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ความเข้ มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้ มแข็งและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความความเข้ มแข็งของ
กลุม่ ธุรกิจ สปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยทําการสุ่มตัวอย่างจํานวน 111 กลุ่ม จาก 6
อําเภอ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ กับหัวหน้ ากลุ่มหรื อผู้แทนที่สามารถให้ ข้อมูลได้ ดี ของ
ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนนันๆ
้ ใช้ การวัดตามแบบของ Likert วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพรรณนาและ
การวิเคราะห์เส้ นทาง ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มธุรกิจฯ มีความเข้ มแข็งอยู่ในระดับมาก (เฉลี่ย 3.85) ส่วนปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเข้ มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยจาก 8 ตัวแปร ได้ แก่ ทุนทางสังคม การมีเครื อข่าย ภาวะ
ผู้นํา การมีสว่ นร่ วม ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรด้ านเงิน ทรัพยากรด้ านวัสดุ และกลไกและการบริ หารจัดการ ทาง
พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมและอิทธิพลทางตรงที่ส่งผลต่อความเข้ มแข็งมากที่สดุ คือกลไกและกระบวนการ
บริ หารจัดการ ส่วนอิทธิพลทางอ้ อมคือ ทรัพยากรด้ านเงิน

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 (ˉ=
x 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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คํานํา

ปั จจุบนั ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยในจังหวัดเชียงใหม่โดยชุมชน มีการเปิ ดดําเนินการเป็ นจํานวนมาก
เนื่องจากประชาชนมีปัญหาสุขภาพจากการทํางานต้ องการใช้ บริ การ มีปัญหาหลากหลาย ได้ แก่ คุณภาพของ
การให้ บริ การ มาตรฐานการนวด การออกใบอนุญาตต่างๆ ปั ญหาการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ มาตรฐานของ
หลักสูตรวิชาการนวดแผนไทย การถ่ายทอดวิชาการนวดแผนไทย ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย ไม่มีการ
รวมกลุม่ กันอย่างเป็ นทางการ และไม่มีหน่วยงานใดเป็ นแกนให้ เกิดการรวมกลุ่มกัน ซึง่ มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพ
และการแก้ ปัญหาต่าง ๆ เช่น การขาดพลังในการแก้ ไขภาพพจน์ในทางลบของอาชีพหมอนวดจากปั ญหาบริ การ
ทางเพศแอบแฝง ขาดแนวร่ วมในการกําหนดมาตรฐานเรื่ องราคา มีการตัดราคากันเองทําให้ อตั ราค่าบริ การตํ่า
ในด้ านภาษาเพื่ อการสื่ อสาร พนัก งานในสถานบริ ก ารนวดแผนไทยที่ มีปั ญ หาเรื่ องการสื่ อสารกับ ลูก ค้ า
ชาวต่างชาติ ต้ องการให้ รัฐสนับสนุนในเรื่ องการจัดฝึ กอบรมการใช้ ภาษาต่างประเทศในการให้ บริ การและ
ประชาสัมพันธ์ ผ่านปากลูกค้ า ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ บริ การนวดไทยให้ กว้ างขวางต่อไป
และนอกจากนี ้ปั ญหาด้ านการวางตําแหน่งทางธุรกิจ ผู้ประกอบการประสงค์จะวางตําแหน่งให้ แตกต่างจากสถาน
บริ การอาบ อบ นวด อย่างชัดเจน โดยให้ ความสําคัญต่อการบริ หารเรื่ องสถานที่ บริ การ การตังราคา
้
การส่งเสริ ม
การขาย ให้ มีความกลมกลืนเป็ นสําคัญ และเน้ นความเป็ นต้ นแบบและมูลค่าสูง (สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย,
2555: ออนไลน์) จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ นพบว่าส่วนหนึ่งมาจากการขาดการรวมตัวกันเพื่อเสริ มสร้ างพลัง
ความเข้ มแข็งให้ กบั กลุม่ ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ดังนัน้ ในการศึกษาครั ง้ นี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาความ
เข้ มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน ตลอดจนศึกษาปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ ต่อความความเข้ มแข็ง
ของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่

วิธีวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี ไ้ ด้ ดําเนิ นการศึกษาธุรกิ จสปาชุมชนที่ ดําเนิ นการโดยชุมชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยสุ่ม
ตัวอย่างอําเภอที่ศกึ ษาจํานวน 6 อําเภอ ด้ วยวิธีการสุ่มอําเภอตัวอย่างอย่างง่าย ได้ แก่อําเภอ เมือง แม่ริม สัน
กําแพง สันทราย หางดง และสารภี มีจํานวนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนทังสิ
้ ้น 111 แห่ง ทําการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ กับประชากรเป้าหมายซึง่ ได้ แก่ หัวหน้ ากลุ่มหรื อผู้แทนที่สามารถให้ ข้อมูลได้
ดี ของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชนนันๆ
้ โดยจะได้ ข้อมูลทังเชิ
้ งคุณภาพและปริ มาณ จากนันนํ
้ าข้ อมูลที่
ได้ นํามาวิเคราะห์ ทางสถิติ ทัง้ สถิติพรรณนา เช่น ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
วิเคราะห์หลายตัวแปร คือการวิเคราะห์เส้ นทาง (Path Analysis)

ผลการวิจัยและวิจารณ์
ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย
กลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย จํานวน 111 แห่ง ส่วนใหญ่ให้ บริ การเฉพาะนวดแผนไทยและประคบ
อบสมุนไพร คิดเป็ นร้ อยละ 67.57 มีระยะเวลาในการดําเนิ นธุรกิ จ 5.2 ปี มีสมาชิ กสถานประกอบการเฉลี่ย
ประมาณ 10 คน ซึ่ง รายได้ เ ฉลี่ ย ของสถานประกอบการประมาณ 197,495 บาทต่ อ ปี สมาชิ ก ของสถาน
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ประกอบการ มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 86.5 ส่วนใหญ่ มีกิจกรรมร่ วมกับกลุ่มหรื อ
องค์กรอื่นๆ คิดเป็ นร้ อยละ 59.5 โดยมีกิจกรรมร่ วมกับกลุม่ หรื อองค์กรอื่นๆ เฉลี่ยประมาณ 7 ครัง้ ต่อปี (ตาราง 1)
ตาราง 1 สถิติพรรณนาข้ อมูลทัว่ ไป ของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยโดยชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
ข้ อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ
ลักษณะของสถานประกอบการ
1) นวดแผนไทยและประคบอบสมุนไพร
2) นวดแผนไทย ประคบอบสมุนไพรและ จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ (ปี )
สมาชิกของสถานประกอบการ (คน)
รายได้ เฉลี่ยต่ อปี ของสถานประกอบการ (บาท)
การศึกษาเฉลี่ยของสมาชิกของสถานประกอบการ
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษา
3) ปริ ญญาตรี /ปวส.
การมีกจิ กรรมร่ วมกับกลุ่มหรื อองค์ กรอื่นๆ (ครั ง้ /ปี )
ในช่ วงหนึ่งปี ที่ผ่านมา
1) ไม่มี
2) มี

