
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการนวดแผนไทย  กรณีศึกษา
นิวแสงเทียนนวดแผนไทย  ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ประกอบดวย
เนื้อหาวรรณกรรม  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  บทความทางวิชาการที่เกี่ยวของ  และ
ไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
 2.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  
  2.2  การนวดแผนไทย 
 2.3  การใหบริการนวดแผนไทย   

 2.4  การพัฒนาคุณภาพบรกิารนวดแผนไทย   
 2.5  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ขอมลูเกี่ยวกับสถานบริการ  นิวแสงเทียนนวดแผนไทย   

 
 2.1.1  สถานท่ีตั้ง   

 สถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  ตั้งอยูท่ี  เลขท่ี  88/8  หมูที่  7  ตําบลบางโฉลง  
อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ถนนบางนา- ตราด กม. 18  เปดใหบริการนวดแผนไทยต้ังแต  
พ.ศ. 2544   

 “ตําบลบางโฉลง”  อยูในอําเภอบางพลี  มีเขตแดนติดกับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ  
มีจํานวน  11  หมูบาน  มีประชากร  21,243  คน  มีโรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  135  โรง  
มีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเกริก  วัดบางโฉลงใน  และสถานท่ีใหบริการหลายแหง  
สวนสถานใหบริการนวดแผนไทยมี  จํานวน  5  แหง  ซ่ึงเปนการใหบริการนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์
หรือแบบท่ัวไป  ใหบริการกับผูใชบริการท่ัวไปตั้งแตระดับบุคคลท่ัวไปจนถึงระดับสูง 
 “จังหวัดสมุทรปราการ”  เปนจังหวัดหนึ่งท่ีอยูในเขตปริมณฑล  ซ่ึงมีทิศตะวันตกและ
ทิศเหนือติดกบักรุงเทพมหานคร  ทิศใตตดิกับทะเลอาวไทย  ทิศตะวันออกติดกับจงัหวัดชลบุรีและ
จังหวัดฉะเชิงเทรา  คําขวัญประจําจังหวัดสมุทรปราการ  คือ  “ปอมยุทธนาวี  พระเจดียกลางน้ํา  
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ฟารมจระเขใหญ  งามวิไลเมืองโบราณ  สงกรานตพระประแดง  ปลาสลิดแหงรสดี  ประเพณีรับบัว  
ครบถวนท่ัวอุตสาหกรรม  งามลํ้าโพทะเล”  จากคําขวัญประจําจังหวัดดงักลาว  ทําใหทราบวาจังหวัด
สมุทรปราการนั้นมีความเจริญและอุดมสมบูรณในหลาย  ๆดาน  มีพื้นทีจ่าํนวน  1,004,092  ตารางกิโลเมตร  
มีประชากรจํานวน  1,726,940  คน  ความหนาแนนของประชากร  1,122.34  คนตอตารางกิโลเมตร  
และในปจจุบันกําลังมีประชากรเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว  เนื่องจากการเปดใชสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ  เม่ือปลายป  พ.ศ. 2549  ทําใหธุรกิจใหมๆ เกิดข้ึนมาอีกมากมาย  เชน  การทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ  มีตลาดน้ําเกาแกบางพลี  วัดหลวงพอโตบางพลี  ศาลาทรงไทยวัดบางโฉลงในศาลพอหลวง
คงเพชรบางโฉลง  และสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ท่ีกาํลังดําเนินการกอสรางกันอยูอีกหลายแหง
เพื่อรองรับความเติบโตอยางรวดเร็ว  รวมถึงการนวดแผนไทยท่ีมีมาแตโบราณและการทําสปาร
ท่ีเกิดข้ึนมาใหม  กําลังเปนท่ีนิยมของชาวไทยและชาวตางชาติอยูในขณะนี้  ซ่ึงทํารายไดใหกับ
ประเทศปละหลายลานบาท  และมีแนวโนมท่ีมีความตองการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  “นิวแสงเทียน
นวดแผนไทย”  เปนสถานท่ีใหบริการนวดแผนไทยท่ีเปดใหบริการมานาน  อยูในตําบลบางโฉลง  
อําเภอบางพลี  จังหวดัสมุทรปราการ  (สมุทรปราการ, อินเทอรเน็ต, 2550)    

  2.1.2  การใหบริการ  สถานใหบริการนวิแสงเทียนนวดแผนไทยมีการใหบริการ  ดังนี ้
1)  การใหบริการนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิห์รือการนวดแบบท่ัวไป 

2)  การใหบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

3)  การใหบริการดานบันเทิง  มีคาราโอเกะหองรวม  1  หอง  คาราโอเกะหองสวนตัว  
2  หอง  
    2.1.3   โครงสรางของสถานบริการ   

  นิวแสงเทียนนวดแผนไทย มีเจาของกิจการรวม  4  คนมีผูจัดการ  (พนักงานบัญชี)  จาํนวน  
1  คน  พนักงานชาง  จํานวน  1  คน  พนักงานรับรถ  ดูแลรถ  จาํนวน  2  คน  พนกังานแมบาน  จาํนวน  
1  คน  พนักงานทําอาหาร  จํานวน  2  คน  พนักงานตอนรับ  จํานวน  1  คน  พนักงานบริการอาหาร  
เคร่ืองดื่ม  จํานวน  2  คน  พนักงานใหบริการนวดแผนไทย  จํานวน  39  คน  มีหองนวดรวม  
จํานวน  8  หอง  หองนวดเดี่ยวจํานวน  3  หอง  มีเตียงนวดท้ังหมด  จํานวน  24  เตียง   
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 โครงสรางการปฏิบัติงานของสถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  มีการแบงหนาท่ี
การปฏิบัติงานท้ังหมด  จํานวน  8 แผนก  ดงัภาพ  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  โครงสรางการปฏิบัติงานของสถานบริการ  นิวแสงเทียนนวดแผนไทย 
(ท่ีมา : สถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย, 2550, หนา 5)  
 

  สรุป  สถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทยตั้งอยูในเขตตําบลบางโฉลง  อยูใน
ทําเลที่เหมาะสม  การเดินทางมาใชบริการสะดวกสบาย  ตําบลบางโฉลงมีอาณาเขตติดตอกับ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  กําลังพัฒนาในดานอสังหาริมทรัพย  เชน  อาคารสํานักงาน  
อาคารท่ีพักอาศัย  อาคารพานิชย  และสถานใหบริการตางๆ ทําใหมีประชาชนมาอาศัยอยูอยางหนาแนน  
ซ่ึงทําใหธุรกิจการนวดแผนไทยไดรับความนิยมอยางมากยูในขณะน้ี  ถามีการใหบริการดีมีคุณภาพ
ผูใชบริการมีความประทับใจในการใหบริการ  จํานวนผูมาใชบริการจะตองเพิ่มขึ้นอยางแนนอน  
ทําใหธุรกิจนวดแผนไทยท่ีไดสืบทอดมายาวนานคงอยูตอไป  ธุรกิจนวดแผนไทยคงประสบความสําเร็จ
ตามความคาดหวังของผูประกอบการทุกแหง 

เจาของกิจการ 

พนักงานรับ พนักงานเก็บ พนักงานซอม
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2.2  การนวดแผนไทย 
  
  2.2.1  ประวัตคิวามเปนมา 
  การนวดแผนไทยนับเปนภูมิปญญาอันลํ้าคาของคนไทย  ที่มีประวัติและเรื่องราว
สืบทอดกันมาชานาน  จากขอมูลของสถาบันแพทยแผนไทย  (2542, หนา 170-173)  ดังจะเห็นไดวา  
การนวดแผนไทยมีจุดเร่ิมตนมาจากการชวยเหลือกันเองภายในครอบครัว  เชน  สามีชวยนวดใหภรรยา  
ภรรยาชวยนวดใหสามี  ลูกหลานชวยนวดใหพอแม  หรือปูยา  ตายาย  มีการใชอวัยวะตางๆ เชน  
มือ  ศอก  เขา  และเทา  นวดใหกันหรือนวดใหตนเอง  มีการพัฒนาการใชอุปกรณในการนวด  
เพื่อชวยใหไดน้ําหนักในการกดมากขึ้น  เชน  ไมกดทอง  ไมกดจุดนวดฝาเทา  จากการนวด
ชวยเหลือตนเองภายในครอบครัวจนเกิดความชํานาญและมั่นใจ  จึงไดมีการนวดชวยเหลือ
ความเจ็บปวยของเพื่อนบานจนไดรับความนิยมและเช่ือถือจากผูมารับบริการจนเกิดอาชีพหมอนวด

ในท่ีสุด  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับการนวดท่ีเกาแกท่ีสุด  คือ  ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย
ที่ขุดพบที่ปามะมวง  ตรงกับสมัยพอขุนรามคําแหงมีรอยจารึกเปนรูปการรักษาดวยการนวด
เม่ือถึงยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา  รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช  การแพทยไทยเจริญรุงเรืองมาก  
โดยเฉพาะการนวดไทย  จนมีปรากฏในทําเนียบศักดินาขาราชการฝายทหารและพลเรือนท่ีข้ึนตรง  
ในป  พ.ศ. 1998  มีการแบงกรมหมอนวดเปนฝายขวาและฝายซาย  เปนกรมที่คอนขางใหญ
มีหนาท่ีความรับผิดชอบมาก  ตองใชหมอมากกวากรมอ่ืนๆ หลักฐานจากจดหมายเหตุของราชทูต  
ลา  ลู  แบร  ประเทศฝร่ังเศส  ไดบันทึกเร่ืองหมอนวดในแผนดินสยามมีความวา  “ในกรุงสยามนั้น
ถาใครปวยไขลงก็จะเริ่มทําใหเสนสายยืดโดยใหผูชํานาญในทางนี้ข้ึนไปบนรางกายของคนไขแลว

