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ปั จจัยความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจอาหารฮาลาล
เพื่อการท่ องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
Key Success Factors in Operating a Halal Food Business for
Tourism in Phuket Province
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และปั จจัยความสาเร็ จใน
การดาเนินธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบ
ผสมผสาน โดยการสัมภาษณ์ และใช้ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิง
เนือ้ หา การวิเคราะห์ องค์ ประกอบ การวิเคราะห์ หาค่าความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
สมการถดถอยพหุคณ
ู ผล การวิจยั พบว่า สภาพปั จจุบนั ของธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้ มเติบโตสูงขึ ้น และปั จจัยความสาเร็ จในการดาเนิน
ธุ รกิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วประกอบด้ ว ย 2 ส่ว น คื อ 1) ปั จ จัย หลัก ด้ า น
ร้ านอาหาร ฮาลาล ประกอบด้ วย ความน่าเชื่อถือ การมีเอกลักษณ์ คุณภาพด้ านการ
บริ ก าร การเข้ าถึ งสถานที่ ตัง้ การเป็ น มื อ อาชี พ ด้ า นอาหารฮาลาลเพื่ อ รสชาติ แ ละ
คุณภาพอาหาร สิง่ อานวยความสะดวกภายในร้ าน และความรับผิดชอบต่อสังคม
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2) ปั จจั ย สนั บ สนุ น ประกอบด้ วย การสร้ างความเข้ าใจด้ านอาหาร ฮาลาลแก่
ผู้ ประกอบการ การผลั ก ดั น ร้ านอาหารให้ ได้ รั บ มาตรฐานการบริ ก ารอาหาร
ฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว การสร้ างบรรยากาศที่ เป็ นมิ ต รกับ นัก ท่ อ งเที่ ย วมุ ส ลิ ม
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ฮาลาลและอาหารฮาลาล การสร้ างการรับรู้สญ
ั ลักษณ์
ฮาลาลไทย การเชื่อมโยงอาหารฮาลาลกับการท่องเที่ย วชุมชน และการสร้ างเครื อข่าย
ธุรกิจฮาลาล
คาสาคัญ : อาหารฮาลาล การท่องเที่ยวฮาลาล ธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต
Abstract
The purposes of this research were to study the current state of halal
food for tourism in Phuket and to identify the key success factors of halal food
business operation for tourism in Phuket province. The research was used
mixed methods by interviews and questionnaires. The data were analyzed by
content analysis, factor analysis, correlation analysis and multiple regression.
The results were as follows: 1) The halal food business for tourism in Phuket
was likely to expand due to the growth of global Muslim tourists. Muslim tourists
had positive attitudes towards halal food consumption in Phuket. Tourists used the
internet to find Phuket Halal food information, paid less than 1,000 baht per meal,
and solved problems by having seafood when halal food restaurants could not be
found. 2) The key success factors of halal food business operation for tourism in
Phuket consisted of two main parts: First, main factors from halal food restaurants
included reliability, identity, service quality, location accessibility, professional in
halal food, distinctive taste and quality of food, restaurant facilities, and social
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responsibility. Second, supporting factors included training halal food management
to be entrepreneurs, helping halal food restaurants to get halal certified, creating a
friendly atmosphere for Muslim tourists, halal tourism and halal food public
relations, building up Thai halal symbol recognition, integrating halal food with
community tourism, and creating a halal business network.
Keywords: Halal Food, Halal Tourism, Halal Food Business for Tourism, Phuket
Province
บทนา
ศูน ย์ วิ จัย พิ ว (Pew Research Center, 2015) ได้ ศึ ก ษาว่ า ปี ค.ศ. 2010 –
2050 ประชากรมุสลิม จะเพิ่ ม จ านวนอย่างรวดเร็ ว ซึ่งส่งผลให้ ต ลาดอาหารฮาลาล
มีศักยภาพสูง โดยมี มูลค่าประมาณ 6,000,000 ถึง 8,000,000 ล้ านบาท ในขณะที่
ตลาดท่องเที่ยวมุสลิมเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ วในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก ในปี ค.ศ. 2014
มูลค่าการใช้ จ่ายสาหรับการท่องเที่ยวของมุสลิมโลกคิดเป็ น 1.45 แสนล้ านดอลลาร์ จาก
นักท่องเที่ยวมุสลิม จานวน 108 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของมูลค่าการใช้ จ่ายด้ านการ
ท่องเที่ยวทัว่ โลกทังหมด
้
และคาดการณ์ ว่าภายในปี ค.ศ. 2020 จะมีนกั ท่องเที่ยวมุสลิมทัว่
โลกเพิ่มขึ ้นเป็ น 150 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 11 ของตลาดการท่องเที่ยว และมีมูลค่า
การใช้ จ่ ายเพิ่ ม ขึน้ เป็ น 2 แสนล้ านดอลลาร์ (Mastercard - Crescentrating, 2015)
ประเทศไทยเป็ น 1 ใน100 จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวของชาวมุสลิม
และได้ รับคะแนนจากดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมโลก ปี ค.ศ. 2015 ในภาพรวม ร้ อยละ 59.2
(Mastercard-Crescentrating, 2015) และในปี ค.ศ. 2017 ร้ อยละ 61.8 (MastercardCrescentrating, 2017) เป็ นอันดับสองรองจากประเทศสิงคโปร์ สาหรับกลุม่ ประเทศที่
ไม่ได้ นบั ถือศาสนาอิสลามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ วางแผนกลยุทธ์ให้ ประเทศไทย
เป็ น “จุ ด ห ม าย ป ลาย ท างที่ ต้ อ น รั บ น กั ท ่อ ง เที ่ย ว ม ุส ล ิม (Muslim Friendly
Destination)”เพราะประเทศไทยมี ห ลายสิ่ ง ที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วมุ ส ลิ ม ชอบมาก ฉะนั ้น
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

82 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยว จึง ต้ องหันมาพัฒ นามาตรฐานสินค้ าต่างๆในการ