ร้ อยละ

n=111

ˉx

SD

5.20
197,495

5.04
9.36
216,493.88

7.32

1.45

67.57
32.43

86.5
10.8
2.7

40.5
59.5

ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ กับความเข้ มแข็งของกลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย
ตัว แปรอิ ส ระที่ ค าดว่ า จะมี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ ความเข้ มแข็ ง ของกลุ่ม ธุ ร กิ จ สปาและนวดแผนไทย
ประกอบด้ วย 8 ตัว แปร ได้ แ ก่ ทุน ทางสัง คม การมี เ ครื อข่ าย ภาวะผู้ นํ า การมี ส่ว นร่ ว ม ทรั พ ยากรด้ า นคน
ทรั พยากรด้ านเงิน ทรั พยากรด้ านวัสดุ และการบริ หารจัดการ โดยมีการวัด 5 ระดับ ตามแบบของ Likert โดย
รายละเอียดของแต่ละตัวแปรเป็ นดังนี ้ (ตาราง 2)
1) ด้ านทุนทางสังคม ประกอบด้ วยตัวแปรย่อยๆ 6 ตัวแปร ได้ แก่ ความมีนํ ้าใจของสมาชิก การเอื ้ออาทร
ต่อกันมีค วามไว้ วางใจ การถ่ายทอดความรู้ การเกาะเกี่ ยวกันทางสัง คม การเข้ าร่ วมกิ จกรรม และสมาชิ ก มี
จิตสํานึกร่ วมกันในการเป็ นเจ้ าของธุรกิจ พบว่า ระดับความคิดเห็นด้ านทุนทางสังคมของกลุ่มโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.72
2) ด้ านเครื อข่าย ประกอบด้ วยตัวแปรย่อยๆ 3 ตัวแปร ได้ แก่ การเรี ยนรู้ ร่วมกันของสมาชิก การเชื่อมโยง
เครื อข่าย และความสมํ่าเสมอในการเข้ าร่ วมกิจกรรม จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นด้ านเครื อข่ายของ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมูบ่ ้ านฯโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.74
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3) ด้ านภาวะผู้นํา ประกอบด้ วย 2 ตัวแปร ได้ แก่ ขีดความสามารถในการบริ หารจัดการของผู้นํา และ
บทบาทของผู้นํา จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นด้ านภาวะผู้นําโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรวม 4.01
4) ด้ านการมีส่วนร่ วม ประกอบด้ วยตัวแปรย่อยๆ 4 ตัวแปร ได้ แก่ การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ การมี
ส่ว นร่ ว มในการดํ าเนิ น งาน การมี ส่ว นร่ ว มในการรั บ ผลประโยชน์ และการมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ น จาก
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นด้ านการมีสว่ นร่ วมของสมาชิกกกลุ่มโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ยรวม 3.95
5) ทรัพยากรบุคคล ประกอบด้ วย 2 ตัวแปร ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถของสมาชิก และจํานวนสมาชิก
กับปริ มาณงาน จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิด เห็นด้ านทรั พยากรคนโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.80
6) ทรัพยากรด้ านเงิน ประกอบด้ วย 2 ตัวแปร ได้ แก่ ความเหมาะสมของรายได้ ที่ได้ รับ และปริ มาณเงินที่
ได้ รับสนับสนุน จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นด้ านทรัพยากรเงินโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.23
7) ทรั พยากรด้ านวัสดุ ประกอบด้ วย 2 ตัวแปร ได้ แก่ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ที่มี และคุณภาพ
ของวัสดุอปุ กรณ์ จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นด้ านทรัพยากรด้ านวัสดุโดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมี
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.57
5) ด้ านกลไกและกระบวนการบริ หารจัดการ ประกอบด้ วยตัวแปรย่อยๆ 4 ตัวแปร ได้ แก่ การวางแผน
การจัดองค์การ การชี ้นํา และการควบคุม จากผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นด้ านกลไกและกระบวนการ
บริ หารจัดการของคณะกรรมการและสมาชิกกลุม่ โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.15
ตาราง 2 ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กบั ความเข้ มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทย โดยชุมชน

n = 111
ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ตัวแปรอิสระ
SD
ˉx
ทุนทางสังคม
3.72
.86
เครื อข่าย
3.74
.74
ภาวะผู้นํา
4.01
.82
การมีสว่ นร่ วม
3.95
.65
ทรัพยากรบุคคล
3.80
.91
ทรัพยากรด้ านเงิน
3.23
.85
ทรัพยากรด้ านวัสดุ
3.57
.78
ด้ านกลไกและกระบวนการบริ หาร
4.15
.75
มาก
จัดการ
รวม
3.87
.70
มาก
หมายเหตุ: 1.00-1.50 น้ อยมาก 1.51-2.50 น้ อย 2.51-3.50 ปานกลาง 3.51-4.50 มาก และ 4.51-5.00 มาก
ที่สดุ
1345

