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ความส�าเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยในเขตพ้ืนที่
เทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง 
The Managerial Success of an Occupational Group of Thai Traditional Massage 
in the Region of Lampang Metropolitan Municipality, Lampang Province

ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ 1   

บทคัดย่อ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ วิเคราะห์องค์ประกอบ และน�าเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อ
ความส�าเรจ็ในการจดัการของกลุ่มอาชพีนวดแผนไทยในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครล�าปาง ข้อมลูมาจากแบบสอบถามผู้ให้บรกิาร 
291 ฉบับ (93.87% ของการสุ่ม) และผู้รับบริการ 298 ฉบับ (96.13% ของการสุ่ม) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ จ�านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-sample t-test, Two-way MANOVA และการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาพรวมความส�าเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย อยู่ในระดับต�่า (P< .05) และพบว่า  
2 ใน 4 ด้านอยู่ในเกณฑ์สูงคือ ศักยภาพการจัดการ และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การสร้างเครือข่าย 2) ขนาดของ
สถานประกอบการ และ รายได้ของพนักงานนวด มีผลท�าให้ 3 ปัจจัยต่อไปนี้แตกต่างกัน (P<.05) คือ ศักยภาพการจัดการ 
ความเชื่อถือในการให้บริการ และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์/การสร้างเครือข่าย 3) องค์ประกอบความส�าเร็จในการ
จัดการของกลุ่มพนักงานนวด มี 23 ประเด็นส�าคัญ และอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 77.98  4) องค์ประกอบความ
พึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการมี 22 ประเด็นส�าคัญจาก 10 ด้านคือ การเข้าใจและรู้จักลูกค้า  
ความปลอดภัย ความมีน�้าใจ ความสามารถของพนักงานให้บริการ การตอบสนองลูกค้า การเข้าถึงลูกค้า การสื่อสาร  
การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ โดยทั้ง 22 ประเด็นดังกล่าวอธิบายความแปรปรวน 
ได้ร้อยละ 67.28 และ 5) มี 6 แนวทางที่เหมาะสมถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการความส�าเร็จในการนวดของกลุ่มอาชีพ 
นวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง

ค�ำส�ำคัญ:  ความส�าเร็จการจัดการ, นวดแผนไทย, เทศบาลนครล�าปาง 

Abstract
  The objectives of this study were to investigate, compare, analyze the factors of, and to  
present appropriate approaches to the managerial success (MS) of an Occupational Group of Thai  
Traditional Masseurs/Masseuses (OGTCM) in the region of Lampang Provincial Metropolitan Municipality 
(LPMM).  Data – a questionnaire given to 291 masseurs/masseuses (93.87% of random sampling)  
and 298 customers (96.13% of random sampling), using multi-stage random sampling techniuqe,  
were employed. The following statistics were applied: frequency, percentage, mean, standard  
deviation, one sample t-test, two-way MANOVA, and factor analysis. Research findings were as follows: 
1) a whole of MS of an OGTCM was at a low significance level (p<.05). Also, two of the four categories 
were at a high significance level: - namely the managerial competency and human resources/ 

1คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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network-building categories; 2) place sizes and the Masseur’s /Masseuse’s incomes made the following 
3 aspects significantly different (p<.05):- managerial competencies, service reliable, and human  
resources/network management; 3) twenty-three issues in the MS as crucial components of an OGTCM 
could explain the variance of MS at 77.98 percent; 4) the customers’ satisfaction components with  
the massage service quality, 22 crucial issues were found in 10 categories, namely, understanding/ 
knowing to customers, security, courtesy, ability of masseurs /masseuses in service, responding to  
customers, accessing to customers, communication, service tangible building, creditability, and  
reliability, explaining the variance of customer’s satisfaction at 67.28 percent; and 5) six appropriate 
approaches on managerial success were created for developing the OGTCM in the region of LPMM.  

Keywords: Managerial Success, Thai Traditional Massage, Lampang Metropolitan Municipality

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
  การนวดแผนไทย เป็นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญา 
ชาวบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทย ถือเป็นศาสตร ์
และศิลป์ทีช่่วยในเรือ่งสขุภาพของคนไทย แม้ว่าความเจรญิ 
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีางการแพทย์แผนปัจจุบนัจะมีบทบาท 
ส�าคัญในการดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่ในประเทศไทย
และอีกหลายแห่งในโลกยังมีคนอีกหลายคนเสาะแสวงหา
ทางเลือกอื่นในการดูแลสุขภาพของตนเอง ในประเทศ
สหรฐัอเมรกิาได้มกีารน�าการนวดไปใช้กระตุน้การเปลีย่นแปลง 
ของร่างกาย รวมท้ังการปรับระบบการไหลเวยีนโลหติ ความ 
เจบ็ปวดหรอืความปวดเมือ่ย การท�าหน้าทีข่องระบบภมิูคุ้มกนั 
การหลับนอน และคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ยังน�าไปใช ้
เพื่อลดความตึงของกล้ามเนื้อ แรงดันเลือด ความเมื่อยล้า 
ความวิตกจริต และ อัตราการหายใจและการเต้นของหัวใจ 
ในขณะเดียวกันการนวดก็สามารถท�าให้เกิดความรู้สึกที่ดี
ต ่อความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ป ่วยกับนักกายภาพบ�าบัด  
อันจะมีผลต่อการสร้างบรรยากาศให้จิตใจและร่างกาย 
ของผู้ป่วยเป็นไปในแนวทางท่ีดี เหมาะสมและสัมพันธ์กัน 
(Paulo, 2011: 1) นอกจากนี้ในสหรัฐอเมริกายังมีงานวิจัย
หลายเรื่องที่ได้น�าเอาการนวดไปใช้ในการรักษาความเจ็บ
ปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บปวดเรื้อรัง (Jackson et 
al., 2008; Russell, Sumler, Beinhorn, & Frenkel, 
2008) และ จากการศึกษาของ Suresh, Wang, Porfyris, 
Kamsinski-Sol, and Steinhorn (2008) ในช่วงปี 2006 
ถึงปี 2007 พบว่า ภายหลังการนวดผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวด
ต่างๆ ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ .001 และงานวิจัยนี้

ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การบ�าบัดโดยการนวด
สามารถลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิผล 
ส่วนในประเทศไทย การนวดแผนไทยเป็นการนวดเชงิศลิปะ 
เกี่ยวกับการสัมผัสที่สร้างความรู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย ท�าให ้
รู้สึกสดชื่น คลายความเมื่อยล้า ทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น
การนวดแผนไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับการดูแล
สุขภาพของคนโดยทั่วไป และจากงานวิจัยให้การยืนยันว่า 
การนวดแผนไทย สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดอย่างน้อย 
2 ประการคือ (อ้างถึงใน http://xn--l3cgebo2b4a7q3a.
com/, 2013) ประการแรกด้านสุขภาพ ผู้ได้รับการนวดจะ
ได้ผลทัง้ร่างกายและจติใจ ผลทางกายคือ การนวดท�าให้เกดิ 
อาการไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้น ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
เส้นเอ็น ผังผืด ช่วยการท�างานของข้อต่อดีขึ้นและมีอายุ
การใช้งานยาวนานขึ้น กระตุ้นระบบประสาท การตื่นตัว 
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และยังช่วยให้ท�างานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันและ
บรรเทาอาการเคล็ด ขัดยอกกล้ามเน้ือข้อต่อต่างๆ เช่น 
ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดศีรษะ หลังตึง โรคอัมพฤต และ
อื่นๆ ท�าให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส ผ่อนคลายจิตใจ และ ประการ 
ที่สองด้านสังคม หากเป็นการนวดของคนในครอบครัวหรือ
สังคม มีส่วนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท�าให้เกิด
ความเข้าใจ เอื้ออาทรรักใคร่ ช่วยผ่อนคลายจิตใจ นับเป็น 
การส่งเสรมิความสมัพนัธ์ในครอบครัวและสงัคมอกีทางหนึง่ 
  ส�าหรับประวัติของการนวดไทยหรือการนวดแผน
โบราณ มีหลักฐานว่า การนวดแผนไทยน้ันได้รับความรู้
เบื้องต้นมาจากอินเดีย จากนั้นมีการพัฒนาและปรับปรุง
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แก้ไขให้เข้ากับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนกระทั่งกลาย 
มาเป็นแบบแผนมาตรฐานของไทยและมีการสืบทอดมา
จนถึงปัจจุบัน มีการแบ่งแบบแผนการนวดออกเป็น 2 สาย 
คือ สายราชส�านัก และ สายเชลยศักดิ์  โดยสายการนวด
แบบราชส�านัก เน้นกลุ่มเป้าหมายส�าคัญอยู่ที่ เจ้านายชั้น
ผู้ใหญ่ ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์อยู่ในรั้วในวัง การนวดจึงมีการ
ออกแบบให้ใช้นิ้วมือและมือเท่านั้น ท่วงท่าที่ใช้ในการนวด
ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย มีข้อก�าหนดมากมาย (ศูนย์
พัฒนาต�าราการแพทย์แผนไทย, 2548) ส่วนการนวดแบบ
เชลยศักดิ์ เป็นการนวดในระดับชาวบ้านด้วยท่าทางทั่วไป 
ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองมากนัก สามารถใช้อวัยวะอื่นๆ 
เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยทุ่นแรงในการนวดได้ (มานพ 
ประภาษานนท์, 2549)
  การบรหิารจัดการนวดแผนไทย นบัเป็นกระบวนการ 
ที่ส�าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องกับอาชีพนวด 
แผนไทย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สิ่งส�าคัญ 8 ประการเก่ียวกับการท�าธุรกิจเก่ียวกับการ 
นวดแผนไทย (อ้างถึงใน www.mjubi.mju.ac.th/ index.
php/, 2556)  คือ ประการที่หนึ่ง ศักยภาพของผู้ประกอบ
การธุรกจินวดแผนไทย ต้องค�านงึถงึคุณสมบัติพืน้ฐาน ได้แก่ 
มใีจรักในการให้บรกิาร มีศลีธรรมและสมัมาอาชวีะ มพีืน้ฐาน 
ความรู้ด้านการนวดแผนไทย มีท�าเลที่เหมาะสม ประการ 
ที่สอง การติดต่อกับหน่วยงานราชการธุรกิจนวดแผนไทย
ใน 3 ด้านคือ การจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งธุรกิจ การเสีย
ภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม ประการที่สาม การตลาด 
ได้แก่ ภาพรวมการตลาด เติบโตพร้อมๆ กับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว เน่ืองจากการนวดเป็นบริการที่นอกเหนือ
จากปัจจัยสี่ ลูกค้าที่มาใช้บริการจึงมักอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้
ปานกลางและรายได้สูง ความต้องการของตลาดจะขึ้นอยู่
กับท�าเลสถานที่เป็นหลัก ประการที่สี่ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
มี 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มลูกค้าทั่วไป ได้แก่ บุคคลทั่วไป 
ที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท�างานจาก
ชวีติประจ�าวนั (ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ เช่น 
 ญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา และ แถบยุโรป) และ กลุ่มลูกค้าที่มี
ปัญหาสุขภาพ (เช่น คอตกหมอน ไหล่ติด ปวดเมื่อย เคล็ด
ขัดยอก อัมพฤต อัมพาต ฯลฯ) ประการที่ห้า ธุรกิจหลัก/
เสริม ธุรกิจหลัก การน�าเสนอสินค้าหรือบริการเสริมอื่นๆ 
ควบคู่ไปด้วย จะท�าให้สามารถเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่ง
คือ การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากสมุนไพรไทย ประการ

