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ความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาความเข้มแข็งและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความความเข้มแข็งของ

กลุม่ธุรกิจ สปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยทําการสุ่มตวัอย่างจํานวน 111 กลุ่ม จาก 6 

อําเภอ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสมัภาษณ์ กับหัวหน้ากลุ่มหรือผู้ แทนท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ดี ของ

ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชมุชนนัน้ๆ  ใช้การวดัตามแบบของ Likert วิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพรรณนาและ

การวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มธุรกิจฯ มีความเข้มแข็งอยู่ในระดบัมาก (เฉลี่ย 3.85) ส่วนปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่ความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยจาก 8 ตวัแปร ได้แก่ ทนุทางสงัคม การมีเครือข่าย ภาวะ

ผู้ นํา การมีสว่นร่วม ทรัพยากรบคุคล ทรัพยากรด้านเงิน ทรัพยากรด้านวสัด ุและกลไกและการบริหารจดัการ ทาง

พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลโดยรวมและอิทธิพลทางตรงท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งมากท่ีสดุ คือกลไกและกระบวนการ

บริหารจดัการ สว่นอิทธิพลทางอ้อมคือ ทรัพยากรด้านเงิน  

 

ABSTRACT 

 This research was conducted to investigate strength and factors affecting strength of 

community’s spa and Thai traditional massage businesses (CSMBs) in Chiang Mai. The data were 

collected by interviewing from head or delegate of 111 CSMBs in 6 amphoes. Likert scale was used 

in measuring of attitude. Data was analyzed by using descriptive statistics and path analysis. The 

result revealed that the strength of CSMBs were most level ( x̄ = 3.85). Eight factors affecting the 

strength of spa and the traditional massage business were social resource, network, leadership, 

participation, personnel resources, financial resource, material, and administrative mechanism. By 

using path analysis, the overall and direct factors effecting strength of CSMBs was administrative 

mechanism whereas the indirect was money resources.   
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คาํนํา 

 ปัจจบุนัธุรกิจสปาและนวดแผนไทยในจงัหวดัเชียงใหม่โดยชุมชน มีการเปิดดําเนินการเป็นจํานวนมาก 

เน่ืองจากประชาชนมีปัญหาสขุภาพจากการทํางานต้องการใช้บริการ มีปัญหาหลากหลาย ได้แก่ คณุภาพของ

การให้บริการ มาตรฐานการนวด การออกใบอนุญาตต่างๆ ปัญหาการตรวจสอบควบคมุคณุภาพ มาตรฐานของ

หลกัสูตรวิชาการนวดแผนไทย การถ่ายทอดวิชาการนวดแผนไทย ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ไม่มีการ

รวมกลุม่กนัอย่างเป็นทางการ และไมมี่หน่วยงานใดเป็นแกนให้เกิดการรวมกลุ่มกนั ซึง่มีผลต่อการพฒันาวิชาชีพ 

และการแก้ปัญหาตา่ง ๆ เช่น การขาดพลงัในการแก้ไขภาพพจน์ในทางลบของอาชีพหมอนวดจากปัญหาบริการ

ทางเพศแอบแฝง ขาดแนวร่วมในการกําหนดมาตรฐานเร่ืองราคา มีการตดัราคากนัเองทําให้อตัราค่าบริการต่ํา 

ในด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร พนักงานในสถานบริการนวดแผนไทยท่ีมีปัญหาเร่ืองการสื่อสารกับลูกค้า

ชาวต่างชาติ ต้องการให้รัฐสนับสนุนในเร่ืองการจัดฝึกอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศในการให้บริการและ

ประชาสมัพนัธ์ผ่านปากลูกค้า ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยประชาสมัพนัธ์บริการนวดไทยให้กว้างขวางต่อไป 

และนอกจากนีปั้ญหาด้านการวางตําแหน่งทางธุรกิจ ผู้ประกอบการประสงค์จะวางตําแหน่งให้แตกตา่งจากสถาน

