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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียน และ 2) เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลกับความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยด้านบทบัญญัติของศาสนาอสิลามในเร่ืองฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตัวอย่างคือ 

นักทอ่งเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน จ านวน 385 คน ใช้

วิธีการสุ่มตามสะดวกเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่  แบบสอบถาม มีค่า

ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.701 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน (Inference Statistics) ได้แก่ การแจก

แจงไคสแควร์ (Chi-Square) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการหา

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียน 

พบว่า (1) ผู้ร่วมเดินทางผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกที่พักค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่พ านักอยู่ใน

ประเทศไทย และช่วงเวลาในการเดินทางมีความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ (2) จ านวนคร้ังใน

การเดินทางมาประเทศไทยผู้ร่วมเดินทางผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกที่พัก และค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา

ที่พ านักอยู่ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคลด้านอายุ(3) จ านวนคร้ังในการเดินทางมา

ประเทศไทยผู้ร่วมเดินทางผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกที่พักค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่พ านักอยู่ใน

ประเทศไทย และประเภทที่พักมีความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคลด้านสถานภาพ (4) ระยะเวลาที่พ านัก

อยู่ในประเทศไทยค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่พ านักอยู่ในประเทศไทยประเภทที่พัก และช่วงเวลาในการ

เดินทางมีความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคลด้านรายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือน และ (5) ผู้ร่วมเดินทาง และ

ค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาที่พ านักอยู่ในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับลักษณะส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย พบว่า (1) 

นักทอ่งเที่ยวที่มีอายุต่างกนัให้ความส าคัญต่อปัจจัยบทบัญญัติของศาสนาอิสลามในเร่ืองฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยวด้านที่พักอยู่ใกล้ศาสนสถาน (มัสยิด) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (2) นักท่องเที่ยวที่มี

สถานภาพต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยบทบัญญัติของศาสนาอิสลามในเร่ืองฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านมีพ้ืนที่ส่วนตัวส าหรับสุภาพสตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (3) 

นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือนต่างกันให้ความส าคัญต่อปัจจัยบทบัญญัติของศาสนาอิสลามใน

เร่ืองฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีที่ละหมาดจัดไว้เป็นสัดส่วน และมีภาชนะแยก

ให้บริการเฉพาะอาหารฮาลาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 (4) นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่าง

                                                 
1
นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรบริหารธรุกจิ สาขาวิชาธรุกจิอาเซียน คณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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กันให้ความส าคัญต่อปัจจัยบทบัญญัติของศาสนาอิสลามในเร่ืองฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านที่พัก

อยู่ใกล้ศาสนสถาน (มัสยิด) ที่พักอยู่ใกล้ชุมชนมุสลิม ห้องน ้าของแหล่งท่องเที่ยวต้องมีสายช าระ สถานที่

ทอ่งเที่ยวมีที่ละหมาดจัดไว้เป็นสดัส่วน มีบริการอาหารฮาลาลที่โรงแรมโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอน มีสบู่

ดินไว้ส าหรับการช าระล้างสิ่งสกปรกตามหลักการของศาสนา (นายิส) ในห้องน ้าของโรงแรม และมีภาชนะ

แยกให้บริการเฉพาะอาหารฮาลาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ค าส าคญั: พฤติกรรมการทอ่งเที่ยวนักทอ่งเที่ยวมุสลิม 

 

บทน า 

แรงผลักดันส าคัญที่ส่งผลกระตุ้นต่อธุรกิจการท่องเที่ยวในภมิูภาคอาเซียน เกิดขึ้นจากการประชุม

สุดยอดผู้น าอาเซียนคร้ังที่ 14 (The 14th ASEAN Summit) ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพน้ัน ประเทศสมาชิก

มีความเหน็ชอบและให้ความส าคัญในเร่ืองการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในภมิูภาค (Intra-ASEAN 

