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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่มีผล

ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตอแปงมันสำปะหลัง: กรณศึีกษา บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด กลุม

ตัวอยาง คือ ผูประกอบการที่เปนคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด จำนวน 83 คน ซึง่ใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอย (Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 51-60 ป การศึกษาอยูใน

ระดับปริญญาตรี ตำแหนงในองคกรอยูระดับพนักงานฝายจัดซื้อ/ฝายขาย ประเภทธุรกิจเปนบริษัท

จำกัด มีทุนจดทะเบียนมากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป มีพนักงานในบริษัทมากกวา 101 คน และสวนใหญ

ที่ตั้งของธุรกิจอยูในภาคตะวันออก สวนใหญมีพฤติกรรมการเลือกซื้อแปงมันสำปะหลังฮาลาลเพราะ

ไดรับความสะดวกในการขนสง ความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งตอเดือน แหลงขอมูลที่ไดรับ คือ หนารานของ

บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด วัตถุประสงคในการซื้อเพ่ือใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตในอุตสาหกรรมที่

ไมใชอาหาร จำนวนเงินที่ซื้อมากกวา 1,000,0001 และรูปแบบการจายชำระคือ เครดิต เชน 14, 30 วัน 

และผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล 

ดานวัตถุดิบ ดานกระบวนการผลิต ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสงสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 ขณะทีป่จจัยดานการรับรอง

มาตรฐานสากลฮาลาล ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ

แปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล 

 

คำสำคัญ: ปจจัยการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล, การตัดสินใจซื้อ, แปงมันสำปะหลัง 

 

 

 

 



ง 

 

Sutthipothinun, P. Master of Business Administration, March 2022, Graduate School, 

Bangkok University. 

Factors of Halal International Standard Certification Affecting Consumer Purchasing 

Decisions on Tapioca Starch: A Case Study of Sakaew Charoen Co., Ltd. (66 pp.) 

Advisor: Asst. Prof. Sasiprapa Phanthanasaewee, Ph.D. 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to the factors of Halal certification that affect 

consumers' purchasing decisions towards tapioca starch: a case study of Sakaew 

Charoen Company Limited. Sakaew Charoen Co., Ltd. consisted of 83 people who  

used the questionnaire as a tool to collect data. The data were analyzed by descriptive 

statistics such as percentage, mean, standard deviation and regression analysis. 

The results of the study found that most of the respondents were male, aged 

51-60 years old, bachelor's degree. The position in the organization is at the level of 

purchasing/sales staff. Business type is a limited company with a registered capital of 

more than 10 million baht. There are more than 101 employees in the company and 

most of the business are located in the Eastern Region. Most of them have the behavior 

of purchasing halal tapioca starch because of the convenience of transportation. 

Purchase frequency 1-2 times per month. The source of information obtained is the 

storefront of Sakaeo Charoen Co., Ltd. For the purpose of purchasing, it used to be as 

the main raw material for production in the non-food industry. The purchase amount is 

more than 1,000,0001 and the payment form is credit, e.g.14, 30 days. The hypothesis 

testing results found that factors for halal international standard certification for raw 

materials, production process, packaging, and transportation affects the decision to 

purchase tapioca starch that has passed halal standards. Significantly at the 0.05 level, 

while the factor of halal certification for safety and hygiene according to religious 

principles does not affect the decision to purchase tapioca starch that has passed halal 

standards. 

 

Keywords: Certification of Halal Factors, Decision to Buy, Tapioca Starch 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความสำคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย 

 ศาสนาอิสลามจะเปนศาสนาที่มีผูนับถือมากที่สุดในโลกเมื่อสิ้นสุดศตวรรษที่ 21 โดยการ

วิเคราะหแนวโนมจากการศึกษาขอมูลสถิติที่เก่ียวของกับประชากรโลกของสำนักวิจัยพิวของ

สหรัฐอเมริกา (Pew Research Center, 2011)  รวมถึงยังมีการประเมินวา ในระหวางป ค.ศ. 2010 

ถึงป ค.ศ. 2050 ประชากรในโลกนับถือศาสนาอิสลามจำนวนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง รอยละ 73 

ในขณะทีป่ระเทศไทยมผีูนับถือศาสนาอิสลามมากเปนอันดับที่ 2 รองจากศาสนาพุทธ ขอมูล พ.ศ. 

2564 ประเทศไทยมีประชากรชาวมุสลิม จำนวนทั้งสิ้น 3,639,232 คน (กรมการปกครอง, 2564) 

การเพ่ิมข้ึนของชาวมุสลิมมีสาเหตุหลักมาจาก ศาสนาอิสลามมีอายุเฉลี่ยนอยกวาในกลุมศาสนาหลัก 

รวมถึงชาวมุสลิมมีอัตราการเจริญพันธุมากกวากลุมศาสนาอื่น ซึ่งจากปจจัยดานจำนวนชาวมุสลิมที่มี

มากนี้เอง สงผลไปสงถึงในดานของภาคธุรกิจที่ ตลาดผูบริโภคมุสลิมในปจจุบันมีความสำคัญไมแพ

ตลาดผูบริโภคอ่ืน ๆ จากปจจัยดานจำนวนประชากรและศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศ

มุสลิม สวนดานการใชจายนั้น พบวา ภายในป พ.ศ. 2567 ประชากรชาวมุสลิมมีการประมาณการ 

วามีการใชจาย 2.4 ลานลานดอลลารสหรัฐฯ โดยมอัีตราการเจริญเติบโตสะสมตอป (CAGR) 5 ป  

ที่รอยละ 3.1 ทำใหประเทศผูสงออกสินคาและบริการทั่วโลก แสวงหาโอกาสและชองทางการคา 

จากตลาดนี้ (ภูสิต รัตนกุล, 2564)  

ในการเขาถึงผูบริโภคมุสลิม จำเปนตองใหความสำคัญกับการท่ีสินคาไดการรับรองมาตรฐาน

ฮาลาล อันเปน ธรรมเนียมปฏิบัติตามหลักศาสนานั้น กลาวไดวา ฮาลาล คือ การกระทำใด ๆ ที่

กระทำไมวาจะเปนการซื้อ บริการ จำหนายโดยไดรับอนุมัติตามบทบัญญัติหลักอิสลาม ซึ่งตรงกันขาม

กับ ฮะรอม (Haram) หรือก็คือสิ่งตองหามตามบทอิสลาม ซึ่งเปนสิ่งปนเปอน เนื่องดวยวาหลักของ

ศาสนากำหนดไววา การที่มุสลิมนั้นบริโภคสิ่งที่ตองหามในการบริโภคตามหลักอิสลามจะเปนการ

อันตรายตอศรัทธา หมายรวมถึง ซุบฮัท หรือสิ่งที่มุสลิมตองหลีกเลี่ยงเนื่องมาจากเปนสิ่งนาสงสัยหรือ

นาเคลือบแคลงหามบริโภค ขณะเดียวกันในเชิงอุตสาหกรรมถือวาเปนความซับซอนของกระบวนการ

ผลิตท่ีจะเกิดความเสี่ยงตอการที่จะเกิดสิ่งที่ผิดตามบทบัญญัติเหลานี้ ฉะนั้น ผูบริโภคที่เปนมุสลิมตาง

ใหความใสใจกับมาตรฐานฮาลาลบนผลิตภัณฑ เพ่ือลดการผิดหลักตามบทขอกำหนดของศาสนาให

นอยที่สุด ผูประกอบการหรือโรงงานจำเปนตองจริงจังตอการตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล  

ซึ่งสวนนี้เปนการสรางความเชื่อมั่นที่ดีใหกับผูบริโภคชาวมุสลิมซึ่งเปนกลุมเปาหมายของบริษัท 

ขอกำหนดข้ันพื้นฐานของการรับรองนั้น ไมไดมีความยุงยากมากกวาการผลิตตามมาตรฐานคุณภาพ

อ่ืน ๆ เพียงแตจำเปนท่ีจะมีความตองใชความเขมงวดในการคัดเลือกวัตถุดิบในการนำมาใชผลิตที่ตอง
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ไมขัดตอหลักศาสนา รวมถึงเรื่องของคุณภาพตองคูกันกับความปลอดภัยเสมอ ดังเห็นไดในปจจุบันที่

ผูบริโภคโดยมากมักเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองมาตรฐานมาจากหนวยงานที่นาเชื่อถือ เชน 

มาตรฐาน คุณภาพที่ใชหลักเกณฑที่ดีในการผลิต (General Manufacturing Practice; GMP) ของ 

Codex เปนการวาดวยหลักปฏิบัติท่ัวไปในขั้นพ้ืนฐานดานการจัดการความพรอมในกระบวนการผลิต 

อาทิ การผลิต สุขลักษณะสวนตัว อาคารสถานที่ และการสอบผลิตภัณฑ เปนตน (สถาบันมาตรฐาน

ฮาลาลแหงประเทศไทย, 2551) 

การที่ผูประกอบการใสใจกับเรื่องของมาตรฐานฮาลาล จำเปนอยางยิ่งที่ตองตระหนักถึงหาก

ตองการที่จะแขงขันในระดับสากลได และไดรับการยอมรับอยางแพรหลายตอผูบริโภค รวมถึงการที่

ประเทศไดรับประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยภาครัฐและเอกชนตองรวมมือกัน ในดานการ

พัฒนาการจัดการมาตรฐานสากลฮาลาล (สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย, 2551) ซึ่งจาก

สถานการณการรับรองฮาลาลในไทย เห็นไดถึงการที่ผูประกอบการกำหนดเปาหมายไปยังตลาดฮา

ลาลมากขึ้น ไมใชแคเฉพาะกลุมผูบริโภคมุสลิม ดวยมาตรฐานฮาลาลที่ตองมีการควบคุมดูแลในเรื่อง

การผลิตที่มีความสะอาด มีคุณภาพ ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ไปจนถึงข้ันตอนบรรจุภัณฑ  

จากขอมูลของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (2564) ไดใหขอมูลไววามีบริษัทที่ขอรับ

รองมาตรฐานสากลฮาลาลมากกวา 5,000 บริษัท โดยมีแนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีสินคาที่ขอรับการ

รับรองมาตรฐานฮาลาลกวา 160,000 รายการ รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังท่ีตองมีการ

ขอการรับรองฮาลาล ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 2562 ทั่วโลกมผีลผลิตมันสำปะหลัง ประมาณ 304 ลานตัน 

โดยแหลงผลิตที่ใหญสุดในโลกคือทวีปแอฟริกา มีผลผลิตคิดเปน รอยละ 63.3 ของผลผลิตทั่วโลก  

รองมาคือทวีปเอเชีย รอยละ 28.0 ถัดมาคือ อเมริกา รอยละ 8.6 อันดับสุดทายคือ โอเชียเนีย รอยละ 

0.1 โดยแยกเปนในรายประเทศ ผูผลิตอันดับหนึ่งในโลกคือประเทศไนจีเรีย มีสัดสวนของผลผลิตทั่ว

โลกรอยละ 19.5 รองมาไดแกประเทศคองโก รอยละ 13.2 โดยประเทศไทยอยูอันดับที่สาม รอยละ 

10.2 ถัดมาคือกานา รอยละ 7.4 บราซิล รอยละ 5.8 และอินโดนีเซีย รอยละ 4.8 ตามลำดับ (ภาพที่ 

1.1) ทั้งนี้ ในประเทศเวียดนามและกัมพูชาพบวามีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นในชวงที่ผานมาจากการที่

ผูประกอบการในประเทศจีนและไทยเขาไปลงทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ภาพที่ 1.1: ผลผลิตมันสำปะหลังทั่วโลกป พ.ศ. 2562 
 

 
 

ที่มา: ศูนยวิจัยกรุงศรี.  (2564).  แนวโนมธุรกิจ/อุตสาหกรรม 2565-2567: มันสำปะหลัง.   

สืบคนจาก https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-

outlook/agriculture/cassava/IO/io-cassava-21. 

 

อุตสาหกรรมมันสำปะหลังแปรรูปในประเทศไทยแบงออกเปน 2 ประเภทหลัก คือ ผลิตภัณฑ

มันสำปะหลังตากแหง (Dried Cassava) โยมผีลิตภัณฑหลกั ไดแก มันเสน (Cassava Chip) ซึ่งสวน

ใหญใชเปนวัตถุดิบในการผลิตอาหารเพ่ือเลี้ยงสัตว แอลกอฮอล รวมถึงกรดมะนาว และผลิตภัณฑแปง

มันสำปะหลัง หรือก็คือ แปงมันสำปะหลังดิบ (Native Starch) สามารถใชบริโภคไดโดยตรงภายใน

ครัวเรือนเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารและใชเปนวัตถุดิบในการผลิตแปงมันสำปะหลังดัดแปร 

(Modified Starch) ซึ่งสามารถนำมาใชเปนวัตถุดิบสำหรับการแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ เชน ผงชูรส 

สารใหความหวาน ซอสปรุงรส เครื่องสำอาง และยา เปนตน (ศูนยวิจัยกรุงศร,ี 2564) ขณะเดียวกัน

กับขอมูลจากสำนักคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย (2564) พบวา สินคาฮาลาลอาหาร

ของไทยที่มีการสงออกมากที่สุดกลุมหลัก ประกอบดวย แปงมันสำปะหลัง และขาวสาร การศึกษา

ครั้งนี้ผลิตภัณฑแปงมันสำปะหลังเปนหลักที่ใชในการศึกษา โดยแปงมันสำปะหลังมีประโยชนในการ

นำมาใชประกอบอาหารเพ่ือเพ่ิมความหนืด ใส และชวยทำใหดูข้ึนเงา นิยมใชเปนสวนผสมในการ

ทำอาหารและขนมตาง ๆ รวมถึงอาหารของชาวมุสลิม ยกตัวอยางเชน ขนมบดิน ที่สวนผสมใกลเคียง

กันกับ ‘ขนมฝรั่งกุฎีจีน’ ขนมไขชื่อดังของชุมชนชาวโปรตุเกสที่อาศัยหางไปไมไกลจากชุมชนมัสยิด

สวนพลู ลักษณะคลายบัตเตอรเคกที่เนื้อแนนกวานั้น นุมละมุน และหอมเนยเปนพิเศษ และ ซูยี ขนม
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หวานตำรับชาวมุสลิมเชื้อสายเปอรเซยี (อิหรานในปจจุบัน) ตัวขนมซูยีนั้นทำจากนมวัวเคี่ยวกับแปง

และน้ำตาลจนขน ท็อปดวยผลไมอบแหง รสชาติหอม หวาน มัน นอกจากนี้ สะเตะเนื้อ เปนอาหาร

ของชาวมุสลิมมลายู หรือคือมุสลิมที่อาศัยอยูบริเวณประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียในปจจุบัน กอน

จะขยายความนิยมมายังประเทศเพ่ือนบานผานการคาขายบาง การอพยพมาตั้งรกรากยังดินแดนใหม 

อาหารและขนมเหลานี้ลวนมีการใชแปงมันสำปะหลังเปนสวนประกอบ  

ในป พ.ศ. 2564 มีจำนวนโรงงานแปรรูปแปงมันสำปะหลังในประเทศไทย ทั้งสิ้น 102 โรงงาน 

ซึ่งมักตั้งอยูใกลแหลงเพาะปลูกเพ่ือความสะดวกและประหยัดตนทุนการขนสง สงผลใหภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังมากที่สุด รวมถึงผูประกอบการสวนหนึ่ง

เลือกทำเลที่ตั้งโรงงานใกลเคยีงแหลงวัตถุดิบจากประเทศเพ่ือนบานโดยเฉพาะกัมพูชาและลาวเพ่ือ

สรางความมั่นคงดานวัตถุดิบ อาทิ จังหวัดสระแกวทีม่จีำนวนโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลัง จำนวน  

4 โรงงาน (สมาคมโรงงานผลิตภัณฑมันสำปะหลังไทย, 2564) ซึ่งผูประกอบการรายสำคัญในจังหวัด 

ประกอบดวย โรงงานแปงมันเอ่ียมบูรพา มองวาการผลิตมันสำปะหลังแปรรูปข้ันตนสวนใหญในแตละ

โรงงานแทบไมมีความตางกัน สงผลใหเนนกลยุทธไปที่ดานคุณภาพของสินคา และดานและ บริษัท 

สระแกวเจริญ จำกัด ในเครือกลุมชลเจริญกรุป เปนโรงงานผลิตแปงมันสำปะหลังขนาดใหญที่อยูใน

จังหวัดสระแกว มีผลิตภัณฑหลักคือแปงมันสำปะหลังจำหนายเชนกัน โดยมีการประกอบกิจการและมี

ประสบการณยาวนานกวา 60 ป และมีบริษัทในเครือที่มีทุนจดทะเบียนรวม 3,370 ลานบาท มีกำลัง

การผลิต 3,850 ตันตอวัน หรือผลิตได 700,000 ตันตอป ขณะที่บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด จัดตั้งข้ึน

ดวยทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท มีอัตรากำลังผลิต 180 ตันตอวัน ในปจจุบัน มีการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนเปน 300 ลานบาท และมีกำลังการผลิต 500 ตันตอวัน นอกจากนี้ บริษัทไดรับรองมาตรฐาน

การรับรองตาง ๆ รวมถึงมาตรฐานฮาลาล โดยบริษัทมีนโยบายมุงเนนในการดำเนินผลิตแปรรูปเปน

แปงมันสำปะหลังที่มีคุณภาพทีเ่ปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย

ตามหลักบทบัญญัติอิสลามและหลักวิทยาศาสตร (บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด, 2560) 

 นอกจากนั้น ผูวิจัยยังไดทำการศึกษาที่เก่ียวของปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อ อาทิ  

อำไพภรณ เปรมอำพล (2563) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารที่มีตรา 

ฮาลาลของผูบริโภค ในเขตพื้นที่หนองจอก กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับปจจัย

ที่สงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหาร ที่มีตราฮาลาล ในเขตพื้นที่หนองจอก กรุงเทพมหานคร  

ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยผูบริโภคที่มี อายุ อาชีพ และรายได ตางกันใหความสำคัญกับปจจัย 

ทีส่งตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารที่มีตราฮาลาล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ สวน ชมพูนุท 

นรินทรางกูล ณ อยุธยา (2562) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผูบริโภคในจังหวัด

พิษณุโลก พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานคานิยมในวัฒนธรรมมีความสัมพันธ 
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กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผูบริโภคชาวมุสลิมในจังหวัดพิษณุโลก และธวัชชัย นิมา 

(2560) ไดศกึษาการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการใชเครื่องหมายฮาลาลของศาสนาอิสลามใน

อุตสาหกรรมอาหารกระปองในประเทศไทย และงานวิจัยของ วิริยา บุญมาเลิศ (2560) ไดศึกษา 

ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารฮาลาล พบวา พบวา ปจจัยดานทัศนคตหิรือเจตคติให

ความสำคัญในระดับมากที่สุดกับกระบวนการผลิตถูกตองตามหลักศาสนบัญญัตอิิสลาม และปจจัย

ดานผลิตภัณฑ พบวา มีคุณภาพสดใหม และมีความหลากหลายใหเลือก และมีเครื่องหมายฮาลาล

รับรอง มีความสำคัญที่สุดเทากัน นอกจากนี้ งานวิจัยของ อริยา สงแสงชัย (2559) ไดศึกษาการ

จัดการดานการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ

ผูประกอบการอาหารไทย ผลการศึกษาพบวา การจัดการดานการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล มีผล

ตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการอาหารไทย โดยที่การจัดการในดาน

วัตถุดิบที่สงผลในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันมากที่สุด  

 จากการศึกษาขางตนผูวิจัยพบวา งานวิจัยที่เก่ียวของกับฮาลาลและผลิตภัณฑแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมา ยังไมพบวามีการศึกษาของปจจัยการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง รวมถึงศักยภาพในการใชจายของผูบริโภคชาวมุสลิม

กำลังเพ่ิมสูงข้ึนกวาในอดีตอยางตอเนื่อง ทำใหผูวิจัยตระหนักวาจำเปนตองใหความสำคัญการรับรอง

มาตรฐานฮาลาลเพ่ือตอบสนองกับผูประกอบการที่มีกลุมลูกคาเปนชาวมุสลิม ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความ

สนใจในการศึกษาปจจัยดานการจัดการการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

แปงมันสำปะหลังของผูประกอบการ เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมแปรรูป

ผลิตภัณฑแปงมันสำปะหลังพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ

ผูประกอบการตอบสนองสินคาใหกับกลุมลูกคาที่เปนผูบริโภคมุสลิมใหมีประสิทธิภาพตอไป  

 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อแปงมันสำปะหลัง: กรณีศึกษา บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

ของผูประกอบการที่เปนคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด อยูในเครือกลุมชลเจริญกรุปพื้นที่ตั้ง

โรงงานทั่วประเทศ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปง

มันสำปะหลัง: กรณีศึกษา บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

 1.2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบของการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลัง: กรณีศึกษา บริษัท สระแกว

เจริญ จำกัด 
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1.3 ขอบเขตการวิจัย 

 การศกึษาในครั้งนี้ ทำการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่มีผลตอ

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตอแปงมันสำปะหลัง: กรณีศึกษา บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด โดยใชการ

วิจัยเชิงปริมาณ ดวยแบบสอบถามออนไลนสำหรับเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยได

กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว ดังนี ้ 

1.3.1 ขอบเขตดานประชากร คือ ผูประกอบการที่เปนคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

อยูในเครือกลุมชลเจริญกรุป จำนวน 500 คน (บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด, 2564) 

1.3.2 กลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูประกอบการที่เปนคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ 

จำกัด อยูในเครือกลุมชลเจริญกรุป จำนวน 500 คน ผูวิจัยจึงใชวิธคีำนวณขนาดตัวอยางตาม 

Yamane (1967) โดยกำหนดระดับคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดรอยละ 10 และระดับความ

เชื่อมั่นรอยละ 90 ไดจำนวนกลุมตัวอยาง 83 คน 

1.3.3 ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1) ตัวแปรตน คือ ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล (อัสมัน แตอาลี, 

2552) ประกอบดวย 

- ดานวัตถุดิบ 

- ดานกระบวนการผลิต 

- ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง 

- ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา 

2) ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาลพัฒนา

ปจจัยจากแนวคิดและทฤษฎีของ Kotler (2012) ประกอบดวย  

- การคนหาขอมูล  

- การประเมินทางเลือก  

- การตัดสินใจซื้อ  

- พฤติกรรมหลังการซื้อ 

 1.3.4 สถานที่ศึกษาที่ผูวิจัยใชเก็บรวบรวมขอมูล คือ การติดตอโดยตรงไปยังประกอบการ 

ที่เปนคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด หากบริษัทคูคายินดีในการตอบแบบสอบถามผูวิจัยจะ

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใชแบบสอบถามออนไลน โดยการสงตอ (Share) ลิงก

แบบสอบถามออนไลนผานชองทางสวนตัวทาง LINE และผานหนาเฟซบุกสวนตัวของบริษัทคูคา 

ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา 

1.3.5 ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษา เริ่มตั้งแต สิงหาคม 2564 - มกราคม 2565 
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1.4 ประโยชนท่ีใชในการศึกษา 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย 

1.4.1 เพ่ือเปนประโยชนแกบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด ที่จะนำผลการศึกษาครั้งนี้ใชสำหรับ

ในการปรับปรุงผลิตภัณฑของหนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือใหไดตอบสนองตรงตามความตองการ

ที่แทจริงของผูบริโภค  

1.4.2 ผูประกอบการท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่สนใจในการพัฒนา และปรับปรุง

สินคาใหเปนไปตามกรอบการรับรองมาตรฐานฮาลาล รวมถึงการนำขอมูลจากการวิจัยประยุกตใชให

ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคทั้งภายในและตางประเทศ 

1.4.3 นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการดานการรับรอง

มาตราฐานสากลฮาลาล สามารถที่จะนำผลจากการศึกษาไปใชสำหรับเปนขอมูล รวมถึงแนวทางเพ่ือ

สำหรับการศึกษาคนควา และนำไปตอยอดงานวิจัยตอไป 

 

1.5 นิยามศัพท 

1.5.1 มุสลิม หมายถึง ผูที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเปนผูที่ยอมเชื่อฟงคำบัญญัติขององค

อัลลอฮ (พระเจา) 

1.5.2 ฮาลาล หมายถึง สิ่งที่ไดรับการอนุญาตใหผลิต บริการ จําหนายโดยไมขัดตอ

บทบัญญัติของอิสลาม 

1.5.3 ตราเครื่องหมายฮาลาล (Halal Awareness) หมายถงึ เครื่องหมายท่ีคณะกรรมการ

ฝายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย ไดมีการอนุญาตใหผูประกอบการ

ทำการประทับหรือแสดงลงบนผลิตภัณฑ โดยใชสัญลักษณที่เรียกวา “ฮาลาล” ในการศึกษาครั้งนี้ 

ตราเครื่องหมายฮาลาล หมายถึง ตราสินคานั้นไมเปนสิ่งสำคัญในการตัดสินใจซื้อ และแมไมมีการระบุ

ขอมูลหรือขอบงชี้ใหเห็นชัดเจนในเรื่องของรายละเอียดที่ควรใชในฮาลาลแตยังทำใหชาวมุสลิมตั้งใจที่

จะซื้อ 

1.5.4 การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล หมายถึง มาตรฐานในการใหการรับรองผลิตภัณฑท่ี

เปนไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม โดยมีขอกำหนดสำคัญ 4 ดาน คือ 1) สวนผสมของ

ผลิตภัณฑ 2) กระบวนการผลิต 3) การบรรจุภัณฑ และการขนสง และ 4) ความปลอดภัยดาน

สุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา (อัสมัน แตอาล,ี 2552) 

1.5.5 อุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลัง การศึกษาในครั้งนี้ ทำการศึกษาผลิตภัณฑแปงมัน

สำปะหลัง ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 
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1.5.6 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง หมายถึง คุณลักษณะของประกอบการที่ซื้อผลิตภัณฑ

แปงมันสำปะหลัง ไดแก ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการดำเนินการของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และ

รายไดสุทธิตอป 

1.5.7 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หมายถึง การกระทำของผูประกอบการในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล ไดแก ระยะเวลาการเปนคูคา, สาเหตุที่เลือกซื้อ, 

ความถี่ในการซื้อ, แหลงรับขอมูล, วัตถุประสงคในการซื้อ, จำนวนเงินท่ีซื้อ และรูปแบบการชำระเงิน 

1.5.8 การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการที่ทำใหไดมาซึ่งสินคาและบริการ รวมไปถึงการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ของผูประกอบการในการตัดสินใจเลือก

ซื้อผลิตภัณฑ ประกอบดวย การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรม

หลังการซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

บทนี้เปนการนำเสนอ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรในการศึกษา 

ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว โดยผูวิจัยไดทำการสืบคนขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ  

และงานวิจัยจากแหลงตาง ๆ โดยแบงออกเปน 5 สวน คือ  

2.1 ความหมายของฮาลาล 

2.2 แนวคิดเรื่องการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการตัดสินใจซื้อ 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

2.1 ความหมายของฮาลาล 

ฮาลาล (Halal , حالل ) หมายถึง การปฏิบัติใด ๆ ที่ไดรับการอนุมัติตามบทหลักศาสนา

อิสลาม สวน ฮะรอม (Haram) หมายถึง การปฏิบัติใด ๆ ที่ไดรับการหาม และ มัชบุฮฺ (Mushbooh) 

หรือ ซุบฮัท (Syubahaat) หมายถึง สิ่งท่ีมุสลิมควรเลี่ยงจากสิ่งที่นาสงสัยนาเคลือบแคลงวาจะเปนภัย 

ฮาลาล สำหรับ ชาวมุสลิมนั้น ถือไดวาเปนขอบัญญัติหลักทางศาสนาอิสลาม หรือหมายความ

วา สิ่งที่ไดรับการอนุมัติใหสามารถใชได โดยเปนสิ่งที่มีประโยชนตอมนุษย ซึ่งไมไดมีขอกำหนดเฉพาะ

การไมรับประทานหมูเทานั้น 

เครื่องหมายฮาลาล คือ เครื่องหมายท่ีอนุญาตใหบริษัทสามารถแสดงลงบนสินคา โดยใช

สัญลกัษณที่เรียกวา “ฮาลาล” ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนหลังกรอบเปนลายเสนแนวตั้ง โดย

ใตกรอบ มีคำวา “ สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย” โดยเครื่องหมาย ดังกลาวจะ

ออกใหกับสินคา อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑฮาลาล  
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ภาพที่ 2.1: เครื่องหมายฮาลาล 

 

 

ที่มา: สถาบันมาตรฐานฮาลาลแหงประเทศไทย.  (2551).  คูมือแนะนำฮาลาล-ฮารอม.  กรุงเทพฯ: ผูแตง. 

 

หนาที่ขององคกรศาสนาอิสลามคือการรับรองเครื่องหมายรับรองฮาลาล กลาวคอื ฮาลาลนั้น

ถือเปนเรื่องของความรวมมือและเรื่องของผลประโยชนรวมกันของทั้ง 3 ฝายคือ มุสลิมผูบริโภค 

ผูประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มุสลิมมีการบริโภคที่ถูกหลักตามขอกำหนดตามบทของศาสนา ซึ่งเปนอาหารฮาลาล ที่มี

ความปลอดภัยจากสิ่งที่เปนสิ่งตองตามกฎขอกำหนด มีคุณคาทางสารอาหาร พรอมทั้งไดตามหลัก

สุขอนามัย และปราศจากสิ่งปนเปอน 

2) ผูประกอบการที่มีการตระหนักหลักฮาลาลจะไดรับประโยชนดานธุรกิจ ขณะเดียวกันตอง

ปฏิบัติตามหลักขอบังคับอยางเครงครัดที่เปนไปตามระเบียบที่ไดวางเอาไวดวยเรื่องการรับรองฮาลาล 

3) ประเทศนั้นไดรับประโยชนในดานของการพัฒนาทางความเขมแข็งและโอกาสทาง

เศรษฐกิจโดยทีร่ัฐมีการสนับสนุนความกาวไกลของอุตสาหกรรมฮาลาล ใหองคกรศาสนาอิสลาม  

มีการพัฒนากลไกในการรับรองมาตรฐานฮาลาลเพ่ือที่จะสามารถแขงขันกับตลาดโลกได 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตวัแปรเรื่องการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล 

 การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติไว 4 ดาน (อัสมัน แตอาล,ี 2552) 

ประกอบดวย 

1) วัตถุดิบ ไดแก มันสำปะหลัง 

1.1) แนวทางการเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่มาจากหัวมันสำปะหลัง 

อิสลามสามารถใชการผลิตที่มาจากพืชได รวมทั้ง มันสำปะหลัง ยกเวนสิ่งตอไปนี้ 

ก. พืชที่มีอันตราย เชน พืชท่ีมีพิษและมีอันตราย 

ข. พืชที่มีการปนเปอนของสิ่งสกปรก (นะญิส) 
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ค. พืชที่มีสวนประกอบของสารเสพติด 

  โดยพืชทั้งสามชนิดดังท่ีกลาวมาขางตน ซึ่งท่ีจริงแลวนั้นการหามไมใหบริโภค เนื่อง

เปนพืชที่มภีัย รวมถึงนะญิสหรือก็คือหากเปนสิ่งที่ปนเปอนในมันสำปะหลัง แตถาหากสามารถดึงเอา

สารพิษหรือมีการทำความสะอาดออกได ก็จะอนุญาตใหถูกหลักตามขอฮาลาลไดเพราะฮะรอม (หาม) 

ไมใหการบริโภค แตเปนเพียงการหามสิ่งท่ีเปนเหตุท่ีจะเกิดข้ึนและมีภัยตามมา หรือภาษาหลัก

กฎหมายอิสลามเรียกวา หะรอม ลีฆ็อยรีฮี ( لغيره الحرام  , Prohibited for a Reason other 

Than Itself) ทั้งนี้ หัวมันสำปะหลังผานการตรวจสอบคุณภาพแลว โดยถูกสงเขาสูตะแกรงรอนดิน

และทราย เพ่ือแยกออกจากดิน จากนั้นเปนการกระบวนการของการนำเขาสูเครื่องลางเพ่ือที่จะทำ

ความสะอาดหัวมันสำปะหลังอีกครั้ง จากนั้นขั้นตอนในการนำสูเครื่องสำหรับสับ รวมถึงการขูดเปลือก

มันเพ่ือใหหัวมันมีขนาดที่ยอมลง สำหรับการแยกเอาเปลือกออกกอนดำเนินการในข้ันถัดไป 

ดวยเหตุนี้ พืชทุกชนิดท่ีเห็นไดวาสามารถรับประทานไดยามปกติสุข ถือวาพืชนั้น

ศาสนาอนุญาตใหทานได รวมถึงพืชตามหลักศาสนาไมมีขอบังคบับัญญัติกำกับมากเหมือนสัตว 

ผูประกอบการที่เลือกวัตถุดิบสามารถที่จะนำเอามันสำปะหลังมาแปรสภาพเปนสินคาเขาสูการผลิตใน