บริการอาบ อบ นวด อย่างชดัเจน โดยให้ความสําคญัตอ่การบริหารเร่ืองสถานท่ี บริการ การตัง้ราคา การส่งเสริม

การขาย ให้มีความกลมกลืนเป็นสําคญั และเน้นความเป็นต้นแบบและมลูคา่สงู (สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย, 

2555: ออนไลน์)  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นพบว่าส่วนหนึ่งมาจากการขาดการรวมตัวกันเพ่ือเสริมสร้างพลัง

ความเข้มแข็งให้กบักลุม่ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ดังนัน้ในการศึกษาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความ

เข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน ตลอดจนศกึษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความความเข้มแข็ง

ของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชมุชน ในจงัหวดัเชียงใหม ่

 

วิธีวิจัย 

 การวิจัยครัง้นีไ้ด้ดําเนินการศึกษาธุรกิจสปาชุมชนท่ีดําเนินการโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยสุ่ม

ตวัอย่างอําเภอท่ีศกึษาจํานวน 6 อําเภอ  ด้วยวิธีการสุ่มอําเภอตวัอย่างอย่างง่าย ได้แก่อําเภอ เมือง  แม่ริม สนั

กําแพง สนัทราย หางดง และสารภี มีจํานวนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนทัง้สิน้ 111 แห่ง ทําการเก็บ

รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ กบัประชากรเป้าหมายซึง่ได้แก่ หวัหน้ากลุ่มหรือผู้แทนท่ีสามารถให้ข้อมลูได้

ดี ของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนนัน้ๆ โดยจะได้ข้อมลูทัง้เชิงคณุภาพและปริมาณ จากนัน้นําข้อมลูท่ี

ได้นํามาวิเคราะห์ทางสถิติ ทัง้สถิติพรรณนา เช่น  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

วิเคราะห์หลายตวัแปร คือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มธุรกจิสปาและนวดแผนไทย 

กลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย จํานวน 111 แห่ง ส่วนใหญ่ให้บริการเฉพาะนวดแผนไทยและประคบ

อบสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 67.57 มีระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 5.2 ปี มีสมาชิกสถานประกอบการเฉลี่ย

ประมาณ 10 คน ซึ่งรายได้เฉลี่ยของสถานประกอบการประมาณ 197,495 บาทต่อปี สมาชิกของสถาน



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1344 

ประกอบการ มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 86.5 ส่วนใหญ่มีกิจกรรมร่วมกับกลุ่มหรือ

องค์กรอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 59.5 โดยมีกิจกรรมร่วมกบักลุม่หรือองค์กรอ่ืนๆ เฉลี่ยประมาณ 7 ครัง้ตอ่ปี (ตาราง 1) 

 

ตาราง 1 สถิติพรรณนาข้อมลูทัว่ไป ของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชมุชน ในจงัหวดัเชียงใหม ่

n=111 

ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ร้อยละ x̄  SD 

ลักษณะของสถานประกอบการ    

1) นวดแผนไทยและประคบอบสมนุไพร 67.57   

2) นวดแผนไทย ประคบอบสมนุไพรและ จําหน่าย

ผลิตภณัฑ์สมนุไพร 

32.43   

ระยะเวลาในการดาํเนินธุรกิจ (ปี)  5.20 5.04 

สมาชกิของสถานประกอบการ (คน)   9.36 

รายได้เฉล่ียต่อปีของสถานประกอบการ (บาท)  197,495 216,493.88 

การศึกษาเฉล่ียของสมาชกิของสถานประกอบการ    

  1) ประถมศกึษา 86.5   

  2) มธัยมศกึษา 10.8   

  3) ปริญญาตรี/ปวส. 2.7   

การมีกจิกรรมร่วมกับกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนๆ (ครัง้/ปี)  

ในช่วงหน่ึงปีที่ผ่านมา 

 
7.32 1.45 

  1) ไมมี่ 40.5   

  2) มี 59.5   

 

ตัวแปรอสิระที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแขง็ของกลุ่มธุรกจิสปาและนวดแผนไทย 