ทีห่ก ส่วนผสมทางการตลาด (4P) เกีย่วข้องกบั 1) ผลติภณัฑ์/ 
บริกำร (Product) ได้แก่ ก) นวดแผนไทย (กดจุด,  
จับเส้น) ลักษณะการนวดแผนไทยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
ได้แก่ การนวดแบบยืด – ดัด ลักษณะการนวดแบบนี้  
คือ การยืด – ดัดกล้ามเนื้อ – เส้นเอ็น – ผังผืด ให้ยืดคลาย 
การนวดแบบจับเส้น ลักษณะการนวดคือ การใช้น�้าหนัก
กดลงตลอดล�าเส้นที่กระหวัดไปตามอวัยวะต่างๆ และ  
การนวดแบบกดจุด ลักษณะการนวด คือ การใช้น�้าหนัก 
กดลงไปบนจุดของร่างกาย ข) นวดฝ่าเท้า แบ่งเป็น  
นวดด้วยมือ นวดเท้าด้วยไม้กดจุด นวดเท้าด้านใน –  
ด้านนอก ด้วยมือ นวดหลังเท้าด้วยมือ ใช้ไม้กดจุด นวด
บริเวณเข่าด้วยมือ นวดบริเวณหน้าแข้งและน่องด้วยมือ 
นวดบริเวณนิ้วเท้า กระตุ้นเท้าช่วงสุดท้าย และกระตุ้นเท้า
ก่อนแก้ผ้าพันเท้าออกและเช็ดครีม ค) นวดประคบ 
สมนุไพรสด โดยการน�าเอาสมุนไพรทั้งสดหรือแห้งหลายๆ 
ชนิดโขลกพอแหลกและคลุกรวมกัน ห่อด้วยผ้า ท�าเป็น 
ลูกประคบ จากนั้นนึ่งด้วยไอความร้อน แล้วน�าไปประคบ 
ง) นวดเพื่อรักษาในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาสุขภาพ เช่น  
ข้อเท้าแพลง คอตกหมอน ข้อไหล่ติด เป็นต้น และ จ) นวด
น�้ามัน เป็นการนวดโดยใช้น�้ามันสมุนไพร ชโลมบนร่างกาย
ผู้ถูกนวด แล้วใช้เทคนิคการรีดและไล่เส้น ความร้อนจาก 
น�า้มนั ผนวกกบัคณุสมบตัขิองสมนุไพร จะท�าให้ระบบต่างๆ 
ของร่างกายท�างานได้ดีขึ้นและคลายจากความตึงเครียด  
2) รำคำค่ำบรกิำร (Price)โดยปกติค่าบรกิารจะคดิตามชัว่โมง 
การนวด ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ให้บริการ และค่าบริการของ 
คู่แข่ง 3) ท�ำเลที่ตั้ง (Place) ควรอยู่ในย่านที่กลุ่มเป้าหมาย 
เดินทางสะดวก มีที่จอดรถหรืออยู่ตามแหล่งชุมชน และ  
4) กำรส่งเสริมกำรขำย (Promotion) การดึงดูดใจลูกค้า 
ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายและดึงดูดใจ
ลูกค้ามาใช้บริการ 
  ในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การเปิดธุรกิจ
โดยไม่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีโอกาสท�าให้
ผูป้ระกอบการต้องปิดตวัเองไปหลายราย การบรหิารจัดการ 
ควรต้องเน้นไปทีก่ารแข่งขนัโดยการให้บริการทีด่ไีด้มาตรฐาน 
และมีจุดเด่นแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการตกแต่งสถานที่
ให้ดูสะอาด สวยงาม สบายตา มีที่จอดรถสะดวก ไปมาง่าย 
มบีรกิารทีห่ลากหลายให้ลกูค้าเลือก ทีส่�าคญัควรเน้นประเดน็ 
ต่างๆ ดังนีค้อื ห้องนวดและอปุกรณ์ทีใ่ช้ส�าหรบัการให้บรกิาร 
ต้องเหมาะสมและสะอาด การสร้างความประทบัใจแก่ลกูค้า 
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คุณภาพของพนักงานนวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสะอาด
และการใช้ภาษาต่างประเทศของพนักงานนวด รวมทั้งการ
สอบถามความคิดเห็นการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อน�าเอา
ปัญหาหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงการด�าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการนวดแผนไทย ก็เป็น
อีกประเด็นหน่ึงท่ีส�าคัญท่ีควรน�ามาศึกษาและน�าผลไป
พัฒนาเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการนวดแผนไทย
ให้มีความส�าเร็จในอาชีพ Parasuraman et al. (1988) 
และ Zeithaml et al. (1990) ได้ให้ความส�าคัญต่อคุณภาพ 
การให้บริการหรือที่เรียกว่า SERVQUAL โดยให้ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในด้านการเข้าถึง
ลูกค้า การสื่อสาร ความสามารถของบุคลากรที่ให้บริการ 
ความมีน�้าใจ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ การตอบสนอง
ลูกค้า ความปลอดภัย การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก และ 
การเข้าใจและรู้จักลูกค้า 
  จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวท�าให้ผู ้วิจัย 
มีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อน�าผลการวิจัยไปเผยแพร่ให้กับ
ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องสามารถน�าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ปรับปรุงการบริหารจัดการนวดแผนไทยให้มี
คุณภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาสภาพความส�าเร็จในการจัดการของ
กลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง 
จังหวัดล�าปาง
  2. เพือ่เปรียบเทยีบสภาพความส�าเรจ็ในการจดัการ 
ของกลุม่อาชพีนวดแผนไทย ในเขตพืน้ทีเ่ทศบาลนครล�าปาง 
จังหวัดล�าปาง จ�าแนกตามขนาด และรายได้ ของกลุ่มอาชีพ 
นวดแผนไทย 
  3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของผู ้ให้บริการ
เกี่ยวกับความส�าเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผน
ไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง
  4. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของผู้รับบริการใน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของกลุ่มอาชีพนวด
แผนไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง
  5. เพื่อน�าเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อความส�าเร็จ 
ในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ในเขตพื้นที่
เทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง

สมมุติฐานของการวิจัย
  1. ระดับสภาพความส�าเร็จในการจัดการของ 
กลุ่มอาชีพนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง 
อยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 
70 ขึ้นไป) 
  2. ขนาด และ รายได้ ของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง มีผลท�าให้
ความส�าเร็จของแต่ละปัจจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ปัจจัยท่ีน�ามาศึกษาทั้งหมดของผู้ให้บริการ 
(พนักงานนวดแผนไทย) (ทั้ง 4 ปัจจัยตามกรอบแนวคิด
และกระบวนทัศน์ของการวิจัย) เป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อ 
ความส�าเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยใน
เขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง
  4. ปัจจัยที่น�ามาศึกษาทั้งหมดของผู ้รับบริการ 
(ลูกค้า) (ทั้ง 10 ปัจจัยตามกรอบแนวคิดและกระบวนทัศน์
ของการวจิยั) เป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อคุณภาพการให้บรกิาร 
ของกลุ ่มอาชีพนวดแผนไทยในเขตพื้นที่ เทศบาลนคร
ล�าปาง จังหวัดล�าปาง

ขอบเขตของการวิจัย
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยบุคคล 
2 ประเภทคือ 1.1) ผู้ให้บริการ เป็นพนักงานนวดของกลุ่ม
นวดแผนไทย ที่มีสถานที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง 
จ�านวนทั้งหมด 1,600 คน (ข้อมูลจาก เทศบาลนครล�าปาง 
เม่ือ 15 พฤศจิกายน 2556) และ 1.2) ผู้รับบริการ  
เป็นลูกค้าที่เข้ามารับบริการจากสถานประกอบการนวด
แผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง 
  2. กลุ่มตัวอย่างประชากร จ�าแนกเป็นบุคคล 2 
ประเภทคือ 2.1) ผู้ให้บริการ เป็นตัวแทนของพนักงานนวด
แผนไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง จ�านวน 310 คน 
[ก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางสุม่ของ เครจซี ่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อ้างถึง
ใน สุทธนู ศรีไสย์, 2551: 132-133)] ใช้วิธีสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน ได้รับข้อมูลผู้ให้บริการกลับคืน 291 ฉบับ (93.87% 
ของการสุ่ม) และ 2.2) ผู้รับบริการ เป็นกลุ่มตัวแทนของ 
ผู้ใช้บริการนวดแผนไทย จ�านวน 310 คนเท่ากับผู้ให้บริการ 
ได้รับข้อมูลกลับคืน 298 ฉบับ (96.13% ของการสุ่ม) ใช้วิธี
การเลือกสุ่มแบบบังเอิญ 
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  3. กรอบแนวคิดของการวิจัย จากการศกึษาและ
ทบทวนองค์ความรู้เชิงทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับการจัด 
การนวดแผนไทยและปัจจัยเอื้อสู ่ความส�าเร็จของกลุ ่ม
อาชีพนวดแผนไทย และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
คุณภาพการให้บริการนวดแผนไทย ในเขตพื้นท่ีเทศบาล
นครล�าปาง จังหวัดล�าปาง โดยประยุกต์มาจากแนวคิด 
ของ พอร์ตเตอร์ (Porter, 1991) ที่ให้ความส�าคัญกับ
โครงสร้างพื้นฐานของกิจการ (Firm Infrastructure) การ
จดัการทรพัยากรมนษุย ์ (Human Resource Manage-
ment) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Develop-
ment) และ การจัดซื้อจัดจ้าง (Procurement); ฮัมฟรีย์ 
(Humphrey, 2006) ที่ให้ความส�าคัญกับ การจัดส่งสินค้า 
(Inputs from suppliers) การตลาดและการขาย (Market 
requirements with supply base) และการให้บริการ 
(Buyer service requirements) และ แดส ลัมพ์คิน และ
เทเลอร์ (Dess, Lumpkin, and Taylor, 2003) ที่ให้ความ
ส�าคัญกับการจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management)  
ทีเ่น้นการปฏบัิติให้เกิดความแตกต่าง (Performing similar 
activities in different ways) น�ามาประยุกต์และบูรณา