โรงงานอุตสาหกรรม ในรูปแบบตาง ๆ ได อาทิ 

(1) Jelly (เยลลี่) ที่เตรียมจากพืช 

(2) Diglyceride (ไดกลีเซอไรด) ที่เตรียมจากไขมันพืช ซึ่งนิยมใชทำสาร

อิมัลซิฟายเออร ทำใหไขมันแขวนลอยในน้ำได 

(3) Enzyme (เอนไซม) เปนสารที่ชวยเรงปฏิกิริยา 

(4) Fatty Acid กรดไขมัน จากไขมันพืช 

(5) Lecithin (เลซิติน) ที่เตรียมจากถั่วเหลือง 

(6) Maltodextrin (มอลโตเด็กตริน) ที่ผลติไดจากพืช 

(7) Monoglyceride (โมโนกลีเซอไรด) ที่เตรียมจากไขมันพืช ซึ่งถือวาเปน

สารท่ีนิยมใชทำเปนสารอิมัลซิฟายเออร ทำใหไขมันแขวนลอยในน้ำได 

(8) Phospholipids (ฟอสโฟลิปด) ที่เตรียมจากพืช 

2) กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑแปงมันสำปะหลัง ตามมาตรฐานฮาลาลทุก ๆ ข้ันตอน  

จะผานกระบวนการตามมาตรฐานฮาลาลไดเมื่อเขาเงื่อนไขที่กำหนดดังตอไปนี้ 

2.1) มันสำปะหลังสำหรับที่ใชเปนวัตถุดิบจะตองไมมีพิษหรือเปนภัยตอสุขภาพ  

หามผิดขอหามตามหลักการทางศาสนาอิสลาม 

2.2) ไมมีการปนเปอน เวนแตวามีการชำระสารพิษหรืออันตรายนั้นกำจัดออกใน

ระหวางชวงของกระบวนการผลิตแลว 
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2.3) พ้ืนท่ีอาคาร รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณสำหรับกระบวนการผลิตจะตอง

ปราศจากการเจือปนของนะญิส  

2.4) การเก็บรักษานั้นตองไมเจอปนรวมถึงมีการสัมผัสกับเครื่องมือ ภาชนะสำหรับ

การบรรจุที่ไมถูกหลักศาสนา 

  ทั้งนี้ บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด ไดอธิบายกระบวนการผลิต (Standard Operating 

Procedure) ที่ผานการรับรองมาตรฐานฮาลาล ดังนี้ (บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด, 2560) 

(1) มันสำปะหลังสด พนักงานทำการวัดเปอรเซ็นตหัวมันสุมเก็บหัวมันที่

ชาวไรหรือผูรวบรวมนำมาขาย เพ่ือหาเปอรเซนตแปงลงในใบวิเคราะหเปอรเซนตหัวมัน (FM-MK-05) 

(2) จายหัวมันเขาผลิต พนักงานขับรถตัก ตักหัวมันท่ีกองอยูลานแบบ 

FIFO ( Frist in Frist Out) จายเขากระบวนการผลิต 

(3) สับเหงา พนักงานสับเหงาทำการคัดแยกหัวมันที่มีเหงาติดมาและ

สิ่งเจือปนอื่น ๆ ออก 

(4) ลางหัวมัน พนักงานลูกโม ควบคุมการปลอยหัวมันเขาสูเครื่องลาง   

โดยเปดวาลวน้ำจากลำคลองปรับปริมาณน้ำใหเพียงพอตอการลางทำความสะอาด และเปดใบกวน

ตลอดเวลาลาง แลวเปดวาลวน้ำสะอาดลางอีกครั้งกอนสงหัวมันสูสายพานลำเลียงเพ่ือเขาสูข้ันตอน

การสับหัวมัน 

(5) สับหยาบ พนักงานลูกโม ควบคุมการเดินเครื่องเพ่ือสงหัวมันเขาสู

เครื่องสับหัวมันใหเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวสงตอดวยเกลียวหมูผานการดักเศษเหล็กดวยแมเหล็กถาวร  

กอนเพื่อเขาสูลูกโม   

(6) ลูกโม พนักงานลูกโมควบคุมการเดินเครื่องโม โดยสงหัวมันลงสูลูกโม

แลวโมใหละเอียดจะไดน้ำแปง และกากผสมกันอยู จากนั้นผานการดักเศษเหล็กดวยแมเหล็กถาวร 

แลวสงเขาสูกระบวนการกรองหยาบ 

(7) กรองหยาบ พนักงานคุมเครื่องเทอรโบ ทำการควบคุมการกรองตาม

วิธีการปฏิบัติงานเรื่อง วิธีการควบคุมเครื่องเทอรโบหยาบ และเทอรโบผา ทำการเปดวาวลสงน้ำแปง

เขาสูเครื่องกรองหยาบ โดยน้ำแปงที่ไดจะเก็บในถังพักกอนสงไปกรองผา สวนกากจะถูกสงไปยังกรอง

หยาบ เครื่องจะกรองเอาน้ำแปงไปเลี้ยงลูกโม และกากที่ไดจะสงไปที่เครื่องเทอรโบหยาบ 3 และเทอร

โบหยาบ 4 เพ่ือกรองเอาน้ำไปเลี้ยงรางกากของเครื่องเทอรโบผา สวนกากที่ไดจะถูกรีดนำออกดวย

เครื่อง Belt Press กอนนำไปตาก 

(8) อบแหง พนักงานเตาควบคุมดูแลการเดินเครื่องเตาอบตามวิธีการ

ปฏิบัติงานเรื่อง บันทึกการใชแกสและการควบคุมเตา โดยการเปดใบกวนผสมแปงใหเปนเนื้อเดียวกัน 

เพ่ือใหแปงมีความชื้นสม่ำเสมอ แลวลำเลียงดวยเครื่องปลอยแปงอัตโนมัติ เขาสูทออบแปง แลวจึงสง
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เขาทออบดวยลมรอนอุณหภูมิ 165-200°C พนักงานเตาทำการบันทึกอุณหภูมิลมอบ อุณหภูมิปลอง 

ปริมาณน้ำมันเตา กาซชีวภาพที่ใช แรงดนัลงในบันทึกการใชแกสและการควบคุมเตา จากนั้นแปงแหง

ที่ความชื้น 11-13% จะถูกสงไปยังหองบรรจุแปง 

(9) ตูแปง พนักงานตูแปง ตรวจเช็คอุปกรณกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง คือ 

ตะแกรงรอนแปงจะตองไมขาด นอตทุกตัวตองครบและขันใหแนน  โดยแปงที่มาจากไซโคลนเย็นจะ

ผานตะแกรงกรองละเอียดท่ีมีขนาด 100 Mesh พนักงานควบคุมคุณภาพ  ทำการสุมตัวอยางแปงท่ี

ผานการรอนแลวมาตรวจคุณภาพทางดานความขาว, ความละเอียด, pH, ปริมาณเยื่อในแปง, 

ความชื้น, ความเหนียว และปริมาณกำมะถันทุก 1 ชั่วโมง ตามวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การตรวจสอบ

คุณภาพแปง และลงบันทึกในใบรายงานการตรวจสอบคณุภาพแปง หัวหนาตูแปงทำการเปกถุงบรรจุ

ตามใบแผนการผลิต แลวสั่งใหพนักงานทำการบรรจุแปงตามแผนการผลิต แลวพนักงานตูแปงจะทำ

การจัดเก็บแปงตามชนิดของแปงท่ีบรรจุพนักงานควบคุมคุณภาพ ทำการบันทึกจำนวนที่ผลิตไดลงใน 

บันทึกการทำงาน 

(10) จัดเก็บ พนักงานขับรถโฟคลิปทจะลำเลียงแปงไปเก็บแบบ FIFO 

(Frist in Frist Out) ทั้งแบบกองบนเลส แบบกอง แบบจัมโบ 

3) การบรรจุภัณฑ และการขนสง 

การรับรองฮาลาลนั้นจะตองมีการผานกระบวนการตาง ๆ ตามขอกำหนดตั้งแตเริ่มตน

เตรียมการผลิต การลือกวัตถุดิบสวนประกอบ สารปรุงแตงตาง ๆ ขั้นตอนการปรุงอาหาร ในตลอด

สายการผลิต” ซึ่งจะตองเปนไปตามฮาลาลที่ถูกตองและเปนไปตามบัญญัตใินศาสนาอิสลาม  

โดยปราศจากสิ่งหะรอมตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 

ขั้นตอนดานการบรรจุ และกระบวนการขนสงมันสำปะหลังแปรรูปตามมาตรฐานฮาลาล ดังนี ้

(1) อาคารสำหรับใชในการผลิตนั้นตองปลอดภัยถูกสุขอนามัยตามขอบัญญัติ โดย

ปลอดจาดสิ่งเจือปนท่ีเปนนะญิส ปราศจากสัตวจำพวก สุกร สุนัข เขามาพ้ืนที่ของอาคารที่มีการผลิต

มันสำปะหลังแปรรูป รวมถึงตองประปาสิ่งอ่ืนที่ไมใชฮาลาล 

(2) เครื่องจักร เครื่องมือสำหรับการผลิตตองปลอดจากสิ่งสกปรก และไมเจือปนกับ

การผลิตตาง ๆ ที่ไมฮาลาล  

(3) การดำเนินการขนสงจำตองจำแนกออกจากสวนที่ไมเปนฮาลาล 

(4) การทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ อาคารสถานที่ผลิต รวมถึงรถขนสง

จำตองใสใจตามหลักศาสนา อาทิ  

(4.1) น้ำในการลางตองเปนน้ำที่อนุมัติใหสามารถใชได โดยตองมีความ

สะอาด 
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(4.2) การเปดน้ำ รวมถึงการราดน้ำนั้นตองใหน้ำไหลผานโดยทั่วบริเวณ

สถานที่ผลิต เครื่องมือทุกอยาง และในสวนของรถขนสงตองใหน้ำไหลออกได เพ่ือที่จะไมใหเกิดน้ำขัง 

ซึ่งทำใหเปนนะญิสได 

ในกรณทีี่อาคารที่ผลิต เครื่องมือ และอุปกรณทีผ่านการใชในการผลิตแลว จะตองดำเนินการ

เช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกออกกอน จากนั้นทำการลางสิ่งเหลานั้นตอ นอกจากนี้ อาคาร

สถานที่ผลิตท่ีมีสัตวตองหามเขามาในสถานที่ รวมถึงเครื่องมือในการผลิตโดนเขากับเนื้อสุกร หรือ

ผลิตภัณฑจากเนื้อสุกร ตามหลักตองทำการลางดวยน้ำสะอาดในจำนวน 7 ครั้ง โดยใหหนึ่งในน้ำที่ใช

นั้นเปนน้ำที่มีการผสมกับดิน 

4) ความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา 

- เครื่องแบบของผูผลิตนั้น จะตองถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากความสกปรกที่เปน

เหตุทำใหเกิดการเจือปนอันตรายสูที่ผลิต 

- พนักงานตองทำความสะอาดมือเปนประจำ รายละเอียดดังนี ้

(1) ทำความสะอาดกอนทำงานในกระบวนการที่มีการจับตองสินคา 

(2) ทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังจากที่เขาหองน้ำ 

(3) ทำความสะอาดมือภายหลังการทานอาหาร โดยเฉพาะมีสวนผสมของ

สิ่งท่ีหะรอมเปนสวนผสมของอาหารที่พนักงานทาน 

(4) ทำความสะอาดมือภายหลังจับตองสิ่งที่ซึ่งนำไปสูการเจือปนสิ่งสกปรก

ในกระบวนการผลิตได จากการจับตองหะรอมหรือสิ่งปนเปอนนะญิส  

- ในการประกอบอาหารมีการสวมถุงมือ 

- ในการปองกันเสนผมตกลงในอาหารควรสวมหมวกคลุมศีรษะ 

 จากการศึกษาแนวคิดทางดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล ทำใหเขาใจไดถึงในบทบาท

และความสำคัญสำหรับกระบวนการท่ีเปนไปตามหลักสำคัญตามศาสนาอิสลามของอัสมัน แตอาล ี

(2552) ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน คือ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ และ

การขนสง รวมถึงความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา เพ่ือใหเกิดมาตรฐานสำหรับอาหารท่ี

เปนฮาลาลท่ีดนีั้นและเปนการสรางความมั่นใจใหกับการบริโภคใหกับชาวมุสลิม หรือคนท่ัวไป  

 

 

 

 

 



15 

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตวัแปรเรื่องการตัดสินใจซื้อ 

 ความหมายของการตัดสินใจซื้อ 

 จากการศึกษาแนวคิดที่เก่ียวของกับการตัดสินใจพบวา มีหลายทานที่เปนผูใหคำนิยามไว 

ดังนี้ 

Kotler (2012, p. 288) อธิบายไววา การตัดสินใจซื้อนั้น เปนหนึ่งในกระบวนการของการ

ตัดสินใจนั้นท่ีเกิดข้ึน โดยบุคคลที่มีความตองการที่จะซื้อสินคาและบริการ ซึ่งบุคคลจะประเมิน และ

เลือกตราสินคา และเลือกสถานที่ในการซื้อ เพ่ือเปนประโยชนในการกำหนดกลยุทธทางดานทาง

การตลาด 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หนา 46) อธิบายไววา การตัดสินใจซื้อ (Decision Making) คือ 

การเลือกที่จะกระทำสิ่งใดหรือสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตาง ๆ ท่ีมีอยู โดยทีผู่บริโภคมักจะทำการตัดสินใจ

ในทางเลือกตาง ๆ ในสิ่งที่อยูในสินคาและบริการอยูเสมอ โดยที่เขาจะทำการเลือกสินคาหรือบริการ

ตามขอมูลที่มีอยูนั้นและขอจํากัดในสถานการณ การตัดสินใจนั้นกลาวไดวาเปนกระบวนการที่สำคัญ

และเปนสิ่งท่ีอยูภายในจิตใจผูบริโภค 

 อดุลย จาตุรงคกุล (2551, หนา 170) อธิบายไววา การตัดสินใจในการซื้อ เปนการกระทำที่มี

กระบวนการตัดสินใจเขามาเก่ียวของของผูบริโภค โดยกำหนดความตองการเพื่อใหไดในสินคาหรือ

การบริการที่ตองการในการซื้อ รวมถึงเลือกไปถึงตรายี่หอและเจาะจงผูขายเปนรายตาง ๆ 

เจนจิรา ลิ้มธนสาร (2554) อธิบายไววา การตัดสินใจซื้อ คือ การทีผู่บริโภคประเมินวาจะมี

การตัดสินใจซื้อสินคาที่เหมาะสมกับความตองการของตนเองมากที่สุด ไดแก ตั้งใจซื้อมา กอนแลว

หรือพนักงานมีการแนะนำใหซื้อ 

 วิเชียร วิทยอุดม (2555) อธิบายไววา การตัดสินใจซื้อ คือ เปนหนึ่งในกระบวนการท่ีผูบริโภค

จะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกหลายทาง โดยทางเลือกคือการเปรียบเทียบระหวางทางเลือกตาง ๆ 

และประเมินผลของแตละทางเลือก โดยมีหลากหลายแนวทางเพ่ือนำไปสูเปาหมายที่กำหนดไว 

 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Intention) เปนอีกหนึ่งปจจัยสำคัญทีต่องทำความเขาใจเพราะ

การตัดสินใจซื้อนั้นเปรียบเสมือนเปนแนวทางในการใชทำนายหรือเพื่อการคาดการณพฤติกรรมการ

ซื้อของผูบริโภคนั้น ๆ ในอนาคต การตัดสินใจซื้อทีน่ิยมนำมาใชกันอยางแพรหลายในการพยากรณถึง

พฤติกรรมหรือการซื้อ จากการศึกษามีผลการศึกษาที่เขามาสนับสนุนในความคิดที่วาภาพลักษณนั้นที่

เปนสวนประกอบทีม่ีความสำคัญตอการซื้อในสินคาอยางตอเนื่อง  

กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ 

 ศริวิรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2546) ไดอธิบายกระบวนการใน

การตัดสินใจซื้อสำหรับผูบริโภค ประกอบดวย กิจกรรม 5 ขั้นตอน ไดแก 
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ภาพที่ 2.2: กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

 

 
 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน.  (2546).  การบริหารตลาดยุคใหม.  

กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา. 

