 384.00 

การทดสอบไค - สแควร์ value Df Sig.   
  9.69 2.00 0.01*     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.44 พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 9.69) เม่ือจําแนกตาม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีเพศหญิง จะให้ความสําคัญกับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่
ละครั้ง มากท่ีสุด คือ 500 บาท - 1,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.45 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามค่าใช้จ่ายในการ 
 ซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม น้อยกว่า 500 
บาท 

500 บาท  - 
1,000 บาท 

1,000 บาท ขึ้นไป 

ต่ํากว่า 20 ปี 13.00 21.00 9.00 43.00 
20 - 30 ปี 25.00 87.00 51.00 163.00 
31 - 40 ปี 56.00 31.00 17.00 104.00 
41 - 50 ปี 9.00 20.00 9.00 38.00 
มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 14.00 16.00 6.00 36.00 

รวม 117.00 175.00 92.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  47.83 8.00 0.00*     
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.45 พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (χ2 = 47.83) เม่ือจําแนกตาม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี จะให้ความสําคัญกับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่
ละครั้ง มากท่ีสุด คือ 500 บาท - 1,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.46 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี 
 มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม น้อยกว่า 500 
บาท 

500 บาท  - 
1,000 บาท 

1,000 บาท ขึ้นไป 

โสด 44.00 56.00 42.00 142.00 
สมรส 63.00 63.00 32.00 158.00 
หย่าร้าง/หม้าย 10.00 56.00 18.00 84.00 

รวม 117.00 175.00 92.00 384.00 

การทดสอบไค – สแควร์ value df Sig.   
  27.60 4.00 0.00*     

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.46 พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 27.60) เม่ือจําแนกตาม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีสถานภาพ สมรส จะให้ความสําคัญกับ
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ 500 บาท - 1,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี 
 มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม น้อยกว่า 500 
บาท 

500 บาท  - 
1,000 บาท 

1,000 บาท ขึ้น
ไป 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี 47.00 21.00 13.00 81.00 
ปริญญาตร ี 63.00 139.00 74.00 276.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 7.00 15.00 5.00 27.00 

รวม 117.00 175.00 92.00 384.00 
การทดสอบไค – สแควร์ Value df Sig.   

  37.89 4.00 0.00*     
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.47 พบว่า ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 37.89) เม่ือจําแนกตาม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี จะให้ความสําคัญกับค่าใช้จ่าย
ในการซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ 500 บาท  - 1,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.48 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตามค่าใช้จ่ายในการ 
 ซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

รวม น้อยกว่า 500 
บาท 

500 บาท  - 
1,000 บาท 

1,000 บาท ขึ้นไป 

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 16.00 19.00 13.00 48.00 
พนักงานบริษัท 31.00 90.00 43.00 164.00 
ธุรกิจส่วนตัว 14.00 58.00 24.00 96.00 
รับจ้าง 56.00 8.00 12.00 76.00 

รวม 117.00 175.00 92.00 384.00 
การทดสอบไค - สแควร์ value df Sig.   

  93.19 6.00 0.00*     
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.48 พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 93.19) เม่ือจําแนกตาม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ท่ีมีอาชีพ พนักงานบริษัท จะให้ความสําคัญกับค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ 500 บาท  - 1,000 บาท 
 
ตารางท่ี 4.49 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ต่อเดือนกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี 
 มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง จําแนกตาม 
 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 

รวม น้อยกว่า 
500 บาท 

500 บาท  - 
1,000 บาท 

1,000 บาท 
ข้ึนไป 

ตํ่ากว่า 10,000 บาท 10.00 9.00 20.00 39.00 
10,000 - 20,000 บาท 70.00 31.00 30.00 131.00 
20,001 - 30,000 บาท 32.00 120.00 26.00 178.00 
มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป 5.00 15.00 16.00 36.00 

รวม 117.00 175.00 92.00 384.00 
การทดสอบไค – สแควร์ Value df Sig.   

  97.24 6.00 0.00*     
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.49 พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 (χ2 = 97.24) เม่ือจําแนกตาม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง โดยส่วนใหญ่ ผู้ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
จะให้ความสําคัญกับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง มากท่ีสุด คือ 500 บาท - 1,000 บาท 
 
 ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด
อ่างทอง ด้วยสถิติไคสแควร์ 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยสว่นประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บรโิภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  
 จําแนกตาม ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 

ทุก
วัน

 

สัป
ดา

ห์ล
ะค

รั้ง
 

2 
สัป

ดา
ห์ต

่อค
รั้ง

 

นา
นก

ว่า
 3

 ส
ัปด

าห
์ต่อ

คร
ั้ง  

รว
ม 

Ch
i -

 Sq
ua

re
 

df
 

Sig
. 

ด้านผลิตภัณฑ์               
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมี
คุณภาพสูง 

153 72 99 60 384 87.93 9.00 0.00* 

ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร
กระป๋องฮาลาล 

153 72 99 60 384 102.92 9.00 0.00* 

บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาล 

153 72 99 60 384 110.38 9.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมี
ให้เลือกหลากหลาย 

153 72 99 60 384 105.05 9.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความ
ใหม่และสะอาด 

153 72 99 60 384 69.10 9.00 0.00* 

รวม 153 72 99 60 384 305.26 30.00 0.00* 
ด้านราคา 

    
 

   
ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ 

153 72 99 60 384 76.43 9.00 0.00* 

ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
มีราคาเหมาะสมกับปริมาณ 

153 72 99 60 384 28.11 6.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมี
ราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 

153 72 99 60 384 43.05 9.00 0.00* 
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ตารางท่ี 4.50 (ต่อ) 
  

ส่วนประสมทางการตลาด 

ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 

ทุก
วัน

 

สัป
ดา

ห์ล
ะค

รั้ง
 

2 
สัป

ดา
ห์ต

่อค
รั้ง

 

นา
นก

ว่า
 3

 ส
ัปด

าห
์

ต่อ
คร

ั้ง 

รว
ม 

Ch
i -

 S
qu

ar
e 

df
 

Sig
. 

     มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/
คุณภาพสูง 

153 72 99 60 384 22.80 6.00 0.00* 

รับชําระด้วยบัตรเครดิต  153 72 99 60 384 16.43 9.00 0.06 
รวม 153 72 99 60 384 317.00 30.00 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย                 
ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋อง
ฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้า
ทุกประเภท 

153 72 99 60 384 128.19 9.00 0.00* 

สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลได้สะดวก 

153 72 99 60 384 22.69 9.00 0.01* 

สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
มีท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย 

153 72 99 60 384 91.92 6.00 0.00* 

มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนก
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน 

153 72 99 60 384 29.96 6.00 0.00* 

มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน 153 72 99 60 384 30.89 6.00 0.00* 
รวม 153 72 99 60 384 157.68 27.00 0.00* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
        

มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ในสื่อประเภทต่าง ๆ 

153 72 99 60 384 40.41 9.00 0.00* 

มีการแนะนําอาหารกระป๋อง
ฮาลาลในสื่อออนไลน์ 

153 72 99 60 384 122.50 9.00 0.00* 
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ตารางท่ี 4.50 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 

ทุก
วัน

 

สัป
ดา

ห์ล
ะค

รั้ง
 

2 
สัป

ดา
ห์ต

่อค
รั้ง

 

นา
นก

ว่า
 3

 ส
ัปด

าห
์

ต่อ
คร

ั้ง 

รว
ม 

Ch
i -

 S
qu

ar
e 

df
 

Sig
. 

     มีส่วนลดและของแถม เช่น 
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ฮาลาล ครบตามท่ีกําหนดไว้
รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 

153 72 99 60 384 59.59 9.00 0.00* 

มีบริการสั่งออนไลน์และ 
ส่งถึงบ้าน 

153 72 99 60 384 49.18 9.00 0.00* 

มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร 
ฮาลาล 

153 72 99 60 384 108.27 9.00 0..00* 

รวม 153 72 99 60 384 199.51 33.00 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.50 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับความถ่ีในการซ้ือ
แต่ละครั้งโดยรวมพบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (χ2 = 305.26) ปัจจัยด้านราคา (χ2 = 317.00) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
(χ2 = 157.68) และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (χ2= 199.51) 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ืออาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง (χ2 = 87.93) ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหารกระป๋อง
ฮาลาล (χ2 = 102.92) บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล (χ2 = 110.38) 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย (χ2 = 105.05) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความใหม่ และสะอาด (χ2 = 69.10)  
 ปัจจัยด้านราคา เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ราคาผลิตภัณฑ์
ท่ีมีเครื่องหมายรับรอง ฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ (χ2 = 76.43) ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
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มีราคาเหมาะสมกับปริมาณ (χ2 = 28.11) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 
(χ2 = 43.05) มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง (χ2 = 22.80) ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์อย่างไม่
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ รับชําระด้วยบัตรเครดิต (χ2 = 16.43) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท (χ2 = 
128.19) สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก (χ2 = 22.69) สถานท่ีจําหน่าย
สินค้าท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย  (χ2 = 91.92) มีการจัดหมวดหมู่แยก
แผนกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน (χ2 = 29.96) และมีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน (χ2 = 30.89) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ (χ2 = 
40.41) การแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ (χ2 = 122.50) มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 
(χ2 = 59.59) มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน (χ2 = 49.18) มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล (χ2 = 108.27) 
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ตารางท่ี 4.51  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บรโิภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  
 จําแนกตาม ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

อา
หา

รแ
ช่แ

ข็ง
 

อา
หา

รท
ะเ

ลก
ระ

ป๋อ
ง 

เน
ื้อสั

ตว์
แป

รร
ูป 

น้ํา
ผัก

/น
้ําผ

ลไ
ม้ก

ระ
ป๋อ

ง  

เค
รื่อ

งเท
ศแ

ละ
เค

รื่อ
งป

รุง
 

รว
ม 

Ch
i -

 S
qu

ar
e 

Df
 

Sig
. 

