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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั งนี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษาบริ บ ทของการดําเนิ นกิ จการนวดแผนไทย และศึ ก ษา
ศักยภาพในการดําเนิ นกิจการนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุ โลก คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ
ผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทย จํานวน 300 คน เจ้าของธุ รกิ จหรื อเจ้าของสถานบริ การนวดแผนไทย จํานวน 10
ราย หมอนวดที ทํางานอยู่ในสถานบริ การนวดแผนไทยจํานวน 10 ราย ผูแ้ ทนหน่ วยงานที เกี ยวข้อง 3
องค์การ เครื องมือทีใช้ในการศึกษาวิจยั มีสองชนิดคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเชิ ง
ลึก การนําเสนอผลการศึกษาใช้สถิติแบบพรรณนา ผลการศึกษา มีดงั นี
ผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย ซึ งเดิ นทางมาใช้บริ การนวดโดยรถยนต์ส่วนตัว
ผูใ้ ช้บริ การนวดทราบแหล่งบริ การจากผูอ้ ืนแนะนํา โดยมีเหตุผลในการเลือกใช้บริ การนวดคือ ประทับใจใน
บริ การกรณี ทีเลือกใช้บริ การนวดเพียงแห่ งเดี ยว และเปรี ยบเทียบการให้บริ การกรณี ทีใช้บริ การนวดหลาย
แห่ ง ผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุ โลก มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลางทุกด้าน
ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยมีความรู ้เรื องนวดแผนไทยและได้ศึกษาจากสํานักนวดแผนไทย และมี
การเรี ยนรู ้นวดแผนไทยโดยการถ่ายทอดความรู ้ การนวดมีพิธีกรรมความเชือเข้ามาเกียวข้อง คือ พิธีการไหว้
ครู ซึ งการนวดในจังหวัดพิษณุ โลกเป็ นการนวดแบบเชลยศักดิT การเปิ ดกิ จการนวดแผนไทยเพือต้องการ
สร้างรายได้ ซึ งผูป้ ระกอบการกล่าวว่า การตลาดมีความจําเป็ นต่อกิจการนวดแผนไทย เพราะลูกค้าส่ วนใหญ่
ทีใช้บริ การมาจากวิธีการปากต่อปาก ลูกค้าส่ วนใหญ่มาใช้บริ การนวดแผนไทยเพือรักษาปวดเมือยกล้ามเนือ
การคัดเลือกหมอนวดของสถานประกอบการ คือ การทดสอบโดยการนวด การควบคุมมาตรฐานการนวดจะ
มีการทดสอบเป็ นระยะๆ การตังราคานวดจะมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ นรายชัวโมง ปั จจัยดึงดูดทีลูกค้าเข้าใช้
บริ การคือ เรื องความสะอาด การเข้าถึ งสะดวก มี ความปลอดภัยและบรรยากาศดี ใกล้แหล่งชุ มชน สื อที
ผูป้ ระกอบการใช้ในเรื องตลาดคือนิตยสาร
หมอนวดแผนไทยส่ ว นใหญ่ เ ลื อ กทํา อาชี พ หมอนวด เพราะมี ค่ า ตอบแทนที ดี ก ว่า อาชี พ เดิ ม มี
ประสบการณ์การนวดอย่างน้อย 3 ปี และอยากมีสถานประกอบการนวดเป็ นของตนเอง ความพึงพอใจใน
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ภาพรวมต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในระดับมากทีสุ ด และมีความคาดหวังในอาชี พหมอนวดไทยใน
ระดับมากทีสุ ด
ศักยภาพการนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุ โลกพบว่า ผูป้ ระกอบการต้องการจะพัฒนาการนวดแผน
ไทยไปสู่ ระบบธุ รกิจ มีความต้องการพัฒนาในเรื องการตลาด ต้องการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในด้าน
การฝึ กอบรม มีแผนขยายกิ จการในอนาคตให้กว้างขวางขึน มีการจัดหลักสู ตรการสอนนวดและจัดทัศน
ศึกษาดู งานที อื นๆ เพือนํามาพัฒนาการนวดให้ใหญ่กว่าเดิ ม ในอนาคตหมอนวดเองมี ความต้องการเป็ น
เจ้าของกิจการและมองธุ รกิ จนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุ โลกมีโอกาสขยายตัวได้อีกในอนาคตซึ งเห็ นได้
จากการเกิดสถานนวดแผนไทยทีเพิมขึน
คําสําคัญ : ธุ รกิจบริ การเชิงสุ ขภาพ / การนวดแผนไทย
Abstract
The study of Business Development for Health Service : Case study of Thai Massage in
Phitsanulok province. The objective of the study was to study the potential of Thai massage management
in order to find the way for Thai Massage development in Phitsanulok province. Samples were selected
from Thai customer 300 people, 10 Thai massage entrepreneurs, 10 staff s who were working in Thai
Massage business, and 3 including the organization who concerning in this business. Dates were collected
by quantitatively, questionnaire and interview in-depth. The findings declare that most samples studied
are male most samples studied travel by their private car. The introduction from other people is the most
realizable. The satisfactory of service was the reason for customer choosing.
Most samples studied has a middle level of satisfaction for The massage service in Muang,
Phitsanulok. The findings declare that the product. Massage therapists, interest upon customers,
cleanliness in place, area, and toilet, including prices was the same level of satisfaction for the customer
respectively.
In “Health, Service Industry Development.” Case Study of Thai Massage in Phitsanulok, the
researcher found that Thai massage entrepreneurs has an acknowledgment about Thai massage from Thai
massage academy and also inherited by learning. Thai massage has rite through the sacred ceremony to
indoctrinate the art pupils. For Thai massage in Phitsanulok is a private style.
Thai massage entrepreneurs need a widespread marketing using modern marketing idea through
the magazine, emphasize on the employees’ importance by making test, paying per hour and quality
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control to create the service identity. In addition, the factors that attract customer’s service were a clean,
place, location, safety, situated in center area, and good environmental.
For Thai massage potential in Phitsanulok, it found that Thai massage entrepreneurs had been
likely developed to be a business system and expanding their business, and also made according to
standard criteria of marketing. In addition, they also need to get supporting from the government section
in the area of the training according to the standard course and observe in other places. This study also
reveals that samples opinion with Thai massage business in Phitsanulok has a future growth which can be
seen from the rapid growth of this business.