 

จากภาพที่ 2.2 พบวา กระบวนการตัดสินใจซื้อมีรายละเอียด ดังนี ้

 1) การรับรูปญหาหรือความจำเปน (Problem or Need Recognition) คือ ผูบริโภค

ตระหนักถึงความตองการ หรือมองเห็นปญหาหรือความตองการของตนเอง จนนำไปสูการเกิดความ

ตองการที่จะหาไดสิ่งใดมาชวยในการแกปญหา นั่นก็คือ สินคาหรือบริการ  

 2) การคนหาขอมูล (Information Search) คือ หลังจากที่ผูบริโภคยอมรับปญหานั้นแลว  

จึงทำการแสวงหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่ตนเองคุนเคย หรือขอคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญเพื่อ

ตัดสินใจและนำไปประเมินทางเลือก กอนการตัดสินใจซื้อ โดยแบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

  - แหลงขอมูลขาวสารสวนบุคคล เชน ครอบครัว เพ่ือน เปนตน 

  - แหลงขอมูลขาวสารสาธารณะ เชน หนังสือพิมพ วารสาร โทรทัศน เปนตน 



17 

 

  - แหลงขอมูลที่นักการตลาดครอบครอง เชน พนักงานขาย ปายฉลาก โฆษณา เปนตน 

 3) การประเมินทางเลือก (Alternatives Evaluation) ผูบรโิภคทำการรวบรวมขอมูลที่ได

จากแหลงตาง ๆ เปรียบเทียบถึงขอดีกับขอเสีย เพื่อตัดสินใจในเลือกทางเลือกที่คิดวาดีที่สุดหรือพึง

พอใจมากที่สุด ซึ้งพิจารณาจาก คุณสมบัติของสินคา ความสำคัญในการซื้อ ภาพลักษณของสินคา 

เปนตน  

 4) การตดัสินใจซื้อ (Purchase Decision) ผูซื้อนั้นมีการทำในสวนของการประเมินใน

ทางเลือกนั้นมาแลว และการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คดิวาดีที่สุดท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ เชน 

ปริมาณในการซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีในการขนสง และที่ตั้งรานคา เปนตน 

 5) พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลงัจากไดซื้อสินคามาและไดใชงาน

แลว ผูซื้อจะเรียนรูวาสินคาที่ตนซื้อมานั้น สามารถแกไขปญหาไดจริงหรือไมสรางความพึงพอให

ไดมากนอยเพียงใด หากผลิตภัณฑสินคาเปนไปตามท่ีผูบริโภคคาดหวังไว ผูบริโภคก็จะมีการเรียนรู

จากประสบการณในทางบวก โดยนำมาสูการภักดีในตราสินคานั้น 

 จากการศึกษาดังท่ีกลาวในขางตนตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ

ขางตน ประกอบดวย  การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลัง

การซื้อ โดยผูวิจัยไดนำแนวคิดการตัดสินใจซื้อ มากำหนดเปนตัวแปรตาม เพ่ือใชในการศึกษาใหตอบ

วัตถุประสงคของงานวิจัยปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภคตอแปงมันสำปะหลัง: กรณีศกึษา บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานฮาลาล 

อำไพภรณ เปรมอำพล (2563) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารที่มี

ตราฮาลาลของผูบริโภค ในเขตพื้นที่หนองจอก กรุงเทพมหานคร ดวยการใชแบบสอบถามที่เปน

เครื่องมือเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคในเขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอยาง และนำมาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา และการใช

สถิติเชิงอนุมาน ดวยวิธี LSD พบวา ผูบริโภคนั้นใหความสำคัญกับปจจัยท่ีสงผลตอการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหาร ที่มีตราฮาลาล ในเขตพื้นที่หนองจอก กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผูบริโภคนั้นไดคำนึงถึงความสำคัญกับดานผลิตภัณฑมากที่สุด นอกจากนี้ 

ผูบริโภคที่มี อายุ อาชีพ และรายได ตางกันโดยคำนึงและใหความสำคัญกับปจจัยที่สงตอการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารที่มีตราฮาลาล แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
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ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา (2562) ไดศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของ

ผูบริโภคในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางที่เปนชาวมุสลิมอายุ 20 ปขึ้นไป โดยอาศัยอยูในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 400 คน จากนั้นนำ

ขอมูลที่เก็บไดมาทำการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย สถิติคาความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 

พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานคานิยมในวัฒนธรรมนั้นมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของผูบริโภคชาวมุสลิมในจังหวัดพิษณุโลก  

วิริยา บุญมาเลิศ (2560) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารฮาลาล ดวย

การใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูล จากการสุมกลุมตัวอยางในแบบงาย 

แบบโควตา และแบบเจาะจง จำนวน 400 ตัวอยาง และนำขอมูลที่ไดมานั้นทำการวิเคราะหสถิติ 

ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ ความถ่ี และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และใชวิธใีนการวิเคราะหถึงคาความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยในการศกึษาพบวา ดานพฤติกรรมในการเลือกซื้อ

อาหารฮาลาล พบวากลุมตัวอยางเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีเครื่องหมายฮาลาลมากที่สุด รองลงมาให

เกณฑเรื่องความถูกตองตามหลักศาสนา นอกจากนี้ ปจจัยดานทัศนคติหรือเจตคติใหความสำคัญอยู

ในระดับมากที่สุดกับกระบวนการผลิตถูกตองหรือเปนไปตามตามหลักศาสนบัญญัติอิสลาม และปจจัย

ดานผลิตภัณฑ พบวา มีคุณภาพสดใหม และมีความหลากหลายใหเลือก และมีเครื่องหมายฮาลาล

รับรอง มีความสำคัญที่สุดเทากัน  

อริยา สงแสงชัย (2559) ไดศึกษาการจัดการในดานการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลท่ี

สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในผูประกอบการอาหารไทย การศึกษาใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือสำหรับในการเก็บรวบรวมขอมูล จากกลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการ

สงออกอาหารฮาลาล จำนวน 44 คน และนำมาวิเคราะหทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ ความถี่ 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง

ที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตร ีอยูในตำแหนงหัวหนาฝาย 

สวนประเภทของผลิตภัณฑสวนใหญเปนอาหารและเครื่องดื่ม ในสวนการจัดการในเรื่องของการ

รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล มีผลตอการสรางความไดเปรียบในการแขงขันสำหรับผูประกอบการ

อาหารไทย โดยที่การจัดการในดานของวัตถุดิบนั้นสงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน

อยางมากที่สุด  

 2.4.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับสำปะหลัง/ผลิตผลการเกษตร 

 ปรารถนา ปรารถนาดี, รวิพิมพ ฉวีสุข, จิรชัย พุทธกุลสมศริิ และมรกต ระวีวรรณ (2552)  

ไดศึกษา การจัดการโซอุปทานและโลจิสติกสของผลิตภัณฑมันสำปะหลังในประเทศไทย โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาศึกษาความเชื่อมโยงโซอุปทานของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง โดยเก็บรวบรวม
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ขอมูลทั้งขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ กลุมตัวอยางครอบคลุมเกษตรกร องคกร หนวยงาน และ

ผูประกอบการทีเ่ก่ียวของ ซึ่งเปนการสุมตัวอยาง และเก็บขอมูลเชิงปริมาณ รวมถึงการสัมภาษณ 

เชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของ จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติ เพื่อทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย ผลการศกึษาพบวา มันสำปะหลังมีพื้นที่เพราะปลูกสวนใหญอยูในจังหวัด

นครราชสีมา กำแพงเพชร สระแกว ชัยภูมิ และชลบุรี ผลิตภัณฑมันสำปะหลังหลัก ๆ ในไทย คือ  

มันเสน มันอัดเม็ด แปงมันสำปะหลัง ซึ่งสามารถนำไปเปนวัตถุดิบตอเนื่องหลากหลายในอุตสาหกรรม 

จากการศึกษาในกรณีของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑมันสำปะหลังจากกลุมตัวอยาง 54 ราย ผลการ 

ศึกษารายงานวา โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑมันสำปะหลังใหความสำคัญในเรื่องของการสรางความ 

พึงพอใจใหกับลูกคาในระดับสูงโดยเฉพาะการใหความสำคัญกับระบบคณุภาพมาตรฐานสากล เชน 

ระบบ ISO 9000, HACCP  (Hazard Analysis and Critical Control Point) และ GMP (Good 

Manufacturing Practice) เปนตน  

 กมลทิพย อาระวิล (2555) ไดศกึษา ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ตรามิตรผล โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อน้ำตาล

ทรายขาวบริสุทธิ์ ตรามิตรผล เปนการศึกษาที่เปนการวิจัยเชิงปริมาณ มกีลุมตัวอยางศึกษาที่เคยซื้อ

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรามิตรผล ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอยาง ซึ่งใชแบบสอบถามใน

การเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติในเชิง

อนุมาน ไดแก ความถี่ รอยละ และการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ในการอธิบายและการแปรผล 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอดานปริมาณในการซื้อ ไดแก การ

โฆษณาทางโทรทัศน การแจกสินคาตัวอยาง การแจกคปูอง การจัดกิจกรรมใหแกสังคม และการแตง

กายรวมถึงบุคลิกภาพของพนักงานขาย ดานความถ่ีในการซื้อ ไดแก การใชพรีเซ็นเตอรแนะนําสินคา 

การโฆษณาผานทางใบปลิว และการโฆษณาทางวิทยุ และดานคาใชจายในการซื้อ ไดแก การโฆษณา

ผานทางวิทยุ การสงชิงโชค เลนเกมส ชิงรางวัล และการแจกของรางวัลผานสื่อออนไลน ที่ระดับความ

เชื่อมั่น รอยละ 95 

 รัตนา ตันฑเทอดธรรม (2556) ไดศึกษา การวิเคราะหความตองการของตลาด และการใช

ประโยชนจากมันสำปะหลังในประเทศจีน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของตลาดระบบ 

โลจิสติกสชองทางการกระจายสินคา และการใชประโยชนจากมันสำปะหลัง โดยเก็บรวบรวมขอมูล 

ทุติยภูมิจากรายงานการศึกษา การสำรวจ และขอมูลทางสถิติตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับสถานภาพและ

ศักยภาพในการผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑมันสำปะหลังสำคัญ 
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ที่ไทยสงออกไปจีน ไดแก มันเสน แปงมันสำปะหลัง เพื่อใชสำหรับเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต

แอลกอฮอลและเอทานอล ซึ่งประเทศจีนถือเปนประเทศที่มีความตองการใชแปงมันสำปะหลังเพ่ือมา

ทำการดัดแปลงจำนวนมาก 

 อนุสรณ สัจจะประภา (2558) ไดศึกษา การศึกษาแนวทางการปฏบิัติที่ดีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตมัน

สำปะหลัง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพ่ิมผลผลิตมัน

สำปะหลังที่ไดผลผลิตเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 5.00 ตันตอไร ดวยการวิจัยเชิงพรรณนา จากกลุม

ตัวอยางที่เปนเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จำนวน 10 คน และ

ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค จำนวน 10 คน ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามปลายปด 

และวิเคราะหดวยการใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ เปนตน ผลการศึกษาพบวา 

เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยสงตัวอยางดินเพ่ือทำการวิเคราะหกอนเริ่มปลูกในการเตรียมดิน 

เนนการไถดะมากกวาไถระเบิดดินดาน เกษตรกรจะเก็บทอนพันธุไวใชในฤดูกาลถัดไป โดยคัดเลือก

ทอนพันธุกอนปลูก นิยมใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 เกษตรกรทั้งหมดไมใชปุยพืชสด และใชน้ำจาก

น้ำฝน ขุดมันสำปะหลังเม่ืออายุเฉลี่ย 11.50 เดือน การจำหนายใหกับโรงงานแปงมันสำปะหลัง ดวย

รถบรรทุกสิบลอและหกลอ ระยะทางเฉลี่ย 29.90 กิโลเมตร ปญหาที่พบคือ ขาดแคลนแรงงาน และ

การเขาถึงเทคโนโลยีเพาะปลูกคอนขางนอย 

 กาญจนา นุกุลวงษ และจันทกานติ์ เพียวงค (2562) ไดศึกษา ปจจัยที่มีผลกระทบตอการ

สงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังของประเทศไทยไปยังประเทศจีน ญี่ปุน และอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค

เพ่ืออศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังของประเทศไทยไปยังประเทศ

จีน ญี่ปุน และอินโดนีเซีย รวมทั้งศึกษาคาความยืดหยุนของปจจัยที่มีผลกระทบตอการสงออก

ผลิตภัณฑมันสำปะหลังของประเทศไทยไปยังประเทศนำเขาทั้ง 3 ประเทศ โดยการศึกษาใชขอมูล

ทุติยภูมิรายปของประเทศนำเขาทั้ง 3 ประเทศในชวงป พ.ศ. 2543 – 2560 ใชการวิเคราะหแบบ

สมการถดถอยเชิงเสน (Multiple Regression) ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบตอการสงออก

ผลิตภัณฑมันสำปะหลังของประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุนพบวาปริมาณการผลิตมันสำปะหลังของ

ประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการสงออกผลิตภัณฑมันสำปะหลังของประเทศไทย

ไปยังประเทศญี่ปุน โดยมีคาความยืดหยุนเทากับ 185773.2 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา งานวิจัยที่เก่ียวของกับมาตรฐานฮาลาล และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสำปะหลัง/ผลิตผลการเกษตร ยังไมพบการศึกษาที่เกี่ยวของปจจัยดานการ

รับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล  

ทำใหผูวิจัยเห็นความสำคัญของการศกึษาในเรื่องนี้  
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 ผลท่ีไดจากการศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของขางตน สรุปไดวาการ

รับรองมาตรฐานสากลฮาลาล มีปจจัยสำคัญ 4 ขอหลัก คือ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ 

และการขนสง รวมถึงความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา ซึ่งการสรุปดังกลาวนำไปสู

สมมติฐานเก่ียวกับความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล กับการตัดสินใจ

ซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ไดวา 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล มีผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ของผูประกอบการทีเ่ปนคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด ซึ่งมี

พ้ืนที่ตั้งของสถานประกอบการทั่วประเทศไทย 

  1.1 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล ดานวัตถุดิบ มีผลตอการตัดสินใจ

ซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ของผูประกอบการที่เปนคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ 

จำกัด 

  1.2 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล ดานกระบวนการผลิต มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ของผูประกอบการที่เปนคูคากับบริษัท สระแกว

เจริญ จำกัด 

  1.3 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง 

มีผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ของผูประกอบการที่เปนคูคากับ

บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

  1.4 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะ

ที่ถูกหลักศาสนา มีผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ของผูประกอบการ

ที่เปนคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล (Kotler, 2012) 

- การคนหาขอมูล  

- การประเมินทางเลือก  

- การตัดสินใจซื้อ  

- พฤติกรรมหลังการซื้อ 

ตัวแปรตน ประกอบดวย  

 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล (อัสมัน แตอาลี, 2552) 

- วัตถุดิบ 

- กระบวนการผลิต 

- การบรรจุภัณฑ และการขนสง 

- ความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา 
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2.5 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

ภาพที่ 2.3: กรอบแนวคดิงานวิจัย 

 

       ตัวแปรตน            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากล

ฮาลาล ของ อัสมัน แตอาล ี(2552) 

- วัตถุดิบ 

- กระบวนการผลิต 

- การบรรจุภัณฑ และการขนสง 

- ความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูก

หลักศาสนา 

 

การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผาน

มาตรฐานฮาลาล ของ Kotler (2012) 

- การคนหาขอมูล  

- การประเมินทางเลือก  

- การตัดสินใจซื้อ  

- พฤติกรรมหลังการซื้อ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้ทำการศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อ: กรณีศึกษาบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมกีารอธิบายถึง

วิธีการดำเนินการวิจัยเพ่ือใหไดซึ่งขอมูล เพื่อที่จะนำไปวิเคราะหเพ่ือตอบวัตถุประสงคตอไป โดยมี

ขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยตาง ๆ ดังนี ้

 

3.1 ประชากร 

ประชากรสำหรับทำการศึกษาครั้งนี ้ไดแก ผูประกอบการที่เปนคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ 

จำกัด โดยเปนคูคามามากกวา 3 ป เปนผูบริหารของบริษัทหรือตัวแทนผูที่ทำงานอยูในบริษัทคูคาที่

ไดรับมอบอำนาจจากผูบริหารของบริษัท  

 

3.2 กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางสำหรับทำการศึกษา ไดแก บริษัทคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด อยูใน

เครือกลุมชลเจริญกรุป ผูวิจัยไดกำหนดขนาดตัวอยาง ดวยตารางของ Yamane (1967) กำหนดที่

ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 รวมถึงกำหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ซึ่งเลือกการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสงแบบสอบถามไปยังบริษัทคูคาที่มีความสะดวก

และยินดีในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนการเลือกกลุมตัวอยางที่พิจารณาจากการตัดสินใจของผูวิจัย

เอง ตามลักษณะของกลุมเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ในการเลือกเฉพาะบริษัทคูคากับบริษัท 

สระแกวเจริญ จำกัด อยูในเครือกลุมชลเจริญกรุป เปนกลุมตัวอยาง 

 ผูทำวิจัยไดดำเนินการในการเลือกตัวอยาง ดังนี้ 

1) กลุมประชากรทั้งหมด ซึ่งเปนบริษัทคูคากับบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด อยูในเครือกลุม

ชลเจริญกรุป มจีำนวนทั้งสิ้น 500 คน (บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด, 2564) 

 

สูตรการคำนวณของ Yamane (1967) 

สูตรของ Yamane    n =          N   

                1 + Ne2 

 n = จำนวนของกลุมตัวอยาง 

 N = จำนวนของประชากร 
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 e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได (ขนาดของความ

คลาดเคลื่อนเทากับ 0.05) 

       n =          500   

                     (1 + 500) (0.05)2 

       n =  83 ตัวอยาง 

  