ด้านผลิตภัณฑ์                   
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ฮาลาลมีคุณภาพสูง 

52 139 66 69 58 384 82.30 12.00 0.00* 

ชื่อเสียงของบริษัท ผู้ผลิต
อาหารกระป๋องฮาลาล 

52 139 66 69 58 384 74.95 12.00 0.00* 

บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ฮาลาล 

52 139 66 69 58 384 84.70 12.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ฮาลาลมีให้เลือก
หลากหลาย 

52 139 66 69 58 384 160.06 12.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
มีความใหม่และสะอาด 

52 139 66 69 58 384 101.49 12.00 0.00* 

รวม 52 139 66 69 58 384 210.64 40.00 0.00* 
ด้านราคา                   

ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
เหมาะสมกับคุณภาพ 

52 139 66 69 58 384 155.41 12 0.00* 

ราคาผลติภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลมีราคา
เหมาะสมกับปริมาณ 

52 139 66 69 58 384 138.73 8 0.00* 
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ตารางท่ี 4.51 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

อา
หา

รแ
ช่แ

ข็ง
 

อา
หา

รท
ะเ

ลก
ระ

ป๋อ
ง 

เน
ื้อสั

ตว์
แป

รร
ูป 

น้ํา
ผัก

/น
้ําผ

ลไ
ม้ก

ระ
ป๋อ

ง  

เค
รื่อ

งเท
ศแ

ละ
เค

รื่อ
งป

รุง
 

รว
ม 

Ch
i -

 S
qu

ar
e 

Df
 

Sig
. 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ฮาลาลมีราคาแสดงไว้ให้
เห็นชัดเจน 

52 139 66 69 58 384 82.66 12 0.00* 

มีสินค้าอาหารกระป๋อง 
พรีเม่ียม/คุณภาพสูง 

52 139 66 69 58 384 78.83 8 0.00* 

รับชําระด้วยบัตรเครดิต 52 139 66 69 58 384 117.32 12 0.00* 

รวม 52 139 66 69 58 384 355.2 40 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย             
      

ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จ
กระป๋องฮาลาลมีจําหน่าย
ตามร้านค้าทุกประเภท 

52 139 66 69 58 384 125.75 12 0.00* 

สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาล 
ได้สะดวก 

52 139 66 69 58 384 116.7 12 0.00* 

สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล
มีจอดรถสะดวก ปลอดภัย 

52 139 66 69 58 384 69.96 8 0.00* 

มีการจัดหมวดหมู่แยก
แผนกผลิตภัณฑ์อาหาร 
ฮาลาลท่ีชัดเจน 

52 139 66 69 58 384 54.82 8 0.00* 

มีสถานท่ีจัดจําหน่าย 
อยู่ใกล้บ้าน 

52 139 66 69 58 384 64.11 8 0.00* 

รวม 52 139 66 69 58 384 312.02 36 0.00* 
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ตารางท่ี 4.51 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
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ด้านการส่งเสริมการตลาด          

มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
ในสื่อประเภทต่าง ๆ 

52 139 66 69 58 384 98.81 12 0.00* 

มีการแนะนําอาหารกระป๋อง
ฮาลาลในสื่อออนไลน์ 

52 139 66 69 58 384 116.49 12 0.00* 

มีส่วนลดและของแถม เช่น 
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้
รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 

52 139 66 69 58 384 90.63 12 0.00* 

มีบริการสั่งออนไลน์และ 
ส่งถึงบ้าน 

52 139 66 69 58 384 156.13 12 0.00* 

มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล 

52 139 66 69 58 384 106.43 12 0.00* 

รวม 52 139 66 69 58 384 264.12 44 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.51 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือโดยรวม พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (χ2 = 210.64) ปัจจัยราคา (χ2= 355.20) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (χ2 = 312.02) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (χ2 = 264.12)  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง (χ2 = 82.30) ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร
กระป๋องฮาลาล (χ2 = 74.95) บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล (χ2 = 84.70) 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย (χ2= 160.06) และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความใหม่และสะอาด (χ2 = 101.49)  
 ปัจจัยด้านราคา เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ (χ2 = 155.41) ราคาผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ (χ2 = 138.73)  ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
มีราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน (χ2 = 82.66) มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง (χ2 = 
78.83) และรับชําระด้วยบัตรเครดิต (χ2 = 117.32)  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท (χ2 = 125.75) 
สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก (χ2 = 116.70) สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย (χ2 = 69.96) มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนก
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน (χ2 = 54.82) มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน (χ2 = 64.11) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ได้แก่ มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ (χ2= 
98.81) มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ (χ2= 116.49) มีส่วนลดและของแถม เช่น 
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 
(χ2 = 90.63) มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน (χ2 = 156.13) และมีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล (χ2= 106.43) 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บรโิภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  
 จําแนกตาม เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
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ด้านผลิตภัณฑ์                 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
มีคุณภาพสูง 170 72 78 64 384 62.56 9.00 0.00* 

ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร 170 72 78 64 384 59.37 9.00 0.00* 
บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 

170 72 78 64 384 50.30 9.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
มีให้เลือกหลากหลาย 

170 72 78 64 384 102.79 9.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมี
ความใหม่และสะอาด 

170 72 78 64 384 98.28 9.00 0.00* 

รวม 170 72 78 64 384 249.47 30.00 0.00* 

ด้านราคา         
ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมาย
รับรอง ฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ 

170 72 78 64 384 80.87 9 0.00* 

ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ 

170 72 78 64 384 71.79 6 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
มีราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 

170 72 78 64 384 84.26 9 0.00* 
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ตารางท่ี 4.52 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
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มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/
คุณภาพสูง 

170 72 78 64 384 60.56 6 0.00* 

รับชําระด้วยบัตรเครดิต 170 72 78 64 384 69.69 9 0.00* 
รวม 170 72 78 64 384 298.18 30 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย                 

ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋อง
ฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุก
ประเภท 

170 72 78 64 384 122.51 9 0.00* 

สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลได้สะดวก 

170 72 78 64 384 154.64 9 0.00* 

สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีท่ี
จอดรถสะดวก ปลอดภัย 

170 72 78 64 384 111.94 6 0.00* 

มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนก
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน 

170 72 78 64 384 77.89 6 0.00* 

มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน 170 72 78 64 384 141.39 6 0.00* 
รวม 170 72 78 64 384 354.74 27 0.00* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
        

มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ 

170 72 78 64 384 102.79 9 0.00* 
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ตารางท่ี 4.52 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
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มีการแนะนําอาหารกระป๋อง
ฮาลาลในสื่อออนไลน์ 

170 72 78 64 384 73.43 9 0.00* 

มีส่วนลดและของแถม เช่น 
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้
รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 

170 72 78 64 384 19.63 9 0.02* 

มีบริการสั่งออนไลน์และ 
ส่งถึงบ้าน 

170 72 78 64 384 71.19 9 0.00* 

มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหาร ฮาลาล 

170 72 78 64 384 175.79 9 0.00* 

รวม 170 72 78 64 384 222.45 33 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.52 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยรวม พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (χ2 = 249.47)  ปัจจัยด้านราคา (χ2 = 298.18) 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (χ2 = 354.74) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (χ2 = 222.45) 
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง (χ2 = 62.56) ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร (χ2 = 59.37) 



84 
 

บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล (χ2 = 50.30)  ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
มีให้เลือกหลากหลาย (χ2 = 102.79) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความ
ใหม่และสะอาด (χ2 = 98.28)  
 ปัจจัยด้านราคา เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ (χ2= 80.87) ราคาผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ (χ2= 71.79) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน (χ2= 84.26) มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง (χ2= 60.56) 
รับชําระด้วยบัตรเครดิต (χ2 = 69.69) 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท (χ2 = 122.51) 
สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก (χ2 = 154.64) สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย (χ2 = 111.94) มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนก
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน (χ2 = 77.89) และมีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน (χ2 = 141.39) 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ (χ2 = 102.79) 
มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ (χ2 = 73.43) มีแผ่นป้ายโฆษมีส่วนลดและของแถม 
เช่น ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
ฟรี 1 อย่าง (χ2 = 19.63) มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน (χ2 = 71.19) มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาล (χ2 = 175.79) 
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ตารางท่ี 4.53 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด 
 อ่างทอง จําแนกตาม ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี 
 เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

ตน
เอ

ง 

คร
อบ

คร
ัว 

เพื่
อน

 

รว
ม 

Ch
i -

 S
qu

ar
e  

df
 

Sig
. 

