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ชื่อนักวิจัย:  อรพรรณ  จันทรอินทรเพียงพิศ  ศรีประเสริฐจิราภา  ชาลาธราวัฒน 

ระยะเวลาโครงการ :1 พฤษภาคม 2555  ถึง 30 กันยายน 2556:   

วิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวฮาลาลฝงทะเลอันดามันของประเทศไทยสําหรับนักทองเท่ียวกลุม

ประเทศมุสลิม  มีวัตถุประสงคคือ1)เพ่ือเสนอแนวทางการวางแผนการตลาดการทองเท่ียวฮาลาลสําหรับนักทองเท่ียวกลุม

ประเทศมุสลิม2) เพ่ือเสนอทางเลือกในการจัดการการทองเท่ียวฮาลาลสําหรับนักทองเท่ียวกลุมประเทศมุสลิมใหกับกลุม

ผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียว  3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการทองเท่ียวฮาลาล 

เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวกลุมประเทศมุสลิม4)  เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการ

ทองเท่ียวฮาลาลสําหรับนักทองเท่ียวกลุมประเทศมุสลิม 5) เพ่ือเสนอทางเลือกใหกับนักทองเท่ียวจากกลุมประเทศ

มุสลิม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี          

1. แนวทางในการวางแผนการตลาดการทองเท่ียวฮาลาล คือ     

  1) จัดทําขอมูลเก่ียวกับการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวของฝงทะเลอันดามันผานทางชองทางอินเตอรเน็ต   

 2) ควรสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวเพ่ือใหเกิดกลยุทธปากตอปาก     

 3) มีมาตรการในการอนุรักษชายหาดใหมีความสวยงาม และสะอาด      

 4) สนับสนุนใหรานอาหารไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาลใหมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน   

  5) หองพักของโรงแรมควรมีเครื่องหมายแสดงทิศทางสําหรับการละหมาด     

 6)  การใหบริการของธุรกิจสปา ควรแยกหองบริการชาย/หญิง     

 7) มีปายบอกเสนทางท่ีไปยังมัสยิดเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอาราบิค   

2. ทางเลือกของสถานประกอบการในการจัดการธุรกิจเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวจากกลุมประเทศมุสลิม พบวา  

รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจทองเท่ียวฮาลาลมีดังน้ี ธุรกิจรานอาหารฮาลาลประกอบดวย 11 องคประกอบ คือ 

องคประกอบดานสถานท่ี วัตถุดิบท่ีใช/ผลิตภัณฑท่ีใช กระบวนการ บุคลากร ภาชนะ/อุปกรณท่ีใชงาน การกําจัดขยะมูล

ฝอย ความปลอดภัย การใหบริการ ความรับผิดชอบตอสังคม การบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม และความสัมพันธกับ

ชุมชน (เปนไปตามมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหง

ประเทศไทย รูปแบบธุรกิจโรงแรมฮาลาลประกอบดวย8 องคประกอบ คือ องคประกอบดานสถานท่ี บุคลากร การ

กําจัดขยะมูลฝอย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบตอสังคม การใหบริการดานสิ่งแวดลอม และความสัมพันธกับ

ชุมชน ธุรกิจสปาฮาลาลประกอบดวย 9 องคประกอบ คือ องคประกอบดานสถานท่ี วัตถุดิบท่ีใช/ผลิตภัณฑท่ีใช 

บุคลากร การกําจัดขยะมูลฝอย ความปลอดภัย การใหบริการ ความรับผิดชอบตอสังคม การบริหารจัดการดาน

สิ่งแวดลอม และความสัมพันธกับชุมชน      

3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพการบรหิารจัดการการทองเท่ียวฮาลาล เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวกลุมประเทศมสุลมิ  

พบวา ควรอนุรักษไวซึ่งทรัพยากรตามแหลงทองเท่ียว ใหมีความสวยงาม และเปนไปตามธรรมชาติ  มีการจัดกิจกรรมท่ีไม

ขัดตามหลักของศาสนาอิสลามมีการจัดสถานท่ีละหมาดสําหรับนักทองเท่ียว มีปายบอกเสนทางเพ่ือเดินทางไปมัสยิดเปน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาอาราบิค  มีการจัดหองนํ้าโดยใหแยกชาย/หญิง ภายในหองนํ้ามีสายชําระลาง และมีความสะอาดมี