การจัดท�าเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น
ด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกบัอาชพีการนวดแผนไทย ประกอบด้วย 
4 ด้านคือ 1) ด้านศักยภาพการจัดการ 2) ด้านความเชื่อถือ
ในการให้บริการ 3) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์  
และ 4) ด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์/การสร้างเครอืข่าย 
ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อ
คุณภาพการให้บริการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ผู้วิจัย
ได้ใช้แนวคิด SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988; 
Zeithaml et al., 1990) ประกอบด้วย 10 ด้านดังนี้  
1) การเข้าถึงลูกค้า (Access) 2) การสื่อสาร (Communi-
cation) 3) ความสามารถของบุคลากรที่ให้บริการ (Com-
petence) 4) ความมีน�้าใจ (Courtesy) 5) ความน่าเชื่อถือ 
(Creditability) 6) ความไว้วางใจ (Reliability) 7) การ
ตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) 8) ความปลอดภัย 
(Security) 9) การสร้างบริการให้เป็นที่รู้จัก (Tangible) 
และ 10) การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding/
Knowing customer) ส�าหรับรายละเอียดเป็นไปตาม 
ภาพที่ 1

 6 

เทคโนโลยี (Technology Development) และ การจัดซ้ือจัดจาง (Procurement); ฮัมฟรีย (Humphrey, 2006) ที่

ใหความสําคัญกับ การจัดสงสินคา (Inputs from suppliers) การตลาดและการขาย (Market requirements with 

supply base)  และ การใหบริการ (Buyer service requirements) และ แดส ลัมพคิน และเทเลอร (Dess, 

Lumpkin, and Taylor, 2003) ที่ใหความสําคัญกับการจัดการกลยุทธ (Strategic Management) ที่เนนการ

ปฏิบัติใหเกิดความแตกตาง (Performing similar activities in different ways) นํามาประยุกตและบูรณาการ

จัดทําเปนตัวแปรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ แบงออกเปนดานตางๆ ใหเหมาะสมกับอาชีพการนวดแผนไทย 

ประกอบดวย 4 ดานคือ 1) ดานศักยภาพการจัดการ 2) ดานความเช่ือถือในการใหบริการ 3) ดานการตลาด

และประชาสัมพันธ และ 4) ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย/การสรางเครือขาย สวนแนวคิดเกี่ยวกับความ 

พึงพอใจของผู รับบริการตอคุณภาพการใหบริการของกลุมอาชีพนวดแผนไทย ผู วิจัยไดใชแนวคิด 

SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988; Zeithaml et al., 1990) ประกอบดวย 10 ดานดังนี้ 1) การเขาถึง

ลูกคา (Access) 2) การส่ือสาร (Communication) 3) ความสามารถของบุคลากรที่ใหบริการ (Competence) 4) 

ความมีนํ้าใจ (Courtesy) 5) ความนาเช่ือถือ (Creditability) 6) ความไววางใจ (Reliability) 7) การตอบสนอง

ลูกคา (Responsiveness) 8) ความปลอดภัย (Security) 9) การสรางบริการใหเปนที่รูจัก (Tangible) และ 10) 

การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding/Knowing customer) สําหรับรายละเอียดเปนไปตามภาพที่ 1 
 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดและกระบวนทัศนของการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 

1. ไดแนวทางที่เหมาะสมตอความสําเร็จในการจัดการนวดแผนไทยที่จะนําไปสูการพัฒนาสภาพ

การจัดการและศักยภาพของสถานประกอบการใหมีคุณภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น 

2. ไดแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวของกับการจัดการนวดแผนไทยอยางเปนรูปธรรม 

 3.  แนวทางการวิจัยคร้ังนี้ จะเปนแนวทางใหผูสนใจที่จะศึกษาประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ

จัดการนวดแผนไทย ใชเปนตัวอยางและเปนแนวทางในการขยายผลองคความรูใหกวางขวางตอไป 
 

 

 

 

 

ปจจัยสําคัญ 
ที่มีผลตอความสําเร็จ 

ในการจัดการ 
นวดแผนไทย 

 

ปจจัยเอื้อตอการจัดการ 

นวดแผนไทย 

1) ศักยภาพการจัดการ 

2) ความเช่ือถือในการใหบริการ 

3) การตลาดและประชาสัมพันธ 

4) การบริหารทรัพยากรมนุษย/ 

 การสรางเครอืขาย 

ราง แนวทางที่เหมาะสมตอ
ความสําเร็จในการจัดการ 

นวดแผนไทย 
(จัดทําโดยผูวิจัยตามมุมมองของ 

Balanced Scorecard) 

(Factor Analysis) 

สนทนากลุม (Focus Group) 
เกี่ยวกับแนวทางฯ (โดย

ผูทรงคุณวุฒิ 11 คน) 

แนวทางที่เหมาะสมตอความสําเร็จ 
ในการจัดการนวดแผนไทย 

(ปรับแกตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ) 

 

ความพึงพอใจของ 

ผูรับบริการในคุณภาพการ

ใหบริการนวดแผนไทย 

1) การเขาถึงลกูคา 
2) การส่ือสาร 
3) ความสามารถของบุคลากร 
     ที่ใหบริการ 
4)  ความมีนํ้าใจ 
5)  ความนาเช่ือถือ 
6)  ความไววางใจ 
7)  การตอบสนองลูกคา 
8)  ความปลอดภัย 
9) การสรางบรกิารใหเปนที่รูจัก 
10) การเขาใจและรูจักลูกคา 

(Factor Analysis) 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย

07-���������������������.indd   99 4/5/2558   13:45:48



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558 Journal of the Association of  Researchers   Vol.20 No.1 January - April 2015100

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
  1. ได้แนวทางที่เหมาะสมต่อความส�าเร็จในการ
จัดการนวดแผนไทยที่จะน�าไปสู ่การพัฒนาสภาพการ
จัดการและศักยภาพของสถานประกอบการให้มีคุณภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
  2. ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการนวดแผนไทยอย่างเป็นรูปธรรม
  3. แนวทางการวจัิยครัง้นี ้ จะเป็นแนวทางให้ผู้สนใจ 
ทีจ่ะศกึษาประเดน็อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการนวดแผนไทย 
ใช้เป็นตัวอย่างและเป็นแนวทางในการขยายผลองค์ความรู้
ให้กว้างขวางต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิส�ารวจและพรรณนามีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม [ได้รับการตรวจสอบ 
ความตรง จากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านและค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเทีย่งแบบอลัฟ่า เมือ่ลองใช้ กบักลุ่มตวัอย่างพนกังาน 
นวดแผนไทยที่มิใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างจริง 30 คน ทั้งฉบับ
เป็น 0.916 และ ผู้รับบริการนวดแผนไทย 30 คนได้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟ่า ทั้งฉบับเป็น 0.981] 
ข้อมูลทั้งหมดถูกวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ จ�านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-sample t-test, 
Two-way MANOVA, การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ 