ด้านผลิตภัณฑ์               
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีคุณภาพสูง 

207 92 85 384 124.75 6 0.00* 

ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร 207 92 85 384 47.65 6 0.00* 
บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาล 

207 92 85 384 72.09 6 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีให้เลือกหลากหลาย 207 92 85 384 107.40 6 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีความใหม่และสะอาด 

207 92 85 384 70.08 6 0.00* 

รวม 207 92 85 384 185.03 20 0.00* 

ด้านราคา         
      

ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ 

207 92 85 384 41.85 6 0.00* 

ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
มีราคาเหมาะสมกับปริมาณ 

207 92 85 384 78.86 4 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมี
ราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 

207 92 85 384 75.34 6 0.00* 

มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/
คุณภาพสูง 

207 92 85 384 108.31 4 0.00* 

รับชําระด้วยบัตรเครดิต 207 92 85 384 136 6 0.00* 

รวม 207 92 85 384 178.54 20 0.00* 
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ตารางท่ี 4.53 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

ตน
เอ

ง 

คร
อบ

คร
ัว 

เพื่
อน

 

รว
ม 

Ch
i-S

qu
ar

e  

df
 

Sig
. 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย         
      

ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จ
กระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตาม
ร้านค้าทุกประเภท 

207 92 85 384 84.29 6 0.00* 

สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลได้
สะดวก 

207 92 85 384 59 6 0.00* 

สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีท่ี
จอดรถสะดวก ปลอดภัย 

207 92 85 384 151.85 4 0.00* 

มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนก
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน 

207 92 85 384 23.67 4 0.00* 

มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ 
ใกล้บ้าน 

207 92 85 384 55.56 4 0.00* 

รวม 207 92 85 384 161.57 18 0.00* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด         
      

มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ในสื่อประเภทต่าง ๆ 

207 92 85 384 72.56 6 0.00* 

มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮา
ลาลในสื่อออนไลน์ 

207 92 85 384 86.18 6 0.00* 

มีส่วนลดและของแถม เช่น  
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับ
ของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาล ฟรี 1 อย่าง 

207 92 85 384 86.92 6 0.00* 
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ตารางท่ี 4.53 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

ตน
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ัว 

เพื่
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มีบริการสั่งออนไลน์และ 
ส่งถึงบ้าน 

207 92 85 384 88.86 6 0.00* 

มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล 

207 92 85 384 171.42 6 0.00* 

รวม 207 92 85 384 176.43 22 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.53 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยรวม พบว่า ด้านท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (χ2 = 185.03) ปัจจัยด้านราคา (χ2 = 178.54) ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย (χ2 = 161.57) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (χ2 = 176.43)  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง (χ2 = 124.75) ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร 
(χ2 = 47.65) บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล (χ2 = 72.09) ผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย (χ2 = 5.51) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลมีความใหม่และสะอาด (χ2 = 70.08) 
 ปัจจัยด้านราคา เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรอง   ฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ (χ2= 41.85) ราคาผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ (χ2= 78.86) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาแสดงไว้ให้
เห็นชัดเจน (χ2= 75.34) มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเมียม/คุณภาพสูง (χ2 = 108.31) รับชําระด้วยบัตร
เครดิต (χ2 = 136.00)  
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 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท (χ2 = 84.29) 
สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก (χ2 = 59.00) สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย (χ2 = 151.85) มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนก
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน (χ2 = 23.67) มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน (χ2 = 55.56)  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ได้แก่ มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ (χ2 = 72.56) 
มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ (χ2 = 86.18) มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง (χ2 = 86.92) 
มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน (χ2 = 88.86) และมีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาล (χ2 = 171.42) 
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ตารางท่ี 4.54 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยสว่นประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด 
 อ่างทอง จําแนกตาม โอกาสในการซ้ือ 
  

ส่วนประสมทางการตลาด 

โอกาสในการซ้ือ 
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ด้านผลิตภัณฑ์               
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีคุณภาพสูง 

181 109 94 384 103.12 6 0.00* 

ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร 181 109 94 384 173.55 6 0.00* 
บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาล 

181 109 94 384 134.58 6 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีให้เลือกหลากหลาย 

181 109 94 384 117.81 6 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความใหม่
และสะอาด 

181 109 94 384 99.80 6 0.00* 

รวม 181 109 94 384 211.10 20 0.00* 

ด้านราคา               
ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรอง 
ฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ 

181 109 94 384 86.24 6 0.00* 

ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีราคาเหมาะสมกับปริมาณ 

181 109 94 384 130.2 4 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคา
แสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 

181 109 94 384 138.7 6 0.00* 

มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง 181 109 94 384 84.41 4 0.00* 
รับชําระด้วยบัตรเครดิต 181 109 94 384 88.80 6 0.00* 

รวม 181 109 94 384 251.20 20 0.00* 
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ตารางท่ี 4.54 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

โอกาสในการซ้ือ 
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย               
ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาล 
มีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท 

181 109 94 384 91.50 6 0.00* 

สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลได้สะดวก 

181 109 94 384 141.4 6 0.00* 

สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย 181 109 94 384 133.8 4 0.00* 

มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนกผลติภัณฑ์
อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน 

181 109 94 384 38.62 4 0.00* 

มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน 181 109 94 384 73.46 4 0.00* 
รวม 181 109 94 384 258.20 18 0.00* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด               
มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อ
ประเภทต่าง ๆ 

181 109 94 384 86.68 6 0.00* 

มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาล
ในสื่อออนไลน์ 

181 109 94 384 87.11 6 0.00* 

มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบ
ตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 

181 109 94 384 102.30 6 0.00* 

มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน 181 109 94 384 104.30 6 0.00* 
มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 

181 109 94 384 120.10 6 0.00* 

รวม 181 109 94 384 324.10 22 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.54 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับโอกาสในการซ้ือ 
โดยรวม พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (χ2 = 211.10)  
ปัจจัยด้านราคา (χ2= 251.20) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (χ2 = 258.20) ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (χ2 = 324.10)  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง (χ2 = 103.12) ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร 
(χ2 = 173.55) บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล (χ2= 134.58) ผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย (χ2 = 117.81) และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลมีความใหม่และสะอาด (χ2 = 99.80)  
 ปัจจัยด้านราคา เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ (χ2 = 86.24) ราคาผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ (χ2 = 130.20) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมี
ราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน (χ2= 138.70) มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง (χ2 = 84.41) 
รับชําระด้วยบัตรเครดิต (χ2 = 88.80)  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท  (χ2= 91.50) 
สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก (χ2=141.40) สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมีเครื่องหมาย 
รับรองฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย (χ2 = 133.80) มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนกผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาลท่ีชัดเจน (χ2 = 38.62) และมีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน (χ2 = 73.46)  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ มีการโฆษณาสินค้าอาหารที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ (χ2 =  86.68) 
มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ (χ2 = 87.11) มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง (χ2 
= 102.30) มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน (χ2 = 104.30) มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล (χ2 = 120.10)  
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ตารางท่ี 4.55 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยสว่นประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด 
 อ่างทอง จําแนกตาม แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร 
 กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
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ด้านผลิตภัณฑ์                   
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ฮาลาลมีคุณภาพสูง 47 150 71 51 65 384 106.16 12.00 0.00* 

ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต
อาหารกระป๋องฮาลาล 47 150 71 51 65 384 188.17 12.00 0.00* 

บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ฮาลาล 

47 150 71 51 65 384 118.11 12.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย 

47 150 71 51 65 384 142.76 12.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
มีความใหม่และสะอาด 

47 150 71 51 65 384 128.42 12.00 0.00* 

รวม 47 150 71 51 65 384 284.92 40.00 0.00* 

ด้านราคา                   

ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
เหมาะสมกับคุณภาพ 

47 150 71 51 65 384 215.60 12 0.00* 

ราคาผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลมีราคา
เหมาะสมกับปริมาณ 

47 150 71 51 65 384 178.50 8 0.00* 
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ตารางท่ี 4.55 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
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ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ฮาลาลมีราคาแสดงไว้ให้เห็น
ชัดเจน 

47 150 71 51 65 384 251.40 12 0.00* 

มีสินค้าอาหารกระป๋อง 
พรีเม่ียม/คุณภาพสูง 

47 150 71 51 65 384 184.70 8 0.00* 

รับชําระด้วยบัตรเครดิต 47 150 71 51 65 384 231.90 12 0.00* 

รวม 47 150 71 51 65 384 670.80 40 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย                   

ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จ
กระป๋องฮาลาล มีจําหน่าย
ตามร้านค้าทุกประเภท 

47 150 71 51 65 384 210.50 12 0.00* 

สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลได้สะดวก 

47 150 71 51 65 384 363.30 12 0.00* 

สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
มีท่ีจอดรถสะดวก ปลอดภัย 

47 150 71 51 65 384 236.80 8 0.00* 

มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนก
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน 

47 150 71 51 65 384 121.50 8 0.00* 

มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน 47 150 71 51 65 384 133.20 8 0.00* 
รวม 47 150 71 51 65 384 555.80 36 0.00* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด                   

มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
ในสื่อประเภทต่าง ๆ 

47 150 71 51 65 384 226.20 12 0.00* 
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ตารางท่ี 4.55 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
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มีการแนะนําอาหารกระป๋อง 
ฮาลาลในสื่อออนไลน์ 47 150 71 51 65 384 182.90 12 0.00* 

มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
ครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถม
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี  
1 อย่าง 

47 150 71 51 65 384 126.90 12 0.00* 

มีบริการสั่งออนไลน์และ 
ส่งถึงบ้าน 

47 150 71 51 65 384 420.00 12 0.00* 

มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 

47 150 71 51 65 384 195.70 12 0.00* 

รวม 47 150 71 51 65 384 712.00 44 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.55 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้
ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยรวม พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (χ2 = 284.92) ปัจจัยด้าน
ราคา (χ2= 670.80) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (χ2 =  555.80) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(χ2 = 712.00)  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง (χ2 = 106.16) ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร 
(χ2 = 188.17) บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล (χ2= 118.11) ผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย (χ2 = 142.76) และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีความใหม่และสะอาด (χ2 = 128.42)  
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 ปัจจัยด้านราคา เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ (χ2 = 215.60) ราคาผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ (χ2 = 178.50) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมี
ราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน (χ2= 251.40) มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง (χ2 = 184.70) 
รับชําระด้วยบัตรเครดิต (χ2 = 231.90)  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท  (χ2= 210.50) 
สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก (χ2=363.30) สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย (χ2 = 236.80) มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนกผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน (χ2 = 121.50) และมีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน (χ2 = 133.20)  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ (χ2 = 226.20) มี
การแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ (χ2 = 182.90) มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง (χ2 = 126.90) 
มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน (χ2 = 420.00) มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
อาหาร ฮาลาล (χ2 = 195.70)  
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ตารางท่ี 4.56 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยสว่นประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 
 อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด 
 อ่างทอง จําแนกตาม ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 

น้อ
ยก
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00
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ม 
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i -

 S
qu

ar
e 

df
 

Sig
. 

ด้านผลิตภัณฑ์               
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีคุณภาพสูง 

181 109 94 384 20.44 6.00 0.00* 

ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร 181 109 94 384 66.43 6.00 0.00* 
บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาล 181 109 94 384 132.52 6.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีให้เลือกหลากหลาย 181 109 94 384 125.45 6.00 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความใหม่
และสะอาด 

181 109 94 384 93.35 6.00 0.00* 

รวม 181 109 94 384 198.50 60 0.00* 

ด้านราคา               

ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ 

181 109 94 384 132.6 6 0.00* 

ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ 

181 109 94 384 90.9 4 0.00* 

ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 

181 109 94 384 61.07 6 0.00* 

รับชําระด้วยบัตรเครดิต 181 109 94 384 99.15 6 0.00* 

รวม 181 109 94 384 465.5 40 0.00* 
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ตารางท่ี 4.56 (ต่อ) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย     
      

ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋อง 
ฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท 181 109 94 384 104.7 6 0.00* 

สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลได้สะดวก 181 109 94 384 211.9 6 0.00* 

สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย 181 109 94 384 21.74 4 0.00* 

มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนก
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน 

181 109 94 384 196 4 0.00* 

มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน 181 109 94 384 34.59 4 0.00* 
รวม 181 109 94 384 318.1 18 0.00* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด               

มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ในสื่อประเภทต่าง ๆ 

181 109 94 384 91.59 6 0.00* 

มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาล
ในสื่อออนไลน์ 

181 109 94 384 288.8 6 0.00* 

มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบ
ตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 

181 109 94 384 153 6 0.00* 

มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาล 

181 109 94 384 78.98 6 0.00* 

รวม 181 109 94 384 311.7 22 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.56 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้
ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โดยรวม พบว่า 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (χ2 = 198.50) ปัจจัยด้าน
ราคา (χ2= 465.50) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (χ2 = 318.10) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(χ2 = 311.70)  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้วพบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง (χ2 = 20.44) ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหาร 
(χ2 = 66.43) บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล (χ2= 132.52) ผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลมีให้เลือกหลากหลาย (χ2 = 125.45) และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีความใหม่และสะอาด (χ2 = 93.35)  
 ปัจจัยด้านราคา เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ (χ2 = 132.60) ราคาผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสมกับปริมาณ (χ2 = 90.90) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมี
ราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน (χ2= 61.07) มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง (χ2 = 103.10) 
รับชําระด้วยบัตรเครดิต (χ2 = 99.15)  
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท  (χ2= 104.70) 
สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก (χ2=211.90) สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย (χ2 = 21.74) มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนกผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาลท่ีชัดเจน (χ2 = 196.00) และมีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน (χ2 = 34.59)  
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เม่ือจําแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า มีข้อท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
ได้แก่ มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ (χ2 = 91.59) 
มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ (χ2 = 288.80) มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง (χ2 
= 92.89) มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน (χ2 = 78.98) มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล (χ2 = 311.70)  
 
 
 



99 
 

ตารางท่ี 4.57 การวิเคราะห์โดยรวมระหว่างส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมกับพฤติกรรมการซ้ือ 
  ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมใน 
  จังหวัดอ่างทอง 
  

ส่วนประสม
ทางการตลาด 

พฤติกรรมการตัดสินใจ χ2 df Sig. 

ส่ว
นป

ระ
สม

ทา
งก

าร
ตล

าด
ใน

ภา
พร

วม
 (4

P)
 

1. ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 462.24 63 0.00* 

2. ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ  443.54 84 0.00* 
3. เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

423.35 
 

63 0.00* 

4. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

341.86 42 0.00* 

5. โอกาสในการซ้ือ 421.27 42 0.00* 
6. แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร 951.50 84 0.00* 
7. แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

480.90 42 0.00* 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.57 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมกับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม มีความสัมพันธ์ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 
ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง (χ2= 462.24) ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ (χ2= 443.54) 
เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล (χ2= 423.35) ผู้ท่ีมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล (χ2= 341.86) โอกาสในการซ้ือ 
(χ2= 421.27) แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร (χ2= 951.50) แหล่งข้อมูลท่ีทําให้
ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล (χ2= 480.90) 
 
 การวิเคราะห์สรุปข้อมูลความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ 
  อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวดัอ่างทอง  
  โดยจําแนกตามความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความถี่ในการซ้ือแต่ละคร้ัง 

สัมพันธ ์ ไม่สัมพันธ ์ ไคสแควร์ Sig. 

เพศ � 
 

8.75 0.03* 

อายุ � 
 

125.07 0.00* 
สถานภาพ � 

 
16.08 0.01* 

ระดับการศึกษา � 
 

68.55 0.00* 
อาชีพ � 

 
55.95 0.00* 

รายได้ต่อเดือน � 
 

72.86 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.58 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่มีเครื ่องหมายรับรองฮาลาลของผู ้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
อ่างทอง เม่ือจําแนกตาม ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 4.59 แสดงการวเิคราะห์ข้อมูลสรุปความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
  ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจาํแนกตาม  
  ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ   
     

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ  
สัมพันธ ์ ไม่สัมพันธ ์ ไคสแควร์ Sig. 

เพศ � 
 

27.26 0.00* 
อายุ � 

 
28.71 0.03* 

สถานภาพ � 
 

20.48 0.01* 
ระดับการศึกษา 

 
� 7.08 0.53 

อาชีพ � 
 

45.91 0.00* 
รายได้ต่อเดือน � 

 
65.59 0.00* 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.59 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง  จําแนกตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายได้
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.60  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรปุความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจําแนกตาม 
 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล 
สัมพันธ ์ ไม่สัมพันธ ์ ไคสแควร์ Sig. 

เพศ � 
 

32.80 0.00* 

อายุ � 
 

84.88 0.00* 

สถานภาพ � 
 

28.29 0.00* 

ระดับการศึกษา � 
 

15.59 0.02* 

อาชีพ � 
 

39.62 0.00* 

รายได้ต่อเดือน � 
 

87.85 0.00* 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.60 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง  จําแนก
ตามเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อธิบายผลได้ ดังนี้ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.61 แสดงการวเิคราะห์ข้อมูลสรุปความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจาํแนกตาม 
 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เคร่ืองหมายรับรองฮาลาล   
สัมพันธ ์ ไม่สัมพันธ ์ ไคสแควร์ Sig. 