KEY WORDS: Thai massage / Skincare Clinic
บทนํา
การดูแลสุ ขภาพเป็ นสิ งทีทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจและตระหนักถึงการดูแลทังในเรื องของอาหาร
และการออกกําลังกาย นอกจากนียังมีอีกวิธีการหนึงทีได้นาํ มาใช้กนั อย่างต่อเนื องนันก็คือ การนวดแผนไทย
หรื อเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่าวิชา “หัตถเวชกรรม” ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของศาสตร์ การแพทย์แผนไทย เป็ น
วิธีการทีใช้ในการดูแลสุ ขภาพ ทังการส่ งเสริ มสุ ขภาพในคนปกติดี และใช้ในการบําบัดรักษาโรคในผูป้ ่ วย
ซึ งใช้กนั มานานตังแต่สมัยโบราณ แม้แต่ในสมัยปั จจุบนั เราก็ยงั คงใช้วิธีการนวดแผนไทยนีอยู่ อาจกล่าวได้
ว่า “นวดแผนไทย” เป็ นมรดกชิ นสําคัญเป็ นมรดกทีลําค่าของคนไทยทีมีประวัติและเรื องราวสื บทอดกันมา
ช้านานทียังคงเหลืออยู่ (ธุ รกิจนวดแผนไทย. 2555) อีกทังยังได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย โลกปั จจุบนั ที
วิวฒั นาการก้าวหน้า มีการใช้เทคโนโลยีทีทันสมัย การแพทย์สมัยใหม่ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวาง แต่
ทว่าวิชาการนวดแผนไทยก็ยงั สามารถยืนหยัดต้านกระแสโลกมาได้อย่างต่อเนื อง เพราะความโดดเด่นของ
การนวดแผนไทย จะเน้นด้านสุ ขภาพเป็ นหลัก โดยการช่ วยฟื นฟูสภาพร่ างกายไม่ดอ้ ยกว่าการรักษาแบบ
แพทย์แผนปั จจุบนั (ประวัติการนวดแผนไทย, 2555) ซึ งเป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งความสําคัญและสามารถ
บําบัดโรคได้จริ ง จึงทําให้เกิดมีการพัฒนาวิชาการนวดแผนไทยขึนเพือให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
ซึ งแบ่งกลุ่มเป้ าหมายไว้เฉพาะ 2 กลุ่ม และแบ่งประเภทการนวดออกเป็ น 2 แบบ เช่ นกัน คือ 1) การนวด
แ
บ
บ
เ
ช
ล
ย
ศั
ก
ดิT
2) การนวดแบบราชสํานัก มีเป้ าหมายทีเจ้านายชันผูใ้ หญ่ ผูม้ ียศถาบรรดาศักดิTทีอยูใ่ นรัวในวัง เป็ นต้น ฉะนัน
การนวดจึงจําเป็ นต้องมีความสุ ภาพเรี ยบร้อย มีมารยาทดี มีความเคารพ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การนวด
แบบราชสํานักจึงถูกออกแบบให้มีความสุ ภาพมาก นันคือจะใช้เพียงนิ วมือและมือเท่านัน ในการนวดสัมผัส
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กับผูถ้ ู ก นวด จะไม่ใ ช้ศอก เข่า เท้า อะไรใดๆ ทังสิ น และก็ ตอ้ งเลื อกผูท้ ี จะมาเรี ยนการนวดแบบนี อย่า ง
พิถีพิถนั ต้องดูความตังใจจริ ง ต้องดูรูปร่ างว่าเหมาะสมจะเป็ นหมอนวดหรื อไม่ดูนิสัยใจคอว่าเป็ นอย่างไร
ฯลฯ การนวดแบบราชสํานักมีระบบการเรี ยนการสอนทีเคร่ งครัด อีกทังต้องการได้คนทีดีมาเป็ นลูกศิษย์ มี
การเรี ยนทฤษฎีทางด้านโครงสร้างของร่ างกาย การนวดด้วยแรงเท่าใด ตําแหน่ งไหน เวลาเท่าใด พร้อมทัง
สอนเรื องจรรยามารยาทไปด้วย มี ทงการสาธิ
ั
ตภาคปฏิ บตั ิ และภาคทฤษฎี อย่างจริ งจัง การนวดแผนไทย
นอกจากเป็ นภูมิปัญญาที สังสมมาจากบรรพบุรุษของไทยแล้ว ยังมีประวัติความเป็ นมาทีน่ าสนใจอย่างยิง
การนวดแผนโบราณเป็ นทังศาสตร์ และศิลป์ ทีมีมาแต่โบราณกาล เกิ ดขึนจากสัญชาตญาณเบืองต้นของการ
อยูร่ อดเมือมีอาการปวดเมือยหรื อเจ็บป่ วยของตนเองหรื อผูใ้ กล้ชิด มักมีการลูบไล้บีบนวดบริ เวณดังกล่าว ทํา
ให้อาการปวดเมือยคลายลง แรกๆ เป็ นไปโดยไม่ได้ตงใจ
ั ต่อมาเริ มสังเกตเห็นผลของการบีบนวดในบางจุด
หรื อบางวิธีทีได้ผลจึงเก็บเป็ นประสบการณ์ และกลายเป็ นความรู ้ ทีสื บทอดกันต่อๆ มาจากรุ่ นหนึ งไปสู่ อีก
รุ่ นหนึ ง ความรู ้ ทีได้สะสมจากลักษณะง่ ายๆ ไปสู่ ความสลับซับซ้อนยิงขึ น จนกระทังสามารถสร้ างเป็ น
ทฤษฎีการนวดจึงกลายมาเป็ นศาสตร์ แขนงหนึงทีมีบทบาทบําบัดรักษาอาการโรคภัยบางอย่างได้
การนวดแผนไทยในปั จจุ บนั มี ผูน้ ิ ย มใช้บ ริ การการนวดอย่า งแพร่ หลายมากยิงขึ น ไม่ เฉพาะแต่
ประชาชนชาวไทยเท่านัน แม้แต่ชาวต่างชาติก็รู้จกั การนวดทีมีชือเสี ยงของประเทศไทย เช่น ทีวัดโพธิT จนทํา
ให้กลายเป็ นส่ วนที ดึ งดูดนักท่องเทียวให้เข้ามาใช้บริ การ คนทัวโลกยังรู ้ จกั การนวดแผนไทยและให้การ
ยอมรั บ นั บ ถื อ เช่ น กั น (มานพ ประภานนท์ . 2547) จากการเติ บ โตของธุ ร กิ จ นวดแผนไทยใน
4-5 ปี ทีผ่านมาทําให้เกิ ดธุ รกิจการนวดแผนไทย ผูป้ ระกอบการบางรายไม่มีใบอนุ ญาต ขาดการศึกษาด้าน
การนวดจากสถาบัน ที ได้ม าตรฐาน บางครั งเป็ นการเรี ย นด้ว ยตัว เอง หรื อ ศึ ก ษาจากครอบครั ว ทํา ให้
ผูใ้ ช้บริ การบางรายทีได้รับการรักษามีอาการเจ็บปวดมากขึนหลังจากทีนวด จนทําให้เกิดภาพพจน์ทีไม่ดีและ
ขาดความไว้วางใจต่อการนวดแผนไทย นําความเสื อมเสี ยมาสู่ การนวดแผนไทยทีบรรพบุรุษสังสมมานับ
ร้อยๆ ปี ดังนันในการส่ งเสริ มดูแลและพัฒนาธุ รกิจบริ การเชิ งสุ ขภาพ การนวดแผนไทยให้เกิดมาตรฐานจึง
ถื อว่า เป็ นสิ งที สํา คัญและจํา เป็ น ประกอบกับ การสนับ สนุ นจากระทรวงสาธารณสุ ข ตามแผนพัฒนา
สาธารณสุ ข ฉบับ ที 8 คื อมี นโยบายที จะฟื นฟู ก ารแพทย์แผนไทย มาศึ ก ษาค้นคว้า วิจยั และส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนหันมาใช้ก ารแพทย์แผนไทยในการดู แลสุ ข ภาพโดยอาศัย ภู มิ ปั ญญาไทยมาช่ วยเพื อเป็ นการ