 ตัวแปรอิสระท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย 

ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ได้แก่ ทุนทางสังคม การมีเครือข่าย ภาวะผู้ นํา การมีส่วนร่วม ทรัพยากรด้านคน 

ทรัพยากรด้านเงิน ทรัพยากรด้านวสัดุ และการบริหารจัดการ โดยมีการวดั 5 ระดบั ตามแบบของ Likert โดย

รายละเอียดของแตล่ะตวัแปรเป็นดงันี ้(ตาราง 2) 

           1) ด้านทุนทางสงัคม ประกอบด้วยตวัแปรย่อยๆ 6 ตวัแปร ได้แก่ ความมีนํา้ใจของสมาชิก การเอือ้อาทร

ต่อกันมีความไว้วางใจ การถ่ายทอดความรู้ การเกาะเก่ียวกันทางสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม และสมาชิกมี

จิตสํานึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของธุรกิจ พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านทุนทางสังคมของกลุ่มโดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.72   

 2) ด้านเครือข่าย ประกอบด้วยตวัแปรย่อยๆ 3 ตวัแปร ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกนัของสมาชิก การเช่ือมโยง

เครือข่าย และความสม่ําเสมอในการเข้าร่วมกิจกรรม จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นด้านเครือข่ายของ

คณะกรรมการและสมาชิกกองทนุหมูบ้่านฯโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.74   
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3) ด้านภาวะผู้ นํา ประกอบด้วย 2 ตวัแปร ได้แก่ ขีดความสามารถในการบริหารจดัการของผู้ นํา และ

บทบาทของผู้ นํา จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นด้านภาวะผู้ นําโดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนน

เฉลี่ยรวม 4.01  

 4) ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตวัแปรย่อยๆ 4 ตวัแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การมี

ส่วนร่วมในการดําเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมิน จาก

ผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นด้านการมีสว่นร่วมของสมาชิกกกลุ่มโดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนน

เฉลี่ยรวม 3.95  

 5) ทรัพยากรบคุคล ประกอบด้วย 2 ตวัแปร ได้แก่ ความรู้ความสามารถของสมาชิก และจํานวนสมาชิก

กับปริมาณงาน จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นด้านทรัพยากรคนโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80 

 6) ทรัพยากรด้านเงิน ประกอบด้วย 2 ตวัแปร ได้แก่ ความเหมาะสมของรายได้ท่ีได้รับ และปริมาณเงินท่ี

ได้รับสนบัสนนุ  จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นด้านทรัพยากรเงินโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.23  

 7) ทรัพยากรด้านวสัด ุประกอบด้วย 2 ตวัแปร ได้แก่ ความเพียงพอของวสัดอุุปกรณ์ท่ีมี และคณุภาพ

ของวสัดอุปุกรณ์ จากผลการวิจยัพบวา่ ระดบัความคิดเห็นด้านทรัพยากรด้านวสัดโุดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมี

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.57  

5) ด้านกลไกและกระบวนการบริหารจดัการ ประกอบด้วยตวัแปรย่อยๆ  4 ตวัแปร ได้แก่ การวางแผน 

การจัดองค์การ การชีนํ้า และการควบคมุ จากผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นด้านกลไกและกระบวนการ

บริหารจดัการของคณะกรรมการและสมาชิกกลุม่โดยรวม อยู่ในระดบัมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.15    

 

ตาราง 2  ตวัแปรอิสระท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทย โดยชมุชน 

n = 111 

ตัวแปรอสิระ x̄  SD ระดับความคดิเหน็ 

     ทนุทางสงัคม 3.72 .86 มาก 

     เครือข่าย 3.74 .74 มาก 

     ภาวะผู้ นํา 4.01 .82 มาก 

     การมีสว่นร่วม 3.95 .65 มาก 

     ทรัพยากรบคุคล 3.80 .91 มาก 

     ทรัพยากรด้านเงิน 3.23 .85 ปานกลาง 

     ทรัพยากรด้านวสัด ุ 3.57 .78 มาก 

     ด้านกลไกและกระบวนการบริหาร   

         จดัการ 
4.15 .75 มาก 

รวม 3.87 .70 มาก 

หมายเหตุ: 1.00-1.50 น้อยมาก 1.51-2.50 น้อย 2.51-3.50 ปานกลาง 3.51-4.50 มาก และ 4.51-5.00 มาก