เพศ � 
 

13.66 0.00* 
อายุ � 

 
81.93 0.00* 

สถานภาพ � 
 

98.59 0.00* 

ระดับการศึกษา � 
 

31.62 0.00* 
อาชีพ � 

 
49.30 0.00* 

รายได้ต่อเดือน � 
 

66.80 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.61 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง 
จําแนกตาม ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 4.62 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
  ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทองโดยจําแนก 
  ตามโอกาสในการซ้ือ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
โอกาสในการซ้ือ 

สัมพันธ ์ ไม่สัมพันธ ์ ไคสแควร์ Sig. 

เพศ � 
 

82.34 0.00* 
อายุ � 

 
17.77 0.02* 

สถานภาพ � 
 

29.83 0.00* 
ระดับการศึกษา 

 
� 3.99 0.41 

อาชีพ � 
 

40.01 0.00* 
รายได้ต่อเดือน � 

 
16.38 0.01* 
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 จากตารางท่ี 4.62 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง
จําแนกตาม โอกาสในการซ้ือ อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 ส่วน ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.63 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
 ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจําแนก 
 ตามแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย 
 รับรองฮาลาล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ ไคสแควร ์ Sig. 

เพศ � 
 

67.31 0.00* 
อายุ � 

 
45.13 0.00* 

สถานภาพ � 
 

47.42 0.00* 
ระดับการศึกษา � 

 
16.47 0.04* 

อาชีพ � 
 

50.89 0.00* 
รายได้ต่อเดือน � 

 
70.31 0.009* 

  
              จากตารางท่ี 4.63 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง 
จําแนกตาม ตามแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.64 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
  ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจําแนกตาม 
  ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 

สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ ไคสแควร ์ Sig. 

เพศ � 
 

9.69 0.01* 

อายุ � 
 

47.83 0.00* 

สถานภาพ � 
 

27.60 0.00* 

ระดับการศึกษา � 
 

37.89 0.00* 

อาชีพ � 
 

93.19 0.00* 

รายได้ต่อเดือน � 
 

97.24 0.00* 
 
 จากตารางท่ี 4.64 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง โดยจําแนกตาม
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 การวิเคราะห์สรุปข้อมูลความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง 
โดยหาค่าสถิติไค - สแควร์ 
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ตารางท่ี 4.65 แสดงปัจจัยโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ 
 ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมใน 
 จังหวัดอ่างทอง 
 

พฤติกรรม สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ ไค - สแควร์ Sig. 

ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 
    

ด้านผลิตภัณฑ์ � 
 

305.26 0.00* 
ด้านราคา � 

 
317.00 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย � 
 

157.68 0.00* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด � 

 
199.51 0.00* 

ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
    

ด้านผลิตภัณฑ์ � 
 

210.64 0.00* 
ด้านราคา � 

 
355.20 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย � 
 

312.02 0.00* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด � 

 
264.12 0.00* 

เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล     
ด้านผลิตภัณฑ์  � 249.47 0.00* 
ด้านราคา �  298.18 0.00* 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย �  354.74 0.00* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด � 175.79 0.00* 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล     
ด้านผลิตภัณฑ์ � 185.03 0.00* 
ด้านราคา � 178.54 0.00* 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  � 161.57 0.00* 
ด้านการส่งเสริมการตลาด � 176.43 0.00* 
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ตารางท่ี 4.65 (ต่อ) 
 

พฤติกรรม สัมพันธ์ ไม่สัมพันธ์ ไค - สแควร์ Sig. 

โอกาสในการซ้ือ       

ด้านผลิตภัณฑ์ � 211.10 0.00* 

ด้านราคา � 251.20 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย � 258.20 0.00* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด � 324.10 0.00* 
แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียด
ข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

ด้านผลิตภัณฑ์ � 284.92 0.00* 

ด้านราคา � 670.80 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย � 555.80 0.00* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด � 712.00 0.00* 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง 

ด้านผลิตภัณฑ์ � 198.50 0.00* 

ด้านราคา � 465.50 0.00* 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย � 318.10 0.00* 

ด้านการส่งเสริมการตลาด � 311.70 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
            จากตารางท่ี 4.65 พบว่า ปัจจัยโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม
ในจังหวัดอ่างทองสรุปได้ ดังนี้ 
 ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด
ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล มีความสัมพันธ์กับส่วนประสม
ทางการตลาดในด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 โอกาสในการซ้ือ มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.66 ตารางสรุปผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
   มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
   ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
  

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     
การวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 เพศมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

2 อายุมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

3 สถานภาพมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

5 อาชีพมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

6 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

7 เพศมีความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ � 
 

8 อายุมีความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ � 
 

9 
สถานภาพมีความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ท่ีเลือกซ้ือ 

� 
 

10 
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ท่ีเลือกซ้ือ  

� 

11 อาชีพมีความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ � 
 

12 
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีเลือกซ้ือ 

� 
 

13 
เพศมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

14 
อายุมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

15 
สถานภาพมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

16 
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร 
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

17 
อาชีพมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

18 
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร 
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
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ตารางท่ี 4.66 (ต่อ) 
 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     
การวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

19 
เพศมีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

20 
อายุมีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

21 
สถานภาพมีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

22 
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

23 
อาชีพมีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

24 
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

25 เพศมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ � 
 

26 อายุมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ � 
 

27 สถานภาพมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ � 
 

28 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ 
 

� 
29 อาชีพมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ � 

 
30 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ � 

 
31 

เพศมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

32 
อายุมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

33 
สถานภาพมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียด
ข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

34 
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียด
ข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

35 
อาชีพมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียด
ข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

36 
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียด
ข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
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ตารางท่ี 4.66 (ต่อ) 
 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     
การวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

37 เพศมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

38 อายุมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

39 สถานภาพมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

40 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง �  

41 อาชีพมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง �  

42 รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง �  

 
 จากตารางท่ี 4.66 พบว่า เพศของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภท
ของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
ฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 อายุของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ี
ทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล และค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สถานภาพของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลมีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ี
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ 
แหล่งข้อมูล ท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล และ
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ระดับการศึกษาของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง เหตุผลในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
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อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
 อาชีพ ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทํา
ให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 รายได้ต่อเดือนของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ 
แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.67 ตารางสรปุผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง 
  ฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     
การวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

2 ราคามีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

3 ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

4 การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

5 
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง 
ท่ีเลือกซ้ือ  

� 
 

6 ราคามีความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ � 
 

7 
ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

� 
 

8 
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 

� 
 

9 
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

10 
ราคามีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

11 
ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

12 
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

13 
ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

14 
ราคามีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

15 
ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
 

16 
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 

� 
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ตารางท่ี 4.67 (ต่อ) 
 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     
การวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
17 ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ � 

 
18 ราคามีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ � 

 
19 ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ � 

 
20 การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับโอกาสในการซ้ือ � 

 
21 

ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียด
ข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  

� 
 

22 
ราคามีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียด
ข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  

� 
 

23 
ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึง
รายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล  

� 
 

24 
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึง
รายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาล  

� 
 

25 ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

26 ราคามีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

27 ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

28 การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง � 
 

 
 จากตารางท่ี 4.67 พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ี
ในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภท
ของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือ
แต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือ  
แต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทองมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) ศึกษาความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 2) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม  ในจังหวัดอ่างทอง 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของ
ผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม  ในจังหวัดอ่างทองผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลอภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทองสามารถสรุป
ผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภค
ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง มีจํานวน 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20 - 30 ปี สถานภาพ
สมรส ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท 
   ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทองความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้งส่วนใหญ่ คือ 
ทุกวันมีประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ ซ้ืออาหารทะเลกระป๋องเหตุผล
ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลเพราะการผลิตอาหารสําเร็จรูป
ฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลามผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาลส่วนใหญ่ คือ ตนเองโอกาสในการซ้ือ คือ ซ้ือเพ่ือรับประทานเอง
แหล่งข้อมูลที่ทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล คือ ป้ายหน้าร้าน และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ คือ 500 บาท - 1,000 บาท 