ใชเทาเหยียบ  กลาวกันวาหญิงมีครรภมักใชใหเด็กเหยียบ  เพื่อใหคลอดบุตรงาย  ไมตองเจ็บปวดมาก”  
ตอมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ  ในกฎหมายตราสามดวง  “นายพลเรือน”  กลาวถึงการแบงสวนราชการ
ใหกรมหมอนวดจําแนกตําแหนงเปนหลวง  ขุน  หม่ืน  พัน  มีศักดินาเชนเดียวกับขาราชการสมัยนั้น 
  ตอมาในสมัยรัตนโกสินทร  การแพทยแผนไทยไดสืบทอดรูปแบบตอจากสมัยอยุธยา  
แตเอกสารและวิชาความรูบางสวนไดสาบสูญไป  เนื่องจากภาวะสงครามท้ังถูกจับไปเปนเชลย
อีกสวนหนึ่งดวย  แตอยางไรก็ตามหมอกลางบานและหมอพระท่ีอยูตามหัวเมืองยังมีอีกเปนจํานวนมาก
จึงงายตอการระดมวิชาความรู  ในช้ันหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกทรงโปรด
ใหปนรูปฤๅษีดัดตน  ซ่ึงเปนรูปหลอสังกะสีผสมดีบุก  เพิ่มเติมจนครบ  80  ทา  และจารึกสรรพวิชาการ
นวดไทยลงบนแผนหินออน  60  ภาพ  แสดงถึงจุดนวดอยางละเอียดประดับบนผนังศาลารายและ
บนเสาภายในวัดโพธิ์  ตอมารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  จากหลักฐาน
การแบงสวนราชการยังคงมีหมอนวดเชนเดียวกับสมัยอยุธยา  ทรงโปรดใหหมอยาและหมอนวด
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ถวายการรักษาความเจ็บปวยยามทรงประชวร  แมเสด็จประพาสแหงใดจะตองมีหมอนวด
ถวายงานนวดทุกคร้ังไดชําระตําราการนวดไทย  และเรียกตําราแพทยหลวงหรือแพทยในพระราชสํานัก  
คร้ันเม่ือการแพทยแผนตะวันตกเขามาในสังคมไทยการนวดจึงหมดบทบาทจากราชสํานักในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  สวนหมอนวดแบบชาวบานยังคงใชการนวดแบบดั้งเดิม
ท่ีไดรับการเรียนรูสืบทอดจากบรรพบุรุษ  
  ในสังคมสมัยกอน  การถายทอดวิชาการนวดไทยยังไมมีการสอนอยางถูกระเบียบแบบแผน
เปนการถายทอดตามสายบรรพบุรุษหรือตระกูลเดียวกัน  ผูเปนอาจารยจะพิจารณาวามีหนวยกาน
เหมาะสมท่ีจะถายทอดวิชาความรูใหหรืออาจเปนผูท่ีคุนเคยและอยากเรียนวิชามาฝากตัวเปนศิษย  
โดยจะมีวิธีไหวครูและครอบวิชาหมอนวดให  วิธีการเรียนการสอนมีลักษณะแบบตัวตอตัว  
เร่ิมเรียนจากการฝกกําลังนิ้ว  ตั้งแตขยํากอนข้ีผ้ึง  ดินน้ํามันหรือดินเหนียว  จนมีกําลังนิ้วและมือ
แข็งแรงมากขึ้น  จากนั้นจะสอนเรื่องจุดนวด  เสนประตูลม  จนครบทุกอยางแลวจึงเริ่มฝกปฏิบัติ
หัดนวดครูและติดตามครูเพื่อรับรูประสบการณวิธีการนวดและการจับเสนจากครูใหไดมากที่สุด  
การเรียนรูตองใชความอุสาหะอยางมากในการฝกปรือ  จึงจะสามารถรับวิชาการนวดไทยไดอยางถูกตอง
และแมนยํา  การนวดถือเปนการรักษาโรควิธีหนึ่ง  ซ่ึงมีผลทางการรักษาไดเปนอยางดีโดยเฉพาะ
โรคที่ไมสามารถบําบัดไดดวยการฉีดยาหรือกินยา  การนวดจึงมีบทบาทที่สําคัญอยางหนึ่ง

ในการรักษาโรค  การนวดเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีมีมาชานาน  หมอนวดท่ีมีช่ือเสียงมากในยุคนั้น  
ไดแก  “หมออินเทวดา”  ซ่ึงเปนหมอนวดในราชสํานัก  และยังมีหมอนวดท่ีรวมสมัยอีกหลายทาน  
หมออินเทวดาไดถายทอดวิชาการนวดทั้งหมดแกบุตรชาย  คือ  หมอชิต  เดชพันธ  ซ่ึงตอมาไดถายทอด
ใหกับศิษยหลายทาน  และในจํานวนนั้นมีอาจารย  ณรงคสักข  บุญรัตนหิรัญ  ซ่ึงเปนศิษยเอก
รวมอยูดวยทําใหการนวดไทยดํารงอยูคูชาติบานเมืองสืบตอมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงแมวาอาจารยณรงสักข  
บุญรัตนหิรัญ  ไมสามารถถายทอดความรูในการนวดไดจนท้ังหมดเน่ืองจากระยะเวลาในการเรียน
การสอนมีจํากัด  ในขณะท่ีการเรียนการสอนเร่ืองนวดจะตองอาศัยการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง
ยาวนาน  เพื่อใหเกิดความชํานาญและสามารถชวยใหการนวดไทยมีการนํามาใชในการบําบัดรักษาโรค
ท่ีเหมาะสมและไมรายแรงใหหายหรือระงับการทุกขทรมานของผูปวยจํานวนหนึ่ง  การนวด
จึงเปนวิทยาทานอันสูงสงท่ีควรอนุรักษและเทิดทูนไวเปนสมบัติคูบานคูเมืองสืบไป  และตอมาไดมี
การแบงประเภทของการนวดไทยไวเปน  2  ประเภท  ดังท่ี มานพ  ประภาษานนท  (2549, หนา 3)  
ไดกลาวไว  ดังนี้  
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1)  การนวดแบบราชสํานัก 
  การนวดแบบราชสํานัก  หมายถึง  การนวดท่ีมีข้ันตอนปฏิบัติเปนแบบอยางเฉพาะ  

โดยกอนปฏิบัติการนวด  หมอนวดจะตองเดินเขาเขาหาผูปวยซึ่งนอนอยูบนพื้นอยูหางจากผูปวย
ไมนอยกวา  4  ศอก  จนกระท่ังหางจากผูปวยราว  2  ศอก  จึงนั่งพับเพียบและคารวะขออภัยผูปวย
โดยการไหวหรือกราบแลวแตกรณี  หลังจากนั้นหมอจะคลําชีพจรที่ขอมือ  และหลังเทาขางเดยีวกนั  
เพื่อตรวจดูอาการของโรค  โดยพิจารณาจากการเตนของชีพจรท้ัง  2  แหง  ท่ีเรียกวา  ลมเบ้ืองสูง
และลมเบ้ืองตํ่าเสียกอนแลวจึงเร่ิมทําการนวดเบ้ืองตนทาทางของหมอนวดแบบราชสํานักจะเนนท่ี

ความสุภาพอยางมากเพราะเปนการนวดเพื่อถวายกษัตริยและเจานายช้ันสูงของราชสํานัก 
2)  การนวดแบบเชลยศักดิ์  (แบบท่ัวไป) 
  การนวดแบบเชลยศักดิ์  หมายถึง  การนวดแบบสามัญชน  มีการสืบทอดฝกฝน

แบบแผนการนวดตามวัฒนธรรมทองถ่ิน  ซ่ึงเหมาะมากสําหรับชาวบานจะนวดกันเอง  ใชสองมือ
และอวัยวะสวนอ่ืนแทนการใชยารักษา  ในปจจุบันจึงเปนท่ีรูจัก  และแพรหลายอยูในสังคมไทย  
และตางประเทศ  การเรียนการสอนการนวดแบบทั่วไป  ไมมีการสอบคัดเลือกเขาเรียน  อัตราคาเรียน
ข้ึนอยูกับสถานศึกษาจะกําหนด  ซ่ึงจะมีท้ังหลักสูตรระยะส้ันและหลักสูตรระยะยาว  อาจเรียนเฉพาะ
วันหยุดราชการหรือทุกวันตามแตขอตกลงกัน  การเรียนการสอนโดยทั่วไปเปนการสอนตัวตอตัว
กับครูหรือศิษยรุนพี่  โดยใชการสาธิตและฝกปฏิบัติพรอมท้ังอบรมจริยธรรม  โดยถือหลักศีลธรรม
เปนสําคัญ  สําหรับการเร่ิมตนเรียนอาจไมพรอมกันแตเม่ือครบกําหนดการเรียนของศิษยครูผูสอน
จะออกใบรับรองให  ถายังทําไดไมดีไมถูกตองก็จะเรียนและฝกหัดเพิ่มเติมใหตอไปจนกวาครู
จะเห็นวาใชไดแลว   

  การนวดแบบเชลยศักดิ ์หรือจะ เรียกวา เปนการนวดแบบทั่วไปก็ได  
เพราะกลุมเปาหมายคือ  ชาวบานท่ัวๆ ไปไมใชบุคคลท่ีมียศศักดิ์  สามารถใชท้ังมือ  เทา  ศอก  เขา  
ไดตามสบาย  มีท้ังการดัด  การดึง  การลูบ  ใชเทคนิคตางๆ  ไดอยางครบถวน  และมีความใกลชิด
กับลูกคาไดมากกวา  การเรียนการสอนก็จะไมเครงครัดมากนักมักจะเปนการเรียนแบบตัวตอตัว
และเนนท่ีภาคปฏิบัติ  ใครอยากเรียนก็สมัครเรียนไดไมตองเลือกลูกศิษยมากนัก  ระยะเวลาเรียน
ก็แลวแตตกลงกับอาจารย  เรียนจนอาจารยพิจารณาวาใชไดแลว  คือวาจบออกไปเปนหมอนวดได  
ซ่ึงในปจจุบันก็มีการเรียนการสอนแบบน้ีกันอยู  เชน  ท่ีวัดโพธ์ิ  วัดสามพระยา  และวัดปรินายก  
และมีขอแตกตางกัน  (มูลนิธิแพทยแผนไทยพัฒนา, 2549, หนา 178-179) 
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  2.2.2  ขอแตกตางระหวางการนวดแบบราชสํานักกับการนวดแบบเชลยศักดิ์  
  1)  การนวดแบบราชสํานัก  ตองมีกิริยาทาทางเรียบรอย  เดินเขาเขาหาผูปวย  

ขณะทําการนวดตองไมกมหนาหายใจรดผูปวยหรือเงยหนาจนเปนการไมเคารพ  สวนการนวดแบบ
เชลยศักดิ์  มิไดเพงเล็งถึงเร่ืองเหลานี้  แตมีลักษณะการนวดเปนกันเองกับผูปวยมากกวา  บางคราว
จึงอาจไมสํารวมหรือระวังตัวมากนัก  

2)  หมอนวดแบบราชสํานักจะไมนวดเร่ิมตนท่ีฝาเทา  นอกจากจําเปนจริงๆ  
มีการเร่ิมตนนวดต้ังแตหลังเทาข้ึนไป  สวนการนวดแบบเชลยศักดิ์  จะเร่ิมตนนวดท่ีฝาเทากอน 

3)  หมอนวดแบบราชสํานักจะใชเฉพาะมือ  นิ้วหัวแมมือและปลายนิ้วอื่นๆ 
ในการนวดเทานั้น  และไมใชการนวดคลึงในขณะกดหรือนวด  แขนจะตองเหยียดตรงเสมอ  
เพื่อน้ําหนักจะไดลงที่หัวแมมือ  สวนหมอนวดแบบเชลยศักดิ์มิไดคํานึงถึงทาทางของแขนวาจะตรง
หรืองอ 

4)  หมอนวดแบบราชสํานักทําการนวดผูปวยในทานั่ง  นอนหงายหรือนอนตะแคง  
แตไมใหผูปวยนอนคว่ําเลย  แตการนวดแบบเชลยศักดิ์มีการใหผูปวยนอนคว่ํา 