รองรับตลาดมุสลิม โดยเฉพาะการผลิตอาหารฮาลาล (ไทยรัฐออนไลน์, 2558)
จังหวัดภูเก็ตให้ ความสาคัญกับการท่องเที่ยวฮาลาลมากขึ ้น โดยมียทุ ธศาสตร์ สาคัญ
คื อ “ภูเก็ ตอันดามัน ฮาลาลเพื่ อการท่ องเที่ ยว (Phuket Andaman Halal for Tourism)”
มีก ารเตรี ย มความพร้ อมด้ า นการท่อ งเที่ย วแบบฮาลาลโดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้ น
การบูรณาการฮาลาลร่ วมกับการท่องเที่ยว(เอกราช มูเก็ม, 2557)อาหารฮาลาลเป็ น
ปั จจัยสาคัญ ในการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิม(ศราวุฒิ
อารี ย์ , 2556) แต่ ขณะที่ ผลการส ารวจของเครสเซน เรทติ ง้ และ มาสเตอร์ การ์ ด ได้
ประเมิ นผลคะแนนที่ ประเทศไทยได้ รับจากนักท่องเที่ ยวมุสลิม เกี่ ยวกับความเชื่ อมั่นใน
อาหาร ฮาลาลเพียงร้ อยละ 45 เท่านัน(Mastercard-Crescentrating,
้
2015) และพบว่า
นักท่องเที่ยวมุสลิมที่เดินทางมาประเทศไทยกังวลเรื่ องอาหารการกิน ซึ่งมีโรงแรมและ
ร้ านอาหารในเมื อ งไทยที่ รองรั บ ตลาดฮาลาลโดยตรงน้ อ ยมาก (ประชาชาติ ธุ รกิ จ
ออนไลน์, 2558) อีกทังข้
้ อมูลจากกรมการท่องเที่ยว ระบุว่า มีจานวนร้ านอาหารฮาลาล
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริ การอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว เพียง 69 แห่ง
เท่านั ้นใน 19 จังหวัด และจังหวัด ภูเก็ตซึ่งเป็ นแหล่งท่ องเที่ยวสาคัญ มีเพียง 9 แห่ง
เท่านัน้ (กรมการท่องเที่ยว, 2557) พร้ อมกันนี ้ ยูเนสโกได้ ประกาศให้ จงั หวัดภูเก็ตเป็ น
เมืองสร้ างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) อาหารฮาลาลจึงควรบูรณาการ
และสร้ างมูลค่าเพิ่มเข้ าไปในส่วนนี ้ด้ วย ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาสภาพปั จจุบนั
และปั จจัยความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิ จอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต โดยใช้ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวที่กาหนด
โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งประเทศ
ไทย (สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, 2554) เพื่อพัฒนาธุรกิจ
อาหารฮาลาลซึ่งเป็ น องค์ ป ระกอบสาคัญ ของการท่อ งเที่ ย วฮาลาล และตอบสนอง
แนวทางในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้ เป็ นศูนย์กลางอาหารฮาลาล เพื่อนาไปสู่ความ
เชื่ อมั่น ในการท่องเที่ ยวฮาลาลในจังหวัด ภูเก็ ต โดย สาหรับ นัก ท่อ งเที่ ย วมุสลิมที่ จ ะ
กลายเป็ นตลาดสาคัญในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
ภูเก็ต
2.เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อ
การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบการวิจยั แบบผสมผสาน ระหว่างการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยมี
ขันตอนในการด
้
าเนินการ ดังนี ้
1) การศึก ษาสภาพปั จ จุบัน ของธุ รกิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วใน
จังหวัดภูเก็ตมีการดาเนินการ ดังนี ้
(1) การสัม ภาษณ์ ผ้ ูใ ห้ ข้ อ มูล หลัก ประกอบด้ ว ยผู้ ประกอบการ
ร้ านอาหารฮาลาลที่ ผ่า นการรั บ รองมาตรฐานการบริ ก ารฮาลาลเพื่ อ การท่อ งเที่ ย ว
จานวน 4 คน และที่ยงั ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการบริ การฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
จานวน 22 คน รวมทังผู
้ ้ เชี่ยวชาญด้ านการบริ การอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต จานวน 4 คน ทัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยสัมภาษณ์ จนข้ อมูลอิ่มตัว ในจานวนกลุ่มผู้ให้
ข้ อมูลหลัก 30 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ างซึ่งผู้วิจยั กาหนด
คาถามมาจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ อง และจากมาตรฐานการบริ การอาหาร
ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว (สานักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย, 2554)
ผู้วิจัยได้ นาแบบสัมภาษณ์ ไปปรึ กษาอาจารย์ที่ปรึ กษา เก็ บข้ อมูลตัง้ แต่ พ.ศ. 25602561 ใช้ ระยะเวลาสัม ภาษณ์ ค นละ 1-2 ชั่วโมงในวัน เวลาที่ ผ้ ูให้ ข้อ มู ลหลัก สะดวก
สถานที่สัม ภาษณ์ เป็ น สถานประกอบการของผู้ให้ ข้อ มูล จดบัน ทึกและบัน ทึก เสีย ง
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) นาข้ อมูลที่
เก็บได้ ทงหมดมาแยกประเด็
ั้
นจัดกลุม่ คาตอบสรุปเป็ นหมวดหมูต่ ามประเด็นคาถามแล้ ว
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จึงสังเคราะห์ข้อมูลเข้ าด้ วยกัน เพื่อสรุ ปเป็ นผลการวิจยั นาเสนอผลการวิจยั ด้ วยวิธีการ
พรรณนาเนื ้อหา (Description)
(2) การสารวจการรั บ รู้ สถานการณ์ ด้ า นอาหารฮาลาลของไทย
และภูเก็ต ทัศนคติและพฤติกรรมการบริ โภคอาหารฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตปั จจัยที่สง่ ผล
ต่อการเลือ กใช้ บ ริ การร้ านอาหาร ฮาลาลและความพึงพอใจต่อการบริ โภคอาหาร
ฮาลาล เก็บข้ อมูลโดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงปริ มาณ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักท่องเที่ยว
มุสลิมชาวไทยและชาวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ต ซึง่ ผู้วิจยั กาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้ สตู รของ W.G.Cochran (1997) ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 400 คน แบ่งเป็ น
นักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 200 คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวน 200 คน
ใช้ วิ ธี ก า รสุ่ ม ต า ม ส ะ ด ว ก ( Convenient Random Sampling) เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใช้
คื อ แบบสอบถามที่ ผ้ ูวิ จั ย สร้ างขึ น้ จากการวิ เคราะห์ เอกสาร และข้ อมู ล จากการ
สัมภาษณ์ ในชัน้ ตอนแรก การหาคุณ ภาพของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (content validity) โดยน าเสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบค่าสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of item
