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นักท่องเที่ยวมุสลิมถือได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดเป้าหมายของหลายประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยที่ต้องการดึงดูดกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามาท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยยั ง ขาดการศึ ก ษาในเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมุ ส ลิ ม โดยเฉพาะในเรื่ อ งโรงแรมฮาลาล
ดังนั้น การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบคุณลักษณะทั่วไปของโรงแรมฮาลาล พร้อมทั้งศึกษา
การประยุกต์คุณลักษณะโรงแรมฮาลาลของประเทศไทย โดยเริ่มการด�ำเนินการวิจัยด้วยการเก็บรวบข้อมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงแรมฮาลาลจากการศึกษาโรงแรมฮาลาลของประเทศในแถบตะวันออกกลาง
และมาเลเซี ย ตามด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก ผู ้ จั ด การและผู ้ บ ริ ห ารโรงแรมในจั ง หวั ด ปั ต ตานี
ผลจากการศึกษา พบว่า โรงแรมในจังหวัดปัตตานีมีการปฏิบัติตามคุณลักษณะต่างๆ ของโรงแรมฮาลาล
คือ การให้บริการอาหารที่ได้รับมาตรฐานอาหารฮาลาล และอีกทั้งได้รับมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาล
เพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการบริการห้องละหมาด ผ้าละหมาดและพรมส�ำหรับปูละหมาด ในห้อง
ละหมาดและห้องนอนมีสัญลักษณ์บ่งชี้ทิศส�ำหรับละหมาด ในห้องน�้ำมีท่อน�้ำที่ต่อออกมาจากก๊อกน�้ำสะอาด
ในห้องน�้ำในการช�ำระล้าง ส�ำหรับพนักงานที่ให้บริการส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและมีการแต่งกายที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลาม ส่วนความคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติ
ส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการน�ำนโยบายฮาลาลจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมตนเอง
ค�ำส�ำคัญ : โรงแรมฮาลาล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย
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Abstract
Muslim tourists are considered potential customers who are main market targets of
several countries including Thailand. However, Thailand still lacks of in–depth study of
Muslim tourists, especially, in terms of Halal hotel. Therefore, this study aims to investigate
general characteristics of Halal hotels as well as the application of the characteristics of
Halal hotels in Thailand. This research was conducted by collecting data regarding the
characteristics of Halal hotels from Halal hotels in Middle Eastern countries and Malaysia.
Afterwards, the in–depth interview was used with hotel managers and hotel directors
in Pattani. The result showed that hotels in Pattani follow principles of Halal hotels
which are providing Halal food approved by Halal food standards and offering certified
Halal food services for tourism. In addition, these Halal hotels provide their Muslim
customers with prayer rooms together with prayer cloths and prayer mats. They also have
bedrooms with Qibla pointers indicating the direction to face to perform ritual prayers.
In bathrooms, there are clean water taps for purifying oneself before prayer. As for the
hotel staff, most of them are Muslims who dress properly according to Islamic principles.
Concerning opinions of entrepreneurs on putting Halal policy into practice, most of them
strongly agree that the application of Halal policy will bring benefits to their hotel business.  
Keywords : Thai Halal hotel, Pattani, Thailand
บทน�ำ

ภาคบริการมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น โรงแรมเป็นธุรกิจ
หนึ่งในภาคบริการที่มีความเกี่ยวโยงการภาคการผลิตในหลายๆ ด้าน อาทิ การผลิตอาหารและวัตถุดิบ
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงกับภาคบริการเช่นเดียวกัน เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ท�ำให้เกิดสร้างรายได้และ
การจ้างงาน แต่อย่างไรก็ตาม ภาวการณ์แข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท�ำให้หลายประเทศได้เร่งพัฒนากลยุทธ์การบริการ
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีประวัติอันยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจกระจายอยู่ทั้งจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี มัสยิดกรือเซะ เมืองโบราณยะรัง วังยะหริ่ง ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
หรือศาลเจ้าเล่งจูเกียง วัดช้างให้ราษฎร์บูรณาราม หาดตะโละกาโปร์ หาดแฆแฆ และอุทยานแห่งชาติ
น�้ำตกทรายขาว ดังค�ำขวัญของจังหวัดคือ เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล�้ำ  ชนน้อมน�ำศรัทธา
ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้ และประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามหรือเรียกว่า
ชาวมุสลิมซึ่งมีอยู่จ�ำนวนร้อยละ 86 (Cultural Office Pattani, 2015)