5)  หมอนวดแบบราชสํานักไมใชการดัดหลัง  การงอขอหลัง  หรือสวนใดของรางกาย
ดวยกําลังแรง  จะไมมีการนวดโดยใชเขา  ขอศอก  ฯลฯ  แตการนวดแบบเชลยศักดิ์ไมเวนการปฏิบัติ
ดังกลาว  และอาจมีหมอนวดสองคนชวยกันนวดผูปวยคนเดียวกัน 

6)  หมอนวดแบบราชสํานัก  ตองการทําใหเกิดผลตออวัยวะและกลามเนื้อท่ีอยูลึกๆ  
โดยการเพิ่มการไหลเวียนของเลือด  และเพิ่มการทํางานของเสนประสาท  ในกรณีนี้หมอนวด
จะตองมีความรูทางกายวิภาคศาสตรเชิงปฏิบัติอยางดีพอควร  สําหรับการนวดแบบเชลยศักดิ์นั้น  
หวังผลโดยตรงจากการกดเปนสวนใหญ  และจากการนวดคลึงเปนคร้ังคราว  ซ่ึงการไมระมัดระวัง
จุดสําคัญตามความรูของกายวิภาคศาสตรดีพอ  อาจจะเกิดอันตรายได  เชน  การหลุดของขอตอกระดูก  
การเขียวชํ้าของกลามเนื้อ  หรือเสนเลือดฝอยแตก 

  สรุปไดวา  การนวดแผนไทย  มี  2  ประเภท  คือ  การนวดแบบราชสํานัก  เปนการนวด
เพื่อถวายกษัตริยและเจานายช้ันสูงของราชสํานัก  และการนวดแบบเชลยศักดิ์  เปนการนวดแบบ
สามัญชน  กลุมเปาหมาย  คือ  ชาวบานท่ัวๆ ไป  ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจัยศึกษาเฉพาะการนวดแบบ
เชลยศักดิ์หรือแบบทั่วไป  ซึ่งเปนการนวดโดยใชสองมือและอวัยวะสวนอื่น  ที่สถานใหบริการ
นิวแสงเทียนนวดแผนไทย   
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  2.2.3  หลักพื้นฐานการนวดไทย  
    เพ่ือใหประชาชนมีทางเลือกท่ีปลอดภัยในการแกปญหาความปวดเม่ือยและคลายเครียด  
โดยใชวิธีการนวดไทย  และการเปล่ียนพฤติกรรมรางกายแทนการใชยาแกปวดเกินความจําเปน  
โดยใหความรูเกี่ยวกับระบบการทํางานสวนตางๆ  ในรางกายของเรา  ทาท่ีเหมาะสมในการทํางาน  
การนั่ง  การนอน  การบริหารรางกาย  และอาการเครียดที่เกิดขึ้น  การนวดไทยสามารถชวย
ในการบําบัดรักษาโรคบางอยางได  สวนโรคบางอยางใชวิธีการนวดไทยใหการรักษาไมได    

  หลักพื้นฐานการนวดไทยนี้เปนความรูที่ประมวลมาจากประสบการณของวิทยากร
ฝายการนวดไทยของโครงการฟนฟูการนวดไทยแบงไดเปน  3  หัวขอดังนี้  (สถาบันแพทยแผนไทย,  
2542, หนา 59-65)   

1)  ขอพึงปฏิบัติในการนวด  
      (1)  สุขภาพดี  ไมมีโรค  รักษาสุขภาพใหดี  ผูนวดไมสบาย  ก็ไมควรนวดผูอ่ืน

เพราะจะไมไดผลในการรักษา  อาจทําใหผูถูกนวดติดโรคจากผูนวด  ผูนวดก็อาจหมดแรงและ
โรคท่ีเปนอยูอาจกําเริบได 
        (2)  กายสะอาด  ใจสดใส  รักษาความสะอาดทางกายแตงกายใหสะอาด  ลางมือ
ใหสะอาด  ตัดเล็บมือใหส้ันเพื่อไมใหผูถูกนวดเจ็บขณะกด  ทําจิตใจใหสดช่ืนแจมใสอยูเสมอ 
        (3)  ซักถามอาการ  ตองซักประวัตแิละถามอาการผูมานวด 
   ก.  ถาผูมานวดมีอาการตอไปน้ีหามทําการนวด 
  ก)  มีอาการปวดราวเสียวขาแปลบไปตามแขน  หรือขา  ซึ่งอาจเปน
โรคหมอนรองกระดูก  หรือหินปูนกดทับเสนประสาทไขสันหลัง 
  ข)  มีอาการเคลื่อนไหวลําบาก   ขอผิดรูป   หลังไดรับบาดเจ็บ  
ซ่ึงอาจเปนเพราะกระดูกหัก  หรือขอเคล่ือน 
  ค)  เปนโรคติดตอตางๆ เชน  วัณโรค  และเปนโรคผิวหนังบางชนิด  
เชน  เปนแผลเร้ือรัง  หรือหลังการผาตัด 
   ข.  ถาผูมานวดมีอาการตอไปนี้  ควรสงหาหมอผูชํานาญ  ไมควรนวด
ชวยเหลือกันเอง 
  ก)  อาการอักเสบ  (ปวด  บวม  แดง  รอน)  ของขอหรือกลามเนื้อ 
  ข)  มีความดนัโลหิตสูง  โรคเบาหวาน 
  ค)  มีอาการแขน  ขา  ไมมีแรง  ชา  เปนอัมพรึก  อัมพาต 
  ง)  ขอติดมาก  (ขอเคล่ือนไหวไดไมเต็มท่ีเทาขอขางท่ีปกติ) 
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   ค.  ถาผูมานวดมีอาการตอไปน้ี  ผูนวดข้ันพื้นฐานสามารถชวยเหลือกันเองได 
  ก)  ปวดเม่ือยกลามเน้ือ  ซ่ึงอาจเกิดจากการทํางานหนัก  ทํางาน
ในทาท่ีไมถูกตองเปนเวลานาน  หรือยนื  เดิน  นั่ง  นอน  ในทาท่ีไมเหมาะสม 
  ข)  มีความเครียดจากการทํางาน  นอนไมหลับ  หรือนอนไมพอ  หรือ
มีความเครียดทางอารมณ 
 (4)  หายใจชาๆ ลึกๆ มีสมาธิ  ผูนวดควรแนะนําใหผูมานวดหายใจเขาออกชาๆ  
ลึกๆ และสบายๆ ทําใจใหเปนสมาธิ  จิตใจไมคิดฟุงซาน  เพื่อใหเกิดความผอนคลายท้ังทางรางกาย
และจิตใจ  ผูนวดก็ควรปฏิบัติเชนเดียวกัน 

     (5)  ระลึกถึงครู  กอนลงมือนวด  ผูนวดจะตองทําการไหวครู  เพื่อระลึกถึง
พระคุณของครูบาอาจารย  ผูประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู  และเปนการต้ังสติใหจิตใจแนวแน 

     (6)  จัดทานวดใหถูกตอง  ทานวดที่ดีจะชวยใหผูมานวดอยูในทาท่ีสบาย  ผอนคลาย
ไมเกร็ง  ผูนวดสามารถออกแรงไดอยางถูกตอง  คือไมตองเสียแรงมาก  และไมทําใหปวดเม่ือยเสียเอง 

     (7)  หาตําแหนงจุด  ทําการหาตําแหนงจุดนวดท่ีถูกตอง  การนวดผิดจุด
ยอมไมเกดิผลดีในการรักษาแตอาจทําใหเกิดผลเสียได 

     (8)  วางมือใหถูกตอง ใชนิ้วหัวแมมือกด กดซอนนิ้ว กดซอนดวยมือ กดดวยสนมือ 
     (9)  แขนเหยียดตรงโนมตัวไปขางหนา  แขนขางท่ีใชออกแรงกดควรเหยียดตรง  

ไมงอศอกหรือขอมือ  ไมกางแขนหรืหุบแขนมากเกินไป  และโนมตัวไปขางหนา 
     (10)  ออกแรงกดใหถูก  ใหคอยๆ เพ่ิมแรงกดจากเบาไปหาหนัก  (ขณะกด  แขน  

ตองเหยียดตรงโนมน้ําหนักตัวลงสูจุดที่กด)  กดนิ่งไวแลวคอยๆ ผอนออก  การรีบปลอยมือหรือ
ยกมือโดยเร็ว  จะทําใหระบมได 

     (11)  กดนาน  10  วินาที 
     (12)  หม่ันสังเกต  การสังเกตน้ําหนักท่ีใชในการกดน้ัน  ถาเปนการนวดตนเอง

ใหถือเอาแรงกดท่ีทําใหเร่ิมรูสึกปวด  ถาเปนการนวดผูอ่ืนใหสังเกตจากสีหนาอาการของผูถูกนวด  
และปฏิกิริยาการเกร็งตัวของกลามเนื้อ  ถาผูถูกนวดแสดงอาการเจ็บปวดมากหรือกลามเนื้อเกร็งสูมาก
ก็ควรผอนแรงกด  แรงกดท่ีเบาเกินไปจะทําใหไมไดผล  สวนแรงกดท่ีมากเกินไปก็อาจทําใหระบมได 

     (13)  ผูนวดควรสอบถามความรูสึกของผูมานวดขณะทําการนวดวา  ทนตอ
การเจ็บปวดไดหรือไม  ควรผอนแรงกดถาผูถูกนวดบอกเจ็บจนทนไมไหว   

     (14)  นวดซํ้า  เม่ือนวดครบทุกแนวทุกจุดแลวควรกลับมานวดซํ้าอีกประมาณ  
3-5  รอบ  แลวแตอาการ  ซ่ึงตองอาศัยความชํานาญของผูนวดในการตรวจสอบดูอาการในขณะนวด  
หากนวดในครั้งแรกแลวอาการดีข้ึน  ใหเวนระยะเวลา  2-3  วัน  จึงจะนวดครั้งตอไปได  ไมควรนวดซํ้า
รอบมากเกินไปหรือนวดถ่ีวันเกินไป  เพราะจะทําใหระบมได 
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       (15)  ใหคําแนะนําในการปฏิบัติตัวของผูมานวด  เชน  ทาท่ีเหมาะสมในการนั่ง  
การนอน  การทํางาน  และการบริหารกายเพื่อปองกันไมใหมีอาการปวดเกิดขึ้นอีก  ผูถูกนวดมีไข  
ควรแนะนําใหดื่มน้ํามากๆ เช็ดตัวดวยน้ําธรรมดาและนอนพัก  ถามีไขเกิน  3  วัน  ควรแนะนํา
ใหไปพบแพทย 