ประหยัดงบประมาณของประเทศ และกําลังเสริ มทังภาครัฐและเอกชนให้พฒั นาธุ รกิ จการนวดแผนไทยสู่
มาตรฐานสากลและเกิดความยังยืนต่อไป (เพ็ญนภา ทรัพย์เจริ ญ และคณะ. 2546)
ดัง นันการศึ ก ษาศัก ยภาพการนวดแผนไทยเพื อที จะสามารถปรั บ ปรุ ง ให้เป็ นธุ รกิ จเพื อสุ ข ภาพ
สําหรั บนักท่องเที ยว สามารถที จะบรรจุ ไว้ในโปรแกรมการท่องเที ยว อันจะนํามาซึ งเอกลักษณ์ ของการ
ท่องเที ยวไทย ที มี บ ริ ก ารที แตกต่ างจากประเทศอื นๆ ซึ งหมายถึ ง เม็ดเงิ นจํา นวนมหาศาลที จะเข้า มาสู่
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ประเทศไทย และหนึ งในนันมีจงั หวัดพิษณุ โลกซึ งเป็ นจังหวัดศูนย์กลางการเดิ นทาง การติดต่อค้าขายและ
ศูนย์กลางราชการ การคมนาคมและการท่องเทียวสําคัญ ในปี พ.ศ. 2548 สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดได้ทาํ
การสํารวจฐานข้อมูลด้านการแพทย์พนบ้
ื านในส่ วนของจํานวนหมอพืนฐานทีพบในจังหวัดพิษณุ โลกพบว่า
หมอพืนบ้านที พบในจังหวัดพิษณุ โลกมากทีสุ ดคื อหมอสมุนไพร รองลงมาคือหมอนวด ซึ งถื อได้ว่าเป็ น
อาชี พใหม่ทีทํารายได้ให้กบั ทังตัวหมอนวดเองและเศรษฐกิ จของจังหวัดเป็ นอย่างมาก จากการประกอบ
อาชี พ การนวดแผนไทยเพื อสุ ข ภาพเป็ นอาชี พ หนึ งที ส่ ง เสริ ม การท่ องเที ยวของจัง หวัดพิ ษ ณุ โ ลก การ
ประกอบธุ รกิจนวดแผนไทยทีจังหวัดพิษณุ โลกมีผปู ้ ระกอบการจํานวนมากทียังขาดองค์ความรู ้ในด้านธุ รกิจ
บริ การ จึงทําให้ผูว้ ิจยั ต้องการทราบถึ งมาตรฐานในการดําเนิ นกิ จการ ศักยภาพ โอกาสในการพัฒนาธุ รกิ จ
นวดแผนไทย เพือให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกันและทําให้ผูบ้ ริ การเกิ ดความพึงพอใจในการบริ การ พร้ อมทัง
มันใจและประทับ ใจในการบริ การ กระบวนการและองค์ประกอบที สํา คัญของการนวด ทังในลักษณะ
รู ปธรรมและนามธรรม เพือนําไปสู่ แนวทางการพัฒนา ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยให้เป็ นธุ รกิจเพือสุ ขภาพ
สําหรับนักท่องเทียวและบุคคลทัวไป รวมทังการจัดทําแผนธุ รกิจให้ธุรกิจการนวดเป็ นไปอย่างมีศาสตร์ และ
ศิลป์ เพือเป็ นการอนุรักษ์มรดก ภูมิปัญญาการนวดแผนไทยให้สืบทอดต่อไปอย่างยังยืน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพือศึกษาบริ บทของการดําเนินกิจการนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุ โลก
2. เพือศึกษาศักยภาพในการดําเนินกิจการนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุ โลก
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิจยั ครังนี มุ่งศึกษาถึ งแนวทางการพัฒนาธุ รกิจบริ การเชิ งสุ ขภาพนวดแผนไทย ในจังหวัด
พิษณุ โลก โดยทําการศึกษาจากข้อมูลดังต่อไปนี
1. ผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทย คือ ชาวไทยทีเข้ามาใช้บริ การนวดแผนไทยในสถานบริ การในจังหวัด
พิษณุ โลก โดยมีประชากรทังจังหวัดพิษณุ โลกและต่างจังหวัดทีใช้บริ การจํานวน 1,500 คน ต่อเดือน (โดย
การสอบถามจากศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพแผนไทย “กมลาศรม” สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิษณุ โลก และ
สถานประกอบการ) โดยใช้ตารางแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2546)
ทีระดับความเชื อมันที 95% โดยความคาดเคลือน 5% โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จะได้จาํ นวนกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 300 คน
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2. เจ้า ของธุ รกิ จ หรื อเจ้า ของสถานบริ ก ารนวดแผนไทย ในเขตอํา เภอเมื อง จัง หวัดพิ ษณุ โลก
จํานวน 10 ราย ซึ งเป็ นกิจการทีเปิ ดให้บริ การนวดแผนไทยโดยแท้จริ ง ไม่มีบริ การทางเพศแอบแฝง ซึ งตรง
กับความต้องการของคณะผูว้ จิ ยั และผูน้ วดทีมีประสบการณ์ในการนวด โดยมีอายุมากกว่า 25 ปี ขึนไป
3. หมอนวดจํานวน 10 ราย ทีทํางานอยูส่ ถานบริ การนวดแผนไทย
4. ผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก ที เป็ นผูแ้ ทนหน่ วยงานที เกี ยวข้องกับ การนวดแผนไทย ในเขตอํา เภอเมื อ ง
จังหวัดพิษณุ โลก จํานวน 3 หน่วยงาน
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูลทีใF ช้ ในการวิจัย
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
โดยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 323 ตัวอย่าง
1) ผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทย จํานวน 300 ตัวอย่าง
2) ผูป้ ระกอบการสถานบริ ก ารนวดแผนไทยหรื อเจ้า ของธุ รกิ จ สถานบริ ก ารนวดแผนไทย
จํานวน 10 ตัวอย่าง
3) ผูใ้ ห้บริ การ (หมอนวด) จํานวน 10 ตัวอย่าง
4) ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเกียวข้องกับการนวดแผนไทย จํานวน 3 ตัวอย่าง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary) ผูว้ ิจยั ทําการรวบรวมข้อมูลทีเกี ยวข้อง ได้แก่ ประวัติความเป็ นมา