 ผลการวิเคราะห์ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.95, S.D. = 0.45) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง คือ ด้านราคา 
(Χ =4.17, S.D.=0.63) รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Χ =4.06,S.D.=0.66) ด้านการส่งเสริม
การตลาด (Χ =3.80, S.D.=0.80) และด้านผลิตภัณฑ์ (Χ =3.78,S.D.=0.55) ตามลําดับ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ = 3.78, S.D. = 0.55) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ืออาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง ด้าน
ผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความใหม่
และสะอาด(Χ = 3.90,S.D. = 1.02) รองลงมา คือ บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
(Χ = 3.89, S.D. = 0.87) ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง (Χ = 3.85, S.D. = 0.77) ชื่อเสียง
ของบริษัทผู้ผลิตอาหารกระป๋องฮาลาล (Χ = 3.80, S.D. = 1.03) และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
มีให้เลือกหลากหลาย(Χ = 3.46, S.D. = 1.04) ตามลําดับ 
 ด้านราคา อยู่ในระดับมากท่ีสุด 3 ข้อ คือ ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาเหมาะสม
กับปริมาณ (Χ = 4.31, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ รับชําระด้วยบัตรเครดิต (Χ = 4.23, S.D. = 0.78) มี
สินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง (Χ =  4.21,S.D. = 0.91) อยู่ในระดับมาก 2 ข้อ คือ ผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน (Χ = 4.07, S.D. = 0.91) และราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมี
เครื่องหมาย รับรองฮาลาลเหมาะสมกับคุณภาพ (Χ = 4.04, S.D. = 0.79) ตามลําดับ 
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน
(Χ = 4.20, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน 
(Χ =4.11, S.D.=0.72) สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลได้สะดวก (Χ =4.05, S.D.=0.97) 
ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปกระป๋องฮาลาลมีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท (Χ = 3.98, S.D. =  0.96) 
และสถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย (Χ = 3.95, S.D.= 0.92) 
ตามลําดับ 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาล(Χ = 3.98, S.D. = 0.93) รองลงมา คือ มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน 
(Χ = 3.97, S.D. = 1.06) มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อออนไลน์ (Χ = 3.86, S.D. = 0.94) 
มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง (Χ = 3.83, S.D. = 0.92) และมีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ (Χ = 3.38, S.D. = 1.17) ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง 
 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัดอ่างทอง จําแนกเป็นรายข้อ ดังนี้  
 ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที ่เล ือกซื ้อ อธิบายผลได้ ด ังนี ้ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพและรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วน
ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล อธิบายผลได้ 
ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลอธิบาย 
ได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 โอกาสในการซ้ือ อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพอาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 ส่วน ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อธิบายผลได้ ดังนี้ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยโดยรวมของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องที่มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
อ่างทองสรุปได้ ดังนี้ 
 ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาด
ในด้านผลิตภัณฑ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลมีความสัมพันธ์กับส่วนประสม
ทางการตลาดในด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลมี
ความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 โอกาสในการซ้ือ มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง มีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผลการทดสอบสมติฐานการวิจัยสมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม 
ในจังหวัดอ่างทอง พบว่า  
 เพศของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลโอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูล
ท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 อายุของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลผู้ท่ีมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ี
ทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล และค่าใช้จ่ายใน
การซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สถานภาพของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลมีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ี
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ 
แหล่งข้อมูล ท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายฮาลาล และ
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ระดับการศึกษาของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง เหตุผลในการเลือก
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 อาชีพ ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
มีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง
ท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทํา
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ให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 รายได้ต่อเดือนของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมท่ีซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีความสัมพันธ์กับ ปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ
แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ผลการทดสอบสมติฐานการวิจัย สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม 
ในจังหวัดอ่างทอง พบว่า  
 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภท
ของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ปัจจัยด้านราคา มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ประเภท
ของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล
โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือ
แต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความถ่ีในการซ้ือ  
แต่ละครั้ง ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี
เครื่องหมายรับรองฮาลาล โอกาสในการซ้ือ แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
5.2  อภิปรายผล 
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 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง
ผู้วิจัยได้นําประเด็นข้อค้นพบมาอภิปราย ดังนี้ 
 ด้านปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง มีจํานวน 384 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ    
20 - 30 ปี สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัท และมีรายได้
ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาทจากผลการวิจัยครั้งนี้ในด้านปัจจัยส่วนบุคคลมีความสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ กัสมีรัตน์  มะลูลีม (2557) ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับ ปัจจัยความตระหนักในเครื่องหมายฮาลาล 
คุณภาพอาหาร ตราสินค้าของชาวอิสลาม และส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อความต้ังใจซ้ืออาหารท่ี
ไม่มีตราฮาลาลบนบรรจุภัณฑ์ ของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 - 25 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาทไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวิริยา บุญมาเลิศ และบุญยาพร ภู่ทอง 
(2556) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาล ตามยุทธศาสตร์
การค้าลงทุนเนื่องจากผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารท่ีปรุงสําเร็จ และต้องเป็นอาหารท่ีสดใหม่ โดย
มีรายได้เฉลี่ย ระหว่าง 2,500 - 3,500 บาท และ 5,001 - 8,000 บาท มีสัดส่วนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
30 ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พีระกานต์  วสุธรพิพัฒน์ (2553) ได้ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
พฤติกรรมการบริโภค “ฮาลาล” ของผู้บริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคชาวไทยท่ีเคยหรือบริโภคอาหารฮาลาลในร้านอาหารมุสลิมท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 36 - 45 ปี เป็นผู้นับถือศาสนา
พุทธ ระดับการศึกษาตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้ 20,001 บาท ข้ึนไป 
 ด้านพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภค
ชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทองความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้งส่วนใหญ่ คือ ทุกวันมีประเภทของผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือส่วนใหญ่ คือ ซ้ืออาหารทะเลกระป๋องเหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลเพราะการผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนา
อิสลามผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลส่วนใหญ่ 
คือ ตนเองโอกาสในการซ้ือ คือ ซ้ือเพ่ือรับประทานเองแหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล คือ ป้ายหน้าร้าน และค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่
ละครั้ง ส่วนใหญ่ คือ 500 บาท - 1,000 บาท มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เจะรอเม๊าะ  จิเตะ 
(2553) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของผู้บริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดปัตตานี พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทะเลแปรรูปด้วยความถ่ีท่ีบ่อยมาก สาเหตุท่ีซ้ือส่วนใหญ่ 
คือ การผลิตอาหารฮาลาลถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม เหตุผลท่ีซ้ือเพ่ือรับประทานเอง หรือแจกจ่าย
ให้ผู้อ่ืน มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พีระกานต์  วสุธรพิพัฒน์ (2553) ได้ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ 
พฤติกรรมการบริโภค “ฮาลาล” ของผู้บริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมในด้าน
ความถ่ีและค่าใช้จ่ายในระดับมากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจมากในระดับบัญญัติ



121 

ศาสนาข้ันพ้ืนฐาน ปัจจัยด้านราคามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความถ่ีและค่าใช้จ่ายในการบริโภค
อาหารฮาลาล 
 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทองภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม 
ในจังหวัดอ่างทอง คือ ด้านราคารองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด
และด้านผลิตภัณฑ์ตามลําดับมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิริยา บุญมาเลิศ และบุญยาพร ภู่ทอง 
(2556) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ กลยุทธ์การตลาดร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์การค้า
ลงทุนเม่ือวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลมีจุดเด่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์
ท่ีสะอาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมีลักษณะเฉพาะได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเข้าใจและรู้จักพฤติกรรมผู้บริโภค 
เนื่องจากต้ังร้านอยู่ในเขตชุมชนท่ีมีกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นชาวมุสลิม แต่ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย 
รวมท้ังยังต้องมีการพัฒนาในเรื่องคุณค่าทางโภชนา รสชาติ และบรรจุภัณฑ์เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ให้
ไปสู่ตลาดท่ีมีกลุ่มลูกค้าท่ีกว้างมากข้ึนมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธีรวิทย์  เฑียรฆโรจน์ (2557) 
ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับ การวิเคราะห์การดําเนินธุรกิจด้านฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ประกอบ
ธุรกิจฮาลาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องฮาลาลค่อนข้างสูง ซ่ึงในห้วงเวลาท่ีผ่านมา
ภาครัฐให้ความสําคัญและสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านฮาลาลค่อนข้างมาก โดยในการดําเนินธุรกิจ
ฮาลาลในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากนัก และ
ใช้สิทธิพิเศษด้านการค้าการลงทุนเพ่ือดําเนินกิจกรรมด้านฮาลาลาลไม่มากเช่นกัน ค่าขนส่งยังคงเป็น
ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้การผลิตสินค้าฮาลาลสูงกว่าพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ แต่มีความสะดวกและคล่องตัวในการ
ให้บริการมาก นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงไม่มีนโยบายใน
ภาพรวมในระดับ 3 จังหวัด แต่เป็นนโยบายกว้าง ๆ ในระดับจังหวัด อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมความรู้
ด้านฮาลาล การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการแก้ไขปัญหาพัฒนาปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรมด้านฮาลาล ซ่ึงมีหลายแห่งท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยในการขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลมีปัญหา
อุปสรรคท่ีสําคัญ คือ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและขาดความจริงจังและความ
ต่อเนื่องในการดําเนินงาน ท้ังนี้ การขับเคลื่อนธุรกิจฮาลาลจะเป็นส่วนส่งเสริมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบเนื่องจากเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อยอดส่งผลถึงการสนับสนุน 
ด้านการศึกษา พร้อมท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยงและลดความหวาดระแวงระหว่างประชาชน
และหน่วยงานภาครัฐอีกด้วย มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สราวรรณ์  เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ  
เรืองกัลปวงศ์ (2558) วิธีดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ มุสลิมในกรุงเทพ 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้ังใจในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทาน
แช่แข็งภายใต้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ความเชื่อถือท่ีมี
ต่อผลิตภัณฑ์ความเชื่อถือต่อผู้ประกอบการ ความเชื่อถือต่อสถาบันรับรองฮาลาล ครอบครัว และการ
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รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซ่ึงปัจจัยท้ัง 5 ด้าน อธิบายการผันแปรของความต้ังใจใน
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงพร้อมทานแช่แข็งภายใต้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภค
มุสลิมได้ร้อยละ 42.90 โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานจากมากไปหาน้อยตามลําดับ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสําคัญต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ี
มีเครื่องหมายรับรองฮาลาลท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกคือ ด้านราคารองลงมา คือ ด้านช่องทาง
การจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญ
กับสิ่งท่ีผู้บริโภคให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก  
 ด้านราคานั้นผู้บริโภคเล็งเห็นราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาท่ีเหมาะสมกับปริมาณ
ท่ีผู้บริโภคได้รับ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจําเป็นต้องผลิตสินค้าให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมกับท่ีผู้บริโภค
ต้องการ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องควรมีคุณภาพดี มีราคาแสดงให้ผู้บริโภคทราบอย่างชัดเจน และมี
ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของอาหารกระป๋องท่ีจําหน่ายอีกด้วย ผู้ประกอบการจําต้องมีการพัฒนา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในทุก ๆ ด้านควบคู่กันไป และนอกจากนี้ยังต้องมีบริการ รับชําระเงิน
ด้วยบัตรเครดิต เพ่ือความสะดวกของผู้บริโภค  
 ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสมตามความต้องการของ
ผู้บริโภค สถานท่ีท่ีจําหน่ายนั้นควรอยู่ใกล้กับบริเวณท่ีผู้บริโภคไปซ้ือได้สะดวกสบาย หาซ้ือได้ง่าย ท่ีจอดรถ
สะดวก รวมถึงจําเป็นต้องจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนในการแยกประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นฮาลาลและไม่ฮาลาล  
ออกจากกัน เพ่ือความม่ันใจในการซ้ือของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 
 ด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น ก็เป็นอีกปัจจัยท่ีผู้บริโภคก็ให้ระดับความสําคัญท่ีมากเช่นกัน 
เช่น การมีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล มีการอํานวยความสะดวก
ให้ผู้บริโภคโดยมีบริการสั่งทางออนไลน์และมีบริการส่งถึงบ้าน มีการแนะนําให้ลูกค้ารู้จักได้หลากหลาย
ช่องทางเช่นตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ผู้ประกอบการควรมีกลยุทธ์ทางการตลาดควบคู่ไปด้วย เช่น มีส่วนลด
และของแถม เพ่ือเป็นการกระตุ้นการซ้ือของผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคก็ให้ความสําคัญในระดับมากเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคให้การยอมรับ 
จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสดใหม่และสะอาด มีบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพท่ีดี ชื่อเสียงของ
บริษัทผู้ผลิตก็มีส่วนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือ เพราะผู้บริโภคนั้นซ้ือผลิตภัณฑ์ด้วยความเชื่อถือ เชื่อม่ันว่า
สินค้านั้นเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพท่ีดี และมีหลากหลายประเภทให้เลือกซ้ือ  
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 ข้อแนะนําในเรื่องพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของ
ผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง  
 ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ คือ มีผู้ซ้ือทุกวัน เป็นจํานวน 197 คน รองลงมา คือ 
2 สัปดาห์ต่อครั้ง จํานวน 107 คน นานกว่า 3 สัปดาห์ต่อครั้ง จํานวน 42 คน และ สัปดาห์ละครั้ง จํานวน 
38 คน จะเห็นได้ว่าจํานวนผู้ท่ีซ้ือสินค้านั้นก็ยังมีความถ่ีน้อย ผู้ขายจึงต้องกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์
ให้เด่นชัดข้ึน โดยการใช้กลยุทธ์การออกแบบร้าน  
 ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือก ส่วนใหญ่ ซ้ืออาหารทะเลกระป๋อง จํานวน 236 
คน รองลงมา คือ อาหารแช่แข็ง จํานวน 68 คน คิด น้ําผัก/น้ําผลไม้กระป๋อง จํานวน 34 คน เนื้อสัตว์
แปรรูป จํานวน 25 คน และเครื่องเทศและเครื่องปรุง จํานวน 21 คน จะเห็นได้ว่า ผู้ซ้ือผลิตภัณฑ์
อาหารกระป๋องนั้น จะเน้นเป็นอาหารทะเล ส่วนอาหารอ่ืน ๆ ควรจะจัดโปรโมชั่น เช่น ซ้ือ 2 แถม 1  
 เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ส่วนใหญ่ซ้ือเพราะการผลิต
อาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม จํานวน 229 คน รองลงมา คือ ซ้ือเพราะ
ราคาคุ้มค่า จํานวน 61 คน ซ้ือเพราะต้องการมีสุขภาพดี จํานวน 60 คน และซ้ือเพราะสะอาด ถูกสุขอนามัย 
จํานวน 34 คน สําหรับเหตุผลท่ีซ้ือส่วนใหญ่นั้นเป็นเพราะเป็นอาหารฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติ
ศาสนาอิสลามควรท่ีจะ เน้นเรื่องราคา ให้เหมาะสม เน้นอาหารท่ีเก่ียวกับสุขภาพและความสะอาด ให้มากข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมตัวเลือกให้กับผู้บริโภคมากข้ึน 
 ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ส่วนใหญ่ 
คือ ตนเอง จํานวน 237 คน รองลงมา คือ ครอบครัว จํานวน 97 คน และเพ่ือน จํานวน 50 คน 
จะเห็นได้ว่า การตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง นั้นมีจํานวนมากที่สุด ควรจะทําการโฆษณาเพื่อแนะนํา 
ความหลากหลายของสินค้า และคุณภาพของสินค้า และมีโปรโมชั่น เพ่ือให้มีการบอกต่อ เพ่ือเป็นการแนะนําให้
ผู้บริโภคท่านอ่ืนมาใช้ซื้อซํ้า 
 โอกาสในการซ้ือ ส่วนใหญ่ ซ้ือเพ่ือรับประทานเอง จํานวน 257 คน รองลงมา คือ ซ้ือเพ่ือ
เป็นของฝาก จํานวน 68 คน และเพ่ือจําหน่ายต่อ จํานวน 59 คน ควรท่ีจะมีการจัดสินค้าไว้สําหรับ
เป็นของฝาก เช่น มีการรับจัดกระเช้า มีโปรโมชั่นราคาสําหรับสมาชิก หรือราคาของผู้ซ่ือเพ่ือจําหน่ายต่อ 
 แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาล ส่วนใหญ่ คือ ป้ายหน้าร้าน จํานวน 176 คน รองลงมา คือ โทรทัศน์ จํานวน 66 คน 
อินเตอร์เน็ต จํานวน 50 คน เพ่ือน จํานวน 48 คน และครอบครัว/ญาติ จํานวน 44 คน ควรจะมีโบรชัวร์
สําหรับแจกให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง เพ่ือแจกให้ผู้ซ้ือทุกท่าน 
เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด ให้มากข้ึน 
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 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ คือ 500 บาท - 1,000 บาท จํานวน 233 คน รองลงมา 
คือ น้อยกว่า 500 บาท จํานวน 110 คน และ 1,000 บาท ข้ึนไป จํานวน 41 คน ผู้ขายควรท่ีจะมีการ
จัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ให้มากข้ึน เพ่ือให้ผู้บริโภคซ้ือสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1) ผลท่ีได้จากการศึกษาครั้งนี้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัด
อ่างทองซ่ึงในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่ืน ๆ เพราะอิทธิพลสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน
อาจส่งผลต่อพฤติกรรม และการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม เพ่ือจะได้นําข้อมูลมาใช้กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับ
ผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี 
 2) ควรศึกษา จุดเด่น จุดด้อย ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลเพ่ือ
คาดการณ์ว่าผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมเป็นไปในทางทิศทางใด เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาดําเนินการปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีผู้บริโภคมีความต้องการมากท่ีสุด 
 3) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึก เช่น มีการสัมภาษณ์ผู้บริโภคท่ี
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมและผู้ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินการเพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้รับมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถาม 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมี

เครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาว
ไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง โดยแบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 1. แบบสอบถามนี้จัดทําเพ่ือให้ประกอบการวิจัย โดยมิต้องลงชื่อเพ่ือเก็บเป็นความลับและ
เพ่ือประโยชน์ต่อการนําข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงตามความเป็นจริง 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ มุ่งศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิมใน
จังหวัดอ่างทองซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการนําผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 
 