objective congruence) ในแต่ละข้ อคาถามมีค่าเท่ากับ 0.67 – 1 และตรวจสอบความ
เชื่ อมั่นของเครื่ องมื อ (Reliability) โดยน าเครื่ องมื อไปใช้ กับ กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ มี ลัก ษณะ
ใกล้ เคี ย งกัน จ านวน 30 คน น าข้ อ มูลที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ ห าค่า ความเชื่ อ มั่น ด้ ว ยการ
คานวณหาค่าสัม ประสิท ธิ์ แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
โดยมีคา่ ความเชื่อมัน่ แต่ละตอน เท่ากับ 0.84 – 0.95 การเก็บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจยั ได้ นา
แบบสอบถามภาษาไทย ไปแปลเพิ่ ม อี ก 3 ภาษา คื อ ภาษาอัง กฤษ ภาษามาเลย์
และภาษาอาหรับ จานวน 400 ชุด กับนักท่องเที่ยวมุสลิมชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ที่ เคยใช้ บริ ก ารร้ านอาหารฮาลาลในจั ง หวัด ภู เ ก็ ต ได้ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น
นักท่องเที่ยวมุสลิมชาวไทย จานวน 200 คน และนักท่องเที่ยวมุสลิมชาวต่างประเทศ
จานวน 200 คน
2) การศึ ก ษาปั จ จั ย ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อ
การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจยั นาผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
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โดยเฉพาะผลการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริ การอาหารฮาลาล ของนักท่องเที่ยวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต และนา
ปั จจัยดังกล่าวมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจในการใช้ บริ การอาหาร
ฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต โดยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มายกร่ างเป็ น ปั จจัยความสาเร็ จใน
การดาเนินธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยนาร่ างที่ได้ ไป
จัด ท าสนทนากลุ่ม ให้ ผู้เชี่ ย วชาญ และผู้ ประกอบการด้ านอาหารฮาลาลเพื่ อ การ
ท่องเที่ยว วิพากษ์ ปัจจัยนัน้ และนาข้ อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มมาปรับปรุ งเป็ น
ปั จจัยความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจัย
1) สภาพปั จจุบันของธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่ องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต
จุดเริ่ มต้ นของธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเริ่ มต้ นจากการเน้ น
กลุ่ม เป้า หมายเป็ น คนไทย แต่ เมื่ อ มี จ านวนนัก ท่ อ งเที่ ย วมากขึน้ ท าให้ ร้านอาหาร
มีโอกาสในการบริ การอาหารแก่นกั ท่องเที่ยว โอกาสของธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อ การ
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต คือการที่มีจานวนนักท่องเที่ยวมุสลิมโลกมากขึน้ และเป็ น
กลุม่ นักท่องเที่ยวคุณภาพ มีกาลังในการใช้ จ่ายสูง
จุดเด่นของธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตประกอบด้ วย
การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกของจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยมีศกั ยภาพในด้ านการ
ผลิตอาหารส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการบริ การอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต คุณภาพการบริ การที่ใช้ ความเป็ นไทย และ การเชื่อมโยงสูก่ ารท่องเที่ยว
ชุมชนในจังหวัดภูเก็ตส่วนจุดอ่อน คือ ความเข้ าใจของผู้ประกอบการที่มกั เข้ าใจว่า การ
ที่ตนเองเป็ นมุสลิมอาหารที่ทาย่อมเป็ นฮาลาลอยูแ่ ล้ ว เหตุใดจึงต้ องขอการรับรองความ
เป็ นฮาลาลการปลอมเครื่ องหมายฮาลาลโดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ และ การไม่มีอาหาร
นานาชาติ บ ริ ก ารในร้ านอาหารฮาลาลในจั ง หวัด ภู เ ก็ ต หรื อ มี จ านวนน้ อยมาก
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นักท่องเที่ยวมุสลิมให้ ความเชื่อถือต่อสัญลักษณ์ ฮาลาลที่เป็ นสี่เหลี่ยมขนม
เปี ย กปูน มากที่ สุด ค่ าเฉลี่ ย 4.11 รั บ รู้ เกี่ ย วกับ สถานการณ์ อ าหารฮาลาลเพื่ อ การ
ท่องเที่ ย วในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.30 โดยรับ รู้ ในประเด็ นที่ ว่า จังหวัดภูเก็ ต มี
ยุท ธศาสตร์ “ภูเก็ ต อัน ดามัน ฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว” ค่ า เฉลี่ ย 3.54 ระดับ มาก
มีทศั นคติที่ดีต่อการบริ โภคอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64
โดยมีทศั นคติว่า จังหวัดภูเก็ตเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับมุสลิมมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย
4.07 ระดับมาก
นักท่องเที่ยวมุสลิมส่วนใหญ่ มีความต้ องการบริ โภคร้ านอาหารที่เป็ นฮาลาล
เท่ า นั น้ เลื อ กใช้ แหล่ ง ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ ร้ านอาหารฮาลาลในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จาก
สื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ต นิ ย มรั บ ประทานร้ านอาหารระดั บ กลาง ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างประเทศนิยมรับประทานในโรงแรม มี ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยในการรับประทานอาหาร
ต่อมื ้อ ต่ากว่า 1,000 บาท นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 3,000 – 5,000 บาท แก้ ปัญหาเมื่อ
ไม่พ บร้ านอาหารฮาลาลในแหล่งท่องเที่ ย วโดยวิ ธีการรั บ ประทานร้ านอาหารที่ เป็ น
อาหารทะเลแทนมีความพึงพอใจต่อการใช้ บริ การร้ านอาหารฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.67 โดยพึงพอใจด้ านวัตถุดิบมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 3.90 ระดับมาก
รองลงมา ด้ านบุคลากรและการบริ การ ค่าเฉลีย่ 3.79 ระดับมาก
2) ปั จจัยความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ตผลการวิจยั พบว่า ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยหลักของการดาเนิน
ธุ รกิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งเป็ น ปั จ จัย เบื อ้ งต้ น ที่ ผ้ ูป ระกอบการต้ อ ง
ดาเนินการ ประกอบด้ วยการสร้ างความน่าเชื่อถือการสร้ างเอกลักษณ์ การมีคุณภาพ
ด้ านบริ การการสร้ างความได้ เปรี ยบด้ านการเข้ าถึงสถานที่ตงของร้
ั้
านอาหารการเป็ นมือ
อาชี พ ด้ านการจั ด การอาหารฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วการสร้ างคว ามโดดเด่ น
ด้ านรสชาติและคุณภาพอาหาร การนาเสนอสิง่ อานวยความสะดวกในร้ านอาหารความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจร้ านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
ส่วนปั จจัย สนับ สนุน ของการด าเนิ น ธุรกิ จอาหารฮาลาลเพื่ อ การท่อ งเที่ ย ว
ซึ่งเป็ นปั จจัยที่องค์ กรที่ เกี่ ยวข้ องมีส่ว นร่ วมในการผลักดันจังหวัดภูเก็ ตให้ เป็ นแหล่ง
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ท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับนักท่องเที่ยวมุสลิม การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และการรับรู้
ของคนมุสลิมในท้ องถิ่ นต่อการ ทาธุรกิจร้ านอาหารฮาลาล เพื่อก่อให้ เกิ ดมาตรฐาน
ระดับ เดี ย วกัน การสนับ สนุ น จากภาครั ฐ ในการผลัก ดัน ให้ ร้ านอาหารฮาลาลที่ มี
ศักยภาพ และมีมาตรฐานตรงตามหลักการบริ การอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวได้ รับ
การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง การสร้ างบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับ
มุสลิมให้ เกิดขึ ้นในจังหวัดภูเก็ต การประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับเอกชน
ในการประชาสัมพันธ์ เรื่ องการท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดภูเก็ต และเชื่อมโยงไปในพื ้นที่
แหล่งท่องเที่ยวชายฝั่ งอันดามัน โดยมีเรื่ องอาหารฮาลาลเข้ าไปด้ วย การนากลยุทธ์ การ
ประชาสัม พั น ธ์ อ าหารฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวัด ภู เก็ ต บรรจุ ไว้ ใ นแผน
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ การสร้ างการรับรู้ ด้ านตราสัญลักษณ์ของอาหารฮาลาล
รูปแบบต่าง ๆ การเชื่อมโยงอาหารฮาลาลให้ เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งการท่องเที่ยวชุมชนมุสลิม
ในจังหวัดภูเก็ต และ การสร้ างศูนย์ หน่วยงาน/สมาคม ที่ให้ ความรู้ ด้ านการประกอบ
ธุรกิจฮาลาล
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ภาพที่ 2 ปั จ จัยความสาเร็ จในการด าเนิ นธุ รกิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อการท่อ งเที่ ยวใน
จังหวัดภูเก็ต
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อภิปรายผล
1) สภาพปั จจุบันของธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ ต
ธุรกิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อ การท่อ งเที่ ยวในจังหวัด ภูเก็ ต มี แ นวโน้ ม ความต้ อ งการของ
ผู้ บริ โภคม ากขึ น้ เพ ราะนั ก ท่ อ งเที่ ย วมุ ส ลิ ม ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี เพิ่ ม ม ากขึ ้ น
และหลากหลายมากขึ น้ ทัง้ จากกลุ่ม นัก ท่ อ งเที่ ย วจากตะวัน ออกกลาง แอฟริ ก า
และอาเซียน ประกอบกับประเทศไทยได้ เจาะตลาดนักท่องเที่ยวกลุม่ ใหม่ ซึ่งเป็ นกลุ่ม
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ นกลุ่ ม ใหม่ ป ระกอบด้ วย สาธารณรั ฐ คาซัค สถาน สาธารณรั ฐ
อุซ เบกิ ส ถาน ประเทศเหล่า นี ก้ ็ เป็ นกลุ่ม มุ ส ลิ ม ที่ มี แ นวโน้ มเดิ น ท่ อ งเที่ ย วมากขึ น้
ทัง้ นี ส้ อดคล้ องกับผลการวิจัยจากศูนย์ การวิจัยพิ ว (Pew Research Center, 2016)
ที่ระบุวา่ จานวนประชากรมุสลิมโลกระหว่างปี 2015 -2060 จะมีจานวนเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
32 หรื อประมาณ 9.6 ล้ านล้ านคน โดยในปี 2060 จะมีถึงร้ อยละ 31 ของประชากรโลก
ตลาดการท่องเที่ยวมุสลิมจึงเป็ นตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว และมีมลู ค่าทางการตลาด
สูง ทังนี
้ ้จากการสารวจของMastercard-Crescentrating Travel Report (2016) พบว่า
จานวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางท่องเที่ยวในปี 2016 สูงถึง 121 ล้ านคน จะเพิ่ม
เป็ น 156 ล้ านคน และจะก่อให้ เกิดรายได้ ถึง 2.2 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐภายในปี 2020
และ คาดว่าจะมีรายได้ ถึง 3 แสนล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี 2026ดังนันธุ
้ รกิจอาหารฮาลา
ลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่มีจดุ เด่นด้ านการเป็ นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกจึงมี
โอกาสที่จะเติบโตได้ สงู เมื่อเทียบเคียงจากจานวนมุสลิมโลก และจานวนนักท่องเที่ยว
มุสลิม
นักท่องเที่ยวมุสลิมมีทศั นคติที่ดีตอ่ การบริ โภคอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.64 สอดคล้ องกับงานวิจยั ของภาวดี บุญมาเลิศ (2544) ที่ระบุ
ว่า ทัศนคติของผู้บริ โภคชาวไทยที่เป็ นมุสลิม และชาวพุทธมีความเชื่อถือในตราฮาลาล
โดยเหตุผลของชาวมุสลิม คื อมั่น ใจและเชื่ อถื อในคณะผู้ต รวจสอบ/หน่วยงาน ส่ว น
เหตุผลของชาวพุทธคือ เชื่อถือในคณะผู้ตรวจสอบหน่วยงานและมัน่ ใจในกระบวนการ
ตรวจสอบโดยชาวมุส ลิ ม มองว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ ฮ าลาลเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ค านึ ง ถึ ง หลัก
โภชนาการและความสะอาดมากที่สดุ
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จากผลการวิจัย ด้ านการรับ รู้ เกี่ ยวกับ อาหารฮาลาลเพื่ อ การท่องเที่ ยวและ
ทัศนคติต่อการบริ โภคอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนัน้ ผลการวิจัย
ชี ้ให้ เห็นถึงโอกาสของจังหวัดภูเก็ตที่สามารถสร้ างศักยภาพให้ เป็ นศูนย์กลางของอาหาร
ฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วได้ ดี เนื่ อ งจากมี ก ารรั บ รู้ ข้ อ มูลด้ านยุท ธศาสตร์ อัน ดามัน
ฮาลาลเพื่ อการท่อ งเที่ ย วและนักท่อ งเที่ ย วยังคงมี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อการบริ ก ารอาหาร
ฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ซึ่ ง สามารถสื่ อ ความหมายได้ ว่ า
อาหารฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ภู เก็ ต มี ภ าพลัก ษณ์ ที่ ดี ใ นสายตาม
นักท่องเที่ยว ทังนี
้ ้สอดคล้ องกับการศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์ อาหารฮาลาลไทยในกลุ่ม
ผู้บริ โภคมุสลิมตะวันออกกลาง ของสาลิกา ค้ าสุวรรณ (2554) โดยการวิจยั นี ้ได้ ศึกษา
ภาพลักษณ์ในปั จจุบนั ของอาหารฮาลาลไทยที่จาหน่ายในตะวันออกกลาง ผลการวิจยั
พบว่า 1) ภาพลักษณ์ ต่อตัวสินค้ าอาหารฮาลาลไทยโดยภาพรวมมีภาพลักษณ์ ดีเป็ นที่
ยอมรับในเรื่ องคุณภาพ มีเอกลักษณ์ โดดเด่นเรื่ องรสชาติและเป็ นอาหารเพื่อสุขภาพ
2) ภาพลักษณ์ด้านชื่อเสียงและการเป็ นที่ร้ ูจกั พบว่าสินค้ าอาหารฮาลาลไทยยังไม่เป็ นที่
รู้ จั ก แพร่ ห ลายและไม่ พ บเห็ น มากนั ก ในสถานที่ จั ด จ าหน่ า ยสิ น ค้ าที่ เป็ นที่ นิ ย ม
3) ภาพลักษณ์ ด้านความปลอดภัยในอาหารอาหารฮาลาลไทยได้ รับความเชื่อมัน่ จาก
กลุ่ม ผู้ ประกอบการไทยผู้ น าเข้ า สิ น ค้ าในตะวัน ออกกลางและกลุ่ม ผู้ บริ โภคชาว
ตะวันออกกลางในเรื่ องมาตรฐานสินค้ าและความปลอดภัย 4) ภาพลักษณ์ ด้านความ
เชื่อมัน่ ในการรับรองฮาลาลและเครื่ องหมายฮาลาลไทย ผลการวิจยั พบว่ากลุม่ ผู้นาเข้ า
และผู้บริ โภคชาวตะวันออกกลางจะให้ ความเชื่อมัน่ ว่าเป็ นสินค้ าฮาลาล หากสินค้ านัน้
ได้ ผา่ นการรับรองฮาลาลอย่างถูกต้ องจากองค์กรศาสนา เพราะทัว่ โลกจะปฏิบตั ิภายใต้
หลักการเดียวกันของศาสนาอิสลาม
ด้ านพฤติก รรมการบริ โภคอาหารฮาลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิม ในจังหวัด
ภูเก็ตจากการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต มีช่วงอายุ 31-40 ปี และ
21-30 ปี ทางานเป็ นพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานในองค์กรธุรกิจ
เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็ นครัง้ แรกมากที่สดุ มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางมา
จังหวัดภูเก็ตเพื่อการพักผ่อนใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อวัน จานวนน้ อยกว่า 5,000 บาทมากที่สดุ
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ในขณะที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างประเทศใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อวัน 5,001 - 10,000 บาทเข้ าพัก
ในจัง หวัด ภูเก็ ต เป็ นระยะเวลา 3 - 6 วัน โดยเดิ น ทางมากั บ ครอบครั ว ผลการวิ จั ย
สอดคล้ องกับผลการสารวจข้ อมูลนักท่องเที่ยวมุสลิมโลกของ ข้ อมูลจากการวิจัยจาก
บริ ษัทในเครื อเครสเซน เรทติ ้ง (Mastercard – Crescentrating, 2017) ที่กล่าวว่า กลุม่
ตลาดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมมี 3 กลุม่ ที่สาคัญ คือ 1) กลุม่ เจนวาย (Gen Y) หรื อที่ร้ ูจกั
ในอีกชื่อว่า กลุ่มมิลเลเนียน (Millennials)คือ กลุม่ คนที่เกิดในยุค 1980s ไปจนถึงช่วง
กลางของยุค 1990s คนกลุม่ นี ้เกิดและเติบโตมาพร้ อมกับความสามารถในการปรับตัว
ท่า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของโลกยุ ค ใหม่ที่ เทคโนโลยี แ ละอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ เข้ า มา
มี บ ทบาทในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวัน 2) กลุ่ ม เจน ซี (Gen Z) หรื อ คนยุ ค หลัง กลุ่ ม
มิลเลเนียนคือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงกลางของยุค 1990 ซึ่งคนกลุ่มนีเ้ กิ ดมาพร้ อมกับ
วิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีโล อินเทอร์ เน็ต คนกลุม่ นี จ้ ึงเชื่อมถึงกันตลอดเวลา และให้
ความสนใจกับสิง่ รอบตัวผ่านโลกอินเทอร์ เน็ต และ 3) กลุม่ เจนเอ็ม (Gen M) เป็ นกลุม่ ที่
ใช้ ชีวิตแบบยึดมั่นในความเชื่อความศรัทธาแบบสมัยใหม่ และไม่ต้องการเปลี่ยนวิถี
ปฏิบตั ิในด้ านใดๆ มีความคิดเป็ นของตนเอง และกล้ าแสดงความคิดเห็น เป็ นกลุ่มที่นา
แนวโน้ มและวัฒ นธรรมใหม่ ๆ มาสู่ช าวมุ ส ลิ ม ไม่ ว่ า จะเป็ นการคิ ด ค าใหม่ ๆ เช่ น
‘Mipsterz’ ที่หมายถึง มุสลิมฮิปสเตอร์ หรื อคนมุสลิมรุ่ นใหม่ ‘Haloodie’ ซึ่งมาจากคา
ว่ า Halal และ Foodies แปลว่ า อาหารฮาลาล ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ นหลั ก ในการ
ติดต่อสือ่ สารในกลุม่
ผลการศึก ษาด้ านพฤติกรรมการบริ โภคอาหารฮาลาล พบว่า นักท่องเที่ยว
มุสลิมส่วนใหญ่มีความต้ องการบริ โภคร้ านอาหารที่เป็ นฮาลาลเท่านัน้ ซึ่งผลการวิจัย
สอดคล้ องกับการวิจยั ของ Athena H.N. Mak, Margaret Lumbers, Anita Eves, และ
Richard C.Y. Chang (2012) ที่ ศึก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ ส่งผลต่อ การบริ โภคอาหารของ
นักท่องเที่ยว พบว่า ปั จจัยทางวัฒนธรรมและศาสนามีอิทธิพลต่อการบริ โภคอาหารของ
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มีวฒ
ั นธรรม และศาสนาต่างกันภูมิหลังและลักษณะทาง
ประชากรและสังคมและลักษณะบุคลิกภาพที่ เกี่ ยวข้ องกับ อาหารลักษณะและการ
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สัมผัสและประสบการณ์ ที่ผ่านมาอาจมีแรงจูงใจที่แตกต่างไปจากการบริ โภคอาหารใน
การท่องเที่ยว
ดังนันผู
้ ้ ประกอบการสามารถนาการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริ โภคอาหารฮา
ลาลของนักท่องเที่ยวมุสลิมมาใช้ ในการการสร้ างจุดแข็งหรื อความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันโดยใช้ แนวคิดตลาดเฉพาะกลุม่ มาใช้ ในการดาเนินธุรกิจ จุดแข็งหรื อสิง่ ที่จะช่วย
ให้ เกิดความได้ เปรี ยบในเชิงการแข่งขันทางการตลาดโดยมีปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนา
ธุ ร กิ จ อาหารฮาลาล คื อ ความเชี่ ย วชาญของผู้ ประกอบการจะต้ องมี ค วามรู้
ความชานาญในด้ านอาหารฮาลาลถึงจะทาให้ ลกู ค้ าประทับใจหรื อเป็ นความแตกต่างที่
ลูกค้ ายินยอมและเต็มใจจ่ายในราคาสูงเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ านีไ้ ด้
อย่างแท้ จริ ง
2) ปั จจัยความสาเร็ จในการดาเนินงานธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