การแปลความหมายข้อมูลตามแนวทางของ ปาริญาวาท 
เหล่าเขตร์การ (อ้างถึงใน วารสารสมาคมนักวิจัย, 2556: 
30-44) รวมทัง้มกีารวพิากษ์ผลการจดัท�าแนวทางทีเ่หมาะสม 
ในการบริหารจัดการนวดแผนไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 
11 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ผลการวิจัย
  1. ศกึษำตำมวตัถปุระสงค์กำรวจิยัข้อที ่1 “ศกึษา 
สภาพความส�าเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชพีนวดแผนไทย 
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง” พบว่า 
ภำพรวมสภำพควำมส�ำเร็จของการจัดการของกลุ ่ม 
อาชีพนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง อยู่ใน
ระดับ ต�่า (Mean 3.28) เมื่อ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
(P < .05) และ เมื่อพิจารณาภาพรวมความส�าเร็จของการ
จัดการในแต่ด้านพบว่า มีอยู่ 2 ด้านที่มีการจัดการอยู่ใน
เกณฑ์สูง (P < .05) คือ ด้านศักยภาพการจัดการ และด้าน
การบรหิารทรพัยากรมนษุย์/การสร้างเครอืข่าย โดยมค่ีาเฉล่ีย 
3.78 และ 3.52 ตามล�าดับ ส่วนภาพรวมความส�าเร็จของ
การจัดการที่อยู่ในระดับต�่า คือ ด้านการตลาดและประชา 
สัมพันธ์ และด้านความเชื่อถือในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย
เป็น 2.50 และ 3.33 ตามล�าดับ ส�าหรับรายละเอียด
ทั้งหมดเป็นไปดังภาพ 2

ภาพ 2 ภาพรวมความส�าเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทยในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง จังหวัดล�าปาง
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  2. ศกึษำตำมวตัถปุระสงค์กำรวจิยัข้อที ่2 “เปรียบ 
เทียบสภาพความส�าเร็จในการจัดการของกลุ ่มอาชีพ 
นวดแผนไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง จ�าแนกตาม
ขนาด และรายได้ของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย” พบว่า 
ปัจจัยทั้งหมด 4 ด้านคือ ด้านศักยภาพการจัดการ (Man-
agCompet) ด้านความเชื่อในการให้บริการ (ServicReli-
able) ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ (Marketng&PR) 
และ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์/การสร้างเครือข่าย 
(HR&Networki) ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรรายได้และขนาด 
ของสถานประกอบไม่มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ดงันัน้ 
การวิจัยในขั้นต่อไปจึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ
แต่ละปัจจัยได้โดยอิสระ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
   2.1 ด้ำนศักยภำพกำรจัดกำร พบว่า กลุ่ม
พนักงานนวดแผนไทยที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 
มีความส�าเร็จเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการ สูงกว่า กลุ่มที่มี
รายได้ 10,000 - 20,000 บาท และ กลุ่มที่มีรายได้ ต�่ากว่า 
10,000 บาท ในขณะเดียวกัน กลุ่มรายที่มีรายได้ 10,000 
- 20,000 บาท มีความส�าเร็จเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการ
สูงกว่ากลุ่มที่มีรายได้ ต�่ากว่า 10,000 บาท (P< .05) ข้อค้น
พบนี้เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และพบว่า สถาน 
ประกอบการนวดแผนไทย ขนาดกลาง มีความส�าเร็จในการ 
จัดการด้านนี้สูงกว่า สถานประกอบการขนาดเล็ก (P< .05) 
ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
   2.2 ด้ำนควำมเชือ่ในกำรให้บรกิำร พบว่า กลุ่ม 
พนักงานนวดแผนไทยที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป 
มคีวามส�าเรจ็เกีย่วกบัความเชือ่ในการให้บรกิาร สงูกว่า กลุ่ม 
ที่มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้  
ต�่ากว่า 10,000 บาท (P< .05) ข้อค้นพบนี้เป็นไปตาม 
สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และพบว่า สถานประกอบการ
นวดแผนไทย ขนาดใหญ่ มคีวามส�าเรจ็ในการจดัการด้านนี้ 
สูงกว่าสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก  
(P< .05) ข้อค้นพบนี้เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
   2.3  ด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ พบว่า 
กลุ่มพนักงานนวดแผนไทยที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,001 บาท
ขึ้นไป และ กลุ่มที่มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท มีความ
ส�าเร็จเกี่ยวกับการตลาดและประชาสัมพันธ์ สูงกว่า กลุ่มที่
มีรายได้ ต�่ากว่า 10,000 บาท (P< .05) ข้อค้นพบนี้เป็นไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และพบว่า สถานประกอบ
การนวดแผนไทย ขนาดใหญ่ มีความส�าเร็จในการจัดการ

