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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ข่าวสารของ
อาหาร ฮาลาล ต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ
เพ่ือหาตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้แบบสอบถามตัวอย่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 394 คน การวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และมี
ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและฉลากรับรองมาตรฐานฮาลาลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 79.50 มีทัศนคติต่อ
อาหารฮาลาลโดยภาพรวมในระดับมาก โดยคิดว่าอาหารฮาลาลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศมีคะแนนมากที่สุด มีการเปิดรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลในระดับมากผ่านสื่อ
โซเชียลมีเดีย ซึ่งสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ เฟสบุ๊ค ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัศนคติและการ
รับรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.80 และ 0.52 ตามล าดับ ตัวแปรทัศนคติและการรับรู้เกี่ยวกับฮาลาล 
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีอ านาจ ใน
การพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ร้อยละ 67 
ค าส าคัญ: อาหารฮาลาล, พฤติกรรมการบริโภค, ความรู,้ ทัศนคติ, การรับรู้ข่าวสาร 
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Abstract  
The objective of this research was to investigate a correlation between 

knowledge, attitudes, and perceptions of Halal food towards consumption behavior of 
university students in the three southern border provinces of Thailand. Also, it was to 
find significant variables that can predict the Halal food consumption behavior of the 
participants. The key instrument was a survey questionnaire employed to the sample of 
394 undergraduates in the three southern border provinces. It was found that majority of 
the participants were Muslims. The result also shown that 79.50% of the participants 
have full knowledge of Halal food, at the highest level. With regards to the participants’ 
attitudes towards Halal foods, the finding was highly positive which they believed that 
Halal food is widely known both nationally and internationally, with the highest score. In 
terms of Halal food perceptions, the finding shown that Halal food has been commonly 
recognized through social media, which is Facebook, the most. Moreover, there was a 
significant correlation between attitudes and perceptions about Halal diets and 
consumption behavior at 0.01. Furthermore, the correlation coefficients shown as 0.80 
and 0.52, respectively. Therefore, it can be concluded that attitudes and perception 
concerning Halal food can predict the consumption behavior of Halal diets, with 
statistical significance at 0.01 and with 67% of positive predictive power over the 
consumption behavior. 
Keywords: Halal food, Consumption behavior, Knowledge, Attitudes  
 
บทน า 

ในปี.2554.ประเทศไทยจากสถิติประชากรศาสตร์ มีประชากรมากกว่า.65.ล้านคน.ร้อยละ.94.6 
นับถือศาสนาพุทธ .รองลงมาร้อยละ.4.6.นับถือศาสนาอิสลาม .ร้อยละ.0.7.นับถือศาสนาคริสต์ .เมื่อ
พิจารณารายภาค พบว่า ภาคใต้โดยเฉพาะ.4.จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล 
มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด และมีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2554) 

ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิมเป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตตามวิถีที่ถูกบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและ
การกระท าที่ศาสดามูฮัมหมัดได้ทรงปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง (ซุนนะฮ์) ในทุกมิติของการด าเนินชีวิตรวมไป
ถึงข้อบัญญัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร ซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน คือ สิ่งที่บริโภคได้หรือ
อาหารที่ได้รับการอนุมัติ เรียกว่า อาหารฮาลาล (Halal Food) รวมทั้งสิ่งของต้องห้ามหรือไม่สามารถ
บริโภคได้ เรียกว่า ฮารอม (Haram Food) (พิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์, 2543),ซึ่งตรงกับผลการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคของชาวอินเดียและปากีสถาน ผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลามและยึดมั่นต่อหลักค าสอน
ของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด กลุ่มคนเหล่านี้จะปฏิเสธการบริโภคอาหารที่ไม่ได้รับการอนุมัติตามหลัก
ศาสนา และปฏิเสธเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ (Blank, 1998) 