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ความเข้ มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทย
การศึกษาความเข้ มแข็งนี ้จะศึกษาความเข้ มแข็งของกลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย โดยมีการวัด 5
ระดับ ตามแบบของ Likert ใน 7 ประเด็นช่วงรอบปี ที่ผ่านมา(พ.ศ. 2553) ได้ แก่ 1) ผลประกอบการของกลุ่ม 2)
จํานวนเงินสํารองหรื อเงินทุนสะสมในรอบปี ที่ผ่านมา 3) ร้ อยละของสมาชิกที่ได้ รับการฝึ กอบรม 4) การจัดสรร
เงิ นสวัสดิการให้ แก่สมาชิ ก 5) การจัดสรรเงินสวัสดิการให้ แก่ชุมชน 6) อัตราการเพิ่มขึน้ ของจํ านวนผู้มาใช้
บริ การ และ 7) อัตราการเพิ่มขึ ้นของรายได้ โดยความพึงพอใจของกลุ่มอยู่ในระดับมากทุกด้ าน และโดยรวมทุก
ด้ านอยู่ในระดับมากเช่นกัน (เฉลี่ย 3.85) ทังนี
้ ้แสดงให้ เห็นว่าสมาชิกกลุ่มธุรกิจดังกล่าว สมาชิกได้ มีการพัฒนา
ความรู้ ทักษะตลอดเวลาทําให้ เกิดประสิทธิภาพการทํางาน ลูกค้ ามีจํานวนมากขึ ้นและรายได้ ของกลุ่มก็มากขึ ้น
ตามลําดับ
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัยต่ างๆ กับความเข้ มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทย
ผลการศึกษาปั จ จัยที่ มีความสัมพัน ธ์ ต่อความเข้ มแข็ ง 8 ปั จ จัย ได้ แ ก่ ทุน ทางสัง คม (SOC) การมี
เครื อข่าย (NET) ภาวะผู้นํา (LEA) การมีส่วนร่ วม (PAR) ทรั พยากรด้ านคน (MAN) ทรั พยากรด้ านเงิน (MON)
ทรัพยากรด้ านวัสดุอปุ กรณ์ (MAT) และกลไกและกระบวนการบริ หารจัดการ (MAP) โดยใช้ การวิเคราะห์เส้ นทาง
(Path analysis) ก่อนทําการวิเคราะห์เส้ นทาง ผู้วิจยั ได้ ทําการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระว่าเป็ น
อิสระต่อกันหรื อเกิดปั ญหา Multicolinearlity หรื อไม่โดยใช้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s
Correlation Coefficient) พบว่าค่าสหสัมพันธ์มีคา่ ระหว่าง -.249 ถึง + .542 ซึง่ มีค่าตํ่ากว่า 0.8 แสดงว่าตัวแปร
อิสระไม่มีปัญหา multicolinearlity สามารถนําไปวิเคราะห์การถดถอยซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เส้ นทาง
ต่อไปได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544)
ผลการวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง โดยใช้ เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย เพื่ อ หาสั ม ประสิ ท ธิ์ เ ส้ นทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ทังอิ
้ ทธิพลทางตรงและทางอ้ อม ได้ ผลดังภาพ 1 และตาราง 3

1346

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

ทรัพยากร
ด้ านคน
ทุนทาง
สังคม

(MAN)

.313**

ภาวะผู้นํา

(SOC)

.371**

(LEA)

เครื อข่าย
(NET)

.156**

ทรัพยากร
ด้ านเงิน

.382**

.324**
การมีสว่ น
ร่วม
(PAR)

-.141*
.239**

.351**

.704**

-.117*

(MON)

.187*

.274**

กลไกและ
กระบวน
การบริ หาร
จัดการ

.215**

.124*

.357**

(MAP)

ทรัพยากร
ด้ านวั
สดุ
.158*
(MAT)

Note : - - - - Not Significant at 0.05 probability level. *, ** Significant at 0.05 and 0.01 probability level.
ภาพ 1 สัมประสิทธิ์เส้ นทางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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เข้ มแข็งของ
ธุรกิจสปา
และนวด
แผนไทย
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์คา่ อิทธิผลทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และผลรวมอิทธิพล ระหว่างตัวแปร
ประเภท
ความสัมพันธ์
1.ความผันแปร
รวมทังหมด
้
2.ความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุและผล
(ผลรวม = ก +ข )
ก) ผลทางตรง
ข) ผลทางอ้ อม
3.ความสัมพันธ์ไม่ใช่
เหตุและผล = 1- 2