ด้านน้ีสงูกว่า สถานประกอบการ ขนาดกลาง และ ขนาดเลก็ 
ในขณะเดียวกันขนาดกลาง สูงกว่า ขนาดเล็ก (P<.05) 
ด้วย ข้อค้นพบนี้เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้
   2.4 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ / กำร
สร้ำงเครือข่ำย พบว่า กลุ่มพนักงานนวดแผนไทยที่มีรายได ้
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป มีความส�าเร็จเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์/การสร้างเครือข่าย สูงกว่า กลุ่มที่มีรายได้ 
10,000 - 20,000 บาท (P<.05) ข้อค้นพบนี้เป็นไปตาม
สมมติุฐานทีต่ัง้ไว้ และพบว่า สถานประกอบการนวดแผนไทย 
ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง มีความส�าเร็จในการจัดการ
ด้านน้ี สูงกว่า สถานประกอบการขนาดเล็ก (P<.05)  ข้อ
ค้นพบนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
  3. ศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยข้อที่ 3 
“วเิคราะห์องค์ประกอบของผูใ้ห้บรกิารเกีย่วกับความส�าเรจ็ 
ในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย ในเขตพื้นที่
เทศบาลนครล�าปาง” ผลการศึกษาเบ้ืองต้นพบว่า ค่า
สัมประสิทธ์ิการวัดความเพียงพอของข้อมูลวัดด้วยวิธี 
แบบไกเซอร์ เมเยอร์-โอลกิน (Kaiser-Meyer-Olkin  
Measure of Sampling Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.851 
และพบว่า ข้อมูลทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนได ้
71.276% และเมื่อพิจารณาประเด็นส�าคัญโดยใช้ค่า
สัมประสิทธ์ิคะแนนองค์ประกอบมาตรฐาน ตั้งแต่ 0.30  
ขึน้ไป เป็นเกณฑ์การพจิารณาพฒันาแนวทางทีเ่หมาะสมต่อ 
ความส�าเร็จในการจัดการของกลุ่มอาชีพนวดแผนไทย  
พบว่า มี 19 ประเด็นส�าคัญคือ
   3.1 ด้ำนควำมเชื่อถือในกำรให้บริกำร มี 2 
ประเด็นส�าคัญคือ 1) ความสม�่าเสมอในการพัฒนาทักษะ
ความรู้ให้แก่บุคลากรนวดแผนไทย และ 2)  ความสม�่าเสมอ 
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
   3.2 ด้ำนศักยภำพกำรจัดกำร มี 17 ประเด็น
ส�าคญั สามารถจ�าแนกออกเป็นรายละเอียดตามความส�าคญั 
ที่พิจารณาจากค่าเฉลี่ยน�้าหนักองค์ประกอบได้ดังนี้
    3.2.1	วัสดุ /อุปกรณ ์ที่ ใช ้ ในการนวด 
แผนไทย มี 3 ประเด็นส�าคัญ เรียงล�าดับจากส�าคัญมาก 
ถึงส�าคัญน้อยคือ 1) ความเพียงพอของอุปกรณ์และวัสดุ 
ที่ใช้ในการนวดแผนไทย 2) ความสะอาดของอุปกรณ์และ
วัสดุที่ใช้ในการนวดแผนไทย และ 3) คุณภาพอุปกรณ์และ
วัสดุการที่ใช้ในการนวดแผนไทย 
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    3.2.2		บคุลากรนวดแผนไทย ม ี10 ประเด็น 
ส�าคัญเรียงล�าดับจากส�าคัญมากถึงส�าคัญน้อยคือ 1) ทักษะ 
(ความสามารถ) ในการนวดแผนไทย: นวดประคบสมุนไพร 
2) ทักษะ (ความสามารถ) ในการนวดแผนไทย: นวดเพื่อ
รักษา 3) ความมีศีลธรรมและสัมมาอาชีวะในอาชีพนวด
ของพนกังานนวด 4) ความรูใ้นการนวดแผนไทยของพนักงาน 
นวด 5) ทักษะ (ความสามารถ) ในการนวดแผนไทย: กดจุด 
จับเส้น 6) แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในอาชีพ 
นวดแผนไทย 7) ความพึงพอใจในอาชีพนวดแผนไทยของ 
พนกังาน 8) ความพร้อมและความเตม็ใจในการให้บรกิาร 
ของพนักงานนวด (ความซื่อสัตย์ จริงใจ สุภาพ พูดจา
ไพเราะ และมนุษยสัมพันธ์) 9) ทักษะ (ความสามารถ) 
ในการนวดแผนไทย: นวดฝ่าเท้า และ 10) อาชีพนวด 
แผนไทย เป็นอาชีพสุจริต สามารถใช้เลี้ยงตนเองได้
   	 3.2.3	สถานประกอบการนวดแผนไทย  
มี 4 ประเด็นส�าคัญเรียงล�าดับจากส�าคัญมากถึงส�าคัญน้อย
คือ 1) ความเพียงพอของสถานที่จอดรถของสถานทีน่วด
แผนไทย 2) สถานที่นวดแผนไทยอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าหรือ 
ชุมชน การเดินทางสะดวก 3) ความสะอาดภายในสถาน
นวดแผนไทย และ 4) ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินขณะ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
    3.2.4	 รายได้/ค่าตอบแทนจากนวดแผนไทย 
(ไม่พบประเด็นที่ส�าคัญ)
   3.3 ด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ไม่พบ
ประเด็นที่ส�าคัญ
   3.4 ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์/กำร
สร้ำงเครือข่ำย ไม่พบประเด็นส�าคัญ
  4. ศึกษำตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 4 
“วิเคราะห์องค์ประกอบของผู้รับบริการในความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้บริการของกลุ ่มอาชีพนวดแผนไทย 
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง” ผลการศึกษาเบื้องต้น 
พบว่า ค่าสมัประสิทธิก์ารวัดความเพียงพอของข้อมลูวดัด้วย 
วิธีแบบ ไกเซอร์ เมเยอร์-โอลกิน มีค่าเท่ากับ 0.813 และ 
พบว่า ข้อมูลทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ 
67.278% และเมื่อพิจารณาประเด็นส�าคัญโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ คะแนนองค์ประกอบมาตรฐานตั้งแต่ 0.30  
ขึ้นไป เป็นเกณฑ์เพื่อน�าไปสร้างและพัฒนาแนวทางที ่
เหมาะสมต่อความส�าเร็จในการจัดการของกลุ ่มอาชีพ 
นวดแผนไทย พบว่า มี 22 ประเด็นส�าคัญใน 10 ด้านดังนี้   

   4.1) ด้ำนกำรเข้ำใจและรู้จักลูกค้ำ มีประเด็น 
ส�าคัญ 2 ประเด็น คือ 
    4.1.1 การให้ความรูเ้กีย่วกบัการนวดแบบ
ต่างๆ เพือ่แบ่งปันให้กับลกูค้า และ 
    4.1.2 การสร้างเครือข่ายระหว่างลูกค้า
ทีม่าใช้บรกิาร 
   4.2) ด้ำนควำมปลอดภัย มีประเด็นส�าคัญ 2 
ประเด็น คือ 
    4.2.1 สถานที่เก็บทรัพย์มีค่าของลูกค้า
ขณะก�าลงันวด และ 
    4.2.2 ระบบการระบายหรอืถ่ายเทอากาศ
ภายในสถานทีน่วด 
   4.3) ด้ำนควำมมีน�้ำใจ มีประเด็นส�าคัญ 2 
ประเด็น คือ 
    4.3.1 มนุษยสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
กับลูกค้า และ 
    4.3.2 ความเป็นกันเองกับลูกค้า 
   4.4) ด้ำนควำมสำมำรถของพนกังำนให้บรกิำร
มีประเด็นส�าคัญ 3 ประเดน็คอื 
    4.4.1 ทัศนคติต่ออาชีพของพนักงานนวด  
    4.4.2 ทกัษะในการนวดของพนกังาน และ 
     4.4.3 ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย
ของพนักงาน 
   4.5) ด้ำนกำรตอบสนองลกูค้ำ มปีระเดน็ส�าคญั 
3 ประเด็นคือ 
    4.5.1 การรับฟังข้อเสนอแนะของลูกค้า  
    4.5.2 การแก้ปัญหาตามความต้องการ
ของลูกค้าของพนักงาน และ 
    4.5.3 ระบบการระบายหรอืถ่ายเทอากาศ 
ภายในสถานที่นวด 
   4.6) ด้ำนกำรเข้ำถึงลูกค้ำ มีประเด็นส�าคัญ 3 
ประเด็นคือ 
    4.6.1 สถานบริการอยู่ใกล้กับชุมชน  
    4.6.2 ระยะเวลาที่ต้องคอยเพื่อใช้บริการ 
และ    
    4.6.3 สถานทีจ่อดรถของสถานประกอบการ 
   4.7) ด้ำนกำรส่ือสำร มปีระเด็นส�าคัญ 2 ประเด็น 
คือ 
    4.7.1 เจ้าหน้าทีใ่ช้ภาษาทีล่กูค้าเข้าใจง่าย 
และ 
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    4.7.2 ความละเอียดของข้อมูลได้รับจาก
สถานประกอบการ 
   4.8) ด้ำนกำรสร้ำงบรกิำรให้เปนท่ีรูจ้กั มปีระเดน็
ส�าคัญ 3 ประเด็นคือ 4.8.1) โปรแกรมนวดฟรีหลังจาก
นวดมาแล้วจ�านวนหนึง่ตามท่ีก�าหนดไว้ 4.8.2) การลดราคา
ตามโปรแกรมที่จัดไว้แต่ละครั้ง และ 4.8.3) การลดราคา
ให้กับบุคคลที่เป็นสมาชิกประจ�า 4.9) ด้านความน่าเชื่อถือ 
มีประเด็นส�าคัญ 1 ประเด็นคือ 4.9.1) ความช�านาญ
ของพนักงานนวดแผนไทย และ 4.10) ด้านความไว้วางใจ 
มีประเด็นส�าคัญ 1 ประเด็นคือ 4.10.1) ความถูกต้อง
ของความรู้ที่ใช้ในการนวดของพนักงานนวดแผนไทย 