ของการนวดแผนไทย กฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ สิ งตีพิมพ์ต่างๆ
, งานวิจยั ทีเกียวข้อง และสารสนเทศอิเล็คทรอนิกส์
เครืFองมือทีใF ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครังนี ผูศ้ ึกษาใช้เครื องมือ 2 ชนิดคือ
1. แบบสอบถาม โดยมีแบบสอบถาม 3 ชุด
ชุ ดที 1 สําหรับผูเ้ ข้ามาใช้บริ การ หรื อคาดว่าจะใช้บริ การนวดแผนไทยในอนาคตทังหมด
จํานวน 300 ชุ ดลักษณะของคําถามเป็ นทังแบบปลายเปิ ดและคําถามปลายปิ ด และคําถามประเมินค่ามี 5
ระดับคือ น้อยทีสุ ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ ด โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่ วน
บุคคล 2) ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์การนวดไทย 3) ข้อมูลด้านราคา 4) ข้อมูลด้านการส่ งเสริ มการจําหน่าย และ
5) ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการใช้บริ การนวดแผนไทย
ชุ ดที 2 สําหรับผูป้ ระกอบการ หรื อ เจ้าของธุ รกิ จ หรื อเจ้าของสถานบริ การนวดแผนไทย
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก จํานวน 10 แห่ ง ได้ทาํ การแบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลส่ วน
บุ ค คล 2) ข้อมู ล ลัก ษณะการใช้ภูมิ ปัญญา ภู มิ หลัง และ 3) ข้อมูล ความพึ งพอใจและความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทย
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ชุดที 3 สําหรับหมอนวดทังหมด 10 ชุ ด ได้ทาํ การแบ่งข้อมูลออกเป็ น 4 ตอน คือ 1) ข้อมูล
ส่ วนบุคคล 2) ข้อมูลด้านภูมิหลัง 3) ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ 4) ข้อมูลความต้องการของหมอนวดในการศึกษา
หมอนวดนันศึกษาจากแหล่งบริ การนวดแผนไทยทัง 10 แห่ง
2. การสัมภาษณ์ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับเจ้าของกิจการทังหมด และหน่วยงานของ
รัฐทีเกียวข้องทังหมด ได้แก่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพิษณุ โลก สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิษณุ โลก และกอง
ส่ ง เสริ ม อาชี พ การนวดแผนไทย เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก โดยข้อ มู ล ที ได้จ ากการสั ม ภาษณ์ จ ะนํา ไปใช้
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาการนวดแผนไทยให้เป็ นธุ รกิ จเพือสุ ขภาพของนักท่องเทียว โดยโครงสร้ าง
การสัมภาษณ์ ได้แก่ ด้านนโยบาย และแนวทางการพัฒนา
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอนดังต่อไปนี
1. สํารวจข้อมูล จํานวนสถานบริ ก ารนวดแผนไทยในเขตอํา เภอเมื อง จังหวัดพิษ ณุ โลก และใช้
แบบสอบถามเพือสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การการนวดแผนไทยจํานวน 300 ราย
หมอนวด
จํานวน 10 ราย และเจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการสถานบริ การ จํานวน 10 ราย
2. การสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง
3. นําข้อมูลทีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์และหาค่าทางสถิ ติ โดยใช้โปรแกรม SPSS for
Windows
4. นําข้อมูลทีได้จากการสัมภาษณ์สรุ ปออกมาเป็ นข้อมูลเชิงพรรณนา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนําผลจากการใช้แบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การการนวดแผนไทย
หมอนวด และเจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการสถานบริ การ เพือสนองถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การการนวด
แผนไทย หมอนวด และเจ้าของหรื อผูป้ ระกอบการสถานบริ การ และนําผลจากการสัมภาษณ์ หน่ วยงาน
ภาครัฐทีเกียวข้องมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows และนําเสนอด้วย สถิติเชิ งพรรณนา โดย
การคํานวณหาค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
สถิติทใีF ช้ ในการวิจัย
คณะผูว้ จิ ยั ใช้สถิติในการวิจยั ดังนี
1. หาค่าร้อยละ
2. ค่าเฉลีย (Mean)
3. ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุ โลก
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยเป็ นเพศชาย จํานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.12 มีอายุระหว่าง 2535 ปี จํานวน 112 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.84 มีอาชี พประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว จํานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ
22.97 มีรายได้ต่อเดื อนระหว่าง 5,001 ถึ ง 10,000 บาท จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.89 มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.23 มีความรู ้เกียวกับการนวดแผนไทย จํานวน 188 คน
คิดเป็ นร้อยละ 63.51 มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดพิษณุ โลก จํานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 76.69 เดินทางไปยัง