ในจังหวัดภูเก็ตผลการศึกษามี 2 ส่วนดังนี ้
ส่ว นที่ 1 ปั จ จัย หลักของการด าเนิ น ธุรกิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อการท่องเที่ ย ว
ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) การสร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ ให้ กับ ร้ านอาหารฮาลาลเพื่ อ การ
ท่อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ยการจัด ท าเมนูที่ มี ภ าพประกอบอาหารที่ สวยงาม มี ข้ อ มูล
ส่วนผสมของอาหาร และราคาชัดเจนทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจให้ กบั ลูกค้ าที่มา
ใช้ บริ การ การเป็ นร้ านอาหารฮาลาลที่ดาเนินการโดยชุมชนมุสลิม และมีการจัดสรร
รายได้ สชู่ มุ ชน ซึง่ เป็ นการให้ ความสาคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอาหารฮา
ลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วองค์ ป ระกอบในข้ อนี ส้ อดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบที่ 11 ใน
มาตรฐานการบริ การอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวในด้ านความสัมพันธ์กบั ชุมชน ครัว
ชุมชนเป็ นการกระจายรายได้ ไปสูช่ มุ ชนรากหญ้ าอย่างแท้ จริ ง เป็ นการสร้ างโอกาสการ
ทางานให้ กับชุมชนและแรงงานท้ องถิ่น การเป็ นร้ านอาหารฮาลาลที่ได้ รับการแนะนา
จากคนมุสลิมที่เชื่อใจ สื่อบุคคลนับเป็ นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สดุ และอิทธิพลสูง
ต่อ การตัด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารร้ านอาหารของนัก ท่อ งเที่ ย ว การบริ ก ารร้ านอาหารที่ น่ า
ประทับใจในคุณภาพของร้ านอาหาร ทาให้ เกิดการบอกปากต่อปากทังบนสื
้
่อออนไลน์
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และสื่อ ออฟไลน์ นาไปสู่ก ารมี ชื่อเสีย งของร้ านได้ ในส่วนราคาอาหารเหมาะสมกับ
คุณ ภาพอาหาร จะต้ อ งก าหนดราคาที่ เหมาะสม และแสดงให้ ชัด เจนในเมนู ทัง้ นี ้
สอดคล้ องกับมาตรฐานการบริ การฮาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ในองค์ประกอบที่ 8
การให้ บริ การ ระบุให้ มีรายการอาหารพร้ อมระบุราคาที่เป็ นธรรม เมนูอาหารควรมีราคา
ถูกต้ องและครบถ้ วน (สานักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย,2554)ซึง่ ปั จจัย
ด้ านการสร้ างความน่าเชื่ อถือของร้ านอาหารฮาลาลนัน้ สามารถเทียบเคียงกับการวิจยั
ข อ ง Jamal Abdul Nassir Shaari, Muhammad Khaliqueแ ล ะ FahdlinaAleefah
(2014) ซึง่ ศึกษาเรื่ อง ร้ านอาหารฮาลาล: ปั จจัยที่สร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ชาวมุสลิมในคู
ชิง (Kuching) ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ อความเชื่อมัน่ ต่อร้ านอาหารฮา
ลาลประกอบด้ วย ความศรัทธา ความรู้ และวิถีชีวิต
(2) การสร้ างเอกลักษณ์ ของร้ านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ย ว
ประกอบด้ วยความหรูหรา ความสะดวกสบายของร้ านอาหารฮาลาลการออกแบบ การ
จัดร้ านมีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทังมี
้ อาหารจานเด่นของร้ าน ผลการวิจยั
สอดคล้ องกับการศึกษาของ นริ ศ บุญประสิทธิ์ (2549) ที่กล่าวว่า ร้ านอาหารที่ประสบ
ความสาเร็ จต้ องตอบสนองความต้ อ งการของลูก ค้ าเป็ นหลัก ซึ่งความคาดหวังของ
ลูก ค้ า จะขึ น้ อยู่ กับ การก าหนดต าแหน่ ง ของร้ านอาหารด้ วย การสร้ างคุณ ค่ า ของ
ร้ านอาหาร ต้ องทาให้ ลกู ค้ าที่มาใช้ บริ การรู้สกึ คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเสมอ
(3) การมีคณ
ุ ภาพด้ านบริ การ ประกอบด้ วยความสะอาดของอาหาร
ภาชนะ และสิ่งแวดล้ อมภายในร้ านตามมาตรฐานการบริ การอาหารฮาลาลเพื่อการ
ท่องเที่ยวการบริ การอาหารที่ดีต่อสุขภาพทังนี
้ ้ตามหลักการฮาลาลนันเน้
้ นเรื่ องอาหารที่
ส่งผลดีต่อสุขภาพ และมีการบริ การที่น่าประทับใจ โดยใช้ วฒ
ั นธรรมไทยในการบริ การ
นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาใช้ บริ การร้ านอาหารฮาลาลการมีจิตบริ การเป็ นจุดเด่นของการ
บริ การทุกประเภทในประเทศไทย ทังนี
้ ้ผลการวิจยั สอดคล้ องกับหลักการดาเนินธุรกิจ
อิสลาม ที่กล่าวว่า “การให้ บริ การที่ดีเป็ นสิง่ สาคัญในการดาเนินธุรกิจธุรกิจเป็ นกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างมนุษย์มากกิจกรรมหนึ่ง การดาเนินกิจกรรมใน
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รู ปแบบที่ดีและสุภาพเป็ นสิ่งสาคัญ ท่านศาสนทูต ได้ เคยให้ คานาว่า “ถ้ าหากใครไม่
สามารถยิ ้มแย้ มแจ่มใสได้ เขาไม่สมควรที่ทาการค้ าขาย” (อิ สมาอีลอบูบกั รฺ, 2558)
(4) การสร้ างความได้ เปรี ย บด้ านการเข้ าถึ ง สถานที่ ตั ง้ ของ
ร้ านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีองค์ประกอบ คือ การมีที่จอดรถเพียงพอหรื อ
การมีรถรับส่งการบริ การห้ องละหมาด และตังอยู
้ ใ่ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมีทิวทัศน์
ที่ สวยงาม ข้ อ ได้ เปรี ย บในเชิ ง สถานที่ พ บว่า ร้ านอาหารฮาลาลจะได้ เปรี ย บในเชิ ง
สถานที่ ก็ ต่อเมื่อตังอยู
้ ่ในชุมชนมุสลิม หรื อในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ใกล้ สถาน
สาคัญทางศาสนาอิสลาม เช่น มัสยิด นอกจากนี ้ในกรณีที่เป็ นร้ านขนาดใหญ่จะต้ องมี
พืน้ ที่ ละหมาด ห้ องน า้ ในการอาบนา้ ละหมาด ในห้ องนา้ จะต้ องมี สายฉี ดนา้ เพื่อท า
ความสะอาด ให้ กบั ลูกค้ า แยกชายหญิง อย่างไรก็ตามความได้ เปรี ยบด้ านสถานที่ของ
ร้ านอาหารฮาลาลในแหล่งท่องเที่ยวมักจะต้ องมีต้นทุนด้ านสถานที่สงู การมีที่จอดรถ
อาจจะสร้ างต้ นทุนให้ กบั ผู้ประกอบการได้ ดังนัน้ ผู้ประกอบการจะต้ องมีการจัดการที่ดี
เช่น การมีรถรับส่ง
(5) การเป็ นมืออาชีพด้ านการจัดการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
เป็ นปั จจัยที่ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถสัมผัสและรับรู้ถึงความเป็ นฮาลาลของร้ านทันทีที่เข้ ามา
ใช้ บริ การ หลักสาคัญของปั จจัยนี ้ คือ ผู้ประกอบการต้ องพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ ได้