  5. ศกึษำตำมวตัถปุระสงค์กำรวจิยัข้อที ่5 “น�าเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมต่อความส�าเร็จในการจัดการของกลุ่ม
อาชีพนวดแผนไทย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครล�าปาง จังหวัด
ล�าปาง” แนวทางที่พัฒนามาจนกระทั่งขั้นสุดท้ายโดยผู้วิจัย
และหลงัจากผ่านการวพิากษ์และตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒุิ
11 คน และมกีารปรับปรงุตามข้อเสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุิ
แล้ว ประกอบด้วย 6 แนวทางส�าคัญส�าหรับการประยุกต์
ใช้และเน้นการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
นวดแผนไทยให้มีคณุภาพมากยิง่ขึน้ เรยีกว่าแนวทางทัง้หมด
นี้ว่า Thai Massage Quality Model or TMQ Model 
(ตามภาพที่ 3) ดังนี้

  ก. ส�ำหรับพนักงำนนวดแผนไทย (Massager) มี
2 แนวทาง คือ 
   • Approach 1: โครงการอบรมพนักงานนวด
แผนไทย “คุณธรรมและทัศนคติท่ีดีต่อสัมมาอาชีวะนวด

ภาพ 3 Thai Massage Quality Model or TMQ Model

แผนไทย” (ใช้สัญลักษณ์ Virtue and Attitudes on TMP 
-- Virtue and Good Attitudes on Thai Massage 
Professional): เนื้อหาของการอบรม ประกอบด้วย ความ
มีศีลธรรมและคุณธรรมในการประกอบอาชีพนวดแผนไทย 
ความภาคภูมิใจในอาชีพ ทัศนคติต่ออาชีพนวดแผนไทย 
ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ผู้อื่นและการด�ารงชีวิตด้วยการประกอบอาชีพนวดแผนไทย
  • Approach 2: โครงการอบรมพนกังานนวด
แผนไทย “การแสวงหาความรู้ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า” (ใช้สัญลักษณ์ 
Inthusiastics): เนื้อหาของการอบรม ประกอบด้วย การ

แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง ความพร้อมและความ
เต็มใจในการให้บริการลูกค้า การใช้ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจง่าย
ความเป็นกันเองกับลูกค้า รวมทั้งความรู้ด้านกายวิภาค
และสรีรวิทยาของมนุษย์ ข้อห้ามข้อระวังการนวด และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  ข. ส�ำหรับผู้ประกอบกำรนวดแผนไทย (Entre-
preneur) มี 4 แนวทางคือ 
   • Approach 3: โครงการอบรมผูป้ระกอบการ
นวดแผนไทย “สถานที่นวดและสิ่งแวดล้อม” (ใช้สัญลักษณ์
Massage’s Place & Environ – Thai Massage’s Place 
and Environment): เนื้อหาของการอบรม ประกอบด้วย 
การจัดการเกี่ยวกับสถานที่จอดรถ ท�าเลที่เหมาะสมต่อการ
บริหารจัดการนวดแผนไทย และการเดินทางไปใช้บริการ
นวดแผนไทย รวมทั้งกฎหมายสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดระบบสุขาภิบาลที่เหมาะสม 
ความปลอดภัยและความสะอาดของ สถานที่ อุปกรณ์ และ 
การจัดพื้นที่ภายในและภายนอกสถานประกอบการ 

TMQ 
Model

For Massager For 
Entrepreneur

Apr 1 :
Virtue &

Attitudes on TMP

Apr 2 :
Inthusiastic

Apr 3 :
Massage's Place

& Environ

Apr 4 :
Excellent Serv.

Quality

Apr 5 :
Develop. of
Massager's

Skills

Apr 6 :
Expenses
Manage.
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  • Approach 4: โครงการอบรมผู้ประกอบการ
นวดแผนไทย “คณุภาพการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ” (ใช้สญัลกัษณ์ 
Excellent Serv. Quality) – Excellency Service  
Quality: เนื้อหาอบรมประกอบด้วย หลักการบริการลูกค้า 
การบรกิารลกูค้าสมัพนัธ์ การใช้สือ่ในการให้ความรูเ้พิม่เตมิ 
แก่ลกูค้า และการจัดโปรแกรมการนวดให้เหมาะสมกบัลกูค้า
  • Approach 5: โครงการอบรมผู้ประกอบการ
นวดแผนไทย “การให้ความรู้และพัฒนาทักษะพนักงาน
นวดแผนไทย” (ใช้สัญลักษณ์ Develop. of Massager’s 
Skills – Development of Massager’s Skills: เนื้อหา
ของการอบรม ประกอบด้วยการทบทวนวธีิการนวดแผนไทย 
การใช้สมุนไพรด้วยวิธีต่างๆ การบ�าบัดด้วยวิธีธรรมชาติ 
การนวดแผนไทยแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน เช่น ย�่าขาง  
กดจุด จับเส้น ตอกเส้น เป็นต้น
  • Approach 6: โครงการอบรมผู้ประกอบการ
นวดแผนไทย “การจัดการค่าใช้จ่าย” (ใช้สัญลักษณ์  
Expenses Manage – Expenses Management): เนื้อหา 
ของการอบรม ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจ (การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์) และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

อภิปรายผลการวิจัย
  1. ผลการศึกษาสภาพความส�าเร็จในการจัดการ
ของกลุ ่มอาชีพนวดแผนไทยในเขตพื้นที่ เทศบาลนคร
ล�าปาง พบว่า ภำพรวมสภำพควำมส�ำเร็จของการจัดการ
อยู่ในระดับต�่า (P< .05) และ เมื่อพิจารณาในแต่ด้านพบว่า 
มีอยู่ 2 ใน 4 ด้านอยู่ในระดับต�่าเช่นกันคือ ด้านการตลาด
และประชาสัมพันธ์ และ ด้านความเชื่อถือในการให้บริการ 
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชทองพงษ์ 
(Dejthongpong, 2010) ที่พบว่า สถานที่สวยงามและ
บรรยากาศดี การเดินทางสะดวก การบริการที่หลากหลาย 
และราคาค่าบริการเหมาะสม จะเป็นประเด็นที่ส�าคัญที่ 
ผู้ประกอบการต้องให้ความเอาใจใส่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อง 
มีการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้ใช้บริการได้รับรู้
เกี่ยวประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
วิจัยของ อัชฌพร บัดติยา (2549) ที่พบว่า กลยุทธ์การ
สื่อสารของมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอดเก่ียวกับการ 
นวดแผนไทยโดยคนตาบอด มีอยู่ 2 ส่วนส�าคัญ คือ  
1) กลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุก ประกอบด้วย ก) กลยุทธ์การ