 2) กำหนดขนาดตัวอยางไดจำนวนทั้งสิ้น 83 ตัวอยาง 

 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณดวยการใชแบบสอบถามจากตัวอยาง โดยมีรายละเอียด

เก่ียวกับการออกแบบสอบถาม ดังนี ้

1) ทำการศึกษาเพ่ือออกแบบสอบถามจากแหลงตาง ๆ ไดแก เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่

เก่ียวของ 

2) กำหนดแบบสอบถามเพ่ือใชในการสำรวจขอคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ เก่ียวของปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ประกอบดวย (1) ขอมูลทั่วไป

เก่ียวกับกลุมตัวอยาง (2) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล (3) ปจจัย

ดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล ประกอบดวย ดานสวนผสมของผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ

ผลิต ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง และดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา  

(4) การตัดสินใจซื้อ 

3) หลังจากออกแบบสอบถามแลว ทำการเสนอตออาจารยที่ปรึกษา ในการตรวจสอบความ

ถกูตองของแบบสอบถาม 

4) แบบสอบถามที่ตรวจแลวในครั้งแรกนำมาพัฒนาปรุงปรังตามขอคิดเห็น กอนจะนำเสนอ

ใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ กอนนำไปทดสอบกับตัวอยาง 

5) เมื่อไดรับการอนุมัตินำไปทดลองกับตัวอยางจริงจำนวน 40 คน จากนั้นนำมาหาคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม  

6) ทำการปรับปรุงและนำเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาทำการตรวจสอบเปนขั้นสุดทายกอนแจก

แบบสอบถาม 

7) กระจายแบบสอบถาม ไปยังกลุมตัวอยางจำนวน 83 ตัวอยาง 
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3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ 

 การตรวจสอบเนื้อหา ผูวิจัยไดนำเสนอแบบสอบถามที่ไดสรางข้ึนมานั้นตออาจารยที่ปรึกษา

เพ่ือทำใชในการตรวจสอบความครบถวนและความสอดคลองกับเนื้อหาของแบบสอบถามที่ตรงกับใน

เรื่องที่จะศึกษา 

 การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผูวิจัยไดทำการพิจารณาตามคาสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟา 

(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชเกณฑการยอมรับที่มีคามากกวา 0.7 ซึ่งผลการทดสอบคา

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้ 

 

ตารางที ่3.1: ตารางแสดงคาสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

 

สวนของคำถาม 
คาความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม 

(Reliability) 

 40 คน 83 คน 

ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล  

1) ดานวัตถุดิบ 0.94 0.97 

2) ดานกระบวนการผลิต 0.96 0.98 

3) ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง 0.85 0.98 

4) ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลัก

ศาสนา 

0.95 0.91 

การตัดสินใจซื้อ 0.88 0.97 

รวม 0.94 0.97 

 

ทั้งนี้ ผลการทดสอบไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach Alpha Coefficient) ดังนี้  

1) ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลโดยรวม เทากับ 0.94 แยกเปน ดานวัตถุดิบ เทากับ 

0.94 ดานกระบวนการผลิต เทากับ 0.96 ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง เทากับ 0.85 และดาน

ความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา เทากับ 0.95 ในสวน 2) ดานการตัดสินใจซื้อ เทากับ 

0.88 จากสูตรของ Cronbach ของการยอมรับเครื่องมือจากกลุมผูทดสอบแบบสอบถาม (Try-out) 

40 ชุด ซึ่งสอดคลองตามเกณฑคะแนนของเครื่องมือที่ควรจะมีคาความเชื่อมั่นอยูที่  0.70 ขึ้นไป 

แสดงวาขอคำถามในแบบสอบถามนี้ มีความนาเชื่อถือในระดับสูง 
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3.5 องคประกอบของแบบสอบถาม 

 ผูทำวิจัยไดออกแบบสอบถาม ม ี5 สวน ดังตอไปนี้ คือ 

 สวนที่ 1 เปนคำถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาใน

การดำเนินการของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ และรายไดสุทธิตอป  

 สวนที่ 2 เปนคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล 

สวนที่ 3 เปนคำถามเกี่ยวของกับปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล ประกอบดวย 

ดานวัตถุดิบ ดานกระบวนการผลิต ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง และดานความปลอดภัยดาน

สุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนาที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล 

สวนที่ 4 เปนคำถามเกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ 

สวนที่ 5 เปนคำถามเกี่ยวของกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

เปนลักษณะขอคำถามปลายปด ซึ่งแบงได 5 ระดับ มากที่สุดถึงนอยที่สุด 
 

3.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอนตอไปนี้ คือ 

 1) ผูวิจัยจะขอความอนุเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยทำการโทรสอบถามลวงหนาถึง

ความยินยอมในการตอบแบบสอบถาม หากบริษัทคูคายินดีในการตอบแบบสอบถามผูวิจัยจะ

ดำเนินการแจกแบบสอบถามออนไลน เนื่องจากขอจำกัดในชวงสถานการณโควิด-19 โดยการสงตอ 

(Share) โดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน ผานเว็บไซตกูเกิลฟอรม Google Forms ผาน  

URL:  https://forms.gle/HPypGfFf1HqMXAfc7 ผานชองทางสวนตัวทาง LINE ไปยังบริษัทคูคาที่

เปนกลุมตัวอยางในการศึกษา 

 2) แหลงขอมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Sources) โดยการหาขอมูลดวยการคนควา

จากเอกสารวิทยานิพนธ วารสาร หนังสือที่เก่ียวของทีผู่วิจัยนั้นสามารถนำมาทำการอางอิงได เพื่อใช

เปนขอมูลประกอบการในการศึกษากับเรื่องที่เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและกำหนดกรอบแนวคิด 

 

3.7 การแปรผลขอมูล 

การศกึษาครั้งนี้ ทำการกำหนดคาอันตรภาคชั้น เพ่ือการแปลผลขอมูลดวยการ กำหนดชวง

ชั้นจากสูตรคำนวณ รวมถึงคำอธิบายสำหรับการแปลผลความหมายของแตละชวงชั้น ดังนี ้ 

(ละเอียด ศิลานอย, 2562) 
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  อันตรภาคชั้น  =    คาสูงสุด – คาต่ำสุด 

              จำนวนชั้น 

     = 5 – 1  = 0.80 

        5 

 

  ชวงชั้น    คำอธิบายสำหรับการแปลผล 

  1.00 – 1.80    ระดับนอยที่สุด 

  1.81 – 2.61    ระดับนอย 

  2.62 – 3.42    ระดับปานกลาง/ระดับ 

  3.43 – 4.23    ระดับมาก 

  4.24 – 5.00    ระดับมากที่สุด 

 

3.8 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

ผูทำวิจัยนั้นไดทำการกำหนดคาสถิติสำหรับการวิเคราะหขอมูลไวดังนี้ คือ 

1) สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งไดแก ความถี่ และคารอยละ ใชบรรยายในขอมูลทั่วไปและ

คุณสมบัติของกลุมตัวอยาง คือ ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาในการดำเนินการของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจ  

ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของธุรกิจ และการตัดสินใจซื้อมันสำประหลังท่ีผานมาตรฐาน

ฮาลาล โดยอธิบาย คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2) สถิติเชิงอางอิง เปนการวิเคราะหการเปรียบเทียบและวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลที่

เก่ียวของกับตัวแปรที่ศกึษา คือ 

2.1) การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression 

Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยระหวางปจจัยที่มีตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปร คือ ปจจัยดาน

การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลภาพรวม กับตัวแปรตาม 1 ตัว คือ การตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ตัวแปรตาม หรือตัวถูกพยากรณ เพื่อทำการทดสอบสมมติฐานดาน

การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล 

2.2) การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) สำหรับการ

ทดสอบขอสมมติฐานที่ไดตั้งไวในการศกึษา ระหวางปจจัยท่ีมีตัวแปรอิสระมากกวา 1 โดยกำหนด 

ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล ประกอบดวย ดานวัตถุดิบ ดานกระบวนการผลิต  

ดานการบรรจุภัณฑและการขนสง และดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา  
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เปนตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม 1 ตัว คือ การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

ตัวแปรตาม หรือตัวถูกพยากรณ เพื่อทำการทดสอบสมมติฐานดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลา

ลสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล  
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บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวของกับตัวแปร 

ในแตละตัว ซึ่งขอมูลดังกลาวนั้นผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามที่มีคำตอบมีความ

ครบถวนสมบูรณ จำนวนทั้งสิ้น 83 ชุด คิดเปนรอยละ 100.0 ของจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด  

83 ชุด ผลการวิเคราะหแบงออกเปน 4 สวน สวนประกอบดวย 

 สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับกลุมตัวอยาง 

สวนที่ 2  ผลการวเิคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผาน

มาตรฐานฮาลาล 

สวนที่ 3  ผลการวเิคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการรับรอง

มาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล 

สวนที่ 4  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง 

 

ตารางที่ 4.1: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามเพศ 

 

เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 45 54.2 

หญิง 38 45.8 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมากที่สุด ซึ่งมีจำนวน 45 คิด

เปนรอยละ 54.2 รองลงมาคือ เพศหญิง มีจำนวน 38 คิดเปนรอยละ 45.8 
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ตารางที่ 4.2: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามอายุ 

 

อายุ จำนวน รอยละ 

21 – 30 ป 8 9.6 

31 – 40 ป 20 24.1 

41 – 50 ป 22 26.5 

51 – 60 ป 24 28.9 

มากกวา 60 ป 9 10.8 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี  4.2 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 51 – 60 ป ซึ่งมีจำนวน 24 

คิดเปนรอยละ 28.9 รองลงมาคือ อายุระหวาง 41 – 50 ป มีจำนวน 22 คิดเปนรอยละ 26.5 อายุ

ระหวาง 31 – 40 ป มีจำนวน 20 คิดเปนรอยละ 24.1 มีอายุมากกวา 60 ป มีจำนวน 9 คิดเปนรอย

ละ 10.8 และมีอายุระหวาง 21 – 30 ป มีจำนวน 8 คิดเปนรอยละ 9.6 

 

ตารางที่ 4.3: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จำนวน รอยละ 

ต่ำกวาปริญญาตรี 33 39.8 

ปริญญาตรี 42 50.6 

สูงกวาปริญญาตรี 8 9.6 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี  4.3 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมี

จำนวน 42 คิดเปนรอยละ 50.6 รองลงมาคือ ต่ำกวาปริญญาตรี มีจำนวน 33 คิดเปนรอยละ 39.8 

และสูงกวาปริญญาตรี มีจำนวน 8 คิดเปนรอยละ 9.6  
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ตารางที่ 4.4: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามตำแหนงในองคกร 

 

ตำแหนงในองคกร จำนวน รอยละ 

ผูบริหารระดับสูง 32 38.6 

ผูบริหารระดับกลาง 6 7.2 

หัวหนาฝาย/หัวหนาแผนก 6 7.2 

พนักงานฝายจัดซื้อ/ฝายขาย 35 42.2 

อ่ืน ๆ เชน ผูจัดการ 4 4.8 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี  4.4 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีตำแหนงในองคกรอยูระดับพนักงานฝาย

จัดซื้อ/ฝายขาย ซึ่งมีจำนวน 35 คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาคือ ผูบริหารระดับสูง มีจำนวน 32 คิด

เปนรอยละ 38.6 ตำแหนงผูบริหารระดับกลาง กับหัวหนาฝาย/หัวหนาแผนก มีจำนวน 6 คิดเปนรอย

ละ 7.2 และอ่ืน ๆ เชน ผูจัดการ มีจำนวน 4 คิดเปนรอยละ 4.8  

 

ตารางที่ 4.5: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามประเภทธุรกิจ 

       

ประเภทธุรกิจ          จำนวน รอยละ 

กิจการเจาของคนเดียว 11 13.3 

หางหุนสวน 6 7.2 

บริษัทจำกัด 62 74.7 

บริษัท (มหาชน) จำกัด 4 4.8 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี  4.5 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีประเภทธุรกิจเปนบริษัทจำกัด ซึ่งมี

จำนวน 62 คิดเปนรอยละ 74.7 รองลงมาคือ ประเภทกิจการเจาของคนเดียว มีจำนวน 11 คิดเปน

รอยละ 13.3 ประเภทหางหุนสวน มีจำนวน 6 คิดเปนรอยละ 7.2 และบริษัท (มหาชน) จำกัด มี

จำนวน 4 คิดเปนรอยละ 4.8  
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ตารางที่ 4.6: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 

 

ขนาดของสถานประกอบการ จำนวน รอยละ 

มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1 ลานบาท 5 6.0 

มีทุนจดทะเบียน 1-10 ลานบาท 22 26.5 

มีทุนจดทะเบียนมากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป 56 67.5 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี  4.6 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีขนาดของสถานประกอบการโดยมีทุนจด

ทะเบียนมากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 56 คดิเปนรอยละ 67.5 รองลงมาคือ มีทุนจด

ทะเบียน 1-10 ลานบาท มีจำนวน 22 คิดเปนรอยละ 26.5 และมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1 ลานบาท มี

จำนวน 5 คิดเปนรอยละ 6.0 

 

 

ตารางที่ 4.7: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระยะเวลาในการกอตั้งขององคกร 

 

ระยะเวลาในการกอตั้งขององคกร จำนวน รอยละ 

ต่ำกวา 5 ป 1 1.2 

6 - 10 ป 6 7.2 

11 - 20 ป 40 48.2 

มากกวา 21 ป ขึ้นไป 36 43.4 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี  4.7 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการกอตั้งขององคกร 11 - 

20 ป ซึ่งมีจำนวน 40 คิดเปนรอยละ 48.2 รองลงมาคอื มากกวา 21 ป ขึ้นไป มีจำนวน 36 คิดเปน

รอยละ 43.4  ระยะเวลา 6 - 10 ป มีจำนวน 6 คิดเปนรอยละ 7.2 และต่ำกวา 5 ป มีจำนวน 1 คิด

เปนรอยละ 1.2 
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ตารางที่ 4.8: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร 

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร จำนวน รอยละ 

1 - 3 ป 14 16.9 

4 – 10 ป 27 32.5 

มากกวา 11 ป ขึ้นไป 42 59.6 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี  4.8 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร

มากกวา 11 ป ขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 42 คิดเปนรอยละ 59.6 รองลงมาคือ 4 – 10 ป มีจำนวน 27 คิด

เปนรอยละ 32.5 และระยะเวลา 1 - 3 ป มีจำนวน 14 คิดเปนรอยละ 16.9 

 

ตารางที่ 4.9: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑของธุรกิจ 

 

ประเภทผลิตภัณฑของธุรกิจ จำนวน รอยละ 

แปง 27 32.5 

กระดาษ 19 22.8 

กาว 9 10.8 

เครื่องปรุงรส 4 4.8 

เสนกวยเตี๋ยว/เสนขนมจีน 14 16.8 

ขนมขบเคี้ยว 6 7.2 

อ่ืน ๆ เชน เคมีภัณฑ ไมอัด ยารักษาโรค 10 12.0 

รวม 83 100 

          หมายเหตุ: ผูตอบตอบมากกวา 1 ขอ 

 

จากตารางท่ี  4.9 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีประเภทผลิตภัณฑของธุรกิจคือ แปง ซึ่งมี

จำนวน 27 คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคือ กระดาษ มีจำนวน 19 คิดเปนรอยละ 22.8 เสน

กวยเตี๋ยว/เสนขนมจีน มีจำนวน 14 คิดเปนรอยละ 16.8 ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เชน เคมีภัณฑ ไมอัด ยา



34 

 

รักษา โรค มีจำนวน 10 คิดเปนรอยละ 12.0 ผลิตภัณฑกาว มีจำนวน 14 คิดเปนรอยละ 10.8 ขนม

ขบเคี้ยว มีจำนวน 14 คิดเปนรอยละ 7.2 และเครื่องปรุงรสมีจำนวน 4 คิดเปนรอยละ 4.8 

 

ตารางที่ 4.10: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามจำนวนพนักงานในบริษัท 

 

จำนวนพนักงานในบริษัท จำนวน รอยละ 

นอยกวา 20 คน 7 8.4 

21 - 50 คน 17 20.5 

51 – 100 คน 25 30.1 

มากกวา 101 คน 34 41.0 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี  4.10 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีจำนวนพนักงานในบริษัทมากกวา 101 

คน ซึ่งมีจำนวน 34 คิดเปนรอยละ 41.0 รองลงมาคือ จำนวนพนักงาน 51 – 100 คน มีจำนวน 25 

คิดเปนรอยละ 30.1 จำนวนพนักงาน 21 - 50 คน มีจำนวน 17 คิดเปนรอยละ 20.5 และจำนวน

พนักงานนอยกวา 20 คน มีจำนวน 7 คิดเปนรอยละ 8.4  

 

