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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศกึษาองค์ประกอบผลติภณัฑ์และความตระหนักของผู้บรโิภคที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีย่งัซือ้หรอืเคยซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป 
ทีม่ตีราฮาลาลและมกีลุ่มเป้าหมายเป็นชาวมุสลมิ จ านวน 250 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่/ หมา้ย 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีจ านวนสมาชิกในครอบครวั              
5 คนขึน้ไป มคีวามคดิเหน็ต่อองคป์ระกอบผลติภณัฑโ์ดยรวม และความตระหนักของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบั 
เหน็ดว้ย 
 ผูบ้รโิภคชาวมุสลิมที่มอีายุ-รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั และผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีสถานภาพ
อาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาล ดา้นความถี่ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
 องคป์ระกอบผลติภณัฑ์โดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาล 
ของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และดา้นพฤตกิรรมการซือ้ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 
 ความตระหนักของผู้บริโภคโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มี             
ตราฮาลาลของผู้บรโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมการซื้อ  ในทิศทางเดยีวกนั ในระดบั          
ต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 
ค าส าคญั: องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ความตระหนกั บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ฮาลาล ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิ 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to study product components and consumer awareness 
related to purchasing behavior of Halal Instant Noodles among Muslim consumers in the Bangkok 
metropolitan area. The sample for this research included two hundred and fifty Muslim consumers in the 
Bangkok metropolitan area who either bought or had bought Halal instant noodles. A questionnaire was 
used for data collection. The results of the hypotheses testing found as follows: 
 The majority of the respondents were female, aged between twenty six and thirty five years 
old, single, divorced, separated or widowed, worked as private company staff, with an average income 
per month between 10,001 to 20,000 Baht and had family members with more than five persons. Most 
respondents had opinions toward the overall product components and overall consumer awareness at a 
level of agreement. 
 Muslim consumers with different ages and average income per month had different buying 
behavior regarding purchasing frequency per month at a statistically significant level of 0.01. Muslim 
consumers with a different marital status and occupation with regard to different buying behavior with 
regard to purchasing frequency per month at a statistically significant level of 0.05. 
 The overall product components were positively related to buying behavior with regard to 
expenses per purchase at a very low level with a statistically significant level of 0.05.and related to 
buying behavior with regard to purchasing decision at a low level with a statistically significant level of 
0.01. 
 The overall consumer awareness was positively related to buying behavior regarding 
purchasing decision at a very low level with a statistically significant level of 0.01. 
 
Keywords: Product Components, Awareness, Instant Noodles, Halal, Muslim Consumers 
 
บทน า 
 ในปี 2553 ประชากรมุสลิมหรือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีจ านวนประมาณ 1,600 ล้านคนทัว่โลก             
ซึง่เป็นล าดบัที ่2 ของโลกรองจากศาสนาครสิต ์และมกีารคาดการณ์ว่าจ านวนประชากรมุสลมิในปี 2593 จะเตบิโต
คิดเป็นอัตรา 73% (Pew Research Center. 2015: Online) ส่งผลให้อุตสาหกรรมและตลาดอาหารส าเร็จรูป 
โดยเฉพาะอาหารฮาลาลเป็นทีน่่าสนใจและจบัตามอง ประกอบกบัโอกาสทางธุรกจิทีย่งัมผีูเ้ล่นน้อยราย เนื่องจาก 
มคีวามยุ่งยากซบัซ้อนในการด าเนินการค่อนข้างมากและทุกขัน้ตอนของห่วงโซ่การผลติและขนส่งของอาหาร              
ฮาลาลจะตอ้งปฏบิตัติามหลกัศาสนาอสิลาม ท าใหต้ลาดเศรษฐกจิฮาลาลเป็นตลาดเกดิใหม่ทีท่รงอทิธพิลและมกีาร
อตัราการเตบิโตทีร่วดเรว็ทีส่ดุในโลก โดยในปี 2556 ตลาดอาหารฮาลาลมมีลูค่า 1 ลา้นลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐัฯ  
 ประเทศไทยในปัจจุบันจ านวนประชากรมุสลิมมีประมาณ 3.2 ล้านคน คิดเป็น 5 % จากจ านวน
ประชากรทัง้หมดประมาณ 67 ล้านคน โดยศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ประชากรไทยนับถือเป็นอนัดบั  2 รอง            
จากศาสนาพุทธ (ส านักงานสถติแิห่งชาติ. 2553: ออนไลน์) ส าหรบัชาวมุสลมิที่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครอาจ
ประสบปัญหาในซื้ออาหารพร้อมรบัประทาน เนื่องจากสามารถหาซื้ออาหารฮาลาลที่ถูกต้องตามหลกัศาสนา
อสิลามไดย้าก บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลจงึเป็นอกีทางหนึ่งส าหรบัชาวมุสลมิทีอ่าศยัในกรุงเทพมหานคร 
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ตลาดบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลและมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นชาวมุสลิม เช่น ซือดะ จายา           
รุสกี โซวโซว ฮายี และเปอกตั มีแข่งขนัไม่รุนแรงทัง้ในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจดั
จ าหน่าย รวมถึงการส่งเสริมการขายและการโฆษณา เมื่ อเทียบกบัผู้เล่นหลกัในตลาดที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผูบ้รโิภคทัว่ไป ท าใหต้ลาดบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลและมกีลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นชาวมุสลมิสามารถพฒันา
ผลติภณัฑเ์พื่อเตมิเตม็ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและมโีอกาสเตบิโต 

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึมีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์และความตระหนักของผู้บริโภคที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มีตราฮาลาลของผู้บรโิภคชาวมุสลมิในกรุงเทพมหานคร 
เพื่อเป็นขอ้มูลเบือ้งต้นและเป็นแนวทางในการพฒันาดา้นผลติภณัฑใ์นการตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค
ชาวมุสลมิ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั 