2)  ขอพึงระวังขณะทําการนวด 
       (1)  หามปดเปดประตูลมนานเกิน  45  วินาที  การปดเปดประตูลมคือ  การใช
นิ้วมือกดที่หลอดเลือดแดง  เพื่อไมใหสงเลือดไปเลี้ยงท่ีแขนหรือขาในช่ัวขณะหนึ่ง  แลวปลอยนิ้ว
มือท่ีกดออกเลือดแดงก็จะพุงไปเล้ียงแขนขาทําใหรูสึกวูบวาบตามมา  การปดเปดประตูลมไมควรใช
แรงกดมากเกินไปเพราะหลอดเลือดแดงอาจชํ้าและอักเสบได  และไมควรกดนานเกิน  45  วินาที  
เพราะอาจทําใหเสนประสาทขาดเลือดไปเล้ียงนานเกินไปเล้ียงนานเกินไป  ทําใหมีอาการชาเกิดข้ึน
ตามมาได 
       (2)  หามเหยียบหลังและทอง  การเหยียบเปนลักษณะการนวดแบบไทยลักษณะหนึ่ง
ท่ีตองอาศัยความชํานาญของผูนวดมาก  เพราะเทามีความละเอียดออนในการใชงานนอยกวามือ  
ผูนวดจะนวดโดยการเหยียบไดจะตองฝกฝนกับผูรูและผูชํานาญมาแลวเทานั้น 
  (3)  หามดัดดึง  คอ  ขอเทาแพลง  และคนเปนอัมพาต  การดึงเปนลักษณะ

การนวดแบบไทยอีกลักษณะหนึ่งท่ีจําเปนตองอาศัยความชํานาญของผูนวดเชนกัน  ในระดับพื้นฐาน
ไมควรดัด  หรือดึงอาจทําใหบาดเจ็บได 
       (4)  งดของแสลง  ผูมานวดควรงดเวน  เหลา  ยาดองเหลา  บุหร่ี  และของที่กินแลว
ทําใหอาการกําเริบข้ึนได  เชน  แตงกวา  หนอไมดอง 
       (5)  งดยาแกปวด  ผูมานวดไมควรกินยาแกปวดกอนการนวด  ถาผูมานวด
กินยาแกปวดมาไมเกิน  4 – 6  ชั่วโมง  หามทําการนวดควรรอใหยาหมดฤทธ์ิกอนจึงจะทําการนวดได  
การกินยาแกปวดเปนการตัดการรับความรูสึกเจ็บปวดของรางกาย  และไมไดแกไขที่ตนเหตุของ
ความเจ็บปวยนั้นเลย  ถาทําการนวดหลังกินยาแกปวดจะทําใหการรับความรูสึกเจ็บปวดขณะนวด
สูญเสียไป  อาจทําใหอวัยวะที่เจ็บปวดอยูนั้นบาดเจ็บมากยิ่งขึ้น   โดยผูถูกนวดไมรูสึกตัว
เม่ือยาแกปวดหมดฤทธ์ิจึงมีอาการเจ็บปวดแสดงใหเห็น 

3)  มารยาทของผูนวด 
       (1)  ไมโออวดตนเอง  ไมโออวดความรู  ไมวาจะมีหรือไมมีในตน  ไมยกตนขมทาน  
ไมหลอกลวงผูถูกนวดดวยประการตางๆ เพื่อเห็นแกอามิสสินจางและช่ือเสียง 
       (2)  ไมลวนลามผูถูกนวดไมวาทางกาย  วาจา  หรือแมทางใจ 
       (3)  ไมมัวเมาอบายมุขและยาเสพตดิ  เพราะเปนเคร่ืองชักนําใหขาดสติ 
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       (4)  ไมนวดในสถานท่ีไมสมควรนวด  เชนโรงแรม  โรงน้ําชา  โรงอาบอบนวด  
เพราะอาจทําใหผูอ่ืนเขาใจไปในทางท่ีผิดได 
       (5)  เก็บรักษาความลับของผูถูกนวด   
       (6)  นั่งหางจากผูถูกนวดพอสมควร  เม่ือนวดขางซายควรน่ังขางซาย  นวดขางขวา
ควรนั่งขางขวาไมครอมตัวผูถูกนวดโดยไมจําเปน 
       (7)  อยาหายใจรดผูถูกนวด 
       (8)  กอนนวดศีรษะควรขออนุญาตผูถูกนวดกอน 
       (9)  หยุดนวดเม่ือผูถูกนวดบอกใหหยุดหรือเจ็บจนทนไมไหว 
       (10)  ไมกนิอาหารหรือส่ิงใดๆ รวมท้ังสูบบุหร่ีขณะทําการนวด 
  2.2.4  ระบบของรางกาย  รางกายของคนเรา  1   
  เพ่ือใหประชาชนมีทางเลือกท่ีปลอดภัยในการแกปญหาความปวดเม่ือยและคลายเครียด
โดยใชการนวดไทย  และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ  แทนการใชยาแกปวดเกินจําเปน  
โดยใหความรูเกี่ยวกับรางกายของเรา  ทาท่ีเหมาะสมในการทํางาน  การบริหารรางกาย  และ
หลักพื้นฐานการนวดไทย  (สถาบันแพทยแผนไทย, 2542, หนา  9-55)  การนวดจะไดผลดีและปลอดภัย
หรือไมนั้น  ผูนวดจะตองมีความรูพื้นฐานในเร่ืองรางกายมนุษย  เพราะการนวดเปนการกระทําโดยตรง
ตอรางกายของคนเรา  หากนวดในตําแหนงที่ไมสมควรนวด  อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูถูกนวด
ไดภายหลังจากเรียนรูในวิชานี้จบแลวทานจะรูวาระบบตางๆ  ของรางกายทําหนาท่ีอะไรบาง  และ
เกี่ยวของกับการนวดอยางไร  สวนตางๆ ของรางกายประกอบดวยอะไรบางต้ังอยูท่ีใดมีจํานวนเทาใด
ทําหนาท่ีอยางไร และสวนของรางกายท่ีจะตองระมัดระวังในการนวดอยูท่ีใดบาง  

  รางกายของเราประกอบดวยระบบตางๆ  ไดแก  1)  ระบบกระดูก  ขอตอ  และกลามเนื้อ    
2)  ระบบประสาท  3)  ระบบไหลเวียนโลหิตและนํ้าเหลือง  4)  ระบบหายใจ  5)  ระบบทางเดินอาหาร  
6)  ระบบขับถาย  7)  ระบบตอมไรทอ  8)  ระบบสืบพันธุ 

         1)  ระบบกระดูก  ขอตอ  และกลามเนื้อ 
        กระดูก  กระดูกของคนเรามีท้ังหมด  206  ช้ิน  มีหนาท่ี 
  (1)  เปนโครงสรางของรางกาย  ทําใหรางกายคงรูปอยูได  และชวยรับน้ําหนัก
ของรางกาย  (ถาเปรียบรางกายเปนบาน  กระดูกก็คือเสาบาน) 
   (2)  เปนท่ียึดเกาะของกลามเนื้อ  เอ็น  และพังผืด 
  (3)  ปองกันอวัยวะภายในท่ีสําคัญๆ เชน  กะโหลกศีรษะปองกันสมอง  
กระดูกสันหลังปองกันไขสันหลัง  กระดกูซ่ีโครงปองกันหัวใจและปอด 
  (4)  สรางเม็ดเลือดโดยไขกระดูก 
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  โครงสรางกระดูกของรางกาย  กระดูกเปนสวนท่ีทําใหรางกายคงรูปอยูไดและชวยรับ
น้ําหนกัของรางกาย  ดังภาพ  3  และภาพ  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพ  3  โครงกระดูกดานหนา 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา  18) 
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ภาพ  4  โครงกระดูกดานหลัง 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา  19) 
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  ขอตอ  ประกอบดวย 
 (1)  ปลายกระดูกตั้งแต  2  ช้ินมาตอกัน 
 (2)  มีกระดูกออนบุท่ีปลายกระดูก 
 (3)  มีพังผืดหุมรอบขอ 

 (4)  ภายในมีน้าํไขขอ 
 (5)  มีเอ็นและกลามเนื้อ  ชวยใหขอตอเกิดการเคล่ือนไหว 

  ขอตอมีหนาท่ี  ทําใหมีการเคล่ือนไหวของกระดกูในลักษณะตางๆ  กนั  ไดแก 
 (1)  เคล่ือนไหวแบบบานพับ  เชน  ขอศอก  ขอเขา 

      (2)  เคล่ือนไหวได  2  ระนาบ  เชน  ขอมือ  ขอเทา 
      (3)  เคล่ือนไหวไดหลายทิศทาง  เชน  ขอไหล  ขอสะโพก 
 กระดูก  2  ช้ิน  ท่ีมาเช่ือมตอกันเรียกวา  ขอตอ  ดังภาพ  5 

 

 

ภาพ  5  จุดตอของขอตอ 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 20) 
 

   กลามเนื้อ  แบงเปน  3  ชนิด 
 (1)  กลามเนื้อลาย 
 ก.  อยูในอํานาจจิตสํานึก  (เราส่ังใหทํางานได) 

           ข.  ทําหนาท่ีเคล่ือนไหวรางกาย 
          ค.  ไดแก  กลามเนื้อตามใบหนา  ลําตัว  แขน  ขา 
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 (2)  กลามเนื้อเรียบ 
           ก.  ไมอยูในอํานาจจิตสํานกึ  (เราส่ังใหทํางานไมได) 
           ข.  ไดแกกลามเนื้อของอวัยวะภายใน  เชน  กระเพาะลําไส  หลอดเลือด 

   (3)  กลามเนือ้หัวใจ  เปนกลามเนื้อลายท่ีไมอยูในอํานาจจิตสํานึก 
    กลามเน้ือท่ีเกี่ยวของกับการนวดมากท่ีสุด  คือ  กลามเน้ือลาย  การทํางาน
ของกลามเนื้อลาย  เม่ือสมองสงคําส่ังผานไขสันหลังไปเสนประสาทถึงกลามเนื้อ  กลามเนื้อจะเกิด
การหดตัว  เม่ือกลามเน้ือหดตัว  จะดึงกระดูก  2  ช้ินเขามาหากัน  ทําใหขอตอเกิดการเคล่ือนไหว  
หรือมีการเกร็งอยูกับท่ี   
  ผลของการนวดตอกลามเนื้อ 
 ก.  กลามเนื้อจะมีประสิทธิภาพดีข้ึน  เพราะเลือดมาเล้ียงมากข้ึน 
 ข.  ขจัดของเสียในกลามเนื้อไดดีข้ึน  เม่ือยลานอยลงหลังจากการใชงาน 
 ค.  ทําใหกลามเน้ือผอนคลาย 
 ง.  ทําใหพังผืดท่ีเกิดในกลามเนื้อออนตัว  มีความยืดหยุนดีข้ึน 