Travel and Tourism) เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจของประเทศในภมูิภาค  แนวทางการส่งเสริมการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของอาเซียน ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวส าหรับเยาวชน การจัดท าแผนยุทธศาสตร์

การท่องเที่ยวของอาเซียนระหว่าง ปี 2554-2558 การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของอาเซียน และการสร้าง

มาตรการจูงใจให้นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติอาเซียนเดินทางในภูมิภาคมากข้ึน การส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ท่องเที่ยวทางเรือส าหรับเยาวชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับ จีน ญ่ึปุ่น เกาหลี 

อินเดีย และรัสเซีย  โดยเน้นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ

เครือข่ายให้มากขึ้ น ทั้งน้ี ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากตลาดท่องเที่ยวอาเซียนและการสร้างจุดขาย

ร่วมกับประเทศอาเซียนให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยขณะน้ีอาเซียนได้มีการจัดท ากรอบความตกลง

ยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Visa Exemption) ให้กับนักท่องเที่ยวอาเซียนและก าลังเจรจาจัดท า

ความตกลง Single Visa ให้กับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่สาม (กรมอาเซียน, 2552) ซ่ึงจากมติความ

เหน็ชอบจากการประชุมสดุยอดผู้น าอาเซียน คร้ังที่ 14 และสาระส าคัญของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 

พ.ศ. 2555-2559 มีความพยายามที่จะพัฒนาการทอ่งเที่ยว และสร้างศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวมา

สู่ภูมิภาคน้ี ทั้งการอ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนเอง และการเช่ือมโยง

นักทอ่งเที่ยวจากต่างประเทศ อย่างไรกต็ามยังไม่มีแผนที่ชัดเจนในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวมุสลิมซ่ึง

มีเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากรมุสลิม 231,291,000 ล้านคน (Pew 

Research Center, 2009)และประชากรโลกที่เป็นมุสลิมน้ันมีมากถึง 1.57 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 

ของจ านวนประชากรโลกทั้งหมด ซ่ึงมุสลิมร้อยละ 20 อยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มี

ประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลก คือ 203 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13 ของประชากรมุสลิมทั่วโลกจะเหน็ได้ว่า

ตลาดของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมีขนาดที่ใหญ่มากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิมในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียนด้วยกนั 
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การปรับตัวของภาคธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญเป็น

อย่างย่ิง  โดยเฉพาะธุรกจิโรงแรมซ่ึงนักทอ่งเที่ยวต้องพ านักเสมือนเป็นบ้านที่สอง ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่มีวิถีในการด าเนินชีวิตผูกพันกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม  

การให้บริการต่างๆ จึงต้องมีความสอดคล้องและไม่ขัดต่อข้อห้ามทางศาสนา จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้

เตรียมความพร้อม เพ่ือพัฒนาการให้บริการกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ให้มีความสอดคล้องกับ

บทบัญญัติของศาสนาอสิลาม และรับรู้ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีในอนาคต 

 

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม

อาเซียน 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักทอ่งเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียน 

3. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็เกี่ยวกบัปัจจัยด้านบทบัญญัติของศาสนาอิสลามในเร่ืองฮาลาล

ที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยวโดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคลล 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของ

นักทอ่งเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียน 

2. ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยด้านบทบัญญัติของศาสนา

อสิลามในเร่ืองฮาลาลที่เกี่ยวข้องกบัการทอ่งเที่ยวแตกต่างกนั 

 

ประโยชนที์ไ่ดร้บั 

1. ท าให้ทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมและน าไป

วางแผนการตลาดส าหรับนักทอ่งเที่ยวชาวมุสลิมต่อไป 

2. สามารถน าผลการวิจัยมาปรับปรุงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนักทอ่งเที่ยวชาวมุสลิมได้ 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจาก

ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน เมียนมาร์ ฟิลิปินส์ เวียดนาม  

กัมพูชา และลาว ตัวอย่างในการศึกษาคือ นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจาก

ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน จ านวน 385 คน จากน้ันใช้วิธกีารสุ่มแบบตามสะดวกโดยแจกแบบสอบถาม
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ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี 

ได้แก่  แบบสอบถาม โดยผลการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือหรือความเที่ยง (Reliability) มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.701 ซ่ึงนับเป็นค่า

ความเที่ยงของแบบสอบถามที่ถือว่ายอมรับ (มีค่ามากกว่า 0.70) น่ันคือ แบบสอบถามฉบับน้ีอยู่ในเกณฑ์ที่มี

ความเช่ือถือได้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นลักษณะภูมิหลังของตัวอย่าง ประกอบไปด้วยค าถาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส  

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา และประเทศที่มา                                                                                                                   

ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ประกอบไปด้วย  

ความถี่ในการเดินทาง ระยะเวลาที่พ านัก ผู้ร่วมเดินทาง ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว  

ประเภทที่พัก วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง แหล่งทอ่งเที่ยว และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามในเร่ืองฮาลาลที่

เกี่ยวกบัการทอ่งเที่ยว 

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้วิธีเกบ็แบบสอบถามจากตัวอย่าง โดยแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ เพ่ือเกบ็ตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากภมิูภาคอาเซียนบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมูิ และทา่อากาศยานดอนเมืองกรุงเทพจากน้ันตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ก่อนน าไป

วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ  

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงการวิจัยน้ีใช้สถิติอนุมาน ( Inference 

Statistics) ได้แก่ การแจกแจงไคสแควร์ (Chi-Square) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  

 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

เพ่ือให้ข้อค้นพบจากการวิจัยคร้ังน้ี ในประเดน็ที่ส าคัญที่สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ก าหนด

แนวทางในการพัฒนาการทอ่งเที่ยวส าหรับนักทอ่งเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียนผู้วิจัยจึงน าเสนอข้อเสนอแนะที่ได้

จากข้อค้นพบในประเดน็ต่าง ๆ ที่ส าคัญดังต่อไปน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏบัิติที่ได้จากข้อค้นพบ 

1.1 จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียนส่วนใหญ่ต้องการเดินทางไป

ห้างสรรพสินค้าช้ันน า และรู้จักหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจากอินเตอร์เนต็ ดังน้ันหน่วยงานที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทน าเที่ยว

ควรร่วมกนัประชาสมัพันธโ์ปรแกรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาว

มุสลิมอาเซียน ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าช้ันน าผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต จะท าการประชาสัมพันธ์น้ันเข้าถึ ง

นักทอ่งเที่ยวกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 

1.2 จากการศึกษาพบว่า นักทอ่งเที่ยวให้ความส าคัญกบัปัจจัยบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม

ในเร่ืองฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอยูในระดับมาก โดยพบว่า นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญปัจจัย
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บทบัญญัติทางศาสนาอิสลามในเร่ืองฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ มีบริการ

อาหารฮาลาลที่โรงแรมโดยเฉพาะในช่วงเดือนรอมฎอนสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาว

มุสลิมอาเซียน พบว่า อาหารฮาลาลหายาก/มีน้อย ดังน้ัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทน าเที่ยว

ควรร่วมมือกันกับผู้ประกอบการร้านอาหารในประเทศไทย จัดกิจกรรมอาหารฮาล และท าแผนที่หรือคู่มือ

แนะน าร้านอาหารฮาลไว้เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบันักทอ่งเที่ยว 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการวิจัยในคร้ังน้ี สามารถน าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาหรือวิจัยใน

คร้ังต่อไป ดังน้ี 

2.1 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เพ่ือน าข้อค้นพบมาสนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

โดยอาจรวมรวบข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ หรือประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) 

2.2 ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) ของสถานการณ์การ

ทอ่งเที่ยวของนักทอ่งเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียนในประเทศไทยส าหรับพัฒนาหรือปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด

ให้สอดคล้องกบัความต้องการของนักทอ่งเที่ยวชาวมุสลิมอาเซียน 
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