2. เพื่อศกึษาองค์ประกอบผลติภณัฑ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มตีรา    
ฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความตระหนักของผู้บรโิภคที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปที่มี
ตราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวัที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อบะหมี่            
กึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลแตกต่างกนั 
 2. องค์ประกอบผลติภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภัณฑ์ และผลติภัณฑ์ควบ               
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. ความตระหนักของผู้บรโิภค ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ             
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
Kotler and Keller (2016: 271-273) ได้ก ล่าวถึงลักษณ ะทางประชากรศาสตร์  (Demographic 

variables) สามารถแบ่งออกได้เป็น อายุ ขนาดครอบครวั วงจรชีวิตครอบครวั เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา 
ศาสนา เชือ้ชาต ิชัว่อายุ สญัชาต ิและสถานะทางสงัคม ซึง่นกัการตลาดนิยมใชใ้นการเชื่อมโยงความต้องการของ
ผูบ้รโิภค และแบ่งสว่นตลาด 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
 ศุภร เสรีรัต น์ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2534: 3) กล่าวว่า องค์ประกอบ  (Product Components) 
หมายถงึ ลกัษณะต่างๆ ผลติภณัฑ ์โดยมอีงคป์ระกอบผลติภณัฑ ์3 ประการ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑห์ลกั(Core Product) 
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ผลิตภัณฑ์ส่วนที่มีตัวตนหรือรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented 
Product) โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีลักษณะอย่างน้อย  2 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์หลัก และรูปลักษณ์ของ
ผลติภณัฑ ์ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตระหนักของผูบ้ริโภค 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526: 54) กล่าวว่า “ความตระหนัก” หมายถึง การที่บุคคลฉุกคดิได้ หรอืการ
เกดิขึน้ในความรูส้กึว่ามสีิง่ เหตุการณ์ หรอืสถานการณ์หนึ่ง ซึ่งการรูส้กึว่าม ีหรอืการได้ฉุกคดิได้เป็นความรูส้กึ             
ทีเ่กดิขึน้ในสภาวะจติ แต่ไม่ไดแ้สดงว่า บุคคลนัน้สามารถจ าไดห้รอืระลกึไดถ้งึลกัษณะบางอย่างของสิง่นัน้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 124) พฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมที่ผู้บริโภคท าการ             
คน้หา ซื้อ ประเมนิ และใช้ผลติภณัฑ์ หรอืการบรกิาร ซึง่คาดว่าจะสนองความต้องการของตนเอง หรอืหมายถึง 
การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโภค เพื่อจัดสิ่งกระตุ้นหรือกลยุทธ์ทางการตลาด            
เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
  
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิซึง่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีย่งัซือ้หรอื
เคยซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลและมกีลุ่มเป้าหมายเป็นชาวมุสลมิ ไดแ้ก่ ซอืดะ จายา รุสก ีโซวโซว ฮาย ี
หรอืเปอกตั ซึง่ไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิซึ่งอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 3.8 แสนคน (ส านักงานสถิตแิห่งชาติ.  
2553: ออนไลน์) ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณหาขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970:               
607-610) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95 %ความผดิพลาดไม่เกนิ 5 % และสดัส่วนประชากรทีส่นใจ 20 % (J. Manno. 
2013: Online) จะไดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 246 ตวัอย่าง และเพิม่เตมิอกี 4 ตวัอย่างรวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 
250 ตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน  
250 คน  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 อายุ 26-35 ปี  
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 สถานภาพโสด/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ / หม้าย จ านวน 148 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 59.2 อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.6 และมจี านวนสมาชกิในครอบครวั 5 คนขึน้ไป จ านวน 118 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 47.2 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูปทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ตราสนิคา้ทีซ่ือ้บ่อย รสชาตทิีซ่ือ้บ่อย ผูม้สีว่นตดัสนิใจในการซือ้ สถานทีซ่ือ้ 
และสิง่ทีพ่จิารณาบนบรรจุภณัฑ ์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 250 คน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาล ยีห่อ้จายา จ านวน 149 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 59.6 ซือ้รสเนื้อ จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.8 ผูม้สี่วนในการตดัสนิใจซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีรา
ฮาลาลยีห่อ้ทีซ่ือ้เป็นประจ าคอื ตนเอง จ านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.6 ซือ้จาก รา้นช า/ รา้นคา้ส่ง/ ตลาดสด/ 
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ตลาดนัด/ รา้นแผงลอย จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.4 สิง่ที่มกัพจิารณาบนบรรจุภณัฑ์ คือ เครื่องหมาย    
ฮาลาล จ านวน 214 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.6  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ความถี่ในการซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ และพฤติกรรมการซื้อบะหมี่             
กึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาล  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาล เฉลี่ย 3.96 ครัง้ต่อเดือน              
มคี่าใชจ้่ายในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาล เฉลีย่ 55.46 บาทต่อครัง้ ทุกครัง้ทีผู่ต้อบแบบสอบถามจะซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปู ผูต้อบแบบสอบถามจะซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลแน่นอน 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูองคป์ระกอบผลติภณัฑข์องบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาล  
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อองค์ประกอบผลติภณัฑ์โดยรวมของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปที่มี

ตราฮาลาลอยู่ในระดบั เหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 เมื่อพจิารณารายดา้นเรยีงจากระดบัความคดิเหน็ดว้ย
อย่างยิง่ไปไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ พบว่า  