นักท่องเที่ยวมุสลิมนับได้ว่าเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูง เนื่องจาก
ในปัจจุบันจ�ำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจ�ำนวนกว่า 1.6 พันล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของจ�ำนวน
ประชากรโลกทั้ ง หมด และในปี พ.ศ. 2573 คาดว่ า ประชากรมุ ส ลิ ม มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
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ร้อยละ 26.4 ของโลก รวมทั้งอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวโดยเฉลี่ย
ร้ อ ยละ 4.8 ไปจนถึ ง ปี พ.ศ. 2563 เที ย บกั บ อั ต ราการเติ บ โตของจ�ำ นวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วโลกที่ ค าดว่ า
ขยายตัวในอัตราร้อยละ 3.8 ต่อปี (Tourism Authority of Thailand, 2015) ประเทศไทยได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการท่องเที่ยวในฐานะเป็นกลไกหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ได้มีการจัดท�ำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558–2560 โดยในยุทธศาสตร์ที่ 2
มีการกล่าวถึงประเด็นของการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ซึ่งประเทศไทยต้องการมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยว
ฮาลาลระดับนานาชาติ โดยมีมาตรการส�ำคัญ คือ การพัฒนาธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
หลักการอิสลามที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาการท่องเที่ยวในธุรกิจ
ภาคบริการที่เกี่ยวข้อง และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ยวมุสลิมให้เป็นไปตามหลักการอิสลาม
ที่ถูกต้องและได้มาตรฐานส�ำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม (Ministry of Tourism and Sports, 2015)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าลูกค้าในกลุ่มนี้มีความน่าสนใจ แต่ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมฮาลาล
ในประเทศไทยยังขาดการศึกษาในเชิงลึก เนื่องจากนักท่องเที่ยวมุสลิมจะด�ำรงชีวิตภายใต้หลักศาสนาอิสลาม
รวมทั้งมีความเชื่อถือและศรัทธาในพระเจ้าซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)
ดั ง นั้ น ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การจั ด การโรงแรมฮาลาล จะช่ ว ยสร้ า งความพึ ง พอใจและดึ ง ดู ด
ตลาดกลุ่มนี้ให้การท่องเที่ยวมากขึ้น และจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมุสลิมยินดีจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจึงเป็นประเด็นส�ำคัญที่ต้องเร่งศึกษาเพื่อให้เป็นการผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ของไทยได้ ว างแผนการปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภค
ควบคู ่ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร อั น จะส่ ง ผลให้ ธุ ร กิ จ สามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นในระยะยาว เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
และเพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยวไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของโรงแรมฮาลาล
2. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามคุณลักษณะโรงแรมฮาลาลโรงแรมในจังหวัดปัตตานี
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะของ
โรงแรมฮาลาลจากการศึกษาของประเทศในแถบตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซีย ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา
สภาพการณ์ปัจจุบันของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดปัตตานี การน�ำคุณสมบัติโรงแรมฮาลาลไปปฏิบัติ ข้อคิดเห็น
ของสถานประกอบการเกี่ยวกับน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติ ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกผู้บริการโรงแรม ขั้นตอนที่ 3 ท�ำการสังเคราะห์สรุปรายงานวิจัยในภาพรวมของโรงแรม
ในจังหวัดปัตตานี
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview) โดยมีแนวค�ำถาม
ตามโครงสร้างดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการ พนักงาน ลูกค้า
การให้บริการและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ส่วนที่ 2 การน�ำคุณสมบัติโรงแรมฮาลาลไปปฏิบัติของผู้ประกอบ
การโรงแรมในจังหวัดปัตตานี ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นของสถานประกอบการเกี่ยวกับน�ำนโยบายฮาลาล
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ไปปฏิบัติ ซึ่งจะสอบถามในประเด็นดังนี้ การน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะส่งผลดีต่อภาพพจน์ธุรกิจโรงแรม
การน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น การน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้รายได้เพิ่มขึ้น
การน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น และการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ได้รับ
การสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น และส่วนที่ 4 คือปัญหาและข้อเสนอแนะ
หน่วยในการวิเคราะห์ เป็นระดับองค์กร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดปัตตานี ตามที่ศูนย์อ�ำนวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดรายชื่อโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ซึ่งรายชื่อโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลในจังหวัด
ปัตตานี มี 3 โรงแรมดังนี้  โรงแรมปาร์ควิว โรงแรมซีเอส โรงแรมเวาท์เทิร์นวิว
การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมจะเริ่ ม ด้ ว ยแนวคิ ด เรื่ อ งพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค (Consumer Behavior)
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) และการก�ำหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting)
ตามด้วยความหมายของค�ำว่าฮาลาลและคุณลักษณะทั่วไปของโรงแรมแรมฮาลาล
แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท�ำของ
ผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
ของตน ส�ำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหา
หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการบริโภคของผู้บริโภคทั้งที่เป็นบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กร
เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การบริโภค การเลือกบริการ แนวคิดหรือ
ประสบการณ์ที่จะท�ำให้ผู้บริโภคพึงพอใจ (Armstrong & Kotlor, 2013)
แนวคิดเรื่องการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) และการก�ำหนดเป้าหมาย (Market
Targeting)
ธุรกิจอาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกตลาดได้ เนื่องจากลูกค้ามีจ�ำนวนมาก
และมีความต้องการที่แตกต่างกัน ดังนั้นบริษัทจึงต้องท�ำการแบ่งตลาด (Market) ออกเป็นตลาดย่อย
(Submarket) หรือส่วนตลาด (Market Segment) โดยใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด เมื่อแบ่ง
ส่วนตลาด (Market Segmentation) แล้ว บริษัทก็จะต้องเลือกส่วนตลาดใดส่วนตลาดหนึ่ง หรือหลาย
ส่วนตลาดหรือทั้งหมด เพื่อใช้เป็นตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) แล้วก�ำหนดต�ำแหน่งผลิตภัณฑ์
บริการและส่วนประสมการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการในแต่ละตลาดเป้าหมายนั้นอย่างเหมาะสม
ซึ่งผู้ประกอบการจ�ำเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและสามารถวิเคราะห์ตลาดเป้าหมายของธุรกิจ
เพื่อที่จะก�ำหนดกลยุทธ์การตลาด (Marketing  Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้ และจะส่งผลท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ
ความหมายของค�ำว่าฮาลาล (Halal)
ฮาลาลเป็นค�ำภาษาอาหรับมีความหมายทั่วไปว่า อนุมัติ เมื่อน�ำมาใช้ในทางศาสนาจะมีความหมายว่า
สิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้ทาน อนุมัติให้ดื่ม อนุมัติให้ท�ำ  อนุมัติให้ใช้สอย เป็นต้น ซึ่งการอนุมัติหรือ
การห้ามสิ่งใดในศาสนาอิสลามเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์หรือพระเจ้าถือเป็นหลักส�ำคัญที่มุสลิมทุกคนต้อง
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ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะมุสลิมมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าสิ่งที่พระเจ้าอนุมัติเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์
ส่วนสิ่งที่พระเจ้าห้ามเป็นสิ่งที่มีพิษภัยและมีโทษ เนื่องจากพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ขึ้นมา ดังนั้นจึงทราบดีถึง
สิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อมนุษย์ พระองค์จึงอนุมัติสิ่งที่เป็นคุณและห้ามสิ่งที่เป็นโทษ (The Halal
Standard Institute of Thailand, 2016) ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของโรงแรมฮาลาล
1. คุณลักษณะของโรงแรมฮาลาล
โรงแรมฮาลาลหรือโรงแรมที่ให้บริการภายใต้หลักชารีอะฮ์ (Shariach) จะมีความแตกต่างจากโรงแรม
ทั่วไป จากการทบทวนวรรณกรรมส่วนใหญ่ พบว่า การศึกษาเกี่ยวกับโรงแรมฮาลาลจะศึกษาในประเทศ
แถบตะวันออกกลางและประเทศมาเลเซีย โดยผู้ประกอบการจะน�ำหลักชารีอะฮ์มาเป็นหลักในการจัดรูป
แบบและประยุกต์ใช้การให้บริการ เช่น Rosenberg and Choufany (2009) นักวิเคราะห์ทางการตลาด
และกรรมการผู้จัดการโรงแรมในนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ให้ความเห็นว่าโรงแรมฮาลาล
สามารถจ�ำแนกออกเป็นสามด้าน คือ การบริหารจัดการ ด้านการออกแบบตกแต่งและด้านระบบการเงิน
อิสลามโดยแต่ละด้านจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการแบบอิสลามประกอบด้วย การหลีกเลี่ยง
ในการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การบริการอาหารฮาลาล พนักงานส่วนใหญ่เป็นมุสลิม พนักงานหญิง
จะให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า เพศหญิ ง ในขณะที่ พ นั ก งานชายจะให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า เพศชาย บริ ก ารที วี ที่ ไ ม่ ขั ด ต่ อ
หลักศาสนาอิสลาม มีอัลกุรอานและพรมละหมาดในห้องพัก ด้านการออกแบบตกแต่งประกอบด้วย
การแบ่งพื้นที่การให้บริการแยกเพศชายและเพศหญิง มีการบ่งชิ้ทิศส�ำหรับระหมาดหรือทิศกิบลัต ไม่มี
การบริการที่ขัดหลักศาสนา เช่น ไนต์คลับ การจัดปลายเตียงนอนและห้องน�้ำต้องไม่ทันไปทางทิศกิบลัต
การตกแต่งโรงแรมจะไม่ใช้รูปปั้นหรือภาพคนและสัตว์ มีการแยกชั้นระหว่างหญิงชายที่ยังไม่ได้สมรส
และชั้นส�ำหรับครอบครัว ส�ำหรับด้านระบบการเงินอิสลามประกอบด้วย การจัดการการเงินของโรงแรม
เป็นไปหลักการเงินอิสลามและยึดในหลักซากาตหรือมีการบริจาคเงินกลับคืนต่อชุมชน