บริการรานอาหารฮาลาลบริเวณสถานทองเท่ียว  มีปายบอกเสนทางเพ่ือเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียวใหเห็นตลอดเสนทาง

การทองเท่ียว และปายบอกทิศทางควรมีภาษาอังกฤษ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานท่ีทองเท่ียว ในเวลา

กลางคืน มัคคุเทศกและพนักงานใหบริการตองมีวินัยและเคารพกฎตามหลักศาสนาอิสลามในการใหบริการพนักงานขับเรือ

ควรขับเรือดวยความระมัดระวัง มีอุปกรณชวยเหลอืท่ีมีจํานวนเพียงพอกับนักทองเท่ียว  บริเวณทาอากาศยาน หรือสถานท่ี

ทองเท่ียวสําคัญ ๆ ควรมีปายแสดงขอความเก่ียวกับการยินดีตอนรับ เปนภาษาอาราบิค การประชาสัมพันธนักทองเท่ียว

จากกลุมประเทศมุสลิมโดยผานทางชองทางอินเตอรเน็ตควรสรางความประทับใจใหกับนักทองเท่ียวเพ่ือใหเกิดกลยุทธปาก

ตอปาก รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจสปา  ควรเปนไปตามมาตรฐานการบริหาร

จัดการการทองเท่ียวฮาลาล         

 4. แนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการทองเท่ียวฮาลาลสําหรับนักทองเท่ียวกลุมประเทศ

มุสลิมปรากฏดังน้ี          

 1) การบริการนักทองเท่ียวควรเปนไปหลักศาสนาอิสลามตลอดการเดินทาง     

 2) มัคคุเทศก และพนักงานตองเคารพและรักษาระเบียบวินัยตามหลักศาสนาอิสลาม   

 3) การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวตองไมขัดกับหลักศาสนาอิสลาม      

 4) การจัดสถานท่ีพักควรเปนไปตามหลักศาสนาอิสลาม เชน ภายในสถานท่ีพักควรมีปายบอกสัญลักษณทิศเมกกะ, 

มีสายชําระลางภายในหองพัก เปนตน        

 5) ควรจัดบริการภัตตาคารหรือรานอาหารตามมาตรฐานฮาลาล    

 6) การใชบริการการขนสงควรมีความปลอดภัย และมีระบบปองกันความปลอดภัย   

 7) มีสถานท่ีใหบริการนักทองเท่ียวมุสลิมสามารถปฏิบัติภารกิจทางศาสนาได     

 8) ไมจัดกําหนดการทองเท่ียวในสถานท่ีตองหามหรือสถานท่ีท่ีขัดตอหลักการศาสนา  

 5. เสนอทางเลือกใหกับนักทองเท่ียวจากกลุมประเทศมุสลิม หากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน นํา

ผลงานวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวฮาลาลฝงทะเลอันดามันของประเทศไทยสําหรบันักทองเท่ียว

มุสลิมไปพัฒนาหนวยงานหรือธุรกิจของตน  ก็จะทําใหการทองเท่ียวของประเทศไทยมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึนในการท่ี

นักทองเท่ียวจากกลุมประเทศมุสลิมตัดสินใจเลือกเดินทางมากทองเท่ียวประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  น่ันหมายถึง จํานวนเงินท่ี

จะเขามาสูประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน 
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 The main aim of this research is to develop the potential of Halal Tourism on 
the Andaman Gulf in Thailand for a group of the tourists from Muslim countries. There shall be 
five research objectives, which are; to propose the method of making the marketing plans of the 
Halal Tourism for all tourists from Muslim countries; to offer either the entrepreneurs or tourism 

 