ผลิตภณัฑค์วบ  
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อผลติภณัฑค์วบโดยรวมอยู่ในระดบั เหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากับ 4.15 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปได้การรบัรองมาตรฐานจากส านักจุฬาราชมนตร ี
(เครื่องหมายฮาลาล) มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.33 รองลงมาคอื 
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูไดร้บัรองความปลอดภยัจากองคก์ารอาหารและยา (เครื่องหมาย อ.ย.) มรีะดบัความคดิเหน็อยู่
ในระดบั เหน็ดว้ยอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และผูผ้ลติ/ จดัจ าหน่ายบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมชี่องทางสามารถ
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์หรอืขอ้ร้องเรยีนได้สะดวก  มีระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบั เห็นด้วย โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ตามล าดบั 

ผลิตภณัฑห์ลกั  
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อผลติภณัฑห์ลกัโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.97 ข้อที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปหาซื้อง่าย มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย   
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปมีราคาประหยัด  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ           
เหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูรบัประทานสะดวกทุกที่-ทุกเวลา มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมปีรมิาณพอดีต่อมือ้อาหาร มรีะดบัความคดิเหน็
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ตามล าดบั 

รปูลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคิดเห็นต่อรูปลักษณ์ผลติภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.96 ขอ้ที่ได้ค่าเฉลีย่สูงสุด คอื ยีห่้อของบะหมี่กึง่ส าเรจ็รูปมชีื่อเสยีงเป็นที่คุน้เคยและน่าเชื่อถือ            
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 รองลงมาคอื บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปมรีสชาติให้
เลอืกหลากหลาย มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมรีสชาติ
อร่อยถูกปาก มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 บรรจุภัณฑ์สามารถรกัษา
คุณภาพอาหารได้ด ีมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบั เหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 และบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป            
มกีารจดัชุด เช่น แพ็ค กล่อง ลงั หลากหลายขนาดตามความต้องการ มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ด้วย 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 5 การวเิคราะหข์อ้มลูความตระหนกัของผูบ้รโิภคในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาล  
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อความตระหนกัของผูบ้รโิภคโดยรวมของบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป 

ที่มีตราฮาลาลอยู่ในระดบั เห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณารายด้านเรียงจากระดบัความคิด         
เหน็ดว้ยอย่างยิง่ไปไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ พบว่า  

ความปลอดภยัทางอาหาร  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นต่อความปลอดภัยทางอาหารโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย             

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 ขอ้ที่ไดค้่าเฉลีย่สงูสุด คอื ส่วนผสมที่ปรากฏบนบรรจุภณัฑ์ปราศจากสิง่ต้องหา้มตาม
หลกัศาสนาอสิลาม มีระดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.24 รองลงมาคือ 
บะหมี่หรือเครื่องปรุงไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษโลหะ แมลง หรือเส้นผม  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ             
เหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 บะหมีห่รอืเครื่องปรุงไม่มกีารปรากฏร่องรอยของเชื้อรา ซึง่ผู้บรโิภคมรีะดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.18 และบะหมีห่รอืเครื่องปรุงไม่มกีลิน่เหมน็หนื มรีะดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ตามล าดบั 

คณุค่าทางโภชนาการ  
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อคุณค่าทางโภชนาการโดยรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 ขอ้ทีไ่ดค้่าเฉลีย่สงูสดุ คอื บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูมปีรมิาณไขมนัไมม่าก มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัเหน็ดว้ย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 รองลงมาคอื บะหมี่กึง่ส าเรจ็รูปมปีรมิาณผงชูรส หรอืโซเดยีม ทีไ่ดร้บั
จากการบริโภค ในปรมิาณที่ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายต่อร่างกาย มีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.32 บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปมปีรมิาณพลงังาน (แคลอร)ี ทีไ่ดร้บัจากการบรโิภคพอดกีบัความต้องการ
ต่อมื้อ มรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.31 และบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปมคีุณค่าทาง
อาหารทีไ่ดร้บัจากการบรโิภคเพยีงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 6 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อการทดสอบสมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1. ผู้บรโิภคชาวมุสลมิที่มอีายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาล ด้าน

ความถี่ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีคู่
แตกต่าง 2 คู่ คอื กลุ่มอายุ 15-25 ปี มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลต่อเดอืนมากกว่า กลุ่มอายุ 
26-35 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 ครัง้ 

กลุ่มอายุ 15-25 ปี มคีวามถี่ในการซื้อบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลต่อเดอืนมากกว่า กลุ่มอายุ 36-
45 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.56 ครัง้  

และพบว่า ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาล 
ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ โดยม ี             
คู่แตกต่าง 1 คู่ คือ กลุ่มอายุ 15-25 ปี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลต่อครัง้น้อยกว่า             
กลุ่มอายุ 36-45 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 39.88 บาท 
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ส่วนด้านพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2. ผู้บรโิภคชาวมุสลมิที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อบะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาล 
ด้านความถี่ต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้             
โดยผูบ้รโิภคชาวมุสลมิทีม่สีถานภาพโสด/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่/ หมา้ย มคีวามถี่ในการซือ้บะหมี่กึง่ส าเรจ็รูปที่มี
ตราฮาลาลต่อเดือนเฉลี่ย 4.54 ครัง้ ซึ่งมากกว่าผู้บรโิภคชาวมุสลิมที่มีสถานภาพสมรสซึ่งมีความถี่ในการซื้อ            
ต่อเดอืนเฉลีย่ 3.12 ครัง้ 

ส่วนด้านค่าใชจ้่ายต่อครัง้ และด้านพฤตกิรรมการซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

3. ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาล ดา้น
ความถี่ต่อเดือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี              
คู่แตกต่าง 3 คู่ คอื กลุ่มนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา/ เกษยีณอายุ/ ว่างงาน มคีวามถี่ในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ี
ตราฮาลาลต่อเดือน มากกว่า กลุ่มขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกิจ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ               
ทีร่ะดบั 0.01 โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 ครัง้ 

กลุ่มนักเรียน/ นิสิต/ นักศึกษา/ เกษียณอายุ/ ว่างงาน มีความถี่ในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มี              
ตราฮาลาลต่อเดอืนมากกว่า กลุ่มค้าขาย/ ธุรกจิส่วนตวั/ อาชพีอสิระ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดย
ผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 ครัง้ 

กลุ่มข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ  มีความถี่ในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มี               
ตราฮาลาลต่อเดอืนน้อยกว่า กลุ่มพนักงานบรษิัทเอกชน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยผลต่างของ
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.27 ครัง้  

และพบว่า ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาล 
ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมี 
คู่แตกต่าง 1 คู่ คอื กลุ่มนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา/ เกษียณอายุ/ ว่างงาน มคี่าใช้จ่ายในการซื้อบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป            
ทีม่ตีราฮาลาลต่อครัง้น้อยกว่า กลุ่มพนกังานบรษิทัเอกชน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผลต่างของ
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 37.07 บาท 

ส่วนด้านพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

4. ผู้บรโิภคชาวมุสลมิที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มี 
ตราฮาลาล ด้านความถี่ต่อเดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ โดยมคีู่แตกต่าง 3 คู่ คือ กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามถี่ในการซื้อ
บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลต่อเดือนมากกว่า กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  10,001 - 20,000 บาท อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.52 ครัง้  

กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามถี่ในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มี           
ตราฮาลาลต่อเดอืนมากกว่า กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 ครัง้ 

กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท มคีวามถี่ในการซือ้บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาล 
ต่อเดอืนมากกว่า กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผลต่าง
ของค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.22 ครัง้ 
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และพบว่า ผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อบะหมี่           
กึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาล ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีคู่แตกต่าง 1 คู่  คือ กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท                
มพีฤติกรรมการซือ้บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาลทุกครัง้น้อยกว่า กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 
บาท อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผลต่างของค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.051 

 ส่วนด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

5. ผู้บรโิภคชาวมุสลมิที่มเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาล ด้าน
ความถี่ต่อเดอืน ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ และดา้นพฤตกิรรมการซือ้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

6. ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิทีม่จี านวนสมาชกิในครอบครวัแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูป
ที่มีตราฮาลาล ด้านความถี่ต่อเดือน ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ และด้านพฤติกรรมการซื้อไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 2 องค์ประกอบผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ควบ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มีตราฮาลาล  ของผู้บรโิภคชาวมุสลิม             
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
1. องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ควบ             

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมการซื้อ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01             
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 2. องคป์ระกอบผลติภณัฑ์ ดา้นผลติภณัฑค์วบ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป
ทีม่ตีราฮาลาลของผู้บรโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใชจ้่ายต่อครัง้ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบั        
ต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 ส่วนด้านผลติภณัฑ์หลกั และดา้นรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้บะหมี่ 
กึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลของผู้บรโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 3. องคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ผลติภณัฑห์ลกั รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์และผลติภณัฑค์วบ ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นความถีต่่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ความตระหนักของผู้บรโิภค ประกอบดว้ย ความปลอดภยัทางอาหาร และคุณค่า
ทางโภชนาการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
1. ความตระหนักของผูบ้รโิภค ดา้นคุณค่าทางโภชนาการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมี่

กึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีต่่อเดอืน ในทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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ส่วนด้านความปลอดภัยทางอาหาร ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มี            
ตราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

2. ความตระหนักของผู้บรโิภค ด้านความปลอดภยัทางอาหาร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ ในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ส่วนด้านคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มี               
ตราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

3. ความตระหนกัของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย ความปลอดภยัทางอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลแตกต่างกนั 

1. ผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาล         
แตกต่างกนั ในดา้นความถีต่่อเดอืน และดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ดา้นความถีต่่อเดอืน 
 กลุ่มอายุ 15-25 ปี มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลต่อเดอืนมากทีสุ่ด โดยมคีวามถี่

ในการซือ้ต่อเดอืน มากกว่า กลุ่มอายุ 26-35 และกลุ่มอายุ 36-45 ปี  
 ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ 
 กลุ่มอายุ 15-25 ปี มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มีตราฮาลาลต่อครัง้น้อยกว่า กลุ่มอายุ             

36-45 ปี โดยกลุ่มอายุ 36-45 ปี มคี่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ 
 โดยกลุ่มอายุ 15-25 ปี มคีวามถีเ่ฉลีย่ในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลต่อเดอืนมากทีส่ดุ แต่มี

ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลต่อครัง้น้อยทีส่ดุ เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคชาวมุสลมิทีม่อีายุ 
15-25 ปี ยงัมกี าลงัซือ้น้อยจงึมกีารซือ้บ่อยครัง้ และกลุ่มอายุ 36-45 ปี มคี่าใชใ้นการซือ้ต่อครัง้มากทีสุ่ด อาจเป็น
เพราะกลุ่มผูบ้รโิภคชาวมุสลมิทีม่อีายุ 36-45 ปี เป็นวยัทีค่รอบครวัหรอืมหีน้าที่รบัผดิชอบต่อครอบครวั จงึซื้อใน
ปรมิาณมากจงึมคี่าใชจ้่ายมากตามมา หรอืเป็นวยัทีม่กี าลงัซือ้สงู ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิเรื่อง ปัจจยัสว่นบุคคลทีม่ี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค โดย ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 130) กล่าวว่า กลุ่มที่มีอายุ
แตกต่างกนัจะมคีวามความตอ้งการผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั  