ความศรัทธาในหลักค าสอนและความเชื่อในผู้น าของศาสนาอิสลามจึงชี้น าวิถีการด าเนินชีวิตของ
ชาวมุสลิม มีผลต่ออัตราการเพ่ิมจ านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น มุสลิมที่มีความเชื่อและ
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ศรัทธาในศาสนาอย่างแรงกล้าจะมีวิถีการด าเนินชีวิตโดยเฉพาะการบริโภคอาหารฮาลาลอย่างเคร่งครัด
เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจกับค าถาม “ท าไมการบริโภคอาหารฮาลาลจึงได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลายทั่วโลก?” ด้วยเหตุผลประกอบหลายประการ อาหารที่สามารถรับประทานได้ทุกศาสนาไม่จ ากัด
เฉพาะมุสลิม มีความปลอดภัยและถูกหลักการทางโภชนาศาสตร์ อีกทั้งความต้องการบริโภคได้ขยายเป็น
วงกว้างตามอัตราการเพ่ิมจ านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้นในทุกมุมโลก เหตุผลเหล่านี้
เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการอาหารฮาลาลเพ่ิมสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น การบริโภคอาหารฮาลาลของ
โลกมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 150.พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6,750.พันล้านบาท 
(Riaz, 1998) ซึ่งแนวโน้มตลาดการน าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมีมูลค่า 
การน าเข้ามากกว่าปีละ 350.พันล้านบาท.แต่ประเทศไทยยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพียงร้อยละ 3 
เท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยด้านวัตถุดิบไม่เพียงพอ ความเชื่อม่ันในการรับรองมาตรฐานเครื่องหมาย ฮาลา
ลบนสินค้า ต้นทุนสูง ระบบโลจิสติกส์ไม่มีประสิทธิภาพ และขาดการวางแผนการตลาดที่ดี เหล่านี้เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประเทศไทยไม่สามารถเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดอาหารฮาลาลในต่างประเทศได้ 

ปัจจุบันมีการพัฒนาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ
ของตลาดการค้าและการลงทุน สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงจาก
สังคมในอดีตท่ีผู้บริโภคนิยมความสะดวก ง่าย และใช้เวลาน้อยในการเลือกซื้ออาหาร เช่นเดียวกับ สมยศ 
หวังอับดุลเลาะ (2556) กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมมุสลิมในอดีต ส่วนใหญ่นิยมบริโภคอาหารฮาลาลส าเร็จรูปมากขึ้น แตกต่างจากมุสลิมในอดีต ที่
นิยมปรุงอาหารรับประทานเอง ดังนั้น อาหารส าเร็จรูปที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จึง
อาจจะมีความเสี่ยงหรือมีการปนเปื้อนกับสิ่งฮารอม ดังนั้น จึงมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อ
อาหารฮาลาลของชาวมุสลิมที่มีความเชื่อและศรัทธาและต้องการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติอิสลามอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้งมุสลิมในปัจจุบันยังขาดความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล ซึ่งต้องการการเรียนรู้ การรับรู้
ข่าวสาร และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่ก าหนดในศาสนบัญญัติอิสลาม เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในพฤติกรรม
การบริโภคอาหารฮาลาลมากยิ่งขึ้น  

การวัดความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารด้านอาหารฮาลาลที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารฮาลาลของชาวมุสลิม จึงมีความส าคัญเพ่ือค้นหาค าตอบให้กับสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ .3.จังหวัดชายแดนใต้.ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส 3 สถานบันการศึกษาที่มีสัดส่วนของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามมาก
ที่สุดอยู่ร้อยละ 96 ด้วยความส าคัญคือเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอิทธิพลและเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารนอกบ้าน สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของสังคมชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ได้ดีที่สุด จึงเป็นที่มา
ของการวิจัยฉบับนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาตัวแปรด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ข่าวสารอาหารฮาลาล 
ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage sampling) ท าการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือหาข้อสรุปในแต่ละตัวแปรและหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปร  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ข่าวสารของอาหารฮาลาล ต่อพฤติกรรม 
การบริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
   2. เพ่ือศึกษาตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของนักศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล 

ทราบความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารอาหารฮาลาลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส) น าไปสู่การพัฒนาสื่ออาหารฮาลาลอย่างเหมาะสม พัฒนา

งานวิจัยต่อยอดทางธุรกิจได้ 
 

-ความเชื่อ 
-ความศรัทธา 
-รสชาติที่ชอบ 
-ความถี่ในการบริโภค 
-เวลาที่บริโภค 
-บุคคลที่มีส่วนต่อการตัดสินใจ
บริโภค 
-สถานที่ซ้ือ 
-เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
ฮาลาล 
-การโฆษณา ประชาสัมพันธ ์
-ระดับความเคร่งครัดต่อ
หลักการศาสนา 
-ความนิยม 
-ครอบครัว 

ก าหนดตัวแปรและกลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาใน 

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
 

ศึกษาตัวแปร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และการรับรู้สื่อเกี่ยวกับอาหารฮาลาล 

วิเคราะห์และประเมินตัวแปร ความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปร  

หาแนวทางการพัฒนาสื่ออาหารฮาลาลที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการบริโภค  

 

ความรู้ 
พฤติกรรมการบริโภค

อาหารฮาลาล 

การรับรู้ข่าวสาร 

ทัศนคติ 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อหาตัวแปรด้านความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ข่าวสารอาหารฮาลาล ต่อ

พฤตกิรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยเลือกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา งานวิจัยนี้เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การศึกษาครั้งนี้มีจ านวนนักศึกษารวมทั้ง 3 สถาบันอุดมศึกษา 
ทั้งสิ้น 21,287 คน ซึ่งได้ก าหนดตัวอย่างโดยใช้ตารางทาโร่ ยามาเน่ (Taro.Yamane).ที่ระดับความ
คลาดเคลื่อน ± 5% จะได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 394 คน จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(multi stage sampling) โดยเลือกตัวอย่างจากสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัด
ละ 1 สถาบันเพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามปลายปิด (close-ended 
questionnaire) ซึ่งมีโครงสร้างของข้อค าถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามหรือข้อมูลประชากรศาสตร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล 3. ทัศนคติเกี่ยวกับอาหารฮา
ลาล 4. การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาล และ5. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฮาลาล การวิจัยครั้งนี้
มีการหาความตรงของแบบทดสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหาและความเหมาะสมทางด้านการใช้
ภาษา เพ่ือความถูกต้อง แม่นย า และความเที่ยงของแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบ
เครื่องมือเบื้องตน้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจ านวน 40 คน พบค่าความเท่ียงได้ผลดังต่อไปนี้  
 1. ความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล มีค่าความเที่ยง (Reliability) = 0.619 

 2. ทัศนคติอาหารฮาลาล มีค่าความเที่ยง (Reliability) = 0.814 

 3. การรับรู้ข่าวสารฮาลาล มีค่าความเที่ยง (Reliability) = 0.953 

 4. พฤติกรรมการบริโภคฮาลาล มีค่าความเที่ยง (Reliability) = 0.931 

จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ มีค่าความเที่ยงเหมาะสม สามารถน าไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลวิจัยครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และตรวจสอบข้อมูล
เพ่ือพิจารณาความถูกต้องในการตอบของตัวอย่าง และขนาดตัวอย่างที่ได้ก าหนดไว้ จากนั้นน าไปบันทึกลง
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์พหุคูณความรู้ ทัศนคติ 
และการรับรู้ข่าวสารกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล (Multiple Correlation) และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล 
(Multiple Regression) 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้รวมทั้งสิ้น 409 คน พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิงมากกว่าร้อยละ 60.และนับถือศาสนาอิสลาม มากที่สุด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มี
นักศึกษานับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด ร้อยละ 99.22 รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ร้อยละ.91.99.และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร้อยละ 87.38 ตามล าดับ การตอบแบบสอบถามครั้งนี้
เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่.1.เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมากกว่าร้อย
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ละ 40 ของจ านวนแบบสอบถามทั้งหมดของแต่ละสถาบัน 
  การประกอบอาชีพในพ้ืนที่.3.จังหวัดชายแดนใต้ พบว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพหลัก .3.อันดับแรกเหมือนกันคือ.1..การเกษตร 
ได้แก่ การท าสวนยางพารา สวนมะพร้าว สวนปาล์ม สวนผลไม้ และอ่ืน ๆ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 40 อันดับที่ 
2 มากกว่าร้อยละ 24 ประกอบอาชีพรับจ้าง ได้แก่ กรีดยาง ก่อสร้าง และท าสวน เป็นต้น และอันดับที่ 3 
อาชีพค้าขาย อยู่ในช่วงร้อยละ 19.05 -20.90 ตามล าดับ มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4-6 คน  

ความรู้ทางศาสนาขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา นักศึกษามีความรู้ในระดับศาสนาชั้น 7 (มูตะวัซซีเฏาะฮฺ) มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 42.19 รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร้อยละ 29.17 และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ร้อยละ 25.24 ตามล าดับ ส่วนระดับความรู้ด้านศาสนาชั้น 10 (ซานาวียะห์) พบว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้มีความรู้ด้านศาสนาชั้น 10 มาก
ที่สุด  