น 



businessmen many choices in Halal tourism management for tourists from Muslim countries; to 
study about the way to develop the potential of Halal tourism management in order to support 
the tourists from Muslim countries; to be a model of setting administration standard, and Halal 
Tourism management for tourists from Muslim countries; and to offer tourists from Muslim 
countries alternative choices of consuming Halal products and services.  
 The result of this research is summarized, and it is divided into five main points 
as the following. 
 1. The methodology of making a marketing plan of the Halal Tourism are;  
 1.1 It is useful to provide the travelers all information associated with the tourist 
attractions on the Andaman side in Thailand via the Internet. 
 1.2 The impression to the tourists is one of the factors, which can bring about 
the word of mouth strategy.  
 1.3 It is necessary to provide the measure of the beach conservation for the 
purpose of keeping the beaches clean and beautiful. 
 1.4 Supporting all restaurants to get Halal certification standard should have 
executed, and also to increase the number of the Halal restaurants.  
 1.5 Hotel rooms should have the direction signs for praying, as it is indispensable 
for tourists from Muslim countries. 
 1.6 Spa service business should separate the service rooms between man and 
woman. 
 1.7 There should be direction signs to the mosques in both English and Arabic.  
 2. The choices of enterprises in business management in order to support all 
travelers from Muslim countries found that the form of Halal tourism management is classified 
into many elements as shown below;  
Initially, Halal restaurant business is divided into 11 elements including location and materials/ 
products, procedures, staffs, and containers/ implement, refuse disposal, safety, service, social 
responsibility, environmental management and community relations. All those elements are in 
line with the standard of Halal food service issued by The Central Islamic Council of Thailand. 
Additionally, the form of the Halal hotel business consists of eight elements comprising location, 
staffs or personnel, refuse disposal, safety, corporate social responsibility, environmental service 
and community relation. In addition, the business of Halal spa is composed of nine elements 
including location, material/ products staffs, refuse disposal, safety, service, social responsibility, 
environmental management, and community relation. 
 3. The method of increasing the potential of management of Halal tourism in 
order to handle all tourists from a group of Muslim countries found that natural resources from 
the tourist attractions should be conserved so as to keep it beautiful naturally. Moreover, there 
shall also be many activities, which are not against with the Muslim principles.  Even more, there 
are a lot of direction signs showing the way to the mosques written in both English and Arabic. 
All washrooms should be separated between man and woman. The rooms should be hygienic 
condition, cleanliness with the cleaning hose built in its room. What is more, there are many 
Halal restaurants along the way to places of interest, together with the direction signs should be 



written in English setting up all the way around in the tourist attraction territory. Furthermore, 
there is measure of security each tourist attractions. Guides and staffs should have discipline, and 
respect the Muslim principles in doing services. The boat drivers should drive it carefully. If the 
technical problem happens, the drivers have to be sure that there are enough of the aid 
equipments for all tourists. Besides, at the airport or the tourist places should have the greeting 
signs regarding welcoming them to our country which is written in Arabic. Public relations to the 
tourists from Muslim countries should be promoted via the Internet. Apart from that, a good 
service can make tourists feel impressive, and that can lead to the word of mouth strategy. Last 
but not least, the form of restaurant business management, hotel business, and Spa business 
should be in line with the standard of Halal tourism management. 
 
 4. The ways to measure the standard of Halal tourism administration and Halal 
tourism management for all travelers from Muslim countries are divided into eight factors. 
 4.1 The service to the tourists should match up with the Muslim principles the 
whole journey. 
 4.2 Guides and staffs should have discipline and respect to the Muslim 
principles. 
 4.3 Setting all activities should not against with the Muslim principles. 
 4.4 Building accommodations should conform to the principles of Muslim. For 
instance, inside the accommodation should have the direction signs turning to Mekka (West if 
praying from Thailand). Aside from that, cleaning hose should also be set up in its room. 
 4.5 Restaurants should follow the International standard service of Halal. 
 4.6 The transportation service should have security protection system. 
 4.7 There are places provided to all Muslim tourists to perform religious activity. 
 4.8 Traveling to the places where against the religious principles is prohibited.   
 
 5. It is necessary to offer choices to the tourists from Muslim countries. What if 
the organizations either government sectors or private sectors bring this research to develop their 
institutes or their own businesses. It leads to the increasing of the potential of tourism in 
Thailand. This can easily make all travelers from Muslim countries come to travel in Thailand 
more and more. Meanwhile, there will then be an influx of the large amount of money flowing 
into Thailand as well.  

 
 

 

 

 



 