สถานบริ การนวดแผนไทยโดยรถยนต์ส่วนตัว จํานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.99
2. ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย = 3.28 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน = 0.42) เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง เป็ นลําดับทีหนึ ง รองลงมาคือด้านผูใ้ ห้บริ การ
(หมอนวด) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านราคา มีความพึงพอใจระดับปานกลาง เป็ นลําดับ
สุ ดท้าย
3. ข้อมู ล ความพึ ง พอใจและความต้องการของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยในเขตอํา เภอเมื อง จัง หวัด
พิษณุ โลก
พบว่า ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยเป็ นเพศชายและเพศหญิง จํานวนเท่าๆ กัน คือ 5 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 50 มีอายุ 42 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 20 ไม่มีอาชี พอืนๆ นอกเหนื อจากเป็ นเจ้าของกิจการนวด
แผนไทย จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 มีรายได้ ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 50 มีการศึกษาระดับชันมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
4. ข้อมู ล ความพึ ง พอใจและความคาดหวัง ของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยในเขตอํา เภอเมื อง จัง หวัด
พิษณุ โลก
พบว่า ระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุ โลก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลีย 3.95 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.45) เมือพิจารณาเป็ น
รายด้า นพบว่า ด้า นความต้อ งการด้า นหมอนวดมี ค วามต้อ งการอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด เป็ นลํา ดับ ที หนึ ง
รองลงมาคือด้านความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ มีความต้องการอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด ด้านความพึง
พอใจในผลิ ตภัณฑ์มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับทีสาม และด้านความต้องการพัฒนาปรับปรุ ง
ผลิตภัณฑ์มีความต้องการอยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย
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5. ข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของหมอนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
พบว่า หมอนวดแผนไทยส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง จํา นวน 9 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 90 มี อายุ 32 ปี
จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 ทํางานนวดเป็ นอาชี พหลัก จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 90 ไม่ระบุอาชี พที
แน่นอน จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 มีรายได้ต่อเดื อน 5,000 – 6,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ
20 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 50
6. ข้อมูลความพึงพอใจและความคาดหวังของหมอนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
พบว่า หมอนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ในภาพรวมความต้องการและความ
คาดหวังของหมอนวดแผนไทย ในระดับมากทีสุ ด (ค่าเฉลีย 4.47 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.76) โดยต้องการ
ความช่ วยเหลื อจากภาครั ฐ ในระดับมากที สุ ด (ค่าเฉลี ย 4.50 ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 1.77) และมี ความ
คาดหวังในอาชีพหมอนวดแผนไทย ในระดับมากทีสุ ด (ค่าเฉลีย 4.43 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน 1.74)
สรุ ปผลการวิจัย
1.ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุ โลก
1) ข้อมูลส่ วนบุคคล ผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยเป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 25-35 ปี มีอาชี พ
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001 ถึง 10,000 บาท การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความรู ้
เกียวกับการนวดแผนไทย มีภูมิลาํ เนาอยู่ในจังหวัดพิษณุ โลก เดิ นทางไปยังสถานบริ การนวดแผนไทยโดย
รถยนต์ส่วนตัว
2) ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์การนวดแผนไทย ผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยทราบแหล่งบริ การนวด
แผนไทยโดยผูอ้ ืนแนะนํา ไม่เคยเห็นโฆษณาของสถานบริ การนวดแผนไทยทีท่านใช้บริ การ เหตุผลแรกทีใช้
บริ การนวดแผนไทยเพียงแห่งเดียวเป็ นประจําเพราะว่าประทับใจในบริ การ เหตุผลแรกทีท่านใช้บริ การนวด
แผนไทยหลายๆ แห่ง เพราะว่าอยากลองใช้บริ การสถานบริ การนวดอืนๆ เพือเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
2.ความพึงพอใจและความต้องการของผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลางเป็ นลําดับทีหนึ ง รองลงมาคือด้านผูใ้ ห้บริ การ (หมอนวด) มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