คุณลักษณะของโรงแรมฮาลาลได้มีการพัฒนาอย่างน่าสนใจ แต่ยังไม่มีลักษณะทางออกมาเป็น
มาตรฐานอย่างเป็นทางการ เช่นการรวบรวมข้อมูลโรงแรมฮาลาลจากมุมมองต่างประเทศของ Samori &
Sabtu (2014) พบว่า คุณลักษณะที่ส�ำคัญของโรงแรมฮาลาล มีดังนี้
• อาหารฮาลาลและไม่มีแอลกอฮอล์ที่ให้บริการในโรงแรม
• มีหนังสือพระคัมภีร์กุรอาน พรมรองละหมาดและลูกศรที่แสดงทิศทางของกิบลัต
• ปลายเตียงและห้องสุขาอยู่ในต�ำแหน่งที่ไม่ได้ที่หันไปทางกิบลัต
• ห้องละหมาดอยู่ในโรงแรม
• ไม่มีความบันเทิงที่ไม่เหมาะสม
• พนักงานมุสลิมส่วนใหญ่และมีการแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม
• มีการแบ่งแยกสิ่งอ�ำนวยความสะดวก กิจกรรมนันทนาการ ร้านเสริมสวยและสระว่ายน�้ำส�ำหรับ
ผู้ชายและผู้หญิง
• มีการแยกห้อง / ชั้นที่พักระหว่างชายและหญิงส�ำหรับคู่ที่ไม่ได้สมรส
• การแต่งกายส�ำหรับนักท่องเที่ยว
• ไม่มีการเล่นการพนันและไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บริการในล็อบบี้หรือร้านอาหารของโรงแรม
• ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องห้ามในตู้เย็นโรงแรม
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ซึ่งสอดคล้องการการศึกษาของ Jurattanasan & Jaroenwisan (2014) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง
คุณลักษณะของโรงแรมชารีอะหฮ์ของประเทศกลุ่มมุสลิม พบว่าจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ คือ ไม่มีเครื่องดื่ม
ทีม่ สี ว่ นผสมของแอลกอฮอล์ไว้คอยให้บริการลูกค้า งดบริการสือ่ ทีไ่ ม่เหมาะสมผ่านช่องโทรทัศน์ภายในห้องพัก
พนักงานส่วนใหญ่เป็นมุสลิม มีคัมภีร์อัลกุรอานและพรมส�ำหรับละหมาดในห้องพัก สิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในการสันทนามีการแยกหญิงชาย มีข้อบ่งชี้ทิศนครเมกกะ (กิบลัต) เพื่อใช้เป็นทิศในการละหมาด ไม่มีการให้
บริการไนต์คลับ ห้องน�้ำและการวางเตียงโดยที่ปลายเตียงไม่ควรหันไปทางทิศนครเมกกะ ไม่มีการตกแต่ง
ภาพของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น รูปสัตว์ อีกทั้งระบบการเงินของโรงแรมอยู่ภายใต้บทบัญญัติของ
ศาสนาอิสลาม มีการจ่ายซากาตอีกด้วย
จากการการศึกษาลักษณะของโรมแรมที่ประยุกต์ใช้หลักชารีอะหฮ์ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงได้
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการศึกษาโรงแรมฮาลาล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของให้บริการโรงแรมฮาลาล
1. การบริหารจัดการแบบอิสลาม
• การหลีกเลี่ยงในการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
• การบริการอาหารฮาลาล
• พนักงานส่วนใหญ่เป็นมุสลิม
• พนักงานมุสลิมมีการแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
• พนักงานหญิงจะให้บริการลูกค้าเพศหญิง ในขณะที่พนักงานชายจะให้บริการลูกค้าเพศชาย
• บริการทีวี รายการบันเทิงที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
• มีอัลกุรอานและพรมละหมาดในห้องพัก
• มีห้องละหมาด มีผ้าละหมาด พรมส�ำหรับปูละหมาดให้บริการ
• ไม่มีการเล่นการพนัน
2. การออกแบบตกแต่ง
• การแบ่งพื้นที่การให้บริการแยกเพศชายและเพศหญิง
• มีการบ่งชี้ทิศส�ำหรับละหมาดหรือทิศกิบลัต
• ไม่มีการบริการที่ขัดหลักศาสนา เช่น ไนต์คลับ
• การจัดปลายเตียงนอนและห้องน�้ำต้องไม่หันไปทางทิศกิบลัต
• การตกแต่งโรงแรมจะไม่ใช้รูปปั้นหรือภาพคนและสัตว์
• มีการแยกชั้นระหว่างหญิงชายที่ยังไม่ได้สมรส และชั้นส�ำหรับครอบครัว
• มีท่อน�้ำที่ต่อออกมาจากก๊อกน�้ำสะอาดในห้องน�้ำในการช�ำระล้าง
3. ระบบการเงินอิสลาม
• การจัดการการเงินของโรงแรมเป็นไปหลักการเงินอิสลาม
• ยึดในหลักซากาตหรือมีการบริจาคเงินกลับคืนต่อชุมชน
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ผลการศึกษาวิจัย
จากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ จั ด การโรงแรมในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ในหั ว ข้ อ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
โรงแรม ความคิดเห็นและการน�ำคุณลักษณะโรงแรมฮาลาลไปปฏิบัติของโรงแรมในจังหวัดปัตตานี ปัญหา
และข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดปัตตานี ได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของโรงแรมในจั ง หวั ด ปั ต ตานี อาทิ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ มาตรฐานที่ โรงแรมได้ รั บ
เจ้ า ของโรงแรม พนั ก งาน ห้ อ งพั ก ห้ อ งอาหาร และสิ่ ง อ� ำนวยความสะดวกอื่ น ๆ ที่ ท างโรงแรมจั ด ไว้
บริการลูกค้า มีลักษณะดังนี้
1) โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท
โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ได้รับมาตรฐานระดับ 2 ดาวและมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อ
การท่องเที่ยว เจ้าของกิจการนับถือศาสนาอิสลาม มีพนักงานทั้งหมดจ�ำนวน 90 คน พนักงานที่นับถือ
ศาสนาอิสลามจ�ำนวน 78 คน ลูกค้าเป็นลูกค้าในประเทศร้อยละ 75 และต่างประเทศร้อยละ 25 ซึ่งลูกค้า
นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 70 ส�ำหรับห้องพักมีจ�ำนวน 77 ห้อง ห้องประชุมสัมมนาและการจัดเลี้ยง
จ�ำนวน 9 ห้อง ห้องอาหาร 1 ห้อง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้บริการลูกค้า เช่น คาเฟ่
ชาชัก ห้องละหมาด สถานีบริการถ่ายรูปและลานจอดรถ
2) โรงแรมซี.เอส.