มาตรฐานการบริ ก ารอาหารฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ผลการวิ จัย สอดคล้ อ งกั บ
ก า รศึ ก ษ าข อ ง Ahmad RusydiRazak, RohanaKamaruddin, HadijahIberahim,
Norlida Abdul Hamid และMohdArmi Abu Samah (2015) ที่พบว่า ความรู้ เรื่ องฮา
ลาลเป็ นเกณฑ์ ที่สาคัญที่สดุ ในการดูแลคุณภาพของการจัดการบริ การอาหารฮาลาล
ในขณะที่เกณฑ์อื่น ๆ ทังหมด
้
เช่น ทรัพยากรกิ จกรรม และการปฏิบตั ิ มีความสาคัญ
เท่ากัน ดังนัน้ ในความเป็ นมืออาชีพของการจัดการด้ านอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการจะต้ องมีความรู้ ด้านกระบวนการฮาลาลเป็ นอย่างดี
(6) การสร้ างความโดดเด่ น ด้ านรสชาติ แ ละคุ ณ ภ าพอาหาร
โดยองค์ประกอบสาคัญ คือ อาหารรสชาติอร่ อยและวัตถุดิบมีคณ
ุ ภาพ และต้ องเป็ นฮา
ลาลเท่านันสอดคล้
้
องกับแนวคิดของสงกรานต์ นันทพินิต (2555) ที่กล่าวว่า ปั จจัยที่มี
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ผลต่อความสาเร็ จในการทาธุรกิจร้ านอาหาร มี 5 ปั จจัยหลัก ประกอบด้ วย1) รสชาติดี
2) วัตถุดิบมีคณ
ุ ภาพ 3) สะอาด ถูกหลักอนามัย 4) บริ การประทับใจ และใส่ใจในการ
บริ การ 5) เป็ นอาหารที่ดีตอ่ สุขภาพ
(7) การน าเสนอสิ่ ง อ านวยความสะดวกในร้ านอาหารฮาลาล
โดยองค์ประกอบสาคัญในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก ประกอบด้ วยการมีห้อง
สุขาที่สะอาดและเพียงพอต่อการบริ การ พนัก งานสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
การบริ การอาหารนานาชาติ
(8) ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจร้ านอาหารฮาลาลเพื่อการ
ท่องเที่ยวการมีความรับผิดชอบต่อสังคมร้ านอาหารฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตจะมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในสองรู ปแบบ คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิต
(Corporate social responsibility in process: CSR in Process)เช่นความชื่อสัตย์ต่อ
การใช้ กระบวนการฮาลาลในการผลิตอาหารและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ไม่อยู่ใน
ก ระ บ ว น ก า รผ ลิ ต (Corporate social responsibility after process: CSR after
Process)เช่น การซากาต การร่ วมกิจกรรมชุมชน
ส่ว นที่ 2 ปั จ จัย สนับ สนุน ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อ การ
ท่องเที่ยว ซึง่ เป็ นปั จจัยที่องค์กรที่เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่วมในการผลักดันจังหวัดภูเก็ตให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับนักท่องเที่ยวมุสลิม ประกอบด้ วย
(1) การสร้ างความรู้ ความเข้ า ใจ และการรั บ รู้ ของคนมุ ส ลิ ม ใน
ท้ องถิ่นต่อการทาธุรกิจร้ านอาหารฮาลาล เพื่อก่อให้ เกิดมาตรฐานระดับเดียวกัน
(2) การผลักดันให้ ร้านอาหารฮาลาลที่มีศกั ยภาพ และมีมาตรฐาน
ตรงตามหลักการบริ การอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวได้ รับการรับรองจากหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่น ให้ กั บ ลูก ค้ าที่ เป็ นนัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บริ ก าร
และสามารถนามาใช้ ในการประชาสัมพันธ์ในการให้ ภเู ก็ตเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นมิตร
กับมุสลิมซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมุสลิมมีทศั นคติว่า จังหวัดภูเก็ตเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรกับมุสลิมในระดับมาก
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(3) การสร้ างบรรยากาศแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ นมิ ต รกับ มุส ลิ ม ให้
เกิดขึ ้นในจังหวัดภูเก็ ต ทังนี
้ เ้ พราะอาหารฮาลาลเป็ นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบ
ฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตยังไม่มีตลาดสินค้ าฮาลาล ร้ านค้ าของฝากและของที่ระลึกที่เป็ น
ฮาลาลที่ได้ มาตรฐานและครบวงจร ให้ เป็ นทางเลือกสาหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม และใน
ส่วนอาหารฮาลาล ควรสนับ สนุน ให้ มี ร้านผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารฮาลาลให้ เป็ น ทางออก
สาหรับนักท่องเที่ยวพานักระยะยาว หรื อนักท่องเที่ยวที่ต้องการประกอบอาหารเพื่อ
รับประทานอาหารเองนอกจากนี ้ดัชนีการท่องเที่ยวของชาวมุสลิมทัว่ โลกประจาปี 2017
ให้ น ้าหนักกับ 4 ปั จจัยสาคัญ ได้ แก่ การเดินทางเข้ าประเทศ (Access) การเข้ าถึงและ
การสื่อสาร (Communication) สภาพแวดล้ อมที่ เอือ้ ต่อการเดิ น ทาง (Environment)
และการให้ ความ ช่ ว ยเหลื อ และอ านวยความสะดวก (Services) (Mastercard Crescentrating, 2017)
(4) การประชาสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับเอกชน ในการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่ องการท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดภูเก็ต และเชื่อมโยงไปในพื ้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวชายฝั่ งอันดามัน โดยมีเรื่ องอาหารฮาลาลเข้ าไปด้ วย รวมถึงการสร้ างการรับรู้
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเมื่ อ เดิ น ทางมาถึ ง ภู เ ก็ ต แล้ ว ได้ รั บ ข้ อมู ล เรื่ อ งอาหารฮาลาล
แหล่งท่องเที่ยวฮาลาลทันที
(5) การสนับสนุนการเชื่อมโยงอาหารฮาลาลให้ เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ การ
ท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ซึง่ ในจังหวัดภูเก็ตก็มีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เป็ นชุมชน
มุสลิม อันเป็ นการท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวสามารถเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นได้ ประกอบ
กับการทาร้ านอาหารในชุมชนนันสามารถสอดคล้
้
องกับการดาเนินธุรกิจตามวิถีอิสลาม
ที่มีการแบ่งปั นและกระจายรายได้ ไปสูร่ ากหญ้ าอย่างแท้ จริ ง
(6) การจัด น ากลยุท ธ์ ก ารประชาสัม พัน ธ์ อ าหารฮาลาลเพื่ อ การ