และด้านราคามีความพึงพอใจระดับปานกลาง เป็ นลําดับสุ ดท้าย
3.ข้อมูลพืนฐานของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
ผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยเป็ นเพศชายและเพศหญิงจํานวนเท่าๆ กัน คือ มีอายุ 42 ปี ไม่มี
อาชีพอืนๆ นอกเหนือจากเป็ นเจ้าของกิจการนวดแผนไทย มีรายได้ต่อเดือน 5,001- 10,000 บาท มีการศึกษา
ระดับชันมัธยมศึกษา มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นจังหวัดพิษณุ โลก มีความรู ้เรื องนวดแผนไทย เรี ยนรู ้การนวดแผนไทย
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จากสํานักนวดแผนไทย ลักษณะการเรี ยนรู ้การนวดแผนไทยโดยการถ่ายทอด สาเหตุทีเปิ ดกิจการนวดแผน
ไทยเพราะต้องการสร้ างรายได้ เป็ นเจ้าของกิ จการเอง มีรูปแบบการนวดแบบเชลยศักดิT มีผูน้ วด 1 – 5 คน
ลักษณะการทํางานของผูน้ วดจะทํางานเฉพาะเวลา มีผตู ้ อ้ งการใช้บริ การนวด เป้ าหมายของการเปิ ดบริ การ
นวดแผนไทยเพือสร้างรายได้ การนวดมีพิธีกรรมความเชื อเข้ามาเกี ยวข้อง พิธีกรรมทีเกี ยวข้องคือการไหว้
ครู ทราบกฎหมายทีเกี ยวข้องกับการประกอบกิจการนวดแผนไทย สถานประกอบการมีการขอใบอนุ ญาต
ประกอบโรคศิ ลปะจากกระทรวงสาธารณสุ ข มี ใบอนุ ญาตสถานประกอบการจากกรมสรรพากร คิ ดว่า
การตลาดจําเป็ นต่อกิจการนวดแผนไทย มีส่วนช่ วยกิ จการนวดแผนไทยด้านการหาลูกค้า วิธีการหาลูกค้า
ของผูป้ ระกอบการโดยวิธีแนะนําให้ผูใ้ ช้บริ การบอกผูอ้ ืนต่อ (ปากต่อปาก) ลูกค้าทีผูป้ ระกอบการต้องการ
เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา ลูกค้าส่ วนใหญ่ใช้เวลานวด 2 ชัวโมง ลูกค้าทีใช้บริ การนวดแผนไทยส่ วนใหญ่นวด
เพือรักษาอาการปวดเมือยกล้ามเนื อ วิธีการคัดเลื อกหมอนวดในสถานบริ การ ถ้ามีการสอนหรื อฝึ กอบรม
ผูป้ ระกอบการทําโดยการให้ไปฝึ กอบรมตามแหล่งต่างๆ สถานบริ การมีการใช้อุปกรณ์อืนๆ นอกเหนื อจาก
ตัวหมอนวดประกอบการนวด อุปกรณ์ประกอบการนวดคือนํามันสําหรับนวด วิธีการควบคุมมาตรฐานการ
นวดของหมอนวดโดยการทดสอบวิธีการนวดเป็ นระยะๆ จํานวนเบาะรองสําหรั บนวด 1-5 เบาะ จํานวน
ลู กค้าที ใช้บริ การโดยเฉลี ยต่อวัน 3-15 คนต่อวัน มี วิธีการตังราคาการนวดตามสถานบริ การอื น การจ่า ย
ค่า ตอบแทนให้ก ับ หมอนวดเป็ นรายชัวโมง คิ ดราคาการให้บริ ก ารแก่ ลู ก ค้า เป็ นรายชัวโมง มี ท าํ เลที ตัง
เหมาะสม ปั จจัยดึงดูดให้ลูกค้ามาสถานบริ การในเรื องความสะอาด การเข้าถึ งสะดวก มีความปลอดภัยสู ง
บรรยากาศดี อยู่ใกล้แหล่ งชุ มชน การตกแต่งภายในสถานบริ การไม่มีการตกแต่งในรู ปแบบใด เคยมี การ
โฆษณาสถานบริ การในสื อต่างๆ สื อทีผูป้ ระกอบการเคยลงโฆษณาคือนิ ตยสาร ต้องการทีจะพัฒนาการนวด
แผนไทยสู่ ระบบธุ รกิจ มีความต้องการพัฒนาในเรื องการตลาด ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ
ในด้านการฝึ กอบรม มีแผนขยายกิจการในอนาคต โดยการขยายกิจการเดิมให้กว้างขวางขึน และมีการเตรี ยม
หมอนวดในเรื องการฝึ กอบรมโดยจัดหลักสู ตรการสอนนวด จัดให้มีการทัศนศึกษา
4.ความพึ ง พอใจและความต้องการของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมื อง จัง หวัด
พิษณุ โลก
ระดับ ความต้องการและความพึ ง พอใจของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยในเขตอํา เภอเมื อง
จังหวัดพิษณุ โลกในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่าด้านความต้องการความช่วยเหลื อ
จากภาครัฐในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีสุ ดเป็ นลําดับทีหนึ ง รองลงมาคือด้านความต้องการของหมอนวด
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทีสุ ด ส่ วนด้านความต้องการพัฒนาปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย
5.ข้อมูลพืนฐานของหมอนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
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หมอนวดแผนไทยเป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 32 ปี ทํา งานนวดเป็ นอาชี พ หลัก ไม่ ระบุ อาชี พ ที
แน่ นอน มีรายได้ต่อเดื อน 6,001 - 7,000 บาท มีการศึกษาระดับชันมัธยมศึ กษา เคยประกอบอาชี พรับจ้าง
ก่อนทีจะมาเป็ นหมอนวดแผนไทย สาเหตุสําคัญทีสุ ดทีทําให้มาเป็ นหมอนวดแผนไทยเพราะมีค่าตอบแทน
ทีดีกว่าอาชีพเดิม ครอบครัวเห็นด้วยกับการประกอบอาชีพหมอนวดแผนไทย เคยเรี ยนรู ้และสนใจศึกษาการ
นวดแผนไทยมาก่อน มีการเตรี ยมตัวก่อนทีจะมาเป็ นหมอนวดแผนไทยโดยการเข้าฝึ กอบรมการนวดแผน
ไทยหลักสู ตรระยะสัน ศึ กษาด้วยตนเอง เข้าเรี ยนเต็มหลักสู ตรระยะยาวของสถาบันการนวดแผนไทย มี
ความถนัด หรื อ ชํา นาญในการนวดแบบเชลยศัก ดิT ทํา งานนวดแผนไทยในลัก ษณะเป็ นงานประจํา มี
ประสบการณ์ ในการนวดแผนไทย 3 ปี อาชี พการนวดแผนไทยมี ความยังยืน ในอนาคตต้องการมี สถาน
ประกอบการนวดแผนไทยเป็ นของตนเอง ไม่เคยเปลียนสถานทีทํางานนวดแผนไทย
6.ความพึงพอใจและความคาดหวังของหมอนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
ระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลกใน
ภาพรวมมีความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในระดับมากทีสุ ดและมีความคาดหวังในอาชี พหมอนวด
แผนไทยในระดับมากทีสุ ด ระดับความคาดหวังของหมอนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก
ด้านความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐในภาพรวมมีความต้องการอยูร่ ะดับมากทีสุ ด
อภิปรายผล
จากการศึกษาและวิเคราะห์บริ บทและศักยภาพของการดําเนิ นกิจการนวดแผนไทยในจังหวัด
พิษณุ โลก สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั นี
1. บริ บทการนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุ โลกพบว่า เป็ นการนวดแบบเชลยศักดิT ดังทีมานพ
ประภาษานนท์ (2547) ได้ก ล่ า วไว้ใ นเรื องของลัก ษณะการนวดคื อ การนวดแผนไทยนัน เริ มจากใน
พระราชวังมาก่อน ดังทีเรี ยกว่าการนวดแบบราชสํานัก โดยนวดให้เฉพาะเจ้าฟ้ าเจ้าแผ่นดิ นเท่านัน โดยผู ้
นวดต้องได้รับการฝึ กฝนเรี ยนรู ้ในเรื องการนวดมาเป็ นอย่างดี ต่อมาหมอนวดมีอายุมากขึนก็ถูกปลดออกจาก
หน้าทีกลับไปอยูก่ บั ครอบครัว หมอนวดเหล่านี จึงนําความรู ้ทีได้เรี ยนมาจากในพระราชสํานักมานวดให้กบั
คนในครอบครัว และเผยแพร่ ไปตามชุมชนต่างๆ จึงทําให้มีการนวดให้กบั บุคคลทัวไป ดังทีเรี ยกว่าการนวด
แบบเชลยศักดิT
2. ศักยภาพการนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุ โลกพบว่า มีแผนทีจะขยายกิ จการ การนวดให้
ใหญ่ขึนกว่าเดิมในอนาคตและหมอนวดเองก็ตอ้ งการเป็ นเจ้าของกิจการ ทําให้มองได้วา่ ธุ รกิจการนวดแผน
ไทยในจังหวัดพิษณุ โลกมีโอกาสขยายตัวได้อีกในอนาคต ดังทีเห็ นได้จากการเปิ ดสถานบริ การนวดแผน
ไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก เป็ นจํานวน 35 แห่ ง(http://www.pikhealth.gog.th 14 มกราคม 2553
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) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่ งด่วนในการผนึ กกําลังทุกภาคส่ วนร่ วมกันแก้ไขปั ญหาความยากจนของ
ประชาชนให้หมดสิ นไป โดยสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดพิษณุ โลก ซึ งเป็ นหน่ วยงานหนึ งของกระทรวง
สาธารณสุ ขในส่ วนภูมิภาค ได้เข้ามามีบทบาทให้การสนับสนุ น ส่ งเสริ มนโยบายการแก้ไขปั ญหาความ
เดือดร้อนยากจนของประชาชน ในการถ่ายทอดองค์ความรู ้ดา้ นการนวดไทยให้แก่ผสู ้ นใจทัวไป สามารถนํา
ความรู ้ทกั ษะทีได้รับไปใช้ได้จริ ง ทังในเรื องของการส่ งเสริ มสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัวชุ มชน ตลอดจน
สังคมแล้วยังสามารถนําไปประกอบอาชี พ ทังอาชี พหลักและอาชี พเสริ ม เป็ นการสร้ างงานสร้ า งอาชี พ
เพิมพูนรายได้ตอบสนองนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาลได้อย่างชัดเจน ทําให้มีผสู ้ นใจเข้าสู่ ธุรกิจเป็ นจํานวน
มาก อี กทังชัชวาล สุ วรรณเสวี (2544) ได้ศึกษาและทําการวิเคราะห์ตน้ ทุ น-ผลตอบแทนทางการเงิ นของ
โครงการนวดแผนโบราณในจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ งได้มีวตั ถุ ประสงค์ของการศึกษา 2 ประการ คื อ 1) การ
วิเคราะห์ทางด้านปริ มาณ โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทนทางการเงิ นของโครงการโรงเรี ยนนวด
แผนโบราณและการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลียนแปลงของโครงการโรงเรี ยนนวดแผนโบราณเมือมีการ
เปลียนแปลงต้นทุนหรื อผลตอบแทน ผลทีได้คือได้อตั ราผลตอบแทนต่อทุน 2.161 และระยะเวลาคืนทุน 2 ปี
9 เดื อน โดยทีมีอายุของโครงการเป็ นเวลา 10 ปี และ 2) การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านคุ ณภาพทีมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการลงทุนของโครงการโรงเรี ยนนวดแผนโบราณ ผลทีได้พบว่า ปั จจัยทางด้านราคา บริ การ และ
สถานที รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม การขายนัน ส่ ว นต่ อ การตัด สิ น ใจในการใช้ บ ริ ก ารของลู ก ค้า ส่ ว นของ
ผูป้ ระกอบการปั จจัยทีมีส่วนต่อการตัดสิ นใจ
นอกจากนี พฤติ กรรมการใช้บ ริ การการนวดแผนไทยในจัง หวัดพิ ษ ณุ โลกจําแนกตามส่ วน
ประสมทางการตลาดสามารถอภิปรายได้ดงั นี
ด้านผลิตภัณฑ์ ผูใ้ ช้บริ การต้องการให้สถานประกอบการเน้นเรื องความสะอาดของชุ ดใส่ นวด
เนืองด้วยเพราะการสวมใส่ เสื อผ้า สําหรับการนวดนอกจากเพือปกปิ ดร่ างกายแล้วยังเป็ นการให้ความอบอุ่น
แก่ร่างกายอีกด้วยและสอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภนิ ษฐ์ เหมะวรรณ (2545) ทีได้ศึกษาปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดทีมีอิทธิ พลต่อนักท่องเทียวชาวญีปุ่ นในการเลือกใช้บริ การนวดแผนไทยโบราณในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นปั จจัยผลิตภัณฑ์ ด้านเครื องมือทีมีอิทธิ พลต่อนักท่องเทียวญีปุ่ นส่ วนใหญ่ ได้แก่
ด้านมีเสื อผ้าไว้บริ การลูกค้า ทีต้องเน้นความสะอาดเป็ นหลัก
ด้า นสถานที ผูใ้ ช้บ ริ ก ารต้องการให้มี ค วามสะอาดของห้องนําดัง ที ชริ นทร์ วรกุ ล กิ จกํา ธร
