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บทคัดย่ อ
บทคัดย่ อ

การวิจัยครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจรี สอร์ ทเพื่อสุขภาพ รวมถึงแนวทาง
การพัฒนาธุ
รกิจจัยและการบริ
ดการภายในธุ
สอร์ ทเพืป่อสรรคในการพั
สุขภาพ ในเขตอ
าเภอหั
น ทและอ
จังหวัด
การวิ
ครัง้ นี ้มีวตั หถุปารจั
ระสงค์
เพื่อศึกษาปัรกิญจรีหาและอุ
ฒนาธุ
รกิจรีวสหิอร์
เพื่อสุาเภอปราณบุ
ขภาพ รวมถึงรีแนวทาง
ประจวบคี
รีขรนั กิธ์จเป็และการบริ
นการวิจยั หเชิารจั
งคุดณการภายในธุ
ภาพ โดยใช้ วรกิิธีวจิทรี สยาแบบปรากฏการณ์
วิทยาาเภอหั
มีวิธีการสั
ภาษณ์าเภอปราณบุ
แบบเจาะลึกรีผูจั้ บงริหวั
หารด
การพัฒนาธุ
อร์ ทเพื่อสุขภาพ ในเขตอ
วหินมและอ
องค์
กรระดัรบี ขสูนั งธ์ของธุ
รกิจรี สจอร์ยั เชิท งจคุานวน
คน ใช้วเิธทคนิ
คการสังเกตแบบไม่มวีสิทว่ ยา
นร่ วมีมวิธผลการวิ
ยั พบว่แาบบเจาะลึ
ปั ญหาและอุ
ประจวบคี
เป็ นการวิ
ณภาพ10โดยใช้
ีวิทยาแบบปรากฏการณ์
ี การสัมจภาษณ์
ก ผู้ปบสรรค
ริ หาร
ในการพั
ฒนาธุ
กิจรี สรอร์
นใหญ่
คือเทคนิ
ห้ องพัคกการสั
ชารุดงเกตแบบไม่
ทรุดโทรมและสั
ที่พบเจอได้
ง่ายภายในบริ
เวณรีปสสรรค
อร์ ท
องค์กรระดั
บสูงรของธุ
กิจทรีเพื
สอร์่อสุทขจภาพส่
านวนว10
คน ใช้
มีสว่ ตนร่ว์มวีพมิษผลการวิ
จยั พบว่
า ปั ญหาและอุ
ในขณะทีฒ่แนาธุ
นวทางการพั
(1) ด้ คืานการวางแผน
วตั ดถุโทรมและสั
ประสงค์การก่
้ ที่พนสถานที
ตากอากาศที
่เป็ นมิ
ในการพั
รกิจรี สอร์ฒทนาประกอบด้
เพื่อสุขภาพส่วยนใหญ่
อ ห้ องพักชารุดมีทรุ
ตว์มอีพตัิษงเป็
บเจอได้ ง่พ่ากั ยภายในบริ
เวณรี
สอร์ตทร
กัในขณะที
บสิ่งแวดล้
อม รวมถึงการออกแบบภายในรี
ทให้ มีความกลมกลื
กับธรรมชาติ
านการประเมิ
นศักยภาพทางการ
่แนวทางการพั
ฒนาประกอบด้ วย (1) สด้อร์
านการวางแผน
มีวตั ถุปนระสงค์
การก่อตั(2)
งเป็
้ ด้นสถานที
่พกั ตากอากาศที
่เป็ นมิตร
แข่
พิจารณาจากรี
อร์ ทบริ เวณใกล้ เคียงในพื
ีราคาห้ องพักนกัและสิ
่งอานวยความสะดวกที
่คล้นายกั
(3) ด้ านการ
กับงสิขั่งนแวดล้
อม รวมถึงสการออกแบบภายในรี
สอร์ ท้นที
ให้่ มทีีค่มวามกลมกลื
บธรรมชาติ
(2) ด้ านการประเมิ
ศักนยภาพทางการ
กแข่าหนดวิ
ารเอาชนะคูสแ่ อร์
ข่งทด้บริ
วยการท
าโษษณาและประชาสั
มพันธ์อองพั
อนไลน์
(4)่งด้อาานวยความสะดวกที
นการกาหนดตาแหน่่คงล้ขององค์
กรด้ด้วายสร้
าง
งขัน พิธจีการณาจากรี
เวณใกล้
เคียงในพื ้นที่ ที่มีราคาห้
ก และสิ
ายกัน (3)
นการ
ความสั
ธ์ กบั ผู้รับบริแ่ กข่ารด้
ยตารางกิ
จกรรมสุขภาพ ตลอดจนมี
การสร้ า(4)
งข้ ด้อบัานการก
งคับตามวั
ตถุปาแหน่
ระสงค์งขององค์
ของรี สอร์กรด้
ท (5)
กาหนดวิมธพัีกนารเอาชนะคู
งด้ ววยการท
าโษษณาและประชาสั
มพันธ์ออนไลน์
าหนดต
วยสร้ด้ าานง
การก
าหนดจุ
รภายใต้
วฒ
ั นธรรมองค์
รด้ วยธรรมเนี
ยมปฏิ
บตั ิกาบงข้
ั พนั
ารดูแลกั
นแบบครอบครั
ความสั
มพันธ์ดกยืบั นผูขององค์
้ รับบริ กการด้
วยตารางกิ
จกรรมสุขกภาพ
ตลอดจนมี
การสร้
อบักงงานภายด้
คับตามวัตวยมี
ถุปกระสงค์
ของรี
สอร์ ท (5) ด้ าวน
การกาหนดจุดยืนขององค์กรภายใต้ วฒ
ั นธรรมองค์กรด้ วยธรรมเนียมปฏิบตั ิกบั พนักงานภายด้ วยมีการดูแลกันแบบครอบครัว
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Abstract
This study aims to investigate the problems and threats of the development of health
resort business as well as the guidelines for the development of business and management
within the resort business for health in Hua Hin and Pranburi district, Prachuap Khiri Khan.
The study was a qualitative research using a phenomenology methodology. In-depth
interview with 10 key informants was used to collect the data from top manager in health
resorts and a non-participant observation. The results were found that the problems and
threats in the development of health resort business are dilapidate and staleness of their rooms
and poisonous animals found easily in the resort. The guidelines for the development of
health resort business consist of (1) Plan: the most of the health resorts have purpose to set up
as eco-friendly resorts that including the design within resorts is harmonious with nature. (2)
Ploy: comparing the competitors of the health resort business in the same area has room rates
and similar facilities. (3) Pattern: the online media arranges for advertisements and public
relations. (4) Position: the most wellness resorts focus on building relationships with
customers that including the rules have been created and scheduled to achieve the objectives
of the resort. (5) Perspectives: the corporate culture and traditions that employees are treated
and cared within the organization as family.
Keywords: Development, Health Resort Business, Hua Hin, Pranburi
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