ความรู้ทางศาสนาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับขั้นสูงสุดของสมาชิกในครอบครัว พบว่า ทั้งสามสถาบันส าเร็จ
การศึกษาทางศาสนาขึ้น 10 (ซานาวียะห์) มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
ทั้งหมด ส่วนอันดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทางศาสนาขั้นพ้ืนฐาน 3 (อิบตีดาอียะฮ) พบน้อยที่สุด ส่วน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผู้ไม่ได้เรียนทางศาสนาขั้นพ้ืนฐานมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 14.63 ระดับ
การศึกษาสายสามัญสูงสุดของมารดา พบว่าทั้ง 3 สถาบัน มารดามีการศึกษาสายสามัญสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่าอยู่ในช่วงร้อยละ 35-38.รองลงมาในระดับการศึกษามัธยมตอนต้นและตอนปลาย
อยู่ในช่วงร้อยละ 20 และมีการศึกษาขึ้นสูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวนน้อยที่สุดเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 3.00 
ส่วนความรู้ทางด้านศาสนาขั้นสูงสุดของมารดา พบว่าแต่ละสถาบันการศึกษามีความหลากหลายของ
ความรู้ทางด้านศาสนาแตกต่างกันดังนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมารดาจบการศึกษาทางศาสนาขึ้น
สูงสุดที่ระดับขั้นพ้ืนฐาน (ตาดีกา) คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาไม่ได้เรียน ร้อยละ 23.50 และจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 (อิบดีดาอียะฮ) มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.00 ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลามีมารดาที่มีความรู้ทางศาสนาขั้นสูงที่สุดระดับศาสนาชั้น 7 (มูตะวัซซีเฏาะฮ) มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 24.59 รองลงมาระดับขั้นพ้ืนฐาน (ตาดีกา) คิดเป็นร้อยละ 22.95 และจ านวนน้อยที่สุดคือไม่ได้เรียน 
คิดเป็นร้อยละ 7.38 และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีมารดาที่มีความรู้ด้านศาสนาขั้นสูงที่สุด
ระดับข้ันพื้นฐานร้อยละ 28.99 รองลงคือไม่ได้เรียน คิดเป็นร้อยละ 24.64  
 ความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล ของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนใต้ พบว่าจากการวัดความรู้ด้วยข้อค าถามทั้ง 6 ประเด็นจากคะแนนเต็ม 58 คะแนน 
พบว่ามีระดับความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับฮาลาล เฉลี่ย 42. 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ73.80 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 7.61 เมื่อพิจารณาในข้อค าถามย่อยสรุปได้ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เรื่องเครื่องหมาย
และฉลากรับรองมาตรฐานฮาลาล เฉลี่ยมากท่ีสุด 11.13 คะแนน (คะแนนเต็ม 14 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 
79.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.19 รองลงมามีความรู้เรื่อง การจัดเตรียม การผลิต การขนส่ง การเก็บ
รักษาและการจัดจ าหน่ายมีคะแนนเฉลี่ย 3.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.2 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 และมีความรู้เรื่องความหมายและความส าคัญของอาหารฮาลาล การเชือด
สัตว์ และการตรวจวิเคราะห์อาหารฮาลาล ใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 76 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 
7.52 (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) คะแนนเฉลี่ย 2.28 คะแนน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) และ ค่าเฉลี่ย 4.59 
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(คะแนนเต็ม 6 คะแนน) ตามล าดับ จากการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบมีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ข้อก าหนด
อาหารฮาลาล มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยที่สุดเท่ากับ 13.42 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.43 คิดเป็น
ร้อยละ 67.10  
 ทัศนคติต่ออาหารฮาลาลโดยภาพรวมจากการวิจัยอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีทัศนคติต่ออาหารในระดับ
มาก เช่น ท่านคิดว่าอาหารฮาลาลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 ท่านคิดว่าอาหารฮาลาลมีความพิถีพิถันในการขั้นตอนการผลิต
มากกว่าอาหารชนิดอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 และท่านมีความคิด
ว่า อาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ทุกศาสนาสามารถบริโภคได้อย่างถูกหลักโภชนาการ สะอาดและปลอดภัย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 ส่วนนักศึกษามีทัศนคติเกี่ยวกับอาหารอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าอาหาร ฮาลาลมีคุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาดและถูกหลักอนามัยมี
กระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.79 นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีทัศนคติต่ออาหารฮาลาล อยู่ในระดับปานกลาง เช่น อาหารฮาลาล