ตารางที่ 4.11: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามพื้นที่ตั้งของธุรกิจ 

 

พ้ืนที่ตั้งของธุรกิจ จำนวน รอยละ 

ภาคเหนือ 13 15.7 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 7.2 

ภาคกลาง 16 19.3 

ภาคตะวันออก 40 48.2 

ภาคตะวันตก 2 2.4 

ภาคใต 6 7.2 

รวม 83 100 
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จากตารางท่ี  4.11 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีพื้นที่ตั้งของธุรกิจอยูในภาคตะวันออก 

ซึ่งมีจำนวน 40 คิดเปนรอยละ 48.2 รองลงมาคือ ภาคกลาง มีจำนวน 16 คิดเปนรอยละ 19.3 

ภาคเหนือ มีจำนวน 13 คดิเปนรอยละ 15.7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต มีจำนวน 6 คิดเปน

รอยละ 7.2 และภาคตะวันตก มีจำนวน 2 คิดเปนรอยละ 2.4  

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐาน 

สากลฮาลาล 

 

ตารางที่ 4.12: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามระยะเวลาเปนคูคา 

บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

 

ระยะเวลาเปนคูคา จำนวน รอยละ 

นอยกวา 1 ป 6 7.2 

1-2 ป 6 7.2 

3-4 ป 14 16.9 

มากกวา 4 ปขึ้นไป 57 68.7 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี 4.12 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาที่เปนคูคาบริษัท สระแกว

เจริญ จำกัด อยูในชวงมากกวา 4 ปขึ้นไป ซึ่งมีจำนวน 57 คิดเปนรอยละ 68.7 รองลงมาคือ ชวง

ระยะเวลา 3-4 ป มีจำนวน 14 คิดเปนรอยละ 16.9 และชวงระยะเวลา 1-2 ป กับนอยกวา 1 ป มี

จำนวน 6 คิดเปนรอยละ 7.2 
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ตารางที่ 4.13: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามสาเหตุที่เลือกซื้อแปงมันสำปะหลัง 

 ฮาลาลจากบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

 

สาเหตุที่เลือกซื้อ จำนวน รอยละ 

ราคาสมเหตุสมผล 80 96.3 

สะอาด/ถูกสุขลักษณะ 77 92.7 

ปฏิบัติตามหลักศาสนา 66 79.5 

มีมาตรฐานฮาลาล 69 83.1 

ไดรับความสะดวกในการขนสง 83 100.0 

รวม 83 100 

หมายเหต:ุ ผูตอบตอบมากกวา 1 ขอ 

 

จากตารางท่ี  4.13 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสาเหตุที่เลือกซื้อแปงมันสำปะหลัง 

ฮาลาลจากบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด มากท่ีสุดคือ ไดรับความสะดวกในการขนสง ซึ่งมีจำนวน 83 

คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือ ราคาสมเหตุสมผล มีจำนวน 80 คิดเปนรอยละ 96.3 สะอาด/ถูก

สุขลักษณะ มจีำนวน 77 คิดเปนรอยละ 92.7 มีมาตรฐานฮาลาล มจีำนวน 69 คิดเปนรอยละ 83.1 

และปฏิบัติตามหลักศาสนา มีจำนวน 66 คิดเปนรอยละ 79.5 

 

ตารางที่ 4.14: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามความถ่ีในการเลือกซื้อแปง 

มันสำปะหลังฮาลาลจากบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

 

ความถี่ในการเลือกซื้อ จำนวน รอยละ 

นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน 32 38.6 

1 – 2 ครั้งตอเดือน 39 47.0 

3 – 4 ครั้งตอเดือน 7 8.4 

มากกวา 4 ครั้งตอเดือน 5 6.0 

รวม 83 100 
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จากตารางท่ี 4.14 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการเลือกซื้อแปงมันสำปะหลัง

ฮาลาลจากบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด อยูในชวง 1 – 2 ครั้งตอเดือน ซึ่งมีจำนวน 39 คิดเปนรอยละ 

47.0 รองลงมาคือ นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน มีจำนวน 32 คิดเปนรอยละ 38.6 ความถี่ 3 – 4 ครั้งตอ

เดือน มีจำนวน 7 คิดเปนรอยละ 8.4 และมากกวา 4 ครั้งตอเดือน มีจำนวน 5 คิดเปนรอยละ 6.0  

 

ตารางที่ 4.15: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามแหลงขอมูลที่ไดรับขอมูลแปง 

มันสำปะหลังฮาลาลของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

 

แหลงขอมูลที่ไดรับ จำนวน รอยละ 

หนารานของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 59 71.1 

สื่อออนไลน เชน Facebook 3 3.6 

เว็บไซตของบริษัทฯ 8 9.6 

มีผูอ่ืนแนะนำ 13 15.7 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีแหลงขอมูลท่ีไดรับขอมูลแปงมัน

สำปะหลังฮาลาลของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด คือ หนารานของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด ซึ่งมี

จำนวน 59 คิดเปนรอยละ 71.1 รองลงมาคือ มีผูอ่ืนแนะนำ มีจำนวน 13 คิดเปนรอยละ 15.7 

เว็บไซตของบริษัทฯ มีจำนวน 8 คิดเปนรอยละ 9.6 และสื่อออนไลน เชน Facebook ฯ มีจำนวน 3 

คิดเปนรอยละ ฯ มีจำนวน 8 คิดเปนรอยละ 9.6 
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ตารางที่ 4.16: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามวัตถุประสงคในการซื้อแปงมัน

สำปะหลังฮาลาล 

 

วัตถุประสงคในการซื้อ จำนวน รอยละ 

จำหนายแปงมันสำปะหลังปลีกสงใหกับผูบริโภค

ทั้งในและตางประเทศ 

24 29 

ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารอ่ืน ๆ 18 21.6 

ใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตในอุตสาหกรรมที่

ไมใชอาหาร 

41 49.4 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี 4.16 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีวัตถุประสงคในการซื้อแปงมันสำปะหลัง

ฮาลาล คือ ใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตในอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร ซึ่งมีจำนวน 41 คิดเปนรอยละ 

49.4 รองลงมาคือ จำหนายแปงมันสำปะหลังปลีกสงใหกับผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ มีจำนวน 

24 คิดเปนรอยละ 29 และใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารอ่ืน ๆ มีจำนวน 18 คิดเปนรอยละ 21.6  

 

ตารางที่ 4.17: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามจำนวนเงินที่ซื้อแปงมันสำปะหลัง 

ฮาลาลตอครั้ง 

 

จำนวนเงินที่ซื้อ จำนวน รอยละ 

นอยกวา 100,000 บาท 1 1.2 

100,001 – 500,000 บาท 4 4.8 

500,001 – 1,000,000 บาท 24 28.9 

มากกวา 1,000,0001 54 65.1 

รวม 83 100 

 

 

 



39 

 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีจำนวนเงินที่ซื้อแปงมันสำปะหลังฮาลาล

ตอครั้ง คือ มากกวา 1,000,0001 ซึ่งมีจำนวน 54 คดิเปนรอยละ 65.1 รองลงมาคือ ระหวาง 

500,001 – 1,000,000 บาท มีจำนวน 24 คิดเปนรอยละ 28.9 ระหวาง 100,001 – 500,000 บาท 

มีจำนวน 4 คิดเปนรอยละ 4.8 และนอยกวา 100,000 บาท มีจำนวน 1 คิดเปนรอยละ 1.2  

 

ตารางที่ 4.18: จำนวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จำแนกตามรูปแบบการจายชำระ 

 

รูปแบบการจายชำระ จำนวน รอยละ 

จายสด 37 44.6 

เครดิต เชน 14 , 30 วัน 46 55.4 

รวม 83 100 

 

จากตารางท่ี  4.18 แสดงวา กลุมตัวอยางสวนมีรูปแบบการจายชำระแบบเครดิต เชน 14, 

30 วัน ซึ่งมีจำนวน 46 คิดเปนรอยละ 55.4 และรองลงมาคือ จายสด มีจำนวน 37 คิดเปนรอยละ 

44.6 

 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากล 

ฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

 

ตารางที่ 4.19: ตารางแสดงขอมูลที่เปนคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นที่มี 

ตอปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล 

 

ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล �̅� S.D การแปรผล 

ดานวัตถุดิบ 4.60 0.61 มากที่สุด 

ดานกระบวนการผลิต 4.58 0.60 มากที่สุด 

ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง 4.87 0.36 มากที่สุด 

ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา 4.72 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.47 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 4.19 แสดงวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการรับรอง

มาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาลโดยรวม

ระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.69 (�̅� = 4.69, S.D = 0.47) แตเม่ือพิจารณาเปนรายประเด็นแลว

พบวา กลุมตัวอยางมีความคดิเห็นในระดับมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผาน

มาตรฐานฮาลาลท้ัง 4 ดาน โดยมากที่สุดในดานดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง ที่คาเฉลี่ยเทากับ 

4.87 (�̅� = 4.87, S.D = 0.36) รองลงมาคือ ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา  

ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.72 (�̅� = 4.72, S.D = 0.50) และนอยที่สุด คือ ดานกระบวนการผลิต ที่คาเฉลี่ย

เทากับ 4.58 (�̅� = 4.58, S.D = 0.60)    

 

ตารางที่ 4.20: ตารางแสดงขอมูลที่เปนคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นที่มี 

ตอปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล จำแนกตามดานวัตถุดิบ 

 

ดานวัตถุดิบ �̅� S.D การแปรผล 

1. มีสวนผสม ไมมีสารปรุงแตงในวัตถุดิบที่ตองหาม

ตามหลักการอิสลาม 

4.60 0.64 มากที่สุด 

2. มันสำปะหลังผานการรับรองมาตรฐานสากลฮา

ลาลไดมีกระบวนการชำระลางหรือดึงสารพิษเสพติด

ออกจากมัน 

4.58 0.65 มากที่สุด 

3. มันสำปะหลังของบริษัทมีการกำจัดสิ่งเจือปน 

อ่ืน ๆ ออกกอนมาจำหนาย 

4.63 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.60 0.61 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 4.20 แสดงวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานวัตถุดิบโดยรวมใน

ระดับมากที่สุดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล ที่คาเฉลี่ยเทากับ 

4.60 (�̅� = 4.60, S.D = 0.61) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายประเด็นพบวา มันสำปะหลังของบริษัทมี

การกำจัดสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ ออกกอนมาจำหนาย มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อ

แปงมันสำปะหลัง ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.63 (�̅� = 4.63, S.D = 0.60) รองลงมาคือ มีสวนผสม ไมมีสาร

ปรุงแตงในวัตถุดิบที่ตองหามตามหลักการอิสลาม ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 (�̅� = 4.60, S.D = 0.64) 

และมันสำปะหลังผานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลไดมีกระบวนการชำระลางหรือดึงสารพิษเสพ

ติดออกจากมันนอยที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 (�̅� = 4.58, S.D = 0.65)  
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ตารางที่ 4.21: ตารางแสดงขอมูลที่เปนคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นที่มี 

ตอปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล จำแนกตามดานกระบวนการผลิต 

 

ดานกระบวนการผลิต �̅� S.D การแปรผล 

1. สถานที่ผลิตมีความสะอาด ปลอดภัยจากสิ่ง

ปนเปอนและแยกออกจากการผลิตที่ไมฮาลาล 

4.61 0.60 มากที่สุด 

2. เครื่องจักร เครื่องมือที่ใชในการผลิตมีความ

สะอาด และไมปะปนกับการผลิตไมฮาลาล 

4.58 0.63 มากที่สุด 

3. การใชหรือเก็บรักษาอุปกรณที่ใชในการผลิตแปง

มันสำปะหลัง มีการแยกออกจากสิ่งท่ีไมฮาลาล 

4.54 0.65 มากที่สุด 

4. อุปกรณที่ใชผลิตที่ไมฮาลาลมากอน มีการลางให

สะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม 

4.60 0.60 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.60 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 4.21 แสดงวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานกระบวนการผลิต

โดยรวมในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 (�̅� = 4.58, S.D = 4.58) ตอการตัดสินใจซื้อแปง

มันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล เมื่อพิจารณาประเด็นพบวา สถานที่ผลิตมีความสะอาด ปลอดภัย

จากสิ่งปนเปอนและแยกออกจากการผลิตที่ไมฮาลาล มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ย

เทากับ 4.61 (�̅� = 4.61, S.D = 0.60) รองลงมาคือ อุปกรณที่ใชผลิตที่ไมฮาลาลมากอน มีการลางให

สะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 (�̅� = 4.60, S.D = 0.60) และมีการใชหรือ

เก็บรักษาอุปกรณที่ใชในการผลิตแปงมันสำปะหลัง มีการแยกออกจากสิ่งท่ีไมฮาลาลนอยที่สุด  

ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.54 (�̅� = 4.54, S.D = 0.65) 
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ตารางที่ 4.22: ตารางแสดงขอมูลที่เปนคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นที่มี 

ตอปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล จำแนกตามดานการบรรจุภัณฑ และ

การขนสง 

 

ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง �̅� S.D การแปรผล 

1. การบรรจุภัณฑมีการมีพนักงานควบคุมคุณภาพ 

กอนการบรรจุภัณฑ 

4.88 0.36 มากที่สุด 

2. สถานที่และอุปกรณบรรจุภัณฑมีความสะอาด 

ปราศจากอันตรายการกระบวนการ 

4.86 0.39 มากที่สุด 

3. การขนสงใชระยะเวลาไมนานที่สงผลตอคุณภาพ

และการสูญเสียของผลิตภัณฑ 

4.88 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.36 มากที่สุด 

 

 จากตารางท่ี 4.22 แสดงวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานการบรรจุภัณฑ 

และการขนสง โดยรวมในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.87 (�̅� = 4.87, S.D = 0.36) ตอการ

ตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล เมื่อพิจารณาประเด็นพบวา การบรรจุภัณฑมี

การมีพนักงานควบคุมคุณภาพ กอนการบรรจุภัณฑกับการขนสงใชระยะเวลาไมนานที่สงผลตอ

คุณภาพและการสูญเสียของผลิตภัณฑ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากบั 4.88 (�̅� = 

4.88, S.D = 0.36) รองลงมาคือ สถานที่และอุปกรณบรรจุภัณฑมีความสะอาด ปราศจากอันตราย

การกระบวนการ ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.86 (�̅� = 4.86, S.D = 0.39)  
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ตารางที่ 4.23: ตารางแสดงขอมูลที่เปนคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเหน็ที่มี 

ตอปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล จำแนกตามดานความปลอดภัยดาน

สุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา 

 

ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา �̅� S.D การแปรผล 

1. บริษัทมีการใหความรูและฝกอบรมที่ในการ

จัดการกับการผลิตแปงมันสำปะหลังฮาลาลที่ถูกตอง

ใหกับพนักงาน 

4.70 0.58 มากที่สุด 

2. พนักงานมีความเขาใจกับข้ันตอนในการจัดการ

แปงมันสำปะหลังฮาลาล 

4.66 0.57 มากที่สุด 

3. พนักงานท่ีผลิตแปงมันสำปะหลังฮาลาลไม

จำเปนตองเปนมุสลิม 

4.82 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.72 0.50 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 4.23 แสดงวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานความปลอดภัย

ดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนาโดยรวมในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.72 (�̅� = 4.72,  

S.D = 0.50) ตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล เมื่อพิจารณาประเด็นพบวา 

พนักงานที่ผลิตแปงมันสำปะหลังฮาลาลไมจำเปนตองเปนมุสลิม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  

ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.82 (�̅� = 4.82, S.D = 0.47) รองลงมาคือ บริษัทมีการใหความรูและฝกอบรม 

ที่ในการจัดการกับการผลิตแปงมันสำปะหลังฮาลาลที่ถูกตองใหกับพนักงาน ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.70 

(�̅� = 4.70, S.D = 0.58) และพนักงานมีความเขาใจกับขั้นตอนในการจัดการแปงมันสำปะหลัง 

ฮาลาลนอยที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.66 (�̅� = 4.66, S.D = 0.57) 
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ตารางที่ 4.24: ตารางแสดงขอมูลที่เปนคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความคิดเห็นที่มี 

ตอการตัดสินใจซื้อ 

 

การตัดสินใจซื้อ �̅� S.D การแปรผล 

1. ทานรับรูขอกำหนดของกระบวนการผลิตตาม

มาตรฐานฮาลาลจึงทำใหทานตัดสินใจซื้อซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ไดรับรองมาตรฐานฮาลาล 