2. ผู้บรโิภคชาวมุสลมิที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อบะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาล 
แตกต่างกนั ในดา้นความถีต่่อเดอืน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยผู้ที่มีสถานภาพโสด/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่/ หม้าย มีความถี่ในการซื้อต่อเดือนมากกว่าผู้ที่มี
สถานภาพสมรส เนื่องจากบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลมีราคาถู กและสะดวกต่อการรับประทาน ผู้ที่มี
สถานภาพโสด/ หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่/ หมา้ย จงึมพีฤตกิรรมการซือ้ทีบ่่อยกว่า และอาจเป็นไปไดว้่าผูม้สีถานภาพ
สมรสมีภาระที่ต้องดูแลครอบครวั จึงไม่มีเวลาไปซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลได้บ่อยนัก และอาจให้
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ความส าคญักบัคุณค่าทางโภชนาของสมาชิกในครอบครวั จึงนิยมท าอาหารรบัประทานเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ลกัษณ์นาราข์ พันวราสนิ (2553) ที่ศึกษาเรื่องเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ไอศกรมีวอลล ์และไอศกรมีเนสทเ์ล่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีโ่สดจะมคีวามถี ่ในการ
บรโิภคไอศกรมีวอลลม์ากกว่าผูท้ีส่มรสแลว้ 

3. ผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาล 
แตกต่างกนั ในด้านความถี่ต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ดา้นความถีต่่อเดอืน 
 กลุ่มนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา/ เกษียณอายุ/ ว่างงาน  มคีวามถี่ในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตรา    

ฮาลาลต่อเดอืนบ่อยทีสุ่ด โดยมคีวามถี่ในการซือ้ต่อเดอืน มากกว่า กลุ่มขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ/ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
วชิาชพี และกลุ่มคา้ขาย/ ธุรกจิสว่นตวั/ อาชพีอสิระ  

 กลุ่มข้าราชการ/ รฐัวสิาหกจิ/ ผู้เชี่ยวชาญด้านวชิาชีพ  มีความถี่ในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มีตรา    
ฮาลาลต่อเดอืน น้อยกว่า กลุ่มพนกังานบรษิทัเอกชน  

ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ 
 กลุ่มพนักงานบรษิัทเอกชนมคี่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้มากที่สุด และกลุ่มนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา/ 

เกษียณอายุ/ ว่างงาน มีค่าใช้จ่ายในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลต่อครัง้  น้อยกว่า กลุ่มพนักงาน
บรษิทัเอกชน  

 ซึง่กลุ่มนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา/ เกษียณอายุ/ ว่างงาน มคีวามถี่ในการซื้อบะหมี่กึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีรา 
ฮาลาลต่อเดอืนมากทีสุ่ด เนื่องจากกลุ่มผูบ้รโิภคชาวมุสลมิทีเ่ป็นนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา/ เกษียณอายุ/ ว่างงาน 
มีก าลังซื้อน้อยจึงมีการซื้อบ่อยครัง้ และอาจนิยมบริโภคบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปซึ่งมีราคาถูกแล ะสะดวกกว่าการ
ท าอาหารรบัประทานเอง และกลุ่มพนกังานบรษิทัเอกชน มคี่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะกลุ่ม
พนักงานบรษิทัเอกชนมกี าลงัซื้อสูง และอาจมกีารซือ้เพื่อการบรโิภคส่วนตวัและซือ้เพื่อการบรโิภคในครอบครวั  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ หทยัรตัน์ ไชยพุทธา (2553) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อการซือ้ของผูบ้รโิภคบะหมี่
กึ่งส าเร็จรูปยี่ห้อมาม่า ในจังหวดัสมุทรปราการ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อบะหมี่            
กึง่ส าเรจ็รปูยีห่อ้มาม่า ดา้นความถีใ่นการซือ้และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แตกต่างกนั 

4. ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีรา
ฮาลาลแตกต่างกนั ในด้านความถี่ต่อเดือน และด้านพฤติกรรมการซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01            
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

ดา้นความถีต่่อเดอืน 
กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีรา

ฮาลาลต่อเดอืนมากกว่า กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท และกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 30,001 
บาทขึน้ไป 

กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาท มคีวามถี่ในการซือ้บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาล 
ต่อเดอืนมากกว่า กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป 

โดยกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ี
ตราฮาลาลต่อเดอืนมากทีส่ดุ อาจเป็นเพราะผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยจงึต้องใชจ้่ายอย่างประหยดั 
อกีทัง้บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลรบัประทานได้สะดวกและสะอาดถูกต้องตามหลกัศาสนาอิสลาม ท าให้
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ซือ้บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลบ่อยครัง้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ดวงใจ หทยัววิฒัน์กุล 
(2554) เรื่องพฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่
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ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเรจ็รูป ดา้นความถีต่่อเดอืน แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้มากทีส่ดุ 

ดา้นพฤตกิรรมการซือ้  
กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป

ทีม่ตีราฮาลาลทุกครัง้ น้อยกว่า กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท 
กลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มแีนวโน้มซื้อการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มี