เหมาะสมส าหรับการปรุง และรับประทานเฉพาะภายในบ้านเท่านั้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.28 และท่านให้ความส าคัญในรสชาติ ความอร่อย ความสะอาดและราคาถูกมากกว่า
การมองหาเครื่องหมายฮาลาล เท่านั้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.38 
 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
อาหารฮาลาลอยู่ในระดับมาก เช่นท่านบอกกล่าวคนรู้จักด้วยวิธีการต่าง ๆ เมื่อทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหาร
ชนิดนั้นฮารอม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 ท่านมีความสนใจรับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับอาหารฮาลาลผ่านช่องทางต่าง ๆ และท่านมีการรับรู้ได้ว่าการปรากฏตราสัญลักษณ์ฮาลาลบน
สินค้าใด ๆ จะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีสิทธิออกหนังสือรับรองเท่านั้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 และ 1.05 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับอาหารฮาลาลในระดับปานกลาง เช่น ภายในสถานศึกษาของท่าน มีการจัดกิจกรรมหรือ
นิทรรศการเกี่ยวกับอาหารฮาลาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 ท่านรับรู้
เรื่องข้อก าหนดขั้นตอนการจัดจ าหน่ายอาหารฮาลาลที่ท่านเลือกบริโภค (ทั้งปรุงเอง และเลือกซื้ออาหาร
ส าเร็จรูป) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.03 และท่านรับรู้เรื่องข้อก าหนดขั้นตอน
การบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาลที่ท่านเลือกบริโภค (ทั้งปรุงเอง และเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.01 และนักศึกษารู้จักอาหารฮาลาลร้อยละ 94.20 มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการรับรู้เรื่องอาหารฮาลาลจากช่องทางสื่อต่าง ๆ ระดับดี ร้อยละ 44.00 และระดับดีมากร้อยละ 
30.00 ตลอดจนมีความต้องการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาล ร้อยละ 94.00 โดยที่ต้องการการรับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับศาสนบัญญัติอิสลาม ร้อยละ 61.0 รองลงมา กระบวนการผลิต ร้อยละ 52.50 การเชือด
สัตว์/ช าแหละ ร้อยละ 45.20 และการจัดเตรียมวัตถุดิบ ร้อยละ 41.50 เมื่อพิจารณาประเภทของสื่อ
พบว่า นักศึกษาต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลทาง facebook โทรทัศน์ และสื่อ 
online โดยให้เหตุผลว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ซึ่งควรจะรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร  ฮา
ลาลที่ถูกต้อง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 31.2 และสัปดาห์ละครั้งร้อยละ 24.8 โดยใช้ภาษามลายูกลาง 
ร้อยละ 22.20 ภาษามลายูท้องถิ่นร้อยละ 21.00 และภาษาอังกฤษร้อยละ 12.50  
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 พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลโดยภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฮา
ลาลอยู่ในระดับมาก เช่นท่านจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหารฮารอมโดยเด็ดขาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18 ท่านเลือกรับประทานอาหารฮาลาลในร้านอาหารฮาลาลที่มีชาวมุสลิม
เป็นผู้ปรุง และผู้ขายเท่านั้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.09 และท่านมีการ
ตรวจสอบส่วนประกอบ และสารปรุงแต่ง บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลก่อนตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารฮาลาลอยู่ในระดับปานกลาง เช่น หากท่านไม่เห็นเครื่องหมายฮาลาล ท่านจะสอบถามจาก
ผู้ขายทุกครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.18 เมื่อพบเห็นหรือรับทราบอาหาร
ฮาลาล มีสิ่งเจือปนเคลือบแคลงสงสัย ท่านมีการร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 และท่านมีการเข้ากลุ่ม และพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร ฮาลาล ฮารอม ใน
ลักษณะชมรม กลุ่มผู้บริโภค เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.19 
 จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร ฮา
ลาล กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล พบว่า ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับฮาลาลความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.806 และ 0.526 ตามล าดับ ส่วนความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารฮาลาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัว
แปรความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลจะ
มีค่าเท่ากับ 0.820 และมีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ร้อยละ 67 ส่วน 
สัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ (R=0.820) มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฮา
ลาล โดยใช้ตัวแปรทัศนคติเกี่ยวกับอาหารฮาลาลและการรับรู้ข่าวสารอย่างมีส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยใช้สมการคะแนนดิบ (Raw Score) และคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) ได้ดังนี้  

