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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาธุรกิจรีสอร์ทเพื่อสขุภาพ รวมถึงแนวทาง

การพัฒนาธุรกิจและการบริหารจัดการภายในธุรกิจรีสอร์ทเพื่อสขุภาพ ในเขตอ าเภอหัวหิน และอ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีวิทยาแบบปรากฏการณ์วิทยา มีวิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ ผู้บริหาร
องค์กรระดบัสงูของธุรกิจรีสอร์ท จ านวน 10 คน ใช้เทคนิคการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม ผลการวิจยัพบวา่ ปัญหาและอปุสรรค
ในการพฒันาธุรกิจรีสอร์ทเพื่อสขุภาพสว่นใหญ่ คือ ห้องพกัช ารุดทรุดโทรมและสตัว์มีพิษที่พบเจอได้ง่ายภายในบริเวณรีสอร์ท 
ในขณะที่แนวทางการพฒันาประกอบด้วย (1) ด้านการวางแผน มีวตัถปุระสงค์การก่อตัง้เป็นสถานท่ีพกัตากอากาศท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการออกแบบภายในรีสอร์ทให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ (2) ด้านการประเมินศกัยภาพทางการ
แข่งขนั พิจารณาจากรีสอร์ทบริเวณใกล้เคียงในพืน้ท่ี ที่มีราคาห้องพกั และสิ่งอ านวยความสะดวกที่คล้ายกนั (3) ด้านการ
ก าหนดวิธีการเอาชนะคูแ่ขง่ด้วยการท าโษษณาและประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ (4) ด้านการก าหนดต าแหน่งขององค์กรด้วยสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัผู้ รับบริการด้วยตารางกิจกรรมสขุภาพ ตลอดจนมีการสร้างข้อบงัคบัตามวตัถปุระสงค์ของรีสอร์ท (5) ด้าน
การก าหนดจดุยืนขององค์กรภายใต้วฒันธรรมองค์กรด้วยธรรมเนียมปฏิบตัิกบัพนกังานภายด้วยมีการดแูลกนัแบบครอบครัว  
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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.  
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