โรงแรมซี . เอส. ได้ รั บ มาตรฐานระดั บ 4 ดาวและมาตรฐานการบริ ก ารอาหารฮาลาลเพื่ อ
การท่องเที่ยว เจ้าของกิจการนับถือศาสนาพุทธ มีพนักงานทั้งหมดจ�ำนวน 185 คน พนักงานที่นับถือศาสนา
อิสลามจ�ำนวน 140 คน ลูกค้าเป็นลูกค้าในประเทศร้อยละ 99 และต่างประเทศร้อยละ 1 ซึ่งลูกค้านับถือ
ศาสนาอิสลามร้อยละ 80 ส�ำหรับห้องพักมีจ�ำนวน 125 ห้อง มีประชุมสัมมนา และการจัดเลี้ยง จ�ำนวน 12
ห้อง มีห้องอาหาร 1 ห้อง คือ ห้องบุหงารายา บริการอาหารพื้นเมือง อาหารมุสลิม อาหารไทย จีน ยุโรป
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้ บริ ก ารลู ก ค้ า อาทิ สระว่ า ยน�้ำ ผู ้ ใหญ่ ข นาดมาตรฐาน
และสระว่ายน�้ำเด็กพร้อมสไสด์เดอร์ ห้องซาวน่า ห้องสตีม ห้องฟิตเนส ห้องแอโรบิค ร้านจ�ำหน่ายสินค้า
ที่ระลึก ห้องละหมาด ลานจอดรถ และมุมข่าวสารอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
3) โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว
โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ได้รับมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว เจ้าของกิจการ
นับถือศาสนาพุทธ มีพนักงานทั้งหมดจ�ำนวน 150 คน พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามจ�ำนวน 120 คน
ลูกค้าเป็นลูกค้าในประเทศร้อยละ 100 ซึ่งลูกค้านับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 80 ส�ำหรับห้องพักมีจ�ำนวน
87 ห้อง ห้องประชุมสัมมนาและการจัดเลี้ยงจ�ำนวน 8 ห้อง ห้องอาหารและสวนอาหารจ�ำนวน 2 ห้อง
นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้บริการลูกค้า เช่น สปา ห้องคาราโอเกะ ดีสโก้เธค ห้องละหมาด
และอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
2. คุณลักษณะของให้บริการตามโรงแรมฮาลาลของโรงแรมในจังหวัดปัตตานี
คุณลักษณะของให้บริการโรงแรมฮาลาล โดยแบ่งออกเป็นสามด้านคือ การบริหารจัดการแบบอิสลาม
การออกแบบตกแต่งและระบบการเงินอิสลาม ซึ่งได้จากการรวบรวมตามตารางที่ 1 ข้างต้น เพื่อมาศึกษา
ถึงการปฏิบัติตามของโรงแรมในจังหวัดปัตตานี โดยผลสามารถสรุปผลการศึกษาได้ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การน�ำปฏิบัติตามคุณลักษณะของให้บริการโรงแรมฮาลาลของโรงแรมในจังหวัดปัตตานี
คุณลักษณะให้บริการของโรงแรมฮาลาล
ปาร์ควิวรีสอร์ท
1. การบริหารจัดการแบบอิสลาม
• การหลีกเลี่ยงในการบริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
√
• การบริการอาหารฮาลาล
√
• พนักงานส่วนใหญ่เป็นมุสลิม
√
• พนักงานมุสลิมมีการแต่งการที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
√
อิสลาม
• พนักงานหญิงจะให้บริการลูกค้าเพศหญิง ในขณะที่
พนักงานชายจะให้บริการลูกค้าเพศชาย
• บริการทีวี รายการบันเทิงทีไ่ ม่ขดั ต่อหลักศาสนาอิสลาม
• มีอัลกุรอานและพรมละหมาดในห้องพัก
• มีห้องละหมาด มีผ้าละหมาด พรมส�ำหรับปูละหมาด
√
ให้บริการ
• ไม่มีการเล่นการพนัน
√
2. การออกแบบตกแต่ง
• การแบ่งพื้นที่การให้บริการแยกเพศชายและเพศหญิง
• มีการบ่งชี้ส�ำหรับละหมาดหรือทิศกิบลัต
√
• ไม่มีการบริการที่ขัดหลักศาสนา เช่น ไนต์คลับ
√
• การจัดปลายเตียงนอนและห้องน�้ำต้องไม่หันไปทางทิศ
กิบลัต
• การตกแต่งโรงแรมจะไม่ใช้รูปปั้นหรือภาพคนและสัตว์
√
• มีการแยกชั้นระหว่างหญิงชายที่ยังไม่ได้สมรส และชั้น
ส�ำหรับครอบครัว
• มีท่อน�้ำที่ต่อออกมาจากก๊อกน�้ำสะอาดในห้องน�้ำใน
√