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ  Y = -0.082 + 0.001X1 + 0.240X2 + 0.740X3 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน  Z = 0.011Z1 + 0.172Z2 + 0.721Z3 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเชิงปริมาณด้านความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารอาหารฮาลาลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน มีวิธีการเก็บข้อมูลด้วยข้อค าถามและวิเคราะห์ผลทางสถิติ พบว่าทั้ง 3 สถาบัน ผู้ตอบสอบถาม
เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 มากกว่าร้อยละ 40 ทั้ง 3 สถาบันมีนักศึกษานับถือศาสนา
อิสลามมากท่ีสุดสูงร้อยละ 99.22 ส่วนการประกอบอาชีพของครอบครัวในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง 
3 สถาบันมีข้อมูลตรงกัน คือ ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การท าสวนยาวพารา สวนมะพร้าว สวน
ปาล์มน้ ามัน ผลไม้ อ่ืนๆ มากกว่าร้อยละ 40 และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4-6 คน ความรู้ทาง
ศาสนาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับขั้นสูงสุดคือศาสนาขึ้น 10 (ซานาวียะห์) คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนของนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันมีความรู้ทางศาสนาขั้นพ้ืนฐานระดับศาสนาชั้น 7 (มูตะวัซซีเฏาะฮฺ) มากที่สุด แต่
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เมื่อพิจารณารับความรู้ของมารดามีการศึกษาระดับสายสามัญขั้นสูงสุดพบว่า ทั้ง 3 สถาบัน มารดามี
การศึกษาสายสามัญสูงสุดในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า อยู่ในช่วงร้อยละ 35-38 และมีการศึกษาขึ้น
สูงกว่าปริญญาตรีมีจ านวนน้อยที่สุดเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 3.00  
  ประเด็นความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนใต้ พบว่าจากการวัดความรู้ด้วยข้อค าถามทั้ง 6 ประเด็น (คะแนนเต็ม 58 คะแนน) 
นักศึกษามีระดับความรู้เนื้อหาเกี่ยวกับฮาลาลเฉลี่ย 42. 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ73.80 ซึ่งมากที่สุด 
โดยมีความรู้อาหารฮาลาล 3 อันดับแรกคือ เรื่องเครื่องหมายและฉลากรับรองมาตรฐานฮาลาลเฉลี่ยมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 79.50 รองลงมามีความรู้เรื่อง การจัดเตรียม การผลิต การขนส่ง การเก็บรักษาและ
การจัดจ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ 78.2 และมีความรู้เรื่องความหมายและความส าคัญของอาหารฮาลาล การ
เชือดสัตว์คิดเป็นร้อยละ 76 ตามล าดับ แต่มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ข้อก าหนดอาหารฮาลาลน้อยที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 67.10 ความรู้ในการบริโภคอาหารฮาลาลของมีการถ่ายทอดความรู้ภายในครอบครัวตั้งแต่ยัง
เด็ก โดยผู้ที่ถ่ายทอดคือพ่อและแม่ ด้วยการสั่งสอนและการปฏิบัติให้เห็น จึงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีความรู้ในเรื่องอาหารฮาลาลเป็นอย่างดี (เสาวนีย์ จิตต์หมวด, 
2545) และสอดคล้องกับยุพิน หะสัน (2546) อธิบายไว้ว่า หากมีความรู้เรื่องอาหารฮาลาลในระดับสูง จะ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลมากยิ่งขึ้นไปด้วย ดังนั้น ผู้ที่มีความรู้เรื่องอาหาร  ฮา
ลาลมากจะมีความตระหนักในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเครื่องหมายอาลาลมากขึ้น ซึ่ง
จะส่งผลท าให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลตามมา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  สรรค์
สะคราญ เชี่ยวนาวิน (2544) ที่พบว่า มุสลิมที่เคร่งครัดต่อข้อก าหนดเรื่องการบริโภคอาหารตามที่ระบุใน
ศาสนาบัญญัติ จะมีความรู้ในเรื่องทางศาสนาเพ่ิมมากขึ้น และจะแสดงออกถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ฮาลาลที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของชาวมุสลิม  
 ประเด็นทัศนคติต่ออาหารฮาลาลของนักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 
และเมื่อพิจารณารายข้อค าถามนักศึกษามีทัศนคติต่ออาหารฮาลาลที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.30 สรุป
รายละเอียดดังนี้ อาหารฮาลาลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาหารฮาลาลมี
ความพิถีพิถันในการขั้นตอนการผลิตมากกว่าอาหารชนิดอ่ืน ๆ อาหารฮาลาลเป็นอาหารที่ทุกศาสนา
สามารถบริโภคได้อย่างถูกหลักโภชนาการ สะอาดและปลอดภัย อาหารฮาลาลมีคุณค่าทางโภชนาการ 
ความสะอาดและถูกหลักอนามัยมีกระบวนการผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งนักศึกษาจะให้
ความส าคัญในเรื่องรสชาติ ความอร่อย ความสะอาดและราคาถูกมากกว่าการมองหาเครื่องหมายฮาลาล ที่
ระดับคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 ซึ่งให้ความส าคัญน้อยที่สุด จากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนา
อิสลามจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกตามความเชื่อ ความศรัทธาในบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม สอดคล้อง
กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร ฮาลาลจากประสบการณ์ในอดีต พฤติกรรมการเรียนรู้ของ
พ่อและแม่ และอิทธิพลจากสังคมมุสลิมที่มีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์เฉพาะ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของระดับความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลของกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาล ร้อยละ 73.80 
จะมีทัศนคติเก่ียวกับอาหารฮาลาลในทางที่ดี ซึ่งจะเป็นสิ่งเร้าหรือแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
เลือกซื้ออาหารฮาลาลในทางที่ดีด้วย และมีลักษณะคล้ายคลึงกันในวัฒนธรรมเดียวกัน สภาพแวดล้อม
เดียวกัน หรือได้รับอิทธิพลทางสังคมเดียวกัน  
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ประเด็นการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
โดยนักศึกษามีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลและฮารอมอยู่ในระดับมากที่ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.80 มี
ความสนใจรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลผ่านช่องทางต่าง  ๆ และมีการรับรู้การปรากฏตรา
สัญลักษณ์ฮาลาลบนสินค้าใด ๆ จะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่มีสิทธิออกหนังสือรับรองเท่านั้น 
นอกจากนี้นักศึกษารู้จักอาหารฮาลาล ร้อยละ 94.20 มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการรับรู้เรื่องอาหาร ฮาลา
ลจากช่องทางสื่อต่าง ๆ ระดับดี ร้อยละ 44.00 ตลอดจนมีความต้องการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮา
ลาล ร้อยละ 94.00 โดยมีความต้องการการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลในด้านต่าง  ๆ เรียง
ตามล าดับคือศาสนบัญญัติอิสลาม ร้อยละ 61.0 รองลงมา กระบวนการผลิต ร้อยละ 52.50 การเชือด
สัตว์/ช าแหละ ร้อยละ 45.20 และการจัดเตรียมวัตถุดิบ ร้อยละ 41.50 โดยต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับอาหารฮาลาลทาง facebook โทรทัศน์ และสื่อ online มากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย ซึ่งควรจะรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลที่ถูกต้อง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีความ
ต้องการรับข่าวสารเป็นภาษามลายูกลางมากที่สุด ร้อยละ 22.20 รองลงมาเป็นภาษามลายูท้องถิ่น ร้อยละ 
21.00 และภาษาอังกฤษร้อยละ 12.50 อธิบายอิทธิพลของการรับรู้ด้วยทฤษฏีกลุ่มสังคม เดอเฟลอร์ 
อธิบายไว้ว่า ผู้รับสารที่มีลักษณะสังคมคล้าย ๆ กัน หรือกลุ่มเดียวกัน เช่น ระดับการศึกษา อาชีพ อายุ 
ภูมิล าเนา วัฒนธรรม ฯลฯ จะแสดงพฤติกรรมการสื่อสาร ได้แก่ การเปิดรับข่าวสาร ความชอบต่อสื่อ ใน
แนวเดียวกันหรือสนใจเหมือน ๆ กัน หรือกล่าวได้ว่า ผลการศึกษาตัวอย่าง มีลักษณะทางประชากรศาสตร์
คล้ายคลึงกัน มีความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ และวัฒนธรรมเดียวกัน ซึ่งได้รับอิทธิพลทางสังคม และเพ่ือน
เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การเปิดรับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาลและฮารอม
ของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลโดยภาพรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 ส่วนใหญ่
นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลอยู่ในระดับมาก เช่นมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสัมผัส
อาหารฮารอมโดยเด็ดขาดซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 3.98 ส่วนในประเด็นอ่ืนๆ มีระดับคะแนนมากกว่า 
3.80 เรียงตามล าดับคือ การเลือกรับประทานอาหารฮาลาลในร้านอาหารฮาลาลที่มีชาวมุสลิมเป็นผู้ปรุง 
และผู้ขายเท่านั้น การตรวจสอบส่วนประกอบ และสารปรุงแต่ง บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลก่อน
ตัดสินใจเลือกซื้อทุกครั้ง ส่วนการเข้ากลุ่ม และพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร ฮาลาล ฮารอม ในลักษณะชมรม 
กลุ่มผู้บริโภค เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยน่อยที่สุดเท่ากับ 3.28 การที่กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลโดยภาพรวมในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.60 นั้น แสดงให้เห็นว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฮาลาลและปฏิเสธการบริโภคอาหารฮารอม ทั้งนี้เนื่องจาก 
พฤติกรรม เป็นการกระท าท่ีแสดงออกของบุคคลโดยมีพ้ืนฐานปัจจัยหลายด้านที่มีอิทธิพลหรือส่งผลให้เกิด
การกระท า เช่น ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านจิตวิทยา จากผล
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นคนในสังคมมุสลิม มีวัฒนธรรมเดียวกัน มีรูปแบบการด าเนินชีวิต
คล้ายคลึงกัน ถูกถ่ายทอดวิถีการด าเนินชีวิตตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคจากพ่อ แม่ และบรรพบุรุษผ่าน
หลักค าสอนของศาสนา ซึ่งศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีการก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตให้ปฏิบั ติตาม
หลักค าสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัด  

พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารฮาลาลและปฏิเสธอาหารฮารอม ไม่เพียงแต่การบริโภคอาหารที่
มีประโยชน์ต่อสุขภาพและถูกหลักอนามัยแล้ว ส าหรับชาวมุสลิมยังถือได้ว่า เป็นการทดสอบความศรัทธาที่
มีต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยอีกด้วย ซึ่งความศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าถือได้ว่าเป็นลักษณะนามที่ไม่สามารถจะ
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อธิบายในเชิงเหตุผลได้ แต่การปฏิบัติตามค าสั่งสอนอย่างเคร่งครัด ผลการวิจัยของยุพิน หะสัน (2546) 
ขยายรูปแบบการใช้ชีวิตของมุสลิมกลุ่มอายุ 18-21 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มวัยรุ่นตรงกับกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้ง
นี้วา่มีความรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลน้อยกว่ากลุ่มวัยผู้ใหญ่ในช่วงอายุมากกว่า 34 ปี 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากกระแสบริโภคนิยมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของวัยรุ่นเป็นส าคัญ เช่น ขนมขบเคี้ยว อาหารฟาสฟู้ด ลูกอมหรือเจลลี่ เป็นต้น ประกอบกับวัยนี้ เป็นช่วง
อายุที่ชอบทดลองตามกระแสนิยม และถูกชักชวนได้ง่าย จึงถูกชักชวนได้ง่ายกว่า แม้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่มี
ตราเครื่องหมายฮาลาลก็ตาม  

การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหารฮาลาล 
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาล พบว่าความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับฮาลาลความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ฮาลาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.80 และ 0.52 ตามล าดับ ส่วนความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารฮาลาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัว
แปรความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับอาหาร ฮาลาลกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลจะ
มีค่าเท่ากับ 0.820 และมีอ านาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหารได้ร้อยละ 67 ส่วน 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์ (R=0.820) มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2558 สัญญาเลขท่ี SAT10H58 ทีม่อบโอกาสการท าวิจัยในครั้งนี้  
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