        เพ็ญพร  พูลเกษม 
    นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงใน (     ) หน้าข้อความท่ีตรงตามความจริงของท่าน 
1. เพศ 
 (     ) 1) ชาย     (     ) 2) หญิง 
2. อายุ 
 (     ) 1) ตํ่ากว่า 20 ปี    (     ) 2) 21-30 ปี 
 (     ) 3) 31-40 ปี    (     ) 4) 41-50 ปี 
 (     ) 5) มากกว่า 50 ปีข้ึนไป 
3. สถานภาพ 
 (     ) 1) โสด     (     ) 2) สมรส 
 (     ) 3) หย่าร้าง/หม้าย 
4. ระดับการศึกษา 
 (     ) 1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี   (    ) 2) ปริญญาตรี 
 (     ) 3) สูงกว่าปริญญาตรี 
5. อาชีพ 
 (     ) 1) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ  (     ) 2) พนักงานบริษัท 
 (     ) 3) ธุรกิจส่วนตัว    (     ) 4) รับจ้าง  
 (     ) 5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ...................................... 
6. รายได้ต่อเดือน 
 (     ) 1) ตํ่ากว่า 10,000 บาท   (     ) 2) 10,000 - 20,000 บาท 
 (     ) 3) 20,001 - 30,000 บาท  (     ) 4) มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
ของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย �ลงใน (     ) หน้าข้อความท่ี ตรงตามความจริงของท่าน 
1. ความถ่ีในการซ้ือแต่ละครั้ง 
 (     ) 1) ทุกวัน  (     ) 2) สัปดาห์ละครั้ง  
 (     ) 3) 2 สัปดาห์ต่อครั้ง  (     ) 4) นานกว่า 3 สัปดาห์ต่อครั้ง 
2. ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีเลือกซ้ือ 
 (     ) 1) อาหารแช่แข็ง   (     ) 2) อาหารทะเลกระป๋อง 
 (     ) 3) เนื้อสัตว์แปรรูป  (     ) 4) น้ําผัก/น้ําผลไม้กระป๋อง 
 (     ) 5) เครื่องเทศและเครื่องปรุง 
3. เหตุผลในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 (     ) 1) การผลิตอาหารสําเร็จรูปฮาลาล ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 
 (     ) 2) ต้องการมีสุขภาพดี  
 (     ) 3) ราคาคุ้มค่า   
 (     ) 4) สะอาด ถูกสุขอนามัย 
4. ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
 (     ) 1) ตนเอง          (     ) 2) ครอบครัว 
 (     ) 3) เพ่ือน  
5. โอกาสในการซ้ือ 
 (     ) 1) รับประทานเอง          (     ) 2) ซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก 
 (     ) 3) เพ่ือจําหน่ายต่อ   
6. แหล่งข้อมูลท่ีทําให้ทราบถึงรายละเอียดข่าวสารผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล  
 (     ) 1) อินเทอร์เน็ต          (     ) 2) ป้ายหน้าร้าน 
 (     ) 3) โทรทัศน์          (     ) 4) เพ่ือน 
 (     ) 5) ครอบครัว/ญาติ  
7. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละครั้ง  
  (     ) 1) น้อยกว่า 500 บาท                        (     ) 2) 500 บาท - 1,000 บาท 
 (     ) 3) 1,000 บาท ข้ึนไป  
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง เก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
คําช้ีแจง  โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้และทําเครื่องหมาย  (�)  ในช่องท่ีตรงกับความจริงมากท่ีสุด 
 เพียงคําตอบเดียว และขอความกรุณาตอบคําถามทุกข้อ 

 ระดับความสําคัญ 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
 ระดับความสําคัญ 4 หมายถึง  มาก 

 ระดับความสําคัญ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
 ระดับความสําคัญ 2 หมายถึง  น้อย 
 ระดับความสําคัญ 1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ด้านผลิตภัณฑ์      

1. ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง      

2. ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหารกระป๋อง
ฮาลาล 

     

3. บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาล 

     

4. ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีให้เลือกหลากหลาย 

     

5. ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีความใหม่และสะอาด 

     

ด้านราคา      

6. ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรอง   
ฮาลาล เหมาะสมกับคุณภาพ 

     

7. ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีราคาเหมาะสมกับปริมาณ 

     

8. ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล 
มีราคาแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน 

     

9. มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง      

10. รับชําระด้วยบัตรเครดิต      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความพึงพอใจคุณภาพการบริการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

11. ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาล
มีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท 

     

12. สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลได้สะดวก 

     

13. สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย 

     

14. มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนกผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลท่ีชัดเจน 

     

15. มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน      

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

16. มีการโฆษณาสนิค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมาย
รับรองฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ 

     

17. มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาล 
ในสื่อออนไลน์ 

     

18. มีส่วนลดและของแถม เช่น  
ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลครบ
ตามท่ีกําหนดไว้รับของแถมเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 

     

19. มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน      

20. มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

ผลการหาค่า (Index of Item Objective Congruency: IOC 
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แบบประเมิน IOC ของผู้เช่ียวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง

ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาลของผู้บริโภคชาวไทยมุสลิม ในจังหวัดอ่างทอง 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 รวม IOC 

ด้านผลิตภัณฑ์      

1. ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีคุณภาพสูง 1 1 1 3 1 

2. ชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิตอาหารกระป๋องฮาลาล 1 1 1 3 1 
3. บรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาล 

1 1 1 3 1 

4. ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีให้เลือก
หลากหลาย 

1 1 1 3 1 

5. ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลมีความใหม่และสะอาด 

1 1 1 3 1 

รวม  1 

ด้านราคา      

6. ราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมีเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
เหมาะสมกับคุณภาพ 

1 1 1 3 1 

7. ราคาผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคา
เหมาะสมกับปริมาณ 

1 1 1 3 1 

8. ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาลมีราคาแสดงไว้
ให้เห็นชัดเจน 

1 1 1 3 1 

9. มีสินค้าอาหารกระป๋องพรีเม่ียม/คุณภาพสูง 1 1 0 2 0.66 

10. รับชําระด้วยบัตรเครดิต 1 0 1 2 0.66 

รวม  0.87 



139 
 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 รวม IOC 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย      

11. ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จกระป๋องฮาลาล 
มีจําหน่ายตามร้านค้าทุกประเภท 

1 1 1 3 1 

12. สามารถหาซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องฮาลาล
ได้สะดวก 

1 1 1 3 1 

13. สถานท่ีจําหน่ายสินค้าท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลมีจอดรถสะดวก ปลอดภัย 

1 0 1 2 0.66 

14. มีการจัดหมวดหมู่แยกแผนกผลิตภัณฑ์อาหาร
ฮาลาลท่ีชัดเจน 

1 1 1 3 1 

15. มีสถานท่ีจัดจําหน่ายอยู่ใกล้บ้าน 1 1 1 3 1 

รวม  0.93 

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

16. มีการโฆษณาสินค้าอาหารท่ีมีเครื่องหมายรับรอง
ฮาลาลในสื่อประเภทต่าง ๆ 

1 1 1 3 1 

17. มีการแนะนําอาหารกระป๋องฮาลาลในสื่อ
ออนไลน์ 

1 1 1 3 1 

18. มีส่วนลดและของแถม เช่น ซ้ือผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋องฮาลาลครบตามท่ีกําหนดไว้รับของแถม
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลฟรี 1 อย่าง 

1 1 1 3 1 

19. มีบริการสั่งออนไลน์และส่งถึงบ้าน 1 1 1 3 1 

20. มีเอกสารแนะนําคุณสมบัติ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ฮาลาล 

1 1 1 3 1 

รวม 57 1 

IOC  0.94 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการหาค่า Reliability 
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ด้านผลิตภัณฑ์ 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30.00 100.00 

Excludeda - - 
Total 30.00 100.00 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

0.73 5.00 

ด้านราคา 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30.00 100.00 

Excludeda - - 
Total 30.00 100.00 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

0.72 5.00 

 
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30.00 100.00 

Excludeda - - 
Total 30.00 100.00 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

0.71 5.00 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30.00 100.00 

Excludeda - - 
Total 30.00 100.00 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

0.73 5.00 

 
รวม 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30.00 100.00 

Excludeda - - 
Total 30.00 100.00 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

0.81 20.00 

 

 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุล นางเพ็ญพร  พูลเกษม 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 24 เมษายน พ.ศ. 2518 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดอ่างทอง 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 5/1 หมู่ 2 ตําบลชะไว อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

14140 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2550 
 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2554 
 
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน 

 

 
ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลละหาร 
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
สํานักงานเทศบาลตําบลเกษไชโย 
หมู่ท่ี 3 ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 
ท่ีทํางานปัจจุบัน สํานักงานเทศบาลตําบลเกษไชโย 
 หมู่ท่ี 3 ตําบลไชโย อําเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140 
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