         2)  ระบบประสาท  มีหนาท่ี  ควบคุมและประสานการทํางานของอวัยวะตางๆ  
ของรางกาย  อวัยวะของระบบประสาทท่ีควรรูจัก  คือ 
 (1)  สมอง  อยูภายในกะโหลกศีรษะ  แบงเปน  2  ซีก  สมองซีกซายควบคุมรางกาย
ซีกขวา  สมองซีกขวาควบคุมรางกายซีกซาย  มีหนาท่ี  คิด  จํา  ส่ังการเคล่ือนไหว  รูสึก  ไดยิน  และ
มองเห็น 
 (2)  สมองนอย  อยูภายในกะโหลกศีรษะบริเวณทายทอย  มีหนาที่  ควบคุม
การทรงตัว  ความตึงของกลามเนื้อ  ประสานการทํางานของกลามเนื้อ 
 (3)  กานสมอง  อยูตอจากสมองนอยลงมา  ตรงบริเวณทายทอย  มีหนาท่ีควบคุม
การหายใจและการเตนของหัวใจ 
 (4)  ไขสันหลัง  อยูตอจากกานสมองลงมาส้ินสุดท่ีกระดูกสันหลังชวงเอว  มีหนาท่ี
เปนทางเดนิของเสนประสาทท้ังรับความรูสึกและส่ังการเคล่ือนไหว 
 (5)  เสนประสาทไขสันหลัง  ออกจากไขสันหลังท้ัง  2  ขาง  มี  31  คู  มีหนาท่ี
รับความรูสึกจากสวนกลางตางๆ ของรางกายสงผานไขสันหลังไปยังสมอง  และมีหนาท่ีสงคําส่ัง
จากสมองผานไขสันหลังไปยังสวนตางๆ ของรางกาย  ดังภาพ  6 
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ภาพ  6  ระบบประสาท 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา  21) 
 

      ผลของการนวดตอระบบประสาท  การนวดไมมีผลตอระบบประสาทโดยตรง  
แตพบวาการนวดชวยกระตุนสมองใหสดช่ืนกระปร้ีกระเปรา  เพราะเลือดไปเล้ียงไดดีข้ึน  ขอควรระวัง
คือ  ไมควรกด  หรือคลึงบริเวณท่ีมีเสนประสาทอยูตื้น  เพราะอาจทําใหเกิดอัมพาตของแขนหรือขา
ท่ีเล้ียงโดยเสนประสาทนั้นได 
 3)  ระบบไหลเวียนโลหิต  ประกอบดวย 
  (1)  หัวใจ  ทําหนาท่ี  รับเลือดแดงจากปอดแลวสูบฉีดไปเล้ียงทั่วรางกาย  และ
รับเลือดดําจากทุกสวนของรางกายแลวสงไปฟอกเลือดท่ีปอด 
  (2)  หลอดเลือดแดง  ทําหนาท่ี  สงเลือดแดงจากหัวใจไปสวนตางๆ ของรางกาย  
หดตัวและขยายตัวตามจังหวะการเตนของหัวใจ  เรียกวา  “ชีพจร”  สามารถคลําไดหลายท่ี  เชน 
ซอกคอ  ขมับ  ขอพับขอศอก  ขอมือดานนอก  หลังเทา  ขาหนีบ  ดภูาพ  7   
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ภาพ  7  ระบบไหลเวยีนเลือดแดง 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา  22) 
 

 (3)  หลอดเลือดดํา  ทําหนาท่ี  สงเลือดดําจากสวนตางๆ ของรางกายกลับสูหัวใจ  
ดูภาพ  8 

 ผลของการนวดตอระบบไหลเวียนโลหิต   
 ก.  ชวยใหการไหลเวยีนของเลือดดีข้ึน 
 ข.  ทําใหบริเวณท่ีนวดอุนข้ึน  เพราะเลือดมาเล้ียงมากข้ึน 
             ค.  ลดอาการบวม 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

24 

 
 

ภาพ  8  ระบบไหลเวยีนเลือดดํา 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 23) 
 

         4)  ระบบหายใจ  ประกอบดวย 
   (1)  โพรงจมูก  มีขนและน้าํเมือกชวยกรองฝุนละอองและเช้ือโรค 
   (2)  หลอดลม 
   (3)  ปอด  มีถุงลมเล็กๆ อัดแนนอยู  300  ลานถุง  มี  2  ขางขางซายมี  2  กลีบ  
ขางขวามี  3  กลีบ 
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   (4)  กะบังลม  เปนกลามเน้ือท่ีใชในการหายใจ  กั้นระหวางชองอกและชองทอง  
ทํางานเหมือนลูกสูบ  ดึงอากาศเขาปอด   
  การหายใจปกติ หายใจเขาทองพอง  =  พองหนอ หายใจออกทองยุบ  =  ยุบหนอ  
ดูจากภาพ  9 
  ผลของการนวดตอระบบหายใจ  การนวดไมมีผลโดยตรงตอการหายใจ  แตพบวา
การนวดชวยใหเกิดการผอนคลาย  หายใจเขาและออกไดลึกขึ้น 

 
 

ภาพ  9  ระบบหายใจ 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 24) 
 

 5)  ระบบทางเดินอาหาร  ประกอบดวย 
 (1)  ปาก 
 (2)  คอหอย 
 (3)  หลอดอาหาร  อยูหลังหลอดลม 
   (4)  กระเพาะอาหาร  อยูใตกะบังลมคอนไปดานซาย  มีกรดและน้ํายอยออกมา  
เม่ืออาหารลงสูกระเพาะ 
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 (5)  ลําไสเล็ก  ยาวประมาณ  6  เมตร   
 ก.  มีน้ําดแีละน้ํายอยจากตับออนปลอยออกมาท่ีลําไสเล็กสวนตน  เพือ่ยอย
อาหาร 
 ข.  อาหารสวนใหญดดูซึมท่ีลําไสเล็ก 
 (6)  ลําไสใหญ 
                       ก.  มีไสติ่งท่ีอักเสบไดงาย 
                       ข.  ดูดซึมน้ําและเกลือแรบางสวนกลับสูรางกาย 
 (7)  ไสตรง  ทําหนาท่ีเกบ็กากอาหาร 
 (8)  ทวารหนัก  ทําหนาท่ี  ขับถายอุจจาระ 
 (9)  ตับ  อยูชายโครงดานขวา  มี  2  กลีบ  ทําหนาท่ี  สรางน้ําดี  เก็บสะสมแปง  
ทําลายสารพิษ 
 (10)  ถุงน้ําดี  ทําหนาท่ี  เกบ็น้ําดี  ปลอยน้ําดีลงสูลําไสเล็กสวนตน 
 (11)  ตับออน  ทําหนาท่ี   
 ก.  สรางน้ํายอย  ปลอยลงสูลําไสเล็กสวนตน 
 ข.  สรางอินซูลิน  เพื่อควบคุมน้ําตาลในเลือด  ถาขาดอินซูลินจะเปน
เบาหวานผลของการนวดตอระบบทางเดินอาหาร 
 ค.  เพิ่มความตึงตัวของระบบทางเดินอาหาร 
 ง.  เกิดการบบีตัวของกระเพาะและลําไส  ทําใหเจริญอาหาร  ทองไมอืดเฟอ 
  2.2.5  รางกายของคนเรา  2  เขาและขา 
 1)  กระดูกรยางคขา 
   กระดูกเชิงกราน  เปนท่ีอยูของไสตรง  กระเพาะปสสาวะ  และอวัยวะสืบพันธุ
ภายใน  ทางดานหนาของขอบกระดูกเชิงกรานจะคลําพบปุมกระดูกของขอบกระดูกเชิงกราน  
ทางดานหลังจะคลําพบขอบของกระดูกเชิงกราน  ซ่ึงอยูตรงกับกระดูกสันหลังชวงเอวช้ินท่ี  4   
   กระดูกตนขา  สวนหวัของกระดกูตนขามีลักษณะกลม  เช่ือมตอกับกระดูกเชิงกราน
เปน  “ขอสะโพก” 
   กระดูกสะบา  ชวยใหขามีแรง  วิ่งไดสะดวก 
   กระดูกหนาแขงดานในและดานนอก  หัวกระดูกหนาแขงดานในจะเชื่อมตอ
กับหัวกระดูกตนขาเปน  “ขอเขา”  กระดูกหนาแขงดานในสามารถ  คลําไดตลอดความยาว  บริเวณ
ปลายของมันจะเปนตุมในกระดูกหนาแขงดานนอก  สามารถคลําไดบริเวณหัวกระดูก  และบริเวณ
ปลายของมันจะเปนตาตุมนอก 
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   กระดูกขอเทา  มี  7  ช้ิน  กระดูกนิ้วเทา  มีขางละ  14  ช้ิน  กระดูกฝาเทา  มีขางละ  
5  ช้ิน  ลักษณะฝาเทามีรูปรางโคง  ชวยลดแรงกระเทือนเวลาเดินหรือวิ่ง  และไมทําใหเจ็บเวลาเดิน  
ดูจากภาพ  10 
 

 
 
ภาพ  10  กระดูกรยางคขา 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 25) 
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  สลักเพชร  ขอตอระหวางกระดูกเชิงกรานและกระดูกกระเบนเหน็บเรียกวา  
สลักเพชร  ดูจากภายนอกจะเห็นเปนรอยบุมหรือสลักยิ้มท่ีกน  การปวดท่ีสลักเพชรอาจมีสาเหตุจาก
การกดทับท่ีรากประสาทเอว  ซึ่งมักปวดราวทางดานหลังของตนขาและหนาแขงดานนอก
ซ่ึงไมควรนวด 
  การเคล่ือนไหวของขอในรยางคขา 
  ขอสะโพก  สามารถเคล่ือนไหวไดทุกทิศทางเชนเดียวกับขอไหล  คือ  งอขอ
สะโพก  เหยียดขาไปทางดานหลัง  กางขา  หุบขา  หมุนขาออกนอก  และหมุนขาเขาในได 
  ขอเขา  ทําหนาท่ีคลายบานพบั  คือ  สามารถงอและเหยียดได 
  ขอเทา  ทําใหเราสามารถกระดกขอเทาขึ้น  ถีบปลายเทาลง  หันฝาเทาเขาใน  
หันฝาเทาออกนอก  
 2)  กลามเนื้อขาท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับการนวดไดแก 
  กลามเนื้อกน  ทําหนาท่ี  เหยียดขา  และกางขา 
  กลามเนื้อตนขาดานหลัง  ทําหนาท่ีงอเขา 
  กลามเน้ือนอง  ทําหนาท่ีเขยงปลายเทาและชวยงอเขา  มีเอ็นรอยหวายเกาะติดกบั
กระดูกสนเทา 
  กลามเนื้อกระดกปลายเทาข้ึน  อยูขางกระดูกหนาแขงในทางดานนอก 
  3)  เสนประสาทขา  ท่ีสําคัญและตองระมัดระวังในการนวด  คือ  เสนประสาท
ท่ีเล้ียงกลามเนื้อตนขาดานหนา  เปนเสนประสาทซ่ึงมาจากรางแหประสาทเอว 
  เสนประสาทที่เลี้ยงกลามเนื้อตนขาดานหลัง  เปนเสนประสาทซึ่งมาจาก
รางแหประสาทกระเบนเหน็บ  จะกดพบเปนลําของเสนประสาทบริเวณใตแกมกน  วิ่งลงไปท่ีขอพับเขา  
แลวแยกเปน  2  แขนง  แขนงหนึ่งไปเลี้ยงกลามเนื้อนอง  อีกแขนงออมมาทางดานขางของคอ
กระดูกหนาแขงนอก  ใหแขนงเล้ียงกลามเน้ือกระดกปลายเทาข้ึน  การกระแทก  หรือกดเสนประสาทน้ี
จะทําใหเสียวแปลบลงไปท่ีเทา  ถาเสนประสาทนี้ชํ้าจะทําใหกระดกเทาไมข้ึน  จึงไมควรนวดบริเวณ
คอกระดูกหนาแขงนอก 
 4)  หลอดเลือดขา  ที่สําคัญและตองระมัดระวังในการนวด  คือ  หลอดเลือดแดง
บริเวณหนาตนขา  ซ่ึงสามารถคลําชีพจรไดตรงบริเวณขาหนีบ  โดยอยูตรงกลางระหวางหลอดเลอืดดาํ  
และเสนประสาทท่ีเล้ียงกลามเนื้อตนหนาขาดานหนา  การปดเปดประตูลมโดยการกดหลอดเลือดแดง
บริเวณนี้จะตองระวังอยากดถูกเสนประสาท  และไมควรกดนานเกิน  45  วินาที  เพราะจะทําใหเกิด
อาการชาตามสวนปลายของหลอดเลือดได  เพราะปลายประสาทขาดเลือดไปเล้ียง 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