n = 111

ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม STR
MAP
0.542

MON
0.294

PAR MAN
0.493 -0.076

MAT
0.140

SOC
0.452

LEA
0.454

NET
0.346

0.357

0.360

0.070 -0.064

0.057

0.048

0.027

0.020

0.357
0.000

0.238
0.122

0.000 -0.126
0.070 0.062

0.000
0.057

0.000
0.048

0.000
0.027

0.000
0.020

0.185 -0.066 0.423 -0.140

0.083

0.500

0.427

0.326

จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาผลรวมอิทธิ พลพบว่า ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิ พลต่อความเข้ มแข็งของกลุ่ม
ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย (STR) เรี ยงตามลําดับความสําคัญได้ ดงั นี ้ 1) กลไกและกระบวนการบริ หารจัดการ
(MAP) 2) ทรั พยากรด้ านเงิน (MON) 3) การมีส่วนร่ วม (PAR) 4) ทรั พยากรด้ านคน (MAN) 5) ทรั พยากรด้ าน
วัส ดุอุปกรณ์ (MAT) 6) ทุน ทางสัง คม (SOC) 7) ภาวะผู้นํา (LEA) 8) เครื อข่ าย (NET) และพบว่าปั จ จัย ที่ มี
อิทธิพลต่อความเข้ มแข็งของกลุม่ ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย มีดงั นี ้
1) ปั จจัยด้ านกลไกและการบริ หารจัดการมีอิทธิพลโดยตรงต่อความเข้ มแข็งของกลุ่มธุรกิจสปา
และนวดแผนไทยมากที่สดุ โดยมีคา่ ผลรวมอิทธิพล เท่ากับ 0.357
2) ตัวแปรที่มีเฉพาะอิทธิพลทางอ้ อมต่อความเข้ มแข็งของกลุม่ ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยมาก
ที่สดุ คือ ทรัพยากรเงิน โดยอิทธิพลทางอ้ อม เท่ากับ .122
3) ตัวแปรที่ มี อิ ท ธิ พลทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม(ความสัมพัน ธ์ เ ชิ ง สาเหตุแ ละผล) ต่อ ความ
เข้ มแข็งของกลุม่ ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยมากที่สดุ คือ ทรัพยากรการเงิน โดยมีคา่ ผลรวมอิทธิพล เท่ากับ .360

สรุ ป
ความเข้ มแข็งของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยอยู่ในระดับมาก แสดงว่าในปั จจุบันธุรกิจดังกล่าวมีการ
พัฒนาเป็ นอย่างมาก มีการสนับสนุนจากภาครั ฐในด้ านต่างๆ มากขึน้ เช่นกระทรวงสาธารณสุขจัดอบรมให้
ความรู้ แก่สมาชิกกลุ่มธุรกิ จสปาและนวดแผนไทย เป็ นต้ น ส่วนปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ ต่อความเข้ มแข็งของ
ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยทางตรงมากที่สดุ คือ กลไกและกระบวนการบริ หารจัดการ ส่วนทางอ้ อมคือทรัพยากร
ด้ านเงิ น แสดงว่ากลุ่มธุร กิ จ สปาและนวดแผนไทยที่ เข้ มแข็ง ต้ องมีก ลไกและกระบวนการบริ ห ารจัด การที่ ดี
ตลอดจนมีเงินหรื อรายได้ เข้ ากลุ่มมาก จากผลการวิจยั ดังกล่าวกลุ่มธุรกิจสปาและนวดแผนไทย โดยชุมชนจะมี
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ความเข้ มแข็งมากขึ ้นทางภาครัฐควรเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นอีกโดยเฉพาะการให้ ความรู้ ด้ านการบริ หารจัดการ
ในการทําธุรกิจ และการให้ ความรู้ ด้านสุขภาพและเทคนิคการนวดโดยการจัดฝึ กอบรม เป็ นต้ น
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสํานักวิจยั มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สนับสนุนเงินวิจยั ในครั ง้ นี ้ นักศึกษาแม่โจ้ และผู้เกี่ยวข้ องที่
ช่วยให้ งานวิจยั สําเร็ จลุลว่ งไปได้ ดี
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