4.70 0.56 มากที่สุด 

2. ทานตั้งใจจะซื้อแปงมันสำปะหลังที่ไดรับรอง

มาตรฐานฮาลาล เพ่ือให supplier และลูกคาของ

ทานมีความม่ันใจตอผลิตภัณฑในธุรกิจของทาน 

4.72 0.53 มากที่สุด 

3. เมื่อทานหาขอมูลดานการรับรองมาตรฐานสากล

ฮาลาลแลว ทานจะตัดสินใจซื้อทันทีแบบไมลังเล 

4.75 0.49 มากที่สุด 

4. เมื่อทานเปรียบเทียบขอมูลดานการรับรอง

มาตรฐานสากลฮาลาลแลว ทานจะตัดสินใจซื้อทันที

แบบไมลังเล 

4.73 0.47 มากที่สุด 

5. ทานตองการที่จะซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีไดรับรอง

มาตรฐานฮาลาลอยางตอเนื่อง 

4.77 0.48 มากที่สุด 

6. ทานพิจารณาที่จะซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีได

รับรองมาตรฐานฮาลาลที่ผลิตโดยผูผลิตที่ไมใช

มุสลิม 

4.80 0.44 มากที่สุด 

7. ทานคิดวาจะแนะนำใหผูอ่ืนซื้อแปงมันสำปะหลัง

ที่ไดรับรองมาตรฐานฮาลาลเหมือนที่ทานเคยซื้อ 

4.77 0.45 มากที่สุด 

รวม 4.74 0.45 มากที่สุด 

 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาลโดยรวมในระดับมากที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.74 (�̅� = 4.74, S.D = 

0.45) เมื่อพิจารณาประเด็นพบวา ผูซื้อพิจารณาที่จะซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีไดรับรองมาตรฐานฮาลาล

ที่ผลิตโดยผูผลิตที่ไมใชมุสลิม มีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 (�̅� = 4.80, 

S.D = 0.44) รองลงมาคือ ผูซื้อตองการที่จะซื้อแปงมันสำปะหลังที่ไดรับรองมาตรฐานฮาลาลอยาง

ตอเนื่องกับคิดวาจะแนะนำใหผูอื่นซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีไดรับรองมาตรฐานฮาลาลเหมือนท่ีทาน 
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เคยซื้อ ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.77 (�̅� = 4.77, S.D = 0.45) และรับรูขอกำหนดของกระบวนการผลิต

ตามมาตรฐานฮาลาลจึงทำใหทานตัดสินใจซื้อซื้อแปงมันสำปะหลังที่ไดรับรองมาตรฐานฮาลาลนอย

ที่สุด ที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.70 (�̅� = 4.70, S.D = 0.56) 

 

4.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

 

ตารางที่ 4.25: ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลภาพรวมกับ 

การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 

คาคงที่ 1.274  3.952 0.000 

ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากล

ฮาลาลภาพรวม 

0.740 0.068 10.828 0.000 

R2 = 0.591, Adjusted R Square = 0.586, F = 117.254, p <0.00 

 

 จากตารางท่ี 4.25 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear 

Regression Analysis) คา R2 เทากับ 0.591 อธิบายไดวา การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผาน

มาตรฐานฮาลาล กรณีศึกษาบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด เปนผลมาจากปจจัยดานการรับรอง

มาตรฐานสากลฮาลาล 59.1% สวนท่ีเหลืออีก 40.3% มาจากปจจัยอ่ืนที่ไมไดนำมาพิจารณา 

 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา มีคา

เทากับ 0.068 หมายความวา ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลภาพรวม สงผลเชิงบวกตอ

การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาลของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด กลาวคือ 

ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล มีผลเพ่ิม 1 หนวย จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาลของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด เพ่ิมข้ึน 0.068 

 

 

 



46 

 

  สมมติฐานยอยที่ 1 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลแตละดานสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล  

 

ตารางที่ 4.26: ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลกับการตัดสินใจซื้อ 

แปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 

คาคงที่ 0.401  1.049 0.298 

ดานวัตถุดิบ -0.356 -0.484** -2.641 0.010 

ดานกระบวนการผลิต 0.718 0.961** 4.893 0.000 

ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง 0.539 0.432** 4.927 0.000 

ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่

ถูกหลักศาสนา 

0.014 0.016 0.108 0.914 

R2 = 0.695, Adjusted R Square = 0.680, F = 44.515, p <0.00 

 

 จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) คา R2 

เทากับ 0.695 กลาวไดวา การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล กรณีศึกษาบริษัท 

สระแกวเจริญ จำกัด เปนผลมาจากปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล 69.5% สวนที่เหลือ

อีก 30.5% มาจากปจจัยอ่ืนที่ไมไดนำมาพิจารณา  

  

   สมมติฐานยอยที่ 1.1 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล 

ดานวัตถุดิบสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

   จากตารางท่ี  4.26 ผลการวิเคราะห คา Sig. ที่ไดเทากับ 0.010 ซึ่งต่ำกวา

คาระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปไดวา ดานวัตถุดิบสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผาน

มาตรฐานฮาลาล  

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

พบวา มีคาเทากับ -0.484 กลาวไดวา ดานวัตถุดิบสงผลเชิงลบตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่

ผานมาตรฐานฮาลาล กลาวคือ หากดานวัตถุดิบมีผลลดลง 1 หนวย จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปง

มันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาลเพ่ิมข้ึน 0.484 
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   สมมติฐานยอยที่ 1.2 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลดาน

กระบวนการผลิตสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

   จากตารางท่ี  4.26 ผลการวิเคราะห คา Sig. ที่ไดเทากับ 0.000 ซึ่งต่ำกวา

คาระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปไดวา ดานกระบวนการผลิตสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ี

ผานมาตรฐานฮาลาล  

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

พบวา มีคาเทากับ 0.961 กลาวไดวา ดานกระบวนการผลิตสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล กลาวคือ หากลดานกระบวนการผลิตมีผลเพ่ิม 1 หนวย จะสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาลเพ่ิมข้ึน 0.961 

   สมมติฐานยอยที่ 1.3 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาดานการ

บรรจุภัณฑ และการขนสงสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

   จากตารางท่ี  4.26 ผลการวิเคราะห คา Sig. ที่ไดเทากับ 0.000 ซึ่งต่ำกวา

คาระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปไดวา ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปง

มันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล  

นอกจากนั้นเม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 

พบวา มีคาเทากับ 0.432 กลาวไดวา ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสงสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจ

ซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล กลาวคือ หากดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง มีผล

เพ่ิม 1 หนวย จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาลเพ่ิมข้ึน 0.432 

สมมติฐานยอยที่ 1.4 ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาดานความ

ปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐาน

ฮาลาล 

   จากตารางท่ี  4.26 ผลการวิเคราะห คา Sig. ที่ไดเทากับ 0.914 ซึ่งมากกวา

คาระดับนัยสำคัญ 0.05 สรุปไดวา ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา ไมสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล  
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ตารางที่ 4.27: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน การศึกษาปจจัยดานการจัดการการรับรอง 

มาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังของผูประกอบการ 

 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1: ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลสงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 1.1: ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลดานวัตถุดิบ

สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 1.2: ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลดาน

กระบวนการผลิตสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐาน

ฮาลาล 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 1.3: ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาดานการบรรจุ

ภัณฑ และการขนสงสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผาน

มาตรฐานฮาลาล 

สอดคลอง 

สมมติฐานที่ 1.4: ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาดานความ

ปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

ปฏิเสธ 

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางท่ี 4.27 สรุปไดวา ผลการศึกษาปจจัยดานการจัดการ

การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังของผูประกอบการ

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และเมื่อพิจารณารายปจจัย พบวา ดานวัตถุดิบ ดานกระบวนการ 

ผลิต และดานการบรรจุภัณฑและการขนสงมีผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐาน

ฮาลาล 

 ในทางตรงกันขามผลการศึกษาที่ไมสอดคลองกับสมมติฐาน คือ ดานความปลอดภัยดาน

สุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนาไมผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 
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บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผล 

 

การสรุปและอภิปรายผลจากการทดสอบสมมติฐาน และการอภิปรายผลที่ไดจากการศึกษา

มาทำการเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของที่ผูวิจัยนั้นไดทำการสืบคนและ

นำเสนอไวในบทที่ 2 ในการนำผลการศึกษาที่ไดมาไปใชในทางปฏิบัติและขอเสนอแนะสำหรับการ

วิจัยในครั้งตอไป 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา    

 ผลการศกึษาของกลุมตัวอยาง และผลการสรุปตามวัตถุประสงคมีรายละเอียดดังนี ้ 

 5.1.1 สรุปขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางในสวนใหญเปนเพศชาย  

มีอายุระหวาง 51 – 60 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีตำแหนงในองคกรอยูระดับพนักงานฝาย

จัดซื้อ/ฝายขาย ประเภทธุรกิจเปนบริษัทจำกัด ขนาดของสถานประกอบการโดยมีทุนจดทะเบียน

มากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกรมากกวา 11 ป ประเภทผลิตภัณฑ

ของธุรกิจคือ แปง เปนสวนใหญ จำนวนพนักงานในบริษัทมากกวา 101 คน และสวนใหญนที่ตั้งของ

ธุรกิจอยูในภาคตะวันออก 

 5.1.2 สรุปขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล 

พบวา ระยะเวลาเปนคูคาบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด อยูในชวงมากกวา 4 ปข้ึนไป ซื้อแปง 

มันสำปะหลังฮาลาลเพราะไดรับความสะดวกในการขนสง ความถี่ในการเลือกซื้อแปงมันสำปะหลัง 

ฮาลาลอยูในชวง 1 – 2 ครั้งตอเดือน แหลงขอมูลที่ไดรับขอมูลแปงมันสำปะหลังฮาลาล คือ หนาราน

ของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด วัตถุประสงคในการซื้อเพ่ือใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตใน

อุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร จำนวนเงินที่ซื้อมากกวา 1,000,0001 และรูปแบบการจายชำระคือ 

เครดิต เชน 14 , 30 วัน 

 5.1.3 สรุปขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่

สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาลโดยรวมระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

เปนรายประเด็นแลวพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูทีใ่นระดับมากที่สุดตอการตัดสินใจซื้อแปง

มันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาลทั้ง 4 ดาน โดยมากที่สุดในดานดานการบรรจุภัณฑ และการ

ขนสง รองลงมาคือ ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา และนอยที่สุด คือ  

ดานกระบวนการผลิต 
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5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 พบวา ยอมรับสมมติฐาน ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลสงผล

ตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานยอยที่ 1.1 พบวา ยอมรับสมมติฐาน ปจจัยดานการรับรอง

มาตรฐานสากลฮาลาลดานวัตถุดิบสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานยอยที่ 1.2 พบวา ยอมรับสมมติฐาน ปจจัยดานการรับรองมาตรฐาน 

สากลฮาลาลดานกระบวนการผลิตสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานยอยที่ 1.3 พบวา ยอมรับสมมติฐาน ปจจัยดานการรับรองมาตรฐาน 

สากลฮาลาลดานการบรรจุภัณฑ และการขนสงสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผาน

มาตรฐานฮาลาล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานยอยที่ 1.4 พบวา ปฏิเสธสมมติฐาน ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากล 

ฮาลาลดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

 

5.3 อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 กลาวคือ  ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลของการผลิต

สินคาและบริการใหความสำคัญดวยกัน 4 ดาน คือ ดานวัตถุดิบปลอดภัยไมมีสารพิษอันตราย การ

ดำเนินการที่เนนดานกระบวนการผลิตแปรรูปมันสำปะหลังท่ีถูกหลัก โดยเปนการจัดการและควบคุม

กระบวนการผลิต ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสงท่ีไมเจือปน และดานความปลอดภัยดาน

สุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา การดำเนินงานของพนักงานภายในโรงงานมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

อยางเครงครดั ซึ่งเปนกระบวนการที่ยึดไปตามตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามของ อัสมัน แตอาล ี

(2552) สอดคลองกับเรื่องมาตรฐานการดำเนินงานการผลิตอาหารภายใตเครื่องหมายฮาลาลของผู

ประกอบธุรกิจอาหารในจังหวัดนนทบุรี ของ อารยา อายุบเคน (2557) พบวา การดำเนินงานดาน 

ฮาลาลเปนการบริหารท่ีเนนถึงกระบวนการในดานตาง ๆ ประกอบดวยดานวัตถุดิบ ดานกระบวนการ

ผลิต และดานการบรรจุภัณฑ และการขนสงใหดำเนินการอยางมีคณุภาพ ซึ่งหากวามีการ
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เตรียมพรอมและวางแผนในเรื่องเหลานี้ใหสอดคลองตามบทบัญญัตขิองศาสนาอิสลามยอมสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  

ผลการทดสอบสมมติฐานยอยที่ 1.1 พบวา ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากล  

ฮาลาลดานวัตถุดิบสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานยอยที่ 1.1 กลาวคือ วัตถุดิบในที่นี้คือมันสำปะหลัง

มัน บริษัทจะตองมีการกำจัดสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกกอน โดยมันสำปะหลังจะตองไมมีสารปรุงแตงใน

วัตถุดิบที่ตองหามตามหลักการอิสลาม ซึ่งในข้ันตอนหลังจากที่หัวมันสำปะหลังผานการตรวจสอบ

คุณภาพแลว จะถูกสงเขาสูตะแกรงรอนดินและทราย เพ่ือแยกเอาดินออก จากนั้นนำเขาสูเครื่องลาง

เพ่ือทำความสะอาดหัวมันอีกครั้ง โดยข้ันตอนเปนไปตามหลักมาตรฐานฮาลาล ซึ่งเปนสิ่งที่ลูกคาให

ความสำคัญ หากผูบริโภคมีความเชื่อมั่นยอมสงผลตอการตัดสินใจซื้อมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิด

เรื่องระบบการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑสัตวมุงสูฮาลาลของ ไชยวรรณ วัฒนจันทร (2555) พบวา 

ผูประกอบการธุรกิจฮาลาลใหความสำคัญกับวัตถุดิบที่ใชในสายการผลิตตามมาตรฐานฮาลาลจะชวย

เพ่ิมโอกาสในการแขงขันทางการตลาด 

ผลการสมมติฐานยอยท่ี 1.2 พบวา ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลดาน

กระบวนการผลิตสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานยอยที่ 1.2 กลาวคือ การรับรองมาตรฐานสากล 

ฮาลาลดานกระบวนการผลิตที่มีคณุภาพในเรื่องของสถานที่ผลิตตองมีความสะอาด ปลอดภัยจากสิ่ง

ปนเปอนและแยกออกจากการผลิตที่ไมฮาลาล การเก็บรักษามันสำปะหลัง ที่เปนวัตถุดิบตองไมมีการ

ปะปนหรือตองไมมีการไดสัมผัสกับภาชนะบรรจุที่ตองหาม กระบวนการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑแปงมัน

สำปะหลัง ตามมาตรฐานฮาลาลทุก ๆ ขั้นตอน ผูประกอบการในประเทศไทยมีความเชือ่มั่นตอ

เครื่องหมายฮาลาล เพราะการรับรองฮาลาลนั้นจะตองมีการผานกระบวนการตาง ๆ ตามขอกำหนด 

สอดคลองกับแนวคิดเรื่อง การศกึษาความรูความเขาใจในการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของชุมชน

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ของ 

ชนัญรักฒ สุวรรณวัฒน (2560) พบวา ผูประกอบการที่ขายอาหารฮาลาลมีความรูความเขาใจในดาน

กระบวนการผลิตอยูในระดับมากที่สุด โดยกระบวนการผลิตอาหารฮาลาลตองถูกตองตามหลักศาสนา

อิสลาม 

ผลการสมมติฐานยอยท่ี 1.3 พบวา ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาล 

ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสงสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานยอยที่ 1.3 กลาวคือ การรับรอง

มาตรฐานสากลฮาลาลดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง โดยการบรรจุภัณฑมีพนักงานควบคุม

คุณภาพ กอนการบรรจุภัณฑกับการขนสงใชระยะเวลาไมนานที่สงผลตอคุณภาพและการสูญเสียของ



52 

 

ผลิตภัณฑ ซึ่งการไดรับความสะดวกในการขนสงนั้น เปนสิ่งที่ลูกคามพีฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแปง

มันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารฮาลาลของ วิริยา บุญมาเลิศ (2560) พบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับ

ดานบรรจุภัณฑในขอไมทำมาจากสิ่งที่ประกาศวาเปนนญิสตามศาสนบัญญัติอิสลามในระดับมากที่สุด  

  ผลการสมมติฐานยอยที่ 1.4 พบวา ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลใน

ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนาไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผาน

มาตรฐานฮาลาล ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานยอยที่ 1.4 กลาวคือ พนักงานที่ผลิตแปงมันสำปะหลังฮา

ลาลไมจำเปนตองเปนมุสลิม หรือการที่พนักงานที่อยูในสายการผลิตนั้นไมไดนับถือศาสนาอิสลาม

ไมไดมีผลตอการตัดสินใจซื้อของลูกคา จากผลการศึกษาความคิดเห็นในงานวิจัยครั้งนีก้ลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นพบวาพนักงานที่ผลิตแปงมันสำปะหลังฮาลาลไมจำเปนตองเปนมุสลิม 