ตราฮาลาลทุกครัง้แน่นอน น้อยกว่า กลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท ผูบ้รโิภคกลุ่มรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท อาจมอีายุน้อยจงึอาจเคร่งครดัเรื่องอาหารทีต่้องฮาลาลน้อยกว่ากลุ่มทีเ่ป็น
ผูใ้หญ่ทีม่รีายไดม้ากกว่า และใหค้วามส าคญักบัความสะดวกสบายมากกว่าการทีต่อ้งใชเ้วลาเลอืกซือ้สรรหาอาหาร
ทีม่ตีราฮาลาล เนื่องจากบะหมี่กึง่ส าเรจ็รูปทัว่ไปที่ไม่ตราฮาลาลสามารถหาซื้อไดง้่าย และมรีาคาไม่แตกต่างกบั
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาล ซึง่ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้อาจพจิารนาส่วนประกอบทีส่ าคญัทีไ่ม่มสีว่นประกอบต้องหา้ม
ตามศาสนาอสิลาม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วุฒศิกัดิ ์พศิสุวรรณ (2548) เรื่องปัจจยัที่มผีลกระทบต่อระดบั
ความส าคัญที่ให้กับเครื่องหมายรบัรองฮาลาลโดยผู้บริโภคชาวมุสลิมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร : 
กรณีศึกษาของชาวไทยมุสลิมใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกนัมีระดบัความ
เคร่งครดัต่อหลกัศาสนาอสิลามในการเลอืกรบัประทานอาหาร และมรีะดบัความส าคญัทีใ่หก้บัเครื่องหมายรบัรอง
ฮาลาลในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 องคป์ระกอบผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย ผลติภัณฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ควบ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มีตราฮาลาล  ของผู้บรโิภคชาวมุสลิม           
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ควบ              
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปที่มีตราฮาลาลของผู้บริโภคชาวมุสลิมในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมการซื้อ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01              
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

กล่าวคอื หากผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อองคป์ระกอบผลติภณัฑใ์นระดบัมากขึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมทีจ่ะ
เลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลทุกครัง้เพิม่ขึน้เลก็น้อย อาจเป็นไปไดว้่าผูบ้รโิภคชาวมุสลมิมคีวามเชื่อมัน่
ต่อหลกัศาสนาอสิลามที่จะเลอืกทีจ่ะบรโิภคอาหารที่ถูกต้องตามหลกัศาสนาอสิลาม เมื่อผูบ้รโิภคจะซื้อบะหมี่กึ่ง
ส าเรจ็รปู จงึเลอืกซือ้แต่บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลทุกครัง้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วุฒศิกัดิ ์พศิสวุรรณ 
(2548) เรื่องปัจจยัที่มผีลกระทบต่อระดบัความส าคญัที่ให้กบัเครื่องหมายรบัรองฮาลาลโดยผู้บรโิภคชาวมุสลิม         
ในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร: กรณีศกึษาของชาวไทยมุสลมิใน 4 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

2. องค์ประกอบผลิตภัณฑ์โดยรวม มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มีตรา     
ฮาลาลของผู้บรโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยเฉพาะด้านผลติภณัฑ์ควบ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาล 
ของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

กล่าวคือ หากผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ในระดับมากขึ้น โดยเฉพาะด้าน
ผลติภัณฑ์ควบ กม็ีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้เพิ่มขึน้เล็กน้อย อาจเป็นไปได้ว่าผู้บรโิภคชาวมุสลมินิยมบรโิภค
บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาล ซึง่มคีวามสะดวกสบายในการบรโิภคและถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอสิลาม และดว้ย
วถิชีวีติของผูบ้รโิภคในยุคนี้ทีต่อ้งแขง่ขนักบัเวลา จงึอาจซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลครัง้ละมากๆ จงึท าให้
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มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่เพิม่ขึน้เลก็น้อย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภคั นุนาบ ี(2559) เรื่องพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และ
ปัจจยัที่ส่งต่อการตัดสินใจซื้ออาหารฮาลาลไทยของผู้บริโภคในอินเดียตอนใต้ พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์         
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตราฮาลาลของผู้บรโิภค ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อ
ผลติภณัฑท์ีม่ตีราฮาลาล (รปีูต่อครัง้) 

แต่ด้านผลิตภัณฑ์หลัก และรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อบะหมี่                 
กึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลของผู้บรโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

เน่ืองจากว่าบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลทีม่จี าหน่ายทัว่ไปตามทอ้งตลาด อาจมผีลติภณัฑห์ลกัหรอื
ประโยชน์หลกั เช่น ปริมาณที่พอดีต่อมื้ออาหาร ราคาประหยัด และสะดวกแก่การบริโภค ในด้านรูปลกัษณ์
ผลิตภัณฑ์ เช่น ความหลากหลาย และตราสินค้าที่น่าเชื่อถือ คล้ายคลึงกัน องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์                      
ด้านประโยชน์หลกั และรูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์จึงไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มี              
ตราฮาลาล ด้านค่าใช้จ่ายต่อครัง้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ หทยัรตัน์ ไชยพุทธา (2553) ที่ศกึษาเรื่องปัจจยั            
ทีม่ผีลต่อการซื้อของผูบ้รโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปยีห่อ้มาม่า ในจงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ความหลากหลายของ
ผลติภัณฑ์ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และตราสนิค้าไม่สมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ            
แต่ละครัง้ 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ความตระหนักของผู้บรโิภค ประกอบดว้ย ความปลอดภยัทางอาหาร และคุณค่า
ทางโภชนาการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 1. ความตระหนักของผูบ้รโิภคโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รปูทีม่ตีรา
ฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ ในทศิทางเดยีวกนั  ในระดบัต ่ามาก 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

โดยเฉพาะดา้นความปลอดภยัทางอาหาร  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มี
ตราฮาลาลของผู้บรโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมการซื้อ  ในทิศทางเดยีวกนั ในระดบั       
ต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