29 

  หลอดเลือดแดงที่ขอพับเขา  เปนบริเวณที่สามารถคลําชีพจรไดเชนกัน  
เพราะไมมีกลามเนื้ออยูบริเวณนั้น  จึงควรกดเบาๆ 
  หลอดเลือดแดงบริเวณหลังเทา  อยูระหวางกระดูกฝาเทาชิ้นที่  1  และ  2  
ก็สามารถคลําชีพจรไดเชนกัน 
  หลอดเลือดดําท่ีขา  ทําหนาท่ีนําเลือดดําจากเทากลับสูหัวใจโดยอาศัยแรงบีบของ
กลามเนื้อขา  มีล้ินเล็กๆ ปองกันไมใหเลือดดําไหลยอนกลับลงเทา  ในคนท่ีเปนเสนเลือดขอดท่ีเทา  
จะมีความผิดปกติของล้ินดังกลาวทําใหเลือดดําค่ังท่ีปลายเทา  หลอดเลือดดําซึ่งมีผนังบางอยูแลว
จึงคอยๆ โปง  และถูกยืดออกจนขดเปนกอน  การนวดโดยการลูบหนักๆ  จากขอเทาข้ึนไปยังขอพับ
บริเวณขาออนสลับกับการคลึงกลามเนื้อขา  จะชวยไลเลือดดํากลับเขาสูหัวใจมากข้ึน 
 5)  ตอมน้ําเหลือง  มีตอมน้ําเหลืองท่ีขางขาหนีบ  การนวดรุนแรงบริเวณนี้อาจทําให
เกิดการอักเสบของตอมน้ําเหลืองได   
   2.2.6  รางกายของคนเรา  3  หลัง 
  1)  กระดกูชวงลําตัว  กระดกูสันหลัง  ประกอบดวยกระดกูช้ินเล็กๆ วางเรียงซอนกัน  
มีท้ังหมด  33-34  ช้ิน  แบงเปน 
  (1)  กระดูกสันหลังชวงคอ  มี  7  ช้ิน 
              (2)  กระดูกสันหลังชวงอก   มี  12  ชิ้น   เปนสวนที่ เคลื่อนไหวไดนอย   
เพราะมีกระดูกซ่ีโครงคํ้าอยูอาจหมุนตัวไดเล็กนอย  โดยใชกระดูกชวงอกสวนลางๆ 
  (3)  กระดูกสันหลังชวงเอว  มี  5  ช้ิน  เปนกระดูกสันหลังท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด  
เพราะตองรับน้ําหนักมากท่ีสุด  หมอนรองกระดูกก็มีขนาดใหญ  และหนาท่ีสุดดวย 
  (4)  กระดูกกระเบนเหน็บมี  5  ชิ้น  เชื่อมติดกันเปนชิ้นเดียวเมื่ออายุ  23  ป  
ไมมีหมอนรองกระดูก  และเคล่ือนไหวไมได 
  (5)  กระดกูกนกบมี  4-5  ช้ิน  เช่ือมติดกันไมมีหมอนรองกระดกูและเคล่ือนไหว
ไมได 
  การเคล่ือนไหวของเอว   

  ขอตอกระดูกสันหลังชวงเอวทําใหเราสามารถเคล่ือนไหวในลักษณะกมตัวลง  
แอนตัวไปขางหลัง  บิดตัวไปทางซายและขวา  เอียงตัวไปทางดานขางทางซายและขวา 

  หมอนรองกระดูกสันหลัง   
  ระหวางกระดูกสันหลังแตละช้ิน  จะมีหมอนรองกระดูก  หมอนรองกระดูก

เปนสวนท่ีมีความยืดหยุน  ชวยลดแรงกระแทก  และทําใหเราสามารถงอหรือแอนหลังไดดีข้ึน  
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นอกจากนี้กระดูกสันหลังยังมีเอนและกลามเนื้อตาง  ๆมายึดมากมาย  ชวยใหกระดูกสันหลังมีความม่ันคง  
แข็งแรง  และเคล่ือนไหวได  ดูจากภาพ  11 

 
 

ภาพ  11  หมอนรองกระดกูสันหลัง 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 26) 
 

     สวนโคงของกระดูกสันหลัง   
     ถามองกระดูกสันหลังจากดานขาง  จะเห็นมีโคงไปมา  คือมีโคงมาทางดานหนา  

2  โคง  ไดแก  ชวงคอ  และเอว  และมีโคงไปทางดานหลัง  2  โคง  ไดแก  ชวงอก  และกระเบนเหน็บ  
ถามองจากดานหนาไปหลัง  จะเห็นกระดูกสันหลังเปนแนวตรง 

     การที่กระดูกสันหลังของเรามีโคงในลักษณะนี้  มีประโยชนเหมือนสปริง  คือ
ชวยลดแรงกระเทือนท่ีเกิดกับศีรษะ  ซ่ึงมีสมองอยูไดเปนอยางมาก  ท้ังยังชวยใหเราสามารถกมเงย
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

     ถาสวนโคงของกระดูกสันหลังมีมาก  คือ  มองเห็นหลังงุม  เอวแอน  กลามเนื้อ
บริเวณหลังตองรับภาระมาก  ทําใหมีอาการปวดหลังได  ดูจากภาพ  12 
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ภาพ  12  สวนโคงของกระดูกสันหลัง 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 27) 
 
   ชองกระดูกสันหลัง – ไขสันหลัง  หนาท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของกระดูกสันหลัง
ก็คือ  เปนท่ีอยูของไขสันหลัง  โดยกระดูกสันหลังแตละชิ้นจะมีรูกระดูกสันหลังอยูตรงกลาง  
เม่ือกระดูกสันหลังเรียงซอนกัน  ชองเหลานี้จะอยูตรงกันและยาวติดตอกันไปตลอดหลัง  เรียกวา  
ชองกระดูกสันหลัง  ซ่ึงเปนท่ีอยูของไขสันหลังท่ีออกมาจากสมอง 
   ถาหมอนรองกระดูก  หรือตัวกระดูกท่ีแตกหัก  หรือมีหินปูนเกาะ  ยื่นเขาไป
ในชองนี้  ก็อาจไปกดเบียด  หรือระคายเคืองไขสันหลัง  หรือรากประสาทไขสันหลัง  ทําใหเกิด
อาการปวดราวเสียวชาไปท่ีแขนหรือขาได 
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  กระดูกไหปลารา  มี  2  ขาง  เช่ือมติดดวยกระดูกหนาอก  ชวยในการแอนอก
ไปดานหลัง 
  กระดูกอก  มี  3  ชิ้นติดกัน  ตอกับกระดูกไหปลาราและกระดูกซี่โครง  
สวนปลายของกระดูกอก  คือล้ินป  ซ่ึงเปนกระดูกออน 
  กระดูกซ่ีโครง  มี  12  คู  ขางละ  12  ช้ิน  ทางดานหลังติดกับกระดูกสันหลัง
ชวงอก  ทางดานหนาเช่ือมติดกับกระดูกอกเปนสวนใหญ  ยกเวนคูท่ี  11,12  ซ่ึงเรียกวา  ซ่ีโครงลอย  
กระดูกซ่ีโครง  ทําหนาท่ีปองกันปอดและหัวใจ   
  การนวดโดยข้ึนไปเหยียบหลัง  อาจทําใหกระดูกสันหลังหัก  และท่ิมเขาไปใน
ไขสันหลัง  ทําใหเปนอัมพาตคร่ึงทอน  หรือกระดูกซ่ีโครงหัก  ตกเลือดในชองปอดถึงตายได 
 2)  กลามเน้ือหลัง  กลามเนื้อเปนส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน  เปนกลามเนื้อบาและหลัง  
ชวยในการยกไหลขึ้น  กดไหลลง  และแบะไหล   กลามเนื้อปก  ทําหนาที่  โหนตัวและวายน้ํา  
ดูจากภาพ  13 
 

 
  ภาพ  13  กลามเนื้อหลัง 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 28) 
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3) เสนประสาทหลัง  
  (1)  เสนประสาทไขสันหลังชวงอก  มีขางละ  12  เสน (12  คู) ไปเล้ียงกลามเนื้อหลัง  
กลามเนื้อระหวางซ่ีโครง  กลามเนื้ออก  หนาทอง  และแขนบางสวน 
  (2)  เสนประสาทไขสันหลังชวงเอว  มีขางละ  5  เสน  (5  คู) 
  (3)  เสนประสาทไขสันหลังชวงกระเบนเหน็บ  มีขางละ  5  เสน  (5  คู) 
  (4)  เสนประสาทไขสันหลังชวงกนกบ  มีขางละ  1 – 3  เสน  (1 – 3  คู) 

  เสนประสาทไขสันหลังชวงเอวคูท่ี  1–4  ใหแขนงรวมกันเปนรางแหประสาทเอว
ไปเล้ียงกลามเนื้อหลังสวนลาง  ตนขาดานหนา  และหนาแขงดานใน 
  เสนประสาทไขสันหลังชวงเอวคูที่  4–5  และชวงกระเบนเหน็บคูที่  1–5  
ใหแขนงรวมกันเปนรางแหประสาทกระเบนเหน็บ  ไปเลี้ยงกลามเนื้อกน  สะโพกดานขาง  
ตนขาดานหลัง  และสวนใหญของหนาแขงและเทา  ดูจากภาพ  14 
 

 
 