(2545) ได้เสนอแนะไว้ในงานวิจยั เรื องแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาการนวดแผนไทยให้เป็ นธุ รกิ จเพือ
สุ ข ภาพสํา หรั บ นัก ท่ องเที ยวที ว่าสถานที ควรมี ค วามพร้ อมให้ม ากกว่านี คื อมี ห้องนําสะอาดเพีย งพอกับ
จํานวนผูใ้ ช้บริ การ
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ด้านราคาผูใ้ ช้บริ ก ารเห็ นว่าราคาที ใช้บริ ก ารมี ค วามเหมาะสมอยู่แล้วเมื อเที ย บกับบริ การที
ได้รับดังทีศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2544) ได้กล่าวไว้วา่ ในแนวคิดทางการตลาดสําหรับธุ รกิจให้บริ การทีว่า “การ
กําหนดราคาการให้บริ การควรเหมาะสมกับระดับการให้บริ การทีชัดเจนและง่ายต่อการบริ การทีแตกต่าง”
ด้านผูใ้ ห้บริ การ (หมอนวด) ผูใ้ ช้บริ การไปใช้บริ การนวดแผนไทยดูจากความรู ้ความสามารถ
ในเรื องการนวดของหมอนวดเป็ นหลักสี ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของศุภนิ ษฐ์
เหมาะวรรณ (2545)
ทีได้ทาํ การวิจยั เรื องปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีมี อิทธิ พลต่อนักท่องเทียวชาวญี ปุ่ นในการเลื อกใช้
บริ การนวดแผนไทยโบราณในอําเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ทีว่าปั จจัยผลิ ตภัณฑ์ดา้ นบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อ
นักท่องเทียวชาวญีปุ่ นส่ วนใหญ่ให้แก่พนักงานนวดมีประสบการณ์ความชํานาญด้านการนวดมีความสนใจ
ในการให้บริ การ
ความต้องการและความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการนวดแผนไทยในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุ โลกต้องการหมอนวดทีมีความรู ้ความสามารถ ซึ งมีผลิตภัณฑ์เป็ นสิ งกระตุน้ ในกระบวนการตัดสิ นใจ
ของผูบ้ ริ โภค เพราะจะช่ วยส่ งผลให้ผูใ้ ช้บริ การมาใช้บริ การซําอีกและชักชวนผูอ้ ื นมาใช้บริ การอีกอันจะ
ส่ งผลต่อรายได้ของผูป้ ระกอบการด้วยตามหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ Demand และ Supply ส่ วนประเด็น
ความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการฝึ กอบรม ด้านเงินทุน ตลอดจนความรู ้ดา้ นกฎหมายต่างๆ ที
เกียวข้องกับธุ รกิจการนวดแผนไทย และความใกล้ชิดของหน่วยงานของรัฐจากการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการ
พบว่า หน่ วยงานภาครั ฐไม่มีความใกล้ชิดกับสถานประกอบการ ซึ งธุ รกิ จใดๆ ถ้าขาดนโยบายและแผนที
ชัดเจนจากภาครัฐบาลแล้วจะทําให้ธุรกิ จนันไร้ ทิศทางไม่ประสบความสําเร็ จได้ โดยเฉพาะอย่างยิงธุ รกิ จ
นวดแผนไทย ซึ งมี องค์ประกอบหลายอย่า งที แตกต่ างไปจากธุ รกิ จโดยทัวๆ ไป คื อมี เรื องของประเพณี
วัฒนธรรมเข้ามาเกียวข้อง ซึ งเป็ นจุดอ่อนมากหากภาครัฐบาลไม่เข้ามาช่วยเหลือ
ความคาดหวังของหมอนวดแผนไทยในเขตอําเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ด้านความต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐพบว่าต้องการให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุ นให้มากขึน จัดฝึ กอบรมหลักสู ตรการนวดและ
เข้ามาดูแลสวัสดิการและให้ความคุม้ ครองหมอนวดอาจเป็ นเพราะหมอนวดไม่มีอาชี พและรายได้ทีแน่นอน
เมือมีการเจ็บป่ วยก็ไม่มีสวัสดิ การคุม้ ครอง (ประกันสังคม) ทําให้ขาดรายได้มาใช้จ่ายอันอาจส่ งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจระดับครอบครัวได้
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ กษาเรื อง “การพัฒนาธุ รกิ จบริ การเชิ งสุ ขภาพ : กรณี ศึกษาการนวดแผนไทยใน
จังหวัดพิษณุ โลก” ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะดังนี
1. ผูป้ ระกอบการควรมี ความรู ้ เกี ยวกับธุ รกิ จนี เป็ นอย่างดี ทังในเรื องของการบริ หารจัดการ
การตลาดหากไม่มีก็ศึกษาเพิมเติมหรื อหาปรึ กษากับผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถด้านการบริ หารจัดการ
2. ด้านสถานที ควรมีการประดับตกแต่งให้ผใู ้ ช้บริ การมีความเพลิดเพลินดูอบอุ่นเมือก้าวเข้า
มาใช้บริ การ มีการเปิ ดเพลงในรู ปแบบผ่อนคลาย (Spa relaxing music) ในห้องนวด มีทีจอดรถเพียงพอ
3. หมอนวด ควรจัดให้มีชุดสําหรับหมอนวดเฉพาะ หมอนวดต้องแต่งกายสะอาดสวยงามมี
อัธยาศัยไมตรี ทีดี
4. สิ งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น ชุดสําหรับใส่ นวดต้องสะอาดและเพียงพอกับผูใ้ ช้บริ การ
ในแต่ละวัน ห้องนํา ห้องอาบนํา ห้องเปลียนเสื อผ้า เบาะรองนวด ผ้าปูนวดต้องสะอาดและเพียงพอ
5. บริ การเสริ มในสถานประกอบการควรจะมีเครื องดืมสําหรับ (Welcome drink) ประเภทนํา
สมุนไพร อาหารว่าง หนังสื อพิมพ์นิตยสารวารสารต่างๆ รวมถึงบริ การอินเตอร์ เน็ต
6. ควรมีบริ การอบสมุนไพรคู่กบั นวดแผนไทย ซึ งจะทําให้ธุรกิจมีช่องทางเลือกด้านสุ ขภาพ
เพิมขึนอีก
7. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถานบริ การผ่านสื อต่างๆ ให้เป็ นทีรู ้จกั มากขึน
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