ท่ีสดุ 
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ความเข้มแขง็ของธุรกจิสปาและนวดแผนไทย 

 การศึกษาความเข้มแข็งนีจ้ะศกึษาความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย  โดยมีการวดั 5 

ระดบั ตามแบบของ Likert ใน 7 ประเด็นช่วงรอบปีท่ีผ่านมา(พ.ศ. 2553) ได้แก่  1) ผลประกอบการของกลุ่ม 2) 

จํานวนเงินสํารองหรือเงินทุนสะสมในรอบปีท่ีผ่านมา  3) ร้อยละของสมาชิกท่ีได้รับการฝึกอบรม  4) การจดัสรร

เงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก  5) การจัดสรรเงินสวัสดิการให้แก่ชุมชน  6) อัตราการเพ่ิมขึน้ของจํานวนผู้มาใช้

บริการ  และ 7) อตัราการเพ่ิมขึน้ของรายได้ โดยความพงึพอใจของกลุ่มอยู่ในระดบัมากทุกด้าน  และโดยรวมทุก

ด้านอยู่ในระดบัมากเช่นกนั (เฉลี่ย 3.85) ทัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าสมาชิกกลุ่มธุรกิจดงักล่าว สมาชิกได้มีการพฒันา

ความรู้ ทกัษะตลอดเวลาทําให้เกิดประสิทธิภาพการทํางาน ลกูค้ามีจํานวนมากขึน้และรายได้ของกลุ่มก็มากขึน้

ตามลําดบั 

             

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความเข้มแขง็ของธุรกจิสปาและนวดแผนไทย 

 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความเข้มแข็ง 8 ปัจจัย ได้แก่ ทุนทางสังคม (SOC) การมี

เครือข่าย (NET) ภาวะผู้ นํา (LEA) การมีส่วนร่วม (PAR) ทรัพยากรด้านคน (MAN) ทรัพยากรด้านเงิน (MON) 

ทรัพยากรด้านวสัดอุปุกรณ์ (MAT) และกลไกและกระบวนการบริหารจดัการ (MAP) โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง 

(Path analysis) ก่อนทําการวิเคราะห์เส้นทาง ผู้ วิจยัได้ทําการตรวจสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระวา่เป็น

อิสระต่อกนัหรือเกิดปัญหา Multicolinearlity หรือไม่โดยใช้ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s 

Correlation Coefficient) พบวา่คา่สหสมัพนัธ์มีคา่ระหวา่ง -.249 ถึง + .542 ซึง่มีค่าต่ํากว่า 0.8 แสดงว่าตวัแปร

อิสระไม่มีปัญหา multicolinearlity สามารถนําไปวิเคราะห์การถดถอยซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เส้นทาง

ตอ่ไปได้  (สชุาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544)  

 ผลการวิเคราะห์เส้นทาง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอย เพ่ือหาสัมประสิทธ์ิเส้นทาง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ทัง้อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม ได้ผลดงัภาพ 1 และตาราง 3 
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             -.117* 

        .313**         

               .371** -.141* 

              .239** 

    .351** 

     .704**       

               .382**           .215**   .357** 

     .324**              

 

    .156**    .187*         .274**      .124* 

 

 

   .158*    

 

                                                  Note :    - - - -  Not Significant at 0.05 probability level.  *, ** Significant at 0.05 and 0.01 probability level. 