การช�ำระล้าง
3. ระบบการเงินอิสลาม
• การจัดการการเงินของโรงแรมเป็นไปตามหลักการเงิน
√
อิสลาม
• ยึดในหลักซากาตหรือมีการบริจาคเงินกลับคืนต่อชุมชน
√
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3. ความคิดเห็นของโรงแรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติ
จากข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติในประเด็นต่างๆ คือ การน�ำนโยบาย
ฮาลาลไปปฏิบัติจะส่งผลดีต่อภาพพจน์ธุรกิจโรงแรม การน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ลูกค้าเพิ่มขึ้น
การน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้รายได้เพิ่มขึ้น การน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น
และการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท
โรงแรมปาร์ ค วิ ว รี ส อร์ ท มี ค วามเห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ว่ า การน� ำ นโยบายฮาลาลจะส่ ง ผลดี ต ่ อ ธุ ร กิ จ
โรงแรม คือ ส่งผลดีต่อภาพพจน์ของโรงแรม ท�ำให้มีลูกค้าเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้น และเห็นด้วยว่าจะท�ำให้
รายได้ของโรงแรมเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น
อีกทั้งเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น
2) โรงแรมซี.เอส.
โรงแรมซีเอส มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการน�ำนโยบายฮาลาลจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม คือ
ส่งผลดีต่อภาพพจน์ของโรงแรม ท�ำให้มีลูกค้าเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้น และจะท�ำให้รายได้ของโรงแรมเพิ่ม
ขึ้นเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามมีความเห็นด้วยว่าการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น อีกทั้ง
ไม่คิดว่าการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น
3) โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว
โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการน�ำนโยบายฮาลาลจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม
คือ ส่งผลดีต่อภาพพจน์ของโรงแรม ท�ำให้มีลูกค้าเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้น และท�ำให้รายได้ของโรงแรม
เพิ่มขึ้นเช่นกัน อีกทั้งเห็นด้วยว่าการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม่เห็นว่ากับค�ำกล่าวที่ว่าการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดปัตตานี
1) โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะต้องการให้โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี เป็นโรงแรมฮาลาลทั้งระบบ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริหารจัดการ การออกแบบตกแต่ง และระบบการเงินแบบอิสลาม แต่อย่างไรก็ตาม
ในส่วนของการออกแบบตกแต่ง ที่เกี่ยวกับโรงแรมฮาลาล ในส่วนของการจัดปลายเตียงนอนและห้องน�้ำ
ต้องไม่หันไปทางทิศกิบลัต ในบางห้องทางโรงแรมไม่สามารถท�ำได้ เนื่องจากเจ้าของในปัจจุบันได้ซื้อโรงแรมนี้
มาจากเจ้าของเดิมซึ่งไม่ใช่มุสลิม จึงอาจจะไม่มีการออกแบบตามรายละเอียดข้อก�ำหนดในเรื่องดังกล่าว
ส�ำหรับในการขอมาตราฐานอาหารฮาลาล ถึงแม้จะมีความเข้าใจในเรื่องอาหารฮาลาล แต่ในเรื่องวัตถุดิบ
ที่น�ำมาใช้ในการปรุงอาหารบางชนิดก็ต้องใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแนะน�ำ 
2) โรงแรมซี.เอส.