เป็นไปไดว้่าผู้บรโิภคชาวมุสลมิเลอืกซือ้บะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาลทุกครัง้ เนื่องจากมัน่ใจว่าจะ 
ไม่มสี่วนประกอบที่ขดัต่อหลกัศาสนาอิสลาม มีความปลอดภัยเพราะได้รบัเครื่องหมาย อ .ย. ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ กสัมรีตัน์ มะลลูมี (2557) เรื่อง ปัจจยัความตระหนกัในเครื่องหมายฮาลาล คุณภาพอาหาร ตราสนิคา้
ของชาวอสิลามและส่วนผสมของผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อความตัง้ใจซื้ออาหารที่ไม่มตีราฮาลาลบน  บรรจุภณัฑ์ของ
ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบักระบวนการผลติอาหาร 
ฮาลาลทีถู่กตอ้งตามหลกัศาสนา รวมไปถงึวตัถุดบิ หลกัในการผลติ ตลอดจนเครื่องปรุงอื่นๆ ทีไ่ม่แปดเป้ือนกบัสิง่
ตอ้งหา้มนัน้ เป็นสิง่ทีส่ าคญั 

แต่ดา้นคุณค่าทางโภชนาการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาล  
ของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

โดยทัว่ไปบะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลหรอืบะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปทัว่ไปทีม่อียู่ในตลาดมสี่วนประกอบ
หลักที่คล้ายคลึงกัน คือ แป้งสาลี 60-70% ไขมัน 15-20% เกลือและผงชูรส 5-6% (Lovefit. 2555: ออนไลน์)             
โดยคุณค่าทางโภชนาการที่ได้รบัจะค่อนข้างต ่ า ซึ่งได้มาจาก คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโซเดียม (พันธ์ณี             
ฮามค าไพ. 2555: ออนไลน์) ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ กรีต ิหลนิ (2556) ทีศ่กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภคในเมอืงเซนิเจิน้ มณฑลกวางตุง้ สาธารณรฐัประชาชนจนี พบว่า ปัจจยัดา้น
ความกงัวลของผูบ้รโิภคไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค  
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2. ความตระหนักของผู้บริโภคโดยรวม ไม่มีความสมัพนัธ์กบั พฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูป              
ที่มีตราฮาลาลของผู้บรโิภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดอืน อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.05  

แต่พบว่าความตระหนักของผูบ้รโิภค ดา้นคุณค่าทางโภชนาการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
บะหมีก่ึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ต่อเดอืน ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สรุปได้ว่า ความตระหนักของผู้บริโภค ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางอาหาร และคุณค่าทาง
โภชนาการ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาลของผูบ้รโิภคชาวมุสลมิในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ต่อเดอืน โดยอาจเป็นไปไดว้่า ผูบ้รโิภคชาวมุสลมิเลอืกบรโิภคบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ี
ตราฮาลาลเพราะ ไดร้บัรองตราฮาลาลทีถู่กตอ้งตามหลกัศาสนาอสิลาม และเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่ค านึงถงึ
คุณค่าทางโภชนาการมากนกั ในดา้นความปลอดภยัทางอาหารอาจมเีหตุมากจากบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูทีม่ตีราฮาลาล
นัน้มมีาตรฐานรบัรองความปลอดภยัจากองค์การอาหารและยา และได้รบัรองจากส านักจุฬาราชมนตร ีผูบ้รโิภค            
จงึมคีวามไวว้างใจในเรื่องความสะอาดและส่วนประกอบทีไ่ม่ผดิต่อหลกัศาสนาอสิลาม ซึง่สอดคลอ้งกบั งานวจิยั
ของ กรีต ิหลนิ (2556) ทีศ่กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซือ้บะหมี่กึง่ส าเรจ็รูปของผู้บรโิภคในเมอืงเซนิเจิ้น 
มณฑลกวางตุง้ สาธารณรฐัประชาชนจนี พบว่า ปัจจยัดา้นความกงัวลของผูบ้รโิภคไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูของผูบ้รโิภค  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 ผู้ประกอบการควรเน้นท าการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิมที่มีอายุ 15-25 ปี สถานภาพโสด/           
หย่ารา้ง/ แยกกนัอยู่/ หมา้ย อาชพีนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา/ เกษียณอายุ/ ว่างงาน รายได้เฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 10,000 บาท เนื่องจากกลุ่มนี้มีความถี่ในการซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มตีราฮาลาลต่อเดอืนมากกว่า          
กลุ่มอื่น ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึควรเน้นกจิกรรมสง่เสรมิการขายและการตลาดกบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 
 สว่นกลุ่มทีม่อีายุ 36-45 ปี และกลุ่มพนกังานบรษิทัเอกชน มคี่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้มากกว่ากลุ่มอื่น 
ผูป้ระกอบการจงึอาจปรบัปรุงกลยุทธท์างการตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคาส าหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ เน่ืองจาก
ผู้บรโิภคกลุ่มนี้มกี าลงัซื้อสูง การพฒันาผลติภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึน้หรอืแปลกใหม่ทนัสมยัมากขึน้แต่มีราคาสูง 
ผูบ้รโิภคกลุ่มนี้กอ็าจเตม็ใจทีจ่ะจ่าย 
 กลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูปทีม่ตีราฮาลาล 

ทุกครัง้ที่จะซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปมากกว่ากลุ่มอื่น ผู้ประกอบการจึงควรมกีารสื่อสารทางการตลาดกบัผู้บรโิภค              

กลุ่มนี้ใหเ้ชื่อมัน่ว่าสนิคา้นัน้ถูกตอ้งตามหลกัศาสนาอสิลามอย่างแน่นอน  

2. องคป์ระกอบผลิตภณัฑ ์
ผู้ประกอบการใหค้วามส าคญักบัการพฒันาสนิค้าอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการรกัษามาตราฐานฮาลาล 

ความสะดวกสบายในการบรโิภค และรกัษาชื่อเสยีงตราสนิคา้  
ผลจากการศึกษาพบว่า หากผู้บริโภคชาวมุสลิม มีความคิดเห็นต่อองค์ประกอบผลิตภัณฑ์                    

ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ควบ ในระดับมากขึ้น ก็จะมีแนวโน้ม
พฤตกิรรมทีจ่ะเลอืกซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูที่มตีราฮาลาลทุกครัง้ทีต่อ้งการซือ้บะหมีก่ึง่ส าเรจ็รปูเพิม่ขึน้เลก็น้อย และ
พบว่า หากผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อองคป์ระกอบผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑ์ควบ ในระดบัมากขึน้ กม็คี่าใชจ้่าย 
ในการซือ้ต่อครัง้เพิม่ขึน้เลก็น้อย 
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 เมื่อผูป้ระกอบประเภทอาหารอาหารฮาลาลต้องการทีจ่ะพฒันาและวจิยัผลติภณัฑ ์เพื่อออกผลติภณัฑ์

ใหม่สู่ตลาด ผู้ประกอบการควรพฒันาสนิค้าให้สะดวกแก่การบรโิภคตัง้แต่บรรจุภัณฑ์ เพื่อง่ายต่อการหยบิจบั            

ขณะรบัประทาน มีขนาดที่พกพาสะดวกและประหยดัพื้นที่เก็บ วิธีการเตรียมเพื่อรบัประทานที่ง่ายเหมาะกับ             

ทุกเพศทุกวยัทีส่ามารถท ารบัประทานเองได ้โดยทีส่ว่นประกอบของผลติภณัฑร์วมถงึกระบวนการผลติตอ้งสะอาด 

ปลอดภยั และปราศจากสิง่ตอ้งตามหลกัศาสนาอสิลาม เพื่อเป็นการไดม้าซึง่เครื่องหมายตราฮาลาล และควรรกัษา

มาตรฐานฮาลาลนัน้ไวเ้พื่อท าใหผู้บ้รโิภคชาวมุสลมิมคีวามเชื่อมัน่ในชื่อเสยีงตราสนิคา้ 

3. ความตระหนักของผูบ้ริโภค 

ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัความปลอดภยัทางอาหาร โดยการควบคุมและดูแลกระบวนการผลติ 
รวมถึงตรวจสอบสนิค้าให้แน่ว่าปลอดภยัก่อนการกระจายสนิค้าสู่ผู้บรโิภค โดยเฉพาะวตัถุดิบที่ต้องปราศจาก          
สิง่ปนเป้ือนตามหลกัศาสนาอิสลาม เพราะผู้บรโิภคชาวมุสลมิให้ความส าคญัเกี่ยวกบัส่วนประกอบที่ปราศจาก       
สิง่ตอ้งหา้มตามหลกัศาสนาอสิลามเป็นอย่างยิง่  

ผลจากการศึกษาพบว่า หากผู้บริโภคชาวมุสลิมมีความคิดเห็นต่อความตระหนักของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยทางอาหาร ในระดบัมากขึ้น ก็จะมพีฤติกรรมที่จะเลอืกซื้อบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปที่มี             
ตราฮาลาลทุกครัง้เพิม่ขึน้เลก็น้อย 

ความปลอดภัยทางอาหารเป็นสิง่ที่ผู้บริโภคตระหนักเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะส่วนประกอบที่ต้อง             
ไม่เจอืปนสิง่ที่เป็นสิง่ต้องห้ามตามศาสนาอสิลาม รวมถึงต้องไม่มสีิง่แปลกปลอมเจอืปน เช่น เสน้ผม เศษโลหะ 
แมลง ฯลฯ และต้องไม่มกีลิน่เหม็นหืนหรอืเชื้อรา เพราะสิง่เหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้บรโิภค
โดยตรง ผู้ประกอบการควรควบคุมดูแลกระบวนการคดัเลอืกวตัถุดิบ กระบวนการผลติ และกระบวนการขนส่ง 
รวมถงึช่องทางการขายต่างๆ ควรใหค้วามส าคญักบัความสะอาดในพืน้ทีจ่ดัเกบ็และจดัเรยีงสนิคา้เพื่อวางจ าหน่าย 
เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าผลติภณัฑน์ัน้สะอาดและปลอดภยัเมื่อถงึมอืผูบ้รโิภค 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส ามารถ ลุ ล่วงเสร็จสมบู รณ์  เนื่ องด้วยความอนุ เคราะห์อย่ างดียิ่ งจาก              
อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ค าปรึกษา  
ค าแนะน า และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท าวิจัย อันเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์เป็น             
อย่างดียิ่ง นับตัง้แต่เริม่ด าเนินการจนกระทัง่สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์  ผู้วจิยัจึงขอขอบพระคุณ           
เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้ วิจ ัยขอขอบพระคุณ ในความอนุ เคราะห์ จาก  รองศาสตราจารย์  ด ร .ณั กษ์  กุ ลิสร์  และ                       
อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม แกไ้ขเครื่องมอืในการวจิยั และ
เป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์ตลอดจนใหค้ าแนะน าในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้เป็นอย่างด ี
 ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน  ที่ได้ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ต่างๆ และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยทุกท่าน เพื่อนๆ นิสิตธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด รุ่นที่ 17 รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามทีใ่หค้วามอนุเคราะหแ์ละความช่วยเหลอืเป็นอย่างดจีนสารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สิน้สมบรูณ์ 
 สุดทา้ยนี้ผู้วจิยัขอขอบพระคุณบดิาและมารดา ทีเ่ป็นก าลงัใจ สนับสนุน และให้ความช่วยเหลอืในการ
ท าวจิยัครัง้นี้ 
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