 

ภาพ 1 สมัประสิทธ์ิเส้นทางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

ทนุทาง

สงัคม 

(SOC) 

 

ภาวะผู้ นํา 

(LEA) 

 

ทรัพยากร

ด้านเงิน 

(MON) 

ทรัพยากร

ด้านคน 

(MAN) 

 

เครือขา่ย 

(NET) 

การมีสว่น

ร่วม 

(PAR) 

 

ความ

เข้มแขง็ของ

ธุรกิจสปา

และนวด

แผนไทย 

(STR) 

กลไกและ

กระบวน 

การบริหาร

จดัการ 

(MAP) 

ทรัพยากร

ด้านวสัด ุ

(MAT) 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์คา่อิทธิผลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และผลรวมอิทธิพล ระหวา่งตวัแปร  

n = 111 

ประเภท

ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกับตัวแปรตาม STR 

MAP MON PAR MAN MAT SOC LEA NET 

1.ความผนัแปร 0.542 0.294 0.493 -0.076 0.140 0.452 0.454 0.346 

   รวมทัง้หมด         

2.ความสมัพนัธ์เชิง 0.357 0.360 0.070 -0.064 0.057 0.048 0.027 0.020 

   สาเหตแุละผล      

   (ผลรวม = ก +ข )         

  ก) ผลทางตรง 0.357 0.238 0.000 -0.126 0.000 0.000 0.000 0.000 

  ข) ผลทางอ้อม 0.000 0.122 0.070 0.062 0.057 0.048 0.027 0.020 

3.ความสมัพนัธ์ไมใ่ช่         

   เหตแุละผล = 1- 2 0.185 -0.066 0.423 -0.140 0.083 0.500 0.427 0.326 

 

 จากตาราง 3 เม่ือพิจารณาผลรวมอิทธิพลพบว่า ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม

ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย (STR) เรียงตามลําดบัความสําคญัได้ดงันี ้1) กลไกและกระบวนการบริหารจัดการ 

(MAP) 2) ทรัพยากรด้านเงิน (MON) 3) การมีส่วนร่วม (PAR) 4) ทรัพยากรด้านคน (MAN) 5) ทรัพยากรด้าน

วัสดุอุปกรณ์ (MAT) 6) ทุนทางสังคม (SOC) 7) ภาวะผู้ นํา (LEA) 8) เครือข่าย (NET) และพบว่าปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอ่ความเข้มแข็งของกลุม่ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย มีดงันี ้

   1) ปัจจยัด้านกลไกและการบริหารจดัการมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจสปา

และนวดแผนไทยมากท่ีสดุ โดยมีคา่ผลรวมอิทธิพล เท่ากบั 0.357 

  2) ตวัแปรท่ีมีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อมตอ่ความเข้มแข็งของกลุม่ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยมาก

ท่ีสดุ คือ ทรัพยากรเงิน โดยอิทธิพลทางอ้อม เท่ากบั .122  

  3) ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อม(ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผล) ต่อความ

เข้มแข็งของกลุม่ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยมากท่ีสดุ คือ ทรัพยากรการเงิน โดยมีคา่ผลรวมอิทธิพล เท่ากบั .360

  

สรุป 

 ความเข้มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยอยู่ในระดบัมาก แสดงว่าในปัจจุบันธุรกิจดงักล่าวมีการ

พัฒนาเป็นอย่างมาก มีการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ มากขึน้ เช่นกระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมให้

ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย เป็นต้น ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อความเข้มแข็งของ

ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยทางตรงมากท่ีสดุคือ กลไกและกระบวนการบริหารจดัการ ส่วนทางอ้อมคือทรัพยากร

ด้านเงิน แสดงว่ากลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทยท่ีเข้มแข็ง ต้องมีกลไกและกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี 

ตลอดจนมีเงินหรือรายได้เข้ากลุ่มมาก จากผลการวิจยัดงักล่าวกลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย โดยชุมชนจะมี
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ความเข้มแข็งมากขึน้ทางภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทมากขึน้อีกโดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านการบริหารจดัการ 

ในการทําธุรกิจ และการให้ความรู้ด้านสขุภาพและเทคนิคการนวดโดยการจดัฝึกอบรม เป็นต้น  
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