ท่องเที่ ย วในจังหวัด ภูเก็ ต บรรจุไว้ ในแผนประชาสัม พัน ธ์ ข องหน่วยงานรั ฐ หรื อ การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นส่งเสริ มการทางานระดับนโยบาย และควรมีการ
สือ่ สารอาหารฮาลาลผ่านสถานประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยว โดยสถานที่ใน
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การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ควรจะให้ ความสาคัญ ได้ แก่ บนเครื่ องบิน สนามบิน บริ ษัท
นาเที่ยว โรงแรม และแหล่งข้ อมูลข่าวสารในจังหวัด ระดับประเทศ และ นานาชาติ
(7) การสร้ างการรับรู้ ด้าน ตราสัญลักษณ์ของอาหารฮาลาลรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่สถานประกอบการใช้ ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย
ขอ ง Syed Shah Alam แ ละ Nazura Mohamed Sayuti (2011) ศึ ก ษ าเรื่ อ งก าร
ประยุกต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior (TPB) ในการซื ้อ
อาหารฮาลาล ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญ
และมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความตังใจที
้ ่จะซื ้อสินค้ าอาหารฮาลาล และการวิจัย
ของMohani Abdul, Hashanah Ismail, HaslinaHashim and Juliana Johari. (2009)
ศึกษาวิจัยเรื่ อง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริ โภคในการซื ้ออาหารฮาลาลในประเทศ
มาเลเซีย ผลการศึกษายืนยันว่ามีความสัมพันธ์ อย่างมีนยั สาคัญระหว่าง ความศรัทธา
ทางศาสนาและการรั บ รู้ ของผู้ บริ โภคที่ มี ต่ อ โลโก้ ฮาลาล และมี สัญ ลัก ษณ์ ฮ าลา
ลเป็ นการประกันว่าอาหารที่จะซื ้อเป็ นฮาลาลและมีกระบวนการผลิตที่ดี ทังในแง่
้
ของ
ความเป็ น ฮาลาลของผลิตภัณ ฑ์ สถานที่ ตัง้ และการประกัน จากองค์ ป ระกอบด้ า น
สิง่ แวดล้ อม
(8) การสร้ างศูนย์หน่วยงาน/สมาคม ที่ให้ ความรู้ ด้านการประกอบ
ธุ ร กิ จ ฮาลาล เพื่ อ สร้ างแรงจู ง ใจ ด้ ว ยการช่ ว ยเหลื อ การจัด ตัง้ ธุ รกิ จ การให้ ข้ อ มู ล
ตลอดจนตรวจสอบให้ ได้ มาตรฐานทุกปี รวมทังมี
้ การจัดเวทีแลกเปลีย่ นความรู้ ปั ญหา
ทางธุรกิจ แบ่งปั น และไม่แข่งขันกัน ไม่ตดั ราคากัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ธุ ร กิ จ อาหารฮาลาลเพื่ อการท่ องเที่ ย วใน
จังหวัดภูเก็ต
1.การที่ผ้ ปู ระกอบการร้ านอาหารฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตได้ รับการรับรอง
มาตรฐานการบริ การอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวนับว่าเป็ นการยกระดับคุณภาพ
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ของร้ านอาหารให้ เป็ นไปตามหลัก สากล และแสดงถึ ง ความเป็ นมื อ อาชี พ ของ
ผู้ประกอบการ ซึง่ สามารถสร้ างความไว้ วางใจให้ กบั ผู้ใช้ บริ การในระดับสูง
2.เนื่ อ งจากนัก ท่ อ งเที่ ย วมุ ส ลิ ม มี ค วามหลากหลายมากยิ่ ง ขึ น้ และมี
รสนิยมในการรับ ประทานอาหารต่างกัน ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารฮาลาลเพื่ อการ
ท่องเที่ยวควรมีการนาเสนออาหารในรูปแบบอาหารนานาชาติมากขึ ้น
3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวฮาลาล และ
อาหารฮาลาลสูส่ ายตานักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวมุสลิมชาวต่างชาติให้ มาก
ขึน้ เพื่ อ สร้ างความรู้ สึกว่า ประเทศไทย และภูเก็ ต เป็ นแหล่งท่อ งเที่ ย วที่ เป็ นมิ ต รกับ
นักท่องเที่ยวมุสลิม
4.นักท่องเที่ยวมองว่าภูเก็ตเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวที่เป็ นมิตรกับมุสลิม หาก
บู รณ า เข้ า กั บ ก ล ยุ ท ธ์ ก า รเป็ น เมื อ ง ส ร้ า ง ส รรค์ ด้ า น วิ ท ย า ก า รอ า ห า ร
(City of Gastronomy) ที่จงั หวัดภูเก็ตได้ รับจากยูเนสโก แล้ วสามารถนามาเป็ นจุดขาย
และสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั อาหารของภูเก็ตได้
5.นักท่องเที่ยวต่างประเทศนิยมรับประทานห้ องอาหารในโรงแรมมากที่สดุ
ไม่นิยมรับประทานอาหารข้ างทาง ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้มีกาลังจ่ายค่อนข้ างสูง และ
ต้ องการร้ านอาหารประเภทระดับกลางถึงหรู หรา ดังนัน้ การลงทุนร้ านอาหารฮาลา
ลเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะเน้ นลูกค้ าชาวต่างประเทศ จะต้ องมีการ
ออกแบบร้ านให้ มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า รวมทังต้
้ องใส่ใจในหลักการบริ การฮาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1.อาหารฮาลาลเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ขององค์ ป ระกอบการ
ท่อ งเที่ ย วฮาลาลการท่ อ งเที่ ย วฮาลาลจะต้ อ งครอบคลุม ทุก องค์ ป ระกอบของการ
ท่องเที่ยว ดังนัน้ ควรมีการวิจัยองค์ประกอบอื่น ๆ ของการท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัด
ภูเก็ต หรื อในพื ้นที่อนั ดามัน ซึง่ อาจจะเป็ นการวิจยั เกี่ยวกับโรงแรมฮาลาลระบบการเงิน
อิสลามที่ใช้ ในการดาเนินงานการท่องเที่ยวฮาลาลระบบการขนส่งฮาลาลสายการบินฮา
ลาล ระบบการเงินในการท่องเที่ยวฮาลาลรายการนาเที่ยวฮาลาล เป็ นต้ น
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2.ส่วนของนักท่องเที่ยวมุสลิม ชาวต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ ศึกษาในภาพรวม
จึงควรมีการทาวิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคอาหารฮาลาลนักท่องเที่ยวมุสลิมชาว
ต่างประเทศโดยแบ่ง ประเภทสัญ ชาติ หรื อภูมิภาคที่มาของนักท่องเที่ยวมุสลิมอย่าง
ชัดเจน เพราะพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละชาติย่อมมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ไม่เหมือนกัน
3.ควรมีการศึกษาถึงกลยุทธ์ การสื่อสารอาหารฮาลาลเพื่ อการรับรู้ และการ
ยอมรั บ ของนัก ท่อ งเที่ ย วมุสลิม เพราะการรั บ รู้ ความเป็ น ฮาลาลของอาหารไทยใน
มุ ม มองของการท่ อ งเที่ ย วยั ง ถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ น้ อยมาก หากมี ก ารวางแผน
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสร้ างการรับรู้ และการยอมรับ
ของนักท่องเที่ยวมุสลิมได้ เป็ นอย่างดี
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