มีความคดิเห็นในระดับมากที่สุด โดยลูกคาสวนใหญใหความสำคัญกับการที่กระบวนการปฏิบัตถิูกตาม

ขอกำหนดของฮาลาล ผลดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดเรื่อง การจัดการดานการรับรองมาตรฐาน

อาหารฮาลาลที่สงผลตอการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของผูประกอบการอาหารไทย ของ 

อริยา สงแสงชัย (2558) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา ผูประกอบการตระหนักถึงดานการจัดการความ

ปลอดภัยดานสุขลักษณะใหเปนไปตามแนวคิดฮาลาลในเรื่องของการฝกอบรมพนักงานใหมีความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามขอกำหนดฮาลาล 

 

5.4 ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลไปใช  

ธุรกิจหรือองคกรที่ดำเนินการเก่ียวกับแปงมันสำปะหลัง สามารถนำผลการศึกษาเรื่องปจจัย

ดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮา

ลาล ไปใชไดดังนี้ 

5.4.1 การจัดการการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลท่ีสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมัน

สำปะหลังโดยรวม กระบวนการผลิตที่ยึดหลักการตามศาสนาอิสลามประกอบดวยข้ันตอนสำคัญ  

4 ขั้นตอน คือ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ และการขนสง รวมถึงความปลอดภัยดาน

สุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา โดยจากผลการศึกษาธุรกิจที่เปนผูผลิตควรมุงเนนดานกระบวนการผลิต

มากที่สุด เนื่องจากเปนดานที่ผูซื้อใหความสำคัญเปนอันดบัแรก รวมถึงการความสำคัญกับวัตถุดิบ 

และรวมถึงดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง ที่เปนไปตามมาตรฐานฮาลาล อีกทั้งความปลอดภัยที่

สอดคลองตามหลักศาสนา  

5.4.2 การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลในดานวัตถุดิบ ธุรกิจที่เปนผูผลิตควรใหความสำคัญ

กับแนวทางการเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่มาจากหัวมันสำปะหลังท่ีนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑแปงมัน

สำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล โดยกระบวนการจัดการดานวัตถุดิบ มันสำปะหลังไมไดถือเปนพืช
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ตองหามตามขอบัญญัติ แตหากวามีสิ่งท่ีปนเปอนมาในมันสำปะหลัง แตสามารถทำการคัดแยกหัวมัน

ที่มีเหงาติดมาและสิ่งเจือปนอ่ืน ๆ ออก ดึงเอาสารพิษหรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ สวนผสม สารปรุงแตงใน

วัตถุดิบที่ตองหามตามหลักการอิสลามออกได ก็จะอนุญาตใหถูกหลักตามขอฮาลาลได รวมถึงมัน

สำปะหลังผานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลไดมีกระบวนการชำระลางหรือดึงสารพิษเสพติดออก

กอนกระบวนการผลิตในข้ันถัดไป ซึ่งเปนสิ่งที่ผูประกอบการใหความสำคัญตอการที่จะตัดสินใจซื้อ  

5.4.3 การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลในดานกระบวนการผลิต ธุรกิจที่เปนผูผลิตควรให

ความสำคัญกับกระบวนการจัดการดานกระบวนการผลิต โดยกระบวนการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑแปง

มันสำปะหลัง กระบวนการในการจายหัวมันเขาผลิต การสับเหงา การลางกอนสงหัวมันสูสายพาน

ลำเลียงเพ่ือเขาสูขั้นตอนการสับหัวมัน จำตองเนนสถานที่ผลิตแปงมันสำปะหลังตองมีความสะอาด 

ปลอดภัยจากสิ่งปนเปอนและแยกออกจากฐานการผลิตที่ไมฮาลาลอยางชัดเจน รวมถึงอุปกรณที่ใช

ผลิตตองมีการลางใหสะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ไมควรใชรวมกับการผลิตที่ไมฮาลาล  

5.4.4 การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลในดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง ธุรกิจที่เปน

ผูผลิตควรใหความสำคัญกับกระบวนการจัดการดานบรรจุภัณฑ และการขนสง โดยการบรรจุภัณฑมี

การมีพนักงานควบคุมคุณภาพ กอนการบรรจุภัณฑ รวมถึงการขนสงแปงมันสำปะหลังจะตองแยก

สัดสวนเฉพาะแปงมันสำปะหลังท่ีไดมาตรฐานฮาลาล ไมปะปนกับผลิตภัณฑที่ไมฮาลาล และตองใช

ระยะเวลาการขนสงไมนานเพ่ือคงคุณภาพและการสูญเสียของผลิตภัณฑ ซึ่งการที่ลูกคาไดรับความ

สะดวกในการขนสงจะสงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

5.4.5 การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลในดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลัก

ศาสนา ผูประกอบการที่เปนลูกคาไมไดใหความสำคัญกับการที่พนักงานผูผลิตตองเปนมุสลิม แตธุรกิจ

จะตองมีการใหความรูและจัดฝกอบรมใหแกพนักงานเก่ียวกับขั้นตอนในการจัดการหรือปฏิบัติงาน

ดานผลติแปงมันสำปะหลังฮาลาลอยางถูกตองตามขอกำหนดการผลิตฮาลาล การแตงกายของ

พนักงานจะตองมีความสะอาดโดยไมกอใหเกิดความสกปรกที่จะเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร 

ที่ผลิต 

 

5.5 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งไป  

เพ่ือใหผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายตอไป โดยจะประโยชนในการอธิบายปรากฏการณ

และปญหาทางดาน การรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ี

ผานมาตรฐานฮาลาล หรือปญหาอื่นที่มีความเกี่ยวของกัน ผูทำวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นสำหรับ

การทำวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
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 5.5.1 กลุมตัวอยางในครั้งน้ีเปนการศึกษาคูคาของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด เพ่ือใหไดผล

การศกึษาที่ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนควรเลือกกลุมตัวอยางท่ีแตกตางจากการศึกษาในครั้งน้ี เชน 

การศกึษาผูประกอบการท่ีมีการซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาลของบริษัทอ่ืน ๆ    

 5.5.2 การวิจัยครั้งนี้ใชการศึกษาเชิงปริมาณ โดยในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการใช

แบบสอบถามออนไลน ซึ่งไมสามารถลงลึกในรายละเอียดไดมากตามที่ตองการ สงผลใหขอมูลไมมี

ความหลากหลาย เนนความสำคัญที่คำถามของผูถามเทานั้น ดังนั้น การศกึษาในครั้งตอไปหาก

ตองการขอมูลที่ลึกขึ้นและครอบคลุม ควรใชงานวิจัยเชิงคุณภาพมารวมดวยจะทำใหไดรับขอมูลที่

ละเอียดมากยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง ปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ : กรณีศึกษาบริษัท 

สระแกวเจริญ จำกัด 

 

 

คำชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคความคิดเห็นตอปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากล 

ฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลัง: กรณีศึกษา บริษัท สระแกวเจริญ จำกัด ผูศกึษา

จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอรับรองวาจะเก็บรักษาเปน

ความลับตามจรรยาบรรณของนักศึกษาอยางเครงครัดและจะนำเสนอผลการวิเคราะหในภาพรวม

เทานั้น 

 

แบบสอบถาม แบงเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

สวนที่ 3 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการ

ตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีผานมาตรฐานฮาลาล 

สวนที่ 4 คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

สวนที่ 5 คือ ขอคดิเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 
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สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง: กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) หนาคำตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 

1. เพศ 

(  )   ชาย   (  )   หญิง 

2. อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

(  )   นอยกวา 21 ป  (  )   21 – 30 ป    

(  )  31 – 40 ป   (  )  41 – 50 ป 

(  )  51 – 60 ป   (  )  มากกวา 60 ป 

3. ระดับการศึกษา 

(  )  ต่ำกวาปริญญาตรี  

(  )   ปริญญาตรี    

(  )   สูงกวาปริญญาตรี 

4. ดำรงตำแหนงใดในองคกร 

(  )  ผูบริหารระดับสูง  (  )  ผูบริหารระดับกลาง 

(  )  หัวหนาฝาย/หัวหนาแผนก (  )  พนักงานฝายจัดซื้อ/ฝายขาย 

(  )  อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

5. ประเภทธุรกิจ          

 (  )  กิจการเจาของคนเดียว    (  )   หางหุนสวน    

 (  )  บริษัทจำกัด         (  )  บริษัท(มหาชน)จำกัด 

 (  )  อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

6. ขนาดของสถานประกอบการของทาน 

(  )  มีทุนจดทะเบียนไมเกิน 1 ลานบาท    (  )  มีทุนจดทะเบียน 1-10 ลานบาท 

(  )  มีทุนจดทะเบียนมากกวา 10 ลานบาทขึ้นไป       

6. ระยะเวลาในการกอตั้งขององคกร 

(  )  ต่ำกวา 5 ป     (  )  6 - 10 ป 

(  )  11 - 20 ป    (  )  มากกวา 21 ป ขึ้นไป 

7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคกร 

(  )  ต่ำกวา 1 ป     (  )  1 - 3 ป 

(  )  4 – 10 ป    (  )  มากกวา 11 ป ขึ้นไป 
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8. ประเภทผลิตภัณฑของธุรกิจของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  )  แปง    (  )  กระดาษ 

(  )  กาว    (  )  เครื่องปรุงรส 

(  )  เสนกวยเตี๋ยว/เสนขนมจีน  (  )  ขนมขบเคี้ยว 

(  )  อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

9. จำนวนพนักงานในบริษัทของทาน   

(  )  นอยกวา 20 คน   (  )  21 - 50 คน 

(  )  51 – 100 คน   (  )  มากกวา 101 คน 

10. พื้นที่ตั้งของธุรกิจ 

(  )  ภาคเหนือ   (  )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(  )  ภาคกลาง   (  )  ภาคตะวันออก 

(  )  ภาคตะวันตก  (  )  ภาคใต 

 

สวนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

คำชี้แจง: กรุณาทำเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) หนาคำตอบที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 

1. ทานเปนคูคาบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด มานานเทาใด 

(  )  นอยกวา 1 ป   (  )  1-2 ป 

(  )  3-4 ป    (  )  มากกวา 4 ปขึ้นไป 

2. สาเหตุที่ทานเลือกซื้อแปงมันสำปะหลังฮาลาลจากบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  )  ราคาสมเหตุสมผล   (  )  สะอาด/ถูกสุขลักษณะ 

(  )  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  (  )  มีมาตรฐานฮาลาล 

(  )  ไดรับความสะดวกในการขนสง (  )  อื่นๆ (โปรดระบุ) …………… 

3. ความถี่ในการเลือกซื้อแปงมันสำปะหลังฮาลาลจากบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด 

(  )  นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน  (  )  1 – 2 ครั้งตอเดือน 

(  )  3 – 4 ครั้งตอเดือน   (  )  มากกวา 4 ครั้งตอเดือน 

4. ทานไดรับขอมูลแปงมันสำปะหลังฮาลาลของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัดจากแหลงใด 

(  )  หนารานของบริษัท สระแกวเจริญ จำกัด (  )  สื่อออนไลน เชน Facebook 

 (  )  เว็บไซตของบริษัทฯ    (  )  มีผูอ่ืนแนะนำ 

(  )  อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………… 
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5. วัตถุประสงคในการซื้อแปงมันสำปะหลังฮาลาล 

(  )  จำหนายแปงมันสำปะหลังปลีกสงใหกับผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ  

 (  )  ใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารอื่นๆ  

(  )  ใชเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตในอุตสาหกรรมที่ไมใชอาหาร  

(  )  อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………  

6. จำนวนเงินที่ซื้อแปงมันสำปะหลังฮาลาลตอครั้ง 

(  )  นอยกวา 100,000 บาท  (  )  100,001 – 500,000 บาท  

(  )  500,001 – 1,000,000 บาท  (  )  มากกวา 1,000,0001     

7. รูปแบบการจายชำระ 

(  )  จายสด   (  )  เครดิต เชน 14 , 30 วัน  

(  )  อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………  
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ

แปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

คำชี้แจง: โปรดพิจารณาคำตอบในขอตอไปนี้ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว 

 

 

ปจจัยดานการรับรอง 

มาตรฐานสากลฮาลาล 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย นอยท่ีสุด 

ดานวัตถุดิบ  

1. สวนผสม ไมมีสารปรุงแตงในวัตถุดิบที่

ตองหามตามหลักการอิสลาม 

     

2. มันสำปะหลังผานการรับรอง

มาตรฐานสากลฮาลาลไดมีกระบวนการ

ชำระลางหรือดึงสารพิษเสพติดออกจาก

มัน 

     

3. มีการนำมันสำปะหลังมาทำการ

สิ่งเจือปนอื่น ๆ ออก 

     

ดานกระบวนการผลิต 

1.สถานที่ผลิตมีความสะอาด ปลอดภัย

จากสิ่งปนเปอนและแยกออกจากการผลิต

ที่ไมฮาลาล 

     

2.เครื่องจักร เครื่องมือที่ใชในการผลิตมี

ความสะอาด และไมปะปนกับการผลิตไม

ฮาลาล 

     

3.การใชหรือเก็บรักษาอุปกรณที่ใชในการ

ผลิตแปงมันสำปะหลัง มีการแยกออกจาก

สิ่งท่ีไมฮาลาล 

     

4.อุปกรณที่ใชผลิตที่ไมฮาลาลมากอน มี

การลางใหสะอาดตามบัญญัติศาสนา

อิสลาม 
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ปจจัยดานการรับรอง 

มาตรฐานสากลฮาลาล 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย นอยท่ีสุด 

ดานการบรรจุภัณฑ และการขนสง 

1.การบรรจุภัณฑมีการมีพนักงานควบคุม

คุณภาพ กอนการบรรจุภัณฑ 

     

2.สถานที่และอุปกรณบรรจุภัณฑมีความ

สะอาด ปราศจากอันตรายการ

กระบวนการ 

     

3.การขนสงใชระยะเวลาไมนานที่สงผลตอ

คุณภาพและการสูญเสียของผลิตภัณฑ 

     

ดานความปลอดภัยดานสุขลักษณะที่ถูกหลักศาสนา 

1.บริษัทมีการใหความรูและฝกอบรมที่ใน

การจัดการกับการผลิตแปงมันสำปะหลัง

ฮาลาลที่ถูกตองใหกับพนักงาน 

     

2.พนักงานมีความเขาใจกับขั้นตอนในการ

จัดการแปงมันสำปะหลังฮาลาล 

     

3.พนักงานที่ผลิตแปงมันสำปะหลังฮาลาล

ไมจำเปนตองเปนมุสลิม 
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สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อแปงมันสำปะหลังที่ผานมาตรฐานฮาลาล 

คำชี้แจง: โปรดพิจารณาคำตอบในขอตอไปนี้ที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว 

ระดับความคิดเห็น  5 = เห็นดวยอยางยิ่ง 

   4 = เห็นดวย 

   3 = ไมแนใจ 

   2 = ไมเห็นดวย 

   1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 

สวนที ่5 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลา ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

การตัดสินใจซื้อ 
ความคิดเห็นของทาน 

5 4 3 2 1 

1. ทานรับรูขอกำหนดของกระบวนการผลิตตามมาตรฐานฮาลาลจึงทำให

ทานตัดสินใจซื้อซื้อแปงมันสำปะหลังที่ไดรับรองมาตรฐานฮาลาล 

     

2.ทานตั้งใจจะซื้อแปงมันสำปะหลังที่ไดรับรองมาตรฐานฮาลาล เพ่ือให 

supplier และลูกคาของทานมีความมั่นใจตอผลิตภัณฑในธุรกิจของทาน 

     

3. เมื่อทานหาขอมูลดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลแลว ทานจะ

ตัดสินใจซื้อทันทีแบบไมลังเล 

     

4. เมื่อทานเปรียบเทียบขอมูลดานการรับรองมาตรฐานสากลฮาลาลแลว 

ทานจะตัดสินใจซื้อทันทีแบบไมลังเล 

     

5. ทานตองการที่จะซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีไดรับรองมาตรฐานฮาลาลอยาง

ตอเนื่อง 

     

6. ทานพิจารณาที่จะซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีไดรับรองมาตรฐานฮาลาลที่ผลิต

โดยผูผลิตที่ไมใชมุสลิม 

     

7. ทานคิดวาจะแนะนำใหผูอ่ืนซื้อแปงมันสำปะหลังท่ีไดรับรองมาตรฐานฮา

ลาลเหมือนที่ทานเคยซื้อ 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวแพรวพรรณ สุทธิโพธินันท 

 

อีเมล    Praewpan.sutt@bumail.net 

 

ประวัติการศึกษา  - 2563 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

    - 2559 การจัดการวิศวกรรม, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร 

     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ประสบการณการทำงาน          Exports Sale Executive, Asiatic Argo Industry Co., Ltd                                 

                                            

                                            

                                            

 