ภาพ  14  เสนประสาทไขสันหลัง 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 29) 
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 ถามีความผิดปกติที่กระดูกสันหลังชวงใด  เชน  หมอนรองกระดูกเคลื่อนไป
กดทับรากประสาทไขสันหลัง  หรือมีหินปูนเกาะและไประคายเคืองถูกรากประสาท  จะทําใหมี
อาการปวดราวเสียวชาไปตามเสนประสาท  เชน  ถารากประสาทเอวถูกกดทับ  อาจจะมีอาการ
ปวดราวเสียวชาไปดานหลังของขาและหนาแขง  การทดสอบวารากประสาทถูกกดทับหรือไมนั้น  
สามารถทําไดงายๆ  โดยการใหผูถูกนวดนอนหงาย  ยกขาขางท่ีปวดข้ึน  โดยใหหัวเขาเหยียดตรง  
จะยกไดไมตั้งฉากกับพื้น  โดยเฉพาะถายกขาแลวมีอาการปวดหลังหรือปวดราวลงมาตามขา 
  2.2.7  รางกายของเรา  4  ไหลและแขน 
 1)  กระดูกรยางคแขน 
  กระดูกสะบัก  สามารถคลําไดเกือบตลอดท้ังช้ิน 
  กระดูกไหปลารา  มี  2  ขาง  เชื่อมติดดวยกระดูกหนาอก  ชวยในการแอนอก
ไปดานหลัง 
  กระดูกตนแขน  สวนหัวของกระดูกตนแขนมีลักษณะกลม  เช่ือมตอกับกระดูก
สะบักเปน  ขอไหล 
  กระดูกแขนดานในและดานนอก  เช่ือมตอกับปลายกระดูกตนแขนเปน  ขอศอก  
กระดูกขอมือ  มี  8  ช้ิน  กระดูกฝามือ  มี  5  ช้ิน  และกระดูกนิว้มือ  มี  14  ช้ิน 

  การเคล่ือนไหวของขอตางๆ ในรยางคแขน  
  ขอไหล เบาขอไหลตื้น  ทําใหกระดูกตนแขนสามารถเคลื่อนไหวได
ทุกทิศทุกทาง  คือ  กางแขน  หุบแขน  ยกแขนขึ้น  เหยียดแขนไปดานหลัง  หมุนแขนออกนอก  
หมุนแขนเขาใน  เหยียดและงอแขนในแนวระดับ 
  ขอไหลเปนขอท่ีหลุดไดงาย  โดยเฉพาะถากลามเนื้อแขนเปนอัมพาต  ดังนัน้
ในคนไขท่ีเปนอัมพาตคร่ึงซีก  จึงหามฉุดกระชากแขน  หรือดัดดึงแขน 
  ขอศอก   เปนขอที่มีลักษณะคลายบานพับ   ทําใหงอขอศอก   และ 
เหยียดขอศอกได 
  ขอตอระหวางกระดูกแขนดานในและนอก   ทําใหคว่ําและหงายมือได 
  ขอมือ  ทําใหเรากระดกขอมือข้ึนและกระดกขอมือลง  เอียงฝามือ
เขาทางดานใน และออกทางดานนอกได 
  ขอนิ้วมือ  ทําใหสามารถงอนิ้วได  และเหยยีดนิว้  กางออก  และหุบเขาได 
          2)  กลามเนื้อไหลและแขน  เนื่องจากหัวไหลมีการเคล่ือนไหวไดมาก  จึงหลุดออกงาย  
ตองอาศัยกําลังของกลามเนื้อชวยยืดไวตลอดเวลา  กลามเนื้อท่ีสําคัญและเกี่ยวของกับการนวด  ไดแก 
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  กลามเนื้อส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน  เปนท้ังกลามเนื้อบาและหลัง  ชวยในการยกไหลข้ึน  
กดไหลลง  แบะไหล  และหนุนศีรษะไปอีกดาน  ดจูากภาพ  15 
  

 
 
ภาพ  15  กลามเนื้อแขน 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 30) 
 
 กลามเนื้อสามเหลี่ยม  ปกคลุมหัวไหล  โดยทอดมาจากกระดูกไหปลารา  
กระดูกสะบักสวนบน  ปลายกลามเนื้อรวมเปนเอ็นยึดเกาะท่ีปุมดานนอกของกระดูกตนแขนทําหนาท่ี
กางแขน  หุบแขนและงอขอศอก  บริเวณกึ่งกลางของกลามเนื้อสามเหล่ียม  มีถุงน้ําหลอเล้ียงขอตอ
อยูใตกลามเน้ือนี้  การกดบริเวณนี้  อาจทําใหถุงน้ําอักเสบซ่ึงรุนแรงมากเกิดอาการบวม  แดง  รอน
อยางเฉียบพลัน  จึงไมควรกดท่ีกึ่งกลางหัวไหล 
 กลามเนื้อลูกหนู  ทําหนาท่ี  งอขอศอก 
 กลามเนื้อตนแขนดานหลัง  ทําหนาที่  ตรงขามกับกลามเนื้อลูกหนู  คือ  
เหยียดขอศอก 
 กลามเนื้อเหยยีดขอมือและนิ้วมือ  

 กลามเนื้องอขอมือ  และน้ิว 
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 3)  เสนประสาทแขน  เปนเสนประสาทท่ีมาเล้ียงแขนเปนแขนงตางๆ ของรางแห
ประสาทสวนแขน  ซ่ึงต้ังตนจากเสนประสาทท่ีออกจากกระดูกสันหลังชวงคอรวมกันเปนกลุม  
ลอดใตกระดูกไหปลาราและรักแร  แลวแยกเปนแขนงตางๆ ไปเล้ียงแขน 
  การปดเปดประตูลม   บริเวณรักแร  จะตองระมัดระวัง เปนอยางมาก  
เพราะถากดถูกเสนประสาท  บริเวณนี้จะเกิดอาการเสียวแปลบลงท่ีแขนเปนอันตรายได 
  เสนประสาทท่ีไปเล้ียงแขนแขนงหนึ่งที่อยูดานหลัง  และเยื้องทางดานใน
ของปลายศอก  ซ่ึงไปเล้ียงกลามเนื้องอขอมือ  และน้ิวมือทางดานใน  และเล้ียงกลามเน้ือเนินเล็กที่ฝามือ  
ถาชนถูกเสนประสาทแขนงนี้  จะทําใหมีอาการเสียวแปลบไปตามดานขางของนิ้วกอยทันที  
การนวดเสนประสาทนี้  จึงอาจทําใหนิ้วมืองอไมได  และมีการลีบเล็กของกลามเนื้อเนินเล็ก
ของฝามือได  ดูจากภาพ  16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภาพ  16  เสนประสาทแขน 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา  31) 
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  4)  หลอดเลือดบริเวณแขน  บริเวณรักแรมีหลอดเลือดแดง  สามารถคลําชีพจรได  
ถัดมาจะเปนหลอดเลือดแดงตนแขนซึ่งคลําชีพจรไดที่ขอพับศอกดานหนา  ซึ่งใชวางหูฟง
ในการวัดความดันโลหิต  หลอดเลือดนี้จะใหแขนงดานใน  สามารถคลําชีพจรไดท่ีขอมือทางดานใน
เชนเดียวกัน 
  การกดท่ีรุนแรงบริเวณหลอดเลือดแดงดังกลาว  อาจทําใหหลอดเลือดแดงฉีกขาด
เกิดอาการบวมตลอดแขน  ดังนั้นจึงไมควรกดแรงเกินไป  ดูจากภาพ  17 
 

   

 
ภาพ  17  หลอดเลือดแดงแขน 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา  32) 
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  2.2.8  รางกายของเรา  5  ศีรษะและคอ 
         1)  กระดูกท่ีศีรษะและคอ  กระดูกกะโหลกศีรษะทําหนาท่ีหอหุนปองกันสมอง

จากอันตรายตางๆ  ประกอบดวยกระดูกหลายช้ินมาตอกัน 
  กระหมอมดานหนา  มีกระดูกทายทอยและกระดูกดานขางศีรษะทั้ง  2  ชิ้น
มาตอกันเปนรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน  กระหมอมนี้จะปดตอนเด็กอายุได  2  ขวบ 
  กระหมอมดานหลัง  มีกระดูกทายทอยและกระดูกดานขางศีรษะทั้ง  2  ชิ้น
มาตอกันเปนรูปสามเหล่ียม  กระหมอมนี้จะปดตอนเด็กอายุได  2  เดือน 
  กระหมอมมีประโยชนสําหรับเวลาคลอด  ศีรษะเด็กจะไดเหลื่อมหรือเกยกัน
และเล็กลง  ทําใหคลอดไดงาย  และยังเปนจุดท่ีใชใหน้ําเกลือ  ยาทางหลอดเลือดดําแกทารกไดอีกดวย 
  บริเวณกระหมอมตอนคลอดใหมๆ จะปกคลุมไปดวยพังผืดและหนังศีรษะเทานั้น  
การเคาะศีรษะเด็กหรือกระแทกถูกบริเวณน้ีจะกระทบกระเทือนตอสมองโดยตรง  ทําใหสมองบาดเจ็บ
และพิการได  กลายเปนเด็กท่ีหัวทึบมีความผิดปกติของการเคล่ือนไหวในผูใหญไมมีขอหามในบริเวณน้ี
  ทัดดอกไม  อยูบริเวณหนาตอกับหูแถวๆ ขมับ  เปนสวนที่บางที่สุดของ
กะโหลกศีรษะมีกระดูก  4  ช้ินมาตอกัน  ถาถูกกระแทกแรงๆ จะทําใหกระดูกแตกทิ่มแทงเขาเนื้อ
สมอง  ทําใหเลือดออกในสมองถึงตายได  ถานวดบริเวณนี้ใหคลึงเบาๆ อยากดแรง 

  บนกะโหลกศีรษะ  มีเฉพาะเยื่อหุมกระดูก  พังผืด  และหนังศีรษะหุม  การนวด
บนศีรษะ  สามารถกระทําได  (แตตองแนใจวากระดูกเช่ือมติดกันดีแลว)  ชวยใหเลือดหลอเล้ียงดีข้ึน  
ทําใหผมดกดําและรูสึกสบาย  ดูจากภาพ  18 

 

 

ภาพ  18  ดานขางของกะโหลกศีรษะ 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 33) 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

39 

 

   กระดกูสันหลังชวงคอ  มี  7  ช้ิน  ถากมคอจะเหน็กระดูกคอช้ินท่ี  7  นูนเดนข้ึนมา 
  การเคล่ือนไหวของคอ 

 (1)  สายหนา  ใชขอตอระหวางกระดกูคอช้ินท่ี  1  และ  2 
 (2)  พยักหนา  ใชขอตอระหวางกระดูกกะโหลกศีรษะ  และกระดูกคอ
ช้ินที่  1   
 (3)  กมหนา  เงยหนา  ใชกระดูกคอท้ัง  7 
 (4)  หนัหนาไปทางซายและขวา  ใชกระดกูคอท้ัง  7 
 (5)  เอียงคอเอาหูแนบบา  ใชกระดูกคอท้ัง  7 