ใช้สื่อ โดยใช้สื่อบุคคลเป็นสื่อหลัก สื่อเฉพาะกิจ สื่อมวลชน 
และสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นสื่อสนับสนุน ข) กลยุทธ์การสร้าง
เครือข่าย และ ค) กลยุทธ์การใช้หน่วยเคลื่อนที่บริการ
สังคม และ 2) กลยุทธ์กรสื่อสารเชิงรับ ประกอบด้วย ก) 
กลยุทธ์ใช้สื่อ โดยสื่อบุคคลยังคงเป็นสื่อหลัก สื่อเฉพาะกิจ 
และสื่อมวลชน เป็นสื่อสนับสนุน ข) กลยุทธ์การให้ความรู้ 
และ ค) กลยุทธ์การให้ค�าปรึกษาและติดตามอาการผู้ใช้
บริการนวดแผนไทย ส�าหรับปัจจัยที่มีผลต่การตัดสินใจของ 
ผู้ใช้บริการนวดแผนไทย แบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก โดยปัจจัยภายในประกอบด้วย ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ทัศนคติ และปัจจัยเสริมอีก 3 ประการคือ ลักษณะทาง
ประชากร (อายุ/อาชีพ) ความเชื่อ และ การรับรู้ ส่วนปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วยปัจจัยหลักคือ ความช�านาญของ
หมอนวด และคุณภาพของการบริการ ส่วนปัจจัยเสริม 
ได้แก่ ความน่าเชื่อถือขององค์กร รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ 
สื่อบุคคล และความสะดวก ผู้ประกอบต้องค�านึงถึงปัจจัย
การตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งความเช่ือถือในการ 
ให้บริการนี้เป็นประเด็นส�าคัญด้วย ทั้งนี้เพื่อหาแนวทาง 
ทีจ่ะพฒันาสถานประกอบการและการให้บรกิารทีม่คุีณภาพ 
ที่พร้อมจะน�ามาซึ่งรายได้ที่เหมาะสมจากการให้บริการ
  2. จากผลการวจิยัครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่า ขนาดของสถาน 
ประกอบการนวดแผนไทยมีผลต่อความส�าเร็จในการ
บริหารจัดการเกือบทุกด้านที่ศึกษา โดยพบว่า สถาน
ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ส่วนใหญ่มีความ
ส�าเร็จสูงกว่าสถานประกอบการขนาดเล็ก ที่เป็นเช่นนี้อาจ
มีผลมาจาก สถานประกอบการขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
อาจมีป ัจจัยเกี่ยวกับการเงินและความพร ้อมในการ 
ให้บริการสูงกว่าขนาดเล็ก ซึ่งงานวิจัยของยุทธศาสตร์  
ขอร่ม (2554) ที่ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
ลงทุนธุรกิจนวดแผนไทยใหม่บนถนนบางนา-ตราด ในด้าน
การตลาด ด้านการด�าเนินงาน และด้านการเงิน พบว่า 
ในระยะ 5 ปีแรก มีความเป็นไปได้และมีโอกาสสูงที่
โครงการจะประสบความส�าเร็จในธุรกิจนวดแผนไทยใน
ท�านองเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณี อบกลิ่น 
(2554) ที่ได้ศึกษา ธุรกิจนวดแผนไทย T Massage & Spa 
และพบว่า การด�าเนินการของธุรกิจนี้ที่ส�าคัญคือ มีการให้
บริการที่อบอุ่น มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ให้ความรู้สึกผ่อน
คลาย และมุ่งเน้นการบริการด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อ
ให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในการบริการ ดังนั้นการด�าเนิน
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การทั้งหมดให้ประสบผลส�าเร็จจึงขึ้นอยู ่กับขนาดและ
ความพร้อมของสถานประกอบและรายได้ของพนักงาน
นวดแผนไทยด้วย
  3. TMQ Model ท่ีพัฒนาขึ้นมาจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยครั้งนี้ มี 6 แนวทางส�าคัญที่จะ
น�าไปสู่การเน้นย�้าหรือการปฏิบัติส�าหรับการบริหารจัดการ
นวดแผนไทยให้มีประสิทธิผลและคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
ประกอบด้วยแนวทางส�าหรับผู้นวดแผนไทย และ แนวทาง
ส�าหรับผู้ประกอบการ การให้ความส�าคัญต่อประเด็นของ
การค้นพบและแนวทางต่างๆ ของ TMQ model จะช่วย
ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพโดยอาจจะมีความรู้ท่ีทันสมัย 
มีทัศนคติต่ออาชีพ และมีทักษะเกี่ยวกับการนวดแผนไทย
แบบมืออาชีพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการ
ให้ทราบข้อดีและข้อเสียที่จะใช้ในการพัฒนา โครงสร้าง 
คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการนวด
แผนไทย รวมทั้งสนับสนุนและเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้กับ
พนักงานนวด อันจะน�ามาสู่ชื่อเสียงของสถานประกอบการ
และการยอมรับต่อคุณภาพการให้บริการและเชื่อถือ 
ของผู้รบับรกิารตามล�าดับ ในกรณีนีผู้ป้ระกอบการควรศกึษา 
แนวทางจากงานวิจัยนี้โดยตลอดเพื่อจะได้น�าข้อมูลไป 
ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
  1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการด�าเนินการเกี่ยวกับ
การนวดแผนไทย
   1.1 ผู้ประกอบการนวดแผนไทย ควรศึกษา 
TMQ model อย่างละเอียด เพื่อน�าข้อมูลจากโมเดล 
ดังกล่าวไปจัดท�าแผนกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ ์
รวมท้ังให้เกิดความชัดเจนตามความคาดหวังและความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งรักษามาตรฐานคุณภาพของ
สถานประกอบการให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับและเชื่อถือ
ของผู้รับบริการอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

   1.2 พนกังานนวดแผนไทย ควรแสวงหาความรู ้
อยู่เสมอ ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการควรมีการวางระบบ 
การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของพนักงานให้เป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญมทีกัษะการนวดอย่างมอือาชพี ควรมกีารจดัท�า
แผนการอบรมที่สอดคล้องกับ TMQ Model รวมทั้ง 
มีการประเมินความสามารถ ทักษะ และความช�านาญ  
ของพนักงานนวด เป็นประจ�า ซึ่งจะเป็นการรักษาคุณภาพ 
และ ความมั่นคงเกี่ยวกับธุรกิจนวดแผนไทยตลอดไป
   1.3 สถานที่ราชการ โรงเรียนหรือหน่วยงาน
ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการนวดแผนไทยหรือการส่งเสริม
อาชีพนวดแผนไทย ควรน�าเอาข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TMQ Model ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุง
หลักสูตรที่มีอยู ่ ให ้เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่ ใช ้
ในการปฏิบัติ ซึ่งโดยทั่วไปหลักสูตรที่มีอยู่ดีอยู่แล้ว แต่ 
ในบางครั้งผู ้ที่ส�าเร็จหลักสูตรการนวดแผนไทยออกมา  
อาจจะมีข้อจ�ากัดหรือจุดด้อยดังที่พบจากงานวิจัยช้ินนี้  
ดังนั้นเพื่อให ้ เกิดความชัดเจนและความมีมาตรฐาน 
ของหลักสูตรนวดแผนไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน�า 
ผลการวิจัยครั้งนี้ไปปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป
  2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรวิจัยต่อไป
   2.1 ควรมีการวิจัยเรื่องนี้ในพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้
เพื่อน�าผลการวิจัยมาใช้ขยายผล สร้าง และพัฒนาองค์
ความรู้ให้กว้างขวางและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้าง
หลักสูตรเกี่ยวกับการนวดแผนไทยท่ีเป็นภูมิปัญญาของ
ไทยไปสู่ความเป็นสากล 
   2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความส�าเร็จ
ของการนวดแผนไทยกับเกณฑ์มาตรฐานที่อาจเป็นตัวชี้วัด
ของทั้งประเทศ
   2.3 ควรมกีารตรวจสอบทกัษะการนวดแผนไทย 
ของพนักงานนวดของสถานประกอบการทุกแห่ง เพื่อความ 
ปลอดภัยของผู้รับบริการ 
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