ด้านการบริหารจัดการโรงแรมฮาลาลทั้งระบบอาจท�ำได้ยาก เนื่องจากเจ้าของโรงแรมไม่ได้เป็น
มุสลิมและระบบการเงินอาจจะไม่เป็นไปตามระบบการเงินอิสลามก�ำหนดไว้ แต่โรงแรมก็ได้ปรับในส่วนของ
ห้องอาหาร ห้องละหมาดและสิ่งต่างๆ ที่ทางโรงแรมสามารถบริการตามที่ลูกค้าร้องขอ
3) โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว
เนื่ อ งจากทางโรงแรมได้ มี ค วามสนใจนโยบายเกี่ ย วกั บ ฮาลาลในส่ ว นของห้ อ งละหมาดและ
ร้านอาหาร ซึ่งส่วนนี้จะท�ำให้โรงแรมสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากกว่าที่มีร้านอาหารที่ไม่ได้รับตราฮาลาล
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โดยในเริ่ ม แรกของการเตรี ย มขอตราฮาลาล เจ้ า ของโรงแรมไม่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานฮาลาล
เนื่องจากไม่ใช่มุสลิม แต่จะขอความรู้จากคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดให้การเสนอแนะเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
สรุปผลการปฏิบัติตามคุณลักษณะของให้บริการโรงแรมฮาลาลของโรงแรมในจังหวัดปัตตานี
ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดปัตตานีมีทั้งมุสลิมและพุทธ โดยโรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทเจ้าของ
โรงแรมเป็นมุสลิม ส่วนโรงแรมซี.เอส. และโรงแรมเซาท์เทิร์นวิวเป็นพุทธ แต่มีความสนใจในเรื่องโรงแรม
ฮาลาล โรงแรมที่มีพนักงานจ�ำนวน 100 คนขึ้นไปจ�ำนวนสองแห่ง และน้อยกว่า 100 คนจ�ำนวนหนึ่งแห่ง  
พนักงานส่วนใหญ่ของทุกโรงแรมจะนับถือศาสนาอิสลาม ลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในประเทศซึ่งเป็นลูกค้าทั่วไป
และมาจากหน่วยงานส่วนราชการ และส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ส�ำหรับสถานที่และสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวก พบว่า โรงแรมมีจ�ำนวนห้องพักจ�ำนวน 70 ห้องขึ้นไป มีห้องประชุม สัมมนาและห้องจัดเลี้ยง
มากกว่า 7 ห้อง มีร้านอาหารอย่างน้อย 1 ร้านอาหาร มีลานจอดรถ มีห้องละหมาด และมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกอื่นๆ ไว้คอยบริการลูกค้าซึ่งแตกต่างไปแต่ละโรงแรม อาทิ โรงแรมซี.เอส. มีสระว่ายน�้ำผู้ใหญ่
และเด็ ก ห้ อ งซาวน่ า ห้ อ งสตี ม ห้ อ งฟิ ต เนส ห้ อ งแอโรบิ ค ร้ า นจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก มุ ม ข่ า วสาร
และอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท มีคาเฟ่ ชาชัก สถานีบริการถ่ายรูป ส�ำหรับโรงแรม
เซาท์เทิร์นวิว มีสปา ห้องคาราโอเกะ ดีสโก้เธค และอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย
การบริหารจัดการโดยน�ำคุณลักษณะของโรงแรมฮาลาลมาประยุกต์ใช้กับโรงแรมในจังหวัดปัตตานี
ทางโรงแรมมีการบริหารจัดการตามคุณลักษณะของโรงแรมทั่วไป และตามคุณลักษณะของโรงแรมฮาลาล
และได้รับมาตรฐานอาหารฮาลาลและมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ส�ำหรับการน�ำ
คุณลักษณะต่างๆ ของโรงแรมฮาลาลมาประยุกต์ใช้ในโรงแรม มีการปฏิบัติในคุณสมบัติต่างๆ ไม่ว่าการ
บริการจัดการ การออกแบบตกแต่ง และการใช้ระบบการเงินแบบอิสลาม คุณลักษณะที่ทุกโรงแรมใน
จังหวัดปัตตานีให้ความส�ำคัญและได้น�ำมาใช้ในปัจจุบัน คือ การได้รับมาตรฐานอาหารฮาลาล การบริการ
ห้องละหมาด มีผ้าละหมาด พรมส�ำหรับปูละหมาดมีการบ่งชี้ทิศส�ำหรับละหมาดหรือทิศกิบลัตมีท่อน�ำ้ ที่ต่อ
ออกมาจากก๊อกน�้ำสะอาดในห้องน�้ำในการช�ำระล้างพนักงานส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและมีการแต่งกายที่ถูกต้อง
ตามหลักศาสนาอิสลาม
ส่ ว นความคิ ด เห็ น ของสถานประกอบการเกี่ ย วกั บ น� ำ นโยบายฮาลาลไปปฏิ บั ติ ส่ ว นใหญ่
มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการน�ำนโยบายฮาลาลจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมตนเอง ได้แก่ โรงแรมจะมี
ภาพพจน์ที่ดี ท�ำให้มีฐานลูกค้าเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้น และจะส่งผลท�ำให้รายได้ของโรงแรมเพิ่มขึ้น ส�ำหรับ
ความคิดเห็นว่าการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้นและการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติ
จะท�ำให้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐมากขึ้น มีโรงแรมสองแห่งที่ความเห็นด้วยและหนึ่งแห่งไม่เห็นด้วย
กับข้อความดังกล่าว
ส�ำหรับปัญหาในการปฏิบัติตามคุณลักษณะของให้บริการโรงแรมฮาลาลของโรงแรมในจังหวัดปัตตานี
ผู้บริหารที่ไม่ใช่มุสลิม มีความเห็นว่าด้านการบริหารจัดการโรงแรมฮาลาลทั้งระบบอาจท�ำได้ยาก เนื่องจาก
เจ้าของโรงแรมไม่ได้เป็นมุสลิมและระบบการเงินอาจจะไม่เป็นไปตามระบบการเงินอิสลามก�ำหนดไว้
แต่โรงแรมมีความสนใจคุณลักษณะของโรงแรมฮาลาลในส่วนของร้านอาหารและห้องละหมาด ซึ่งส่วนนี้
จะท�ำให้โรงแรมสามารถขยายฐานลูกค้าได้มากกว่าที่มีร้านอาหารที่ไม่ได้รับตราฮาลาล โดยในเริ่มแรก
การของการเตรียมขอตราฮาลาล เจ้าของโรงแรมไม่มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาล แต่จะขอความรู้
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จากคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดให้การเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว
ในส่วนที่เจ้าของเป็นมุสลิมถึงแม้จะมีความเข้าใจในเรื่องอาหารฮาลาล แต่ในเรื่องวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ใน
การปรุงอาหารบางชนิดก็ต้องใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแนะน�ำ  และมีความตั้งใจที่จะต้องการให้โรงแรม
เป็นโรงแรมฮาลาลทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการบริหารจัดการ การออกแบบตกแต่ง และระบบการเงิน
แบบอิสลาม แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการออกแบบตกแต่ง ที่เกี่ยวกับโรงแรมฮาลาล ในส่วนของ
การจัดปลายเตียงนอนและห้องน�้ำต้องไม่หันไปทางทิศกิบลัต ในบางห้องทางโรงแรมไม่สามารถท�ำได้
เนื่องจากเจ้าของในปัจจุบันได้ซื้อโรงแรมนี้มาจากเจ้าของเดิมซึ่งไม่ใช่มุสลิม จึงอาจจะไม่มีการออกแบบ
ตามรายละเอียดข้อก�ำหนดในเรื่องดังกล่าว
การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะในการวิจัย
โรงแรมฮาลาลได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม โดยมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติกับธุรกิจโรงแรมจะส่งผลดี คือ โรงแรมจะมีภาพพจน์ที่ดี ท�ำให้มีฐาน
ลูกค้าเข้ามารับบริการเพิ่มขึ้น และจะส่งผลท�ำให้รายได้ของโรงแรมเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
ประสบปัญหาในการปฏิบัติตามคุณสมบัติทั้งสามด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการออกแบบตกแต่ง
และด้านบริหารการเงินเนื่องจาก ขาดความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งประเทศไทย
ยังไม่มีการจัดท�ำมาตฐานและคู่มือของโรงแรมฮาลาลส�ำหรับผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
อยู่เป็นรูปธรรม อีกทั้งผู้ประกอบการมีความเห็นว่าการน�ำนโยบายฮาลาลไปปฏิบัติจะท�ำให้ต้นทุนสูงขึ้น
ดังนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพธุรกิจโรงแรมตามนโยบายฮาลาลได้ดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งท�ำการศึกษาและก�ำหนดมาตรฐานโรงแรมฮาลาลของประเทศไทย
2. คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยควรจัดท�ำคู่มือมาตรฐานโรงแรมฮาลาลของประเทศไทย
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมใช้เป็นแนวทางและปฏิบัติอย่างถูกต้องให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักฮาลาล
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือในการจัดการฝึกอบรมให้แก่สถานประกอบ
การธุรกิจโรงแรมที่มีความประสงค์จะจัดบริการตามหลักฮาลาลแก่ลูกค้าโดยเฉพาะการแนะนําแนวทางการ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวมุสลิมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
4. ควรมีการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคและการบริหารจัดการโรงแรมฮาลาลให้ประสบความส�ำเร็จ
5. หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมฮาลาล โดยการส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อสร้างแรงจูงใจในลักษณะต่างๆ เช่น การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และการลดหย่อนภาษีส�ำหรับ
โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ
6. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนควรร่ ว มมื อ กั น ในการจั ด สร้ า งเครื อ ข่ า ยธุ ร กิ จ
โรงแรมฮาลาลที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เช่น การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ฮาลาล
7. การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยควรจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล สารสนเทศโรงแรมฮาลาลในลั ก ษณะ
สื่ออิเลคทรอนิคส์ (Social Media) และเอกสารเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว
ข้อจ�ำกัดและข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
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จากการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ถึ ง แม้ ผู ้ วิ จั ย จะพยายามด� ำ เนิ น การท� ำ วิ จั ย ให้ ดี ที่ สุ ด ตามระยะเวลา
และภายใต้งบประมาณที่ก�ำจัดก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ�ำกัดและข้อเสนอแนะที่อาจจะน�ำไปปรับปรุง
ส�ำหรับงานวิจัยที่ต้องการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในอนาคตดังนี้ ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความแตกต่างของบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่มีแหล่งท่องเที่ยว
หลากหลาย และควรศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมฮาลาลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้ตรงตามต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจโรงแรมในการน�ำ
นโยบายฮาลาลไปปฏิบัติที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดปัตตานี   ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุน
วิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดปัตตานีและท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าว
ในที่นี้ ที่มีส่วนท�ำให้งานวิจัยนี้ลุล่วงไปด้วยดี
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