         2)  กลามเนื้อใบหนาและคอ  กลามเนื้อใบหนา  ทําหนาที่ในการแสดงสีหนาตางๆ  
เชน  รองไห  หัวเราะ  โกรธ  เปนตน  ดจูากภาพ  19 

  กลามเนื้อหมุนคอ  หรือหันหนา 
  กลามเนื้อส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน  เปนท้ังกลามเนื้อบาและหลัง  ชวยในการยก
ไหลข้ึน  กดไหลลง  แบะไหล  และหมุนศีรษะไปอีกดาน 
  

 

ภาพ  19  กลามเนื้อใบหนา 
(ท่ีมา : โครงการฟนฟูการนวดไทย  มูลนธิิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2540, หนา 34) 
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          3)  เสนประสาทหนาและคอ ท่ีสําคัญและตองระวัง  คือ 
  (1)  เสนประสาทสมองคูที่  7  เลี้ยงกลามเนื้อหนา  แตกแขนงเปน  5  แขนง  
ท่ีบริเวณหนาหู  ซ่ึงเปนบริเวณที่ไมควรนวดอยางรุนแรง  เพราะจะทําใหเปนอัมพาตปากเบ้ียวได
  (2)  เสนประสาทสมองคูท่ี  10  ผานลงมาตามบริเวณดานขางของคอเหนือกระดูก
ไหปลารา  ไปควบคุมการเตนของหัวใจ  การกดถูกบริเวณนี้  จะทําใหหัวใจเตนชาลงได 
  (3)  รางแหประสาทสวนแขน  ประกอบดวย  เสนประสาทไขสันหลังท่ีออกจาก
ไขสันหลังชวงคอ  รวมกันเปนกลุมลอดใตกระดูกไหปลารา  แลวแยกแขนงไปเล้ียงแขน  การกดบริเวณ
เหนือกระดูกไหปลารา  บริเวณท่ีมีเสนประสาทนี้จะทําใหแขนชาได 
 4)  หลอดเลือดบริเวณคอ  ท่ีสําคัญและตองระมัดระวัง  คือ  หลอดเลือดแดงเล้ียงสมอง  
การกดหลอดเลือดนี้จะทําใหความดันลดลง  หนามืด  ตาลายได  และถากดนานๆ อาจทําใหสมอง
ขาดออกซิเจนถึงตายได  จึงไมควรกดหรือปดเปดประตูลมท่ีหลอดเลือดนี้ 
          5)  อวัยวะอ่ืนๆ บริเวณใบหนาและคอ  ท่ีสําคัญและตองระมัดระวัง  คือ   
  ตอมน้ําลาย  อยูบริเวณหนาหู  และใตขากรรไกรลาง 
  ตอมน้ําเหลือง  บริเวณใตคางและดานหนาของคอ  ไมควรนวด  เพราะจะทาํให
อักเสบได 
  ตอมไทรอยด  อยูดานหนาของคอ  ไมควรนวด  เพราะจะทําใหอักเสบหรือ
เจ็บปวดมาก  และเลือดออกไดงายมาก 
  สรุปไดวา  ท่ีดานหนาของคอ  ใตคาง  และฐานของคอ  เหนือกระดูกไหปลาราข้ึนมา  
ไมควรทําการนวด  ดานหลังของคอเปนบริเวณที่คอนขางปลอดภัย  เพราะสวนใหญเปนกลามเน้ือ  
มักมีอาการปวดเม่ือยและเกิดความเครียด  ทําใหปวดศีรษะได  การนวดท่ีทายทอยลงมาถึงตนคอ
และบา  จะชวยบรรเทาอาการเหลานี้ไดเปนอยางดี  ไมควรดัดดึงคอ  เพราะกระดูกคออาจเคล่ือนไป
กดทับถูกเสนปราสาท  ทําใหปวดราวชาลงตามแขน  และกลามเนื้อแขนเปนอัมพาตได   
  2.2.9  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการนวดแผนไทย 

  ศักดิ์ชัย  จันทรสงเคราะห  (2545, หนา 170)  ไดกลาวไววา  อาการปวดเมื่อยท่ัวไปของ
รางกายท่ีผูปวยไมสามารถบอกถึงตําแหนงจากอาการปวดไดท่ีแนนอน  มักจะพบในทุกเพศทุกวัย  
โดยเฉพาะในผูสูงอายุจะเปนมากกวาในวัยอ่ืนๆ  โดยมีอาการปวดเม่ือยตามกลามเนื้อ  และเสนเอ็น
โดยท่ัวไป  หรือบางสวนของรางกาย  เชน  ปวดเมื่อยแขน  ปวดเม่ือยขา  ปวดเม่ือยหลัง  การนวด
เพื่อแกอาการปวดเมื่อย  หมอนวดพื้นบานจะทําการนวดเพื่อใหกลามเนื้อคลายตัวใหมากที่สุด  
สวนมากจะนวดประกอบน้ํามันท่ีผสมน้ํามันหอมระเหย  โดยทําการนวดเร่ิมตนการนวดข้ันพื้นฐาน
บริเวณขาดานใน  และดานนอก  โดยจัดใหผูปวยนอนหงาย  จากนั้นทําการนวดข้ันพื้นฐานบริเวณทอง  
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จากน้ันทําการนวดข้ันพื้นฐานบริเวณแขนดานซายและดานขวา  จากนั้นใหผูปวยนอนตะแคงเขาคู
ทําการนวดข้ันพื้นฐานบริเวณขาดานในและขาดานนอก  จากนั้นทําการนวดข้ันพื้นฐานบริเวณหลัง  
จากนั้นใหผูปวยนอนคว่ําแลวทําการนวดขั้นพื้นฐานบริเวณหลัง  จากนั้นใหผูปวยนั่งทําการนวด
ข้ันพื้นฐานบริเวณหลัง  ทําการนวดข้ันพื้นฐานบริเวณบา  จากนั้นทําการนวดข้ันพื้นฐานบรเิวณโคงคอ  
จากนั้นทําการนวดข้ันพื้นฐานบริเวณศีรษะดานหลัง  จากนั้นทําการนวดข้ันพื้นฐานบริเวณดานหนา  
จากน้ันทําการนวดข้ันพื้นฐานบริเวณแขนดานซายและทางดานขวาแลวนวดมือ  จากนั้นหมอนวด
จะทําการดัดตัวใหผูปวย  โดยยื่นมือท่ีประสานไปขางหนา  แขนแตละขางกดแตละบา  เลื่อนแขน
ท่ีกดไหลกดท่ัวไหล  จากนั้นยกมือท่ีประสานมาท่ีบาขางเดียว  แขนขางหนึ่งกดบนบาเล่ือนข้ึน- ลง  
โดยแขนอีกขางหน่ึงดันขางหูสลับแขนกดบาอีกขาง  ใหผูปวยประสานมือไวท่ีทายทอย  หมอนวด
วางแขงไวท่ีตนขา  มือสอดใตแขนมือโผลข้ึนมาจับขอมือ  ดันขางท่ีกดโนมไปขางหนา  คลายตัว  
แลวกลับเปล่ียนขางกดและโนมตัว  จากนั้นทําการนวดข้ันพื้นฐานบริเวณศีรษะดานหลังเปนอันเสร็จ
ข้ันตอน     
 สรุปไดวา  การนวดแผนไทย  หมายถึง  วิธีการบําบัด  และการรักษาโรคท่ีมีมาแตโบราณ  
โดยการสัมผัสกดลงบนรางกายอยางมีระบบ  เพ่ือผอนคลาย  และรักษาพยาบาลโดยการแทนการใชยา  
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาการนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์  โดยจัดทําโครงการฝกอบรม
หมอนวดท่ีสถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  เพื่อตองการใหหมอนวดมีความรู  มีความชํานาญ
ในการนวดแผนไทย  และคาดวาเม่ือกระบวนการฝกอบรมเสร็จ  หมอนวดทุกคนท่ีผานการฝกอบรม  
สามารถใหบริการไดมาตรฐานตามการประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐ 
 

2.3  การใหบริการนวดแผนไทย 
 
  2.3.1  ความหมายของการบริการ  ไดมีผูใหความหมายของคําวาบริการ  (service)  

ไวหลายความหมาย  เชน 
  วราภรณ  พุทธวิถี  (2546, หนา 9)  กลาววา  การบริการ  หมายถึง  การใหท้ังรูปธรรมและ
นามธรรมในเชิงความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตองและดวยอัธยาศัยเปนพื้นฐานซ่ึงจะสามารถพิจารณา
การใหไดใน  3  ลักษณะดวยกันคือ  1 ใหดวยความเต็มใจ  2. ใหดวยความโกรธ  3. ใหดวยเหตุผล  
ซ่ึงส่ิงท่ีลูกคาตองการก็คือการใหดวยเหตุผลและการใหบริการที่ดีจะตองมีความเขาใจในพฤติกรรม

มนุษยโดยยึดถือความพอใจความตองการของผูรับบริการ (ลูกคา) เปนหลัก  โดยผูใหบริการจะตองมี
ความพรอมท้ังดานรางกาย  จิตใจ  ไหวพริบและปฏิภาณอยูตลอดเวลา 
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  ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2540, หนา  344)  กลาววา  การบริการ  (Services)  เปนกิจกรรม
ผลประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีสนองความตองการแกลูกคา  เชน  โรงเรียน  ธนาคาร  ฯลฯ 
  ศิริพร  ตันติพูลวินัย  (2538,  หนา  71)  กลาววา  คําวาบริการ  ตามความหมายของสมาคม
การบริการแหงประเทศไทย  หมายถึง  เปนงานที่เราทําเพื่อผูอ่ืน  ทําแลวผูอ่ืนไดรับประโยชน  ผูอ่ืน
ไดรับความพึงพอใจ  และผูกระทําตองมีความสุขในงานท่ีทําดวย 
  จากความหมายท่ีไดกลาวถึงท้ังหมดขางตนสามารถสรุปไดวา  บริการหมายถึง  กิจกรรม
หรือการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความตองการแกลูกคาหรือผูใชบริการ  โดยมีความพึงพอใจทั้งผูให
และผูรับ   

  2.3.2  แนวคิดเก่ียวกับการใหบริการ 
 1)  ความหมายของการใหบริการ  ในงานวิจัยนี้  ไดรวบรวมความหมายของ
การใหบริการจากแนวคิดของหลายทานไวดังนี้   

  วีระรัตน  กิจเลิศไพโรจน  (2547, หนา  14)  ใหความหมายวา  การใหบริการ  
หมายถึง  การกระทํา  พฤติกรรม  หรือการปฏิบัติท่ีฝายหนึ่งเสนอใหอีกฝายหนึ่ง  โดยกระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของหรือไมก็ได  เนื้อแทของส่ิงท่ีเสนอใหนั้นเปนการกระทํา
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติการ  ซึ่งไมสามารถนําไปเปนเจาของได  โดย  วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน  
(2539, หนา 7)  เพิ่มเติมวา  การใหบริการ  หมายถึง  สิ่งที่จับ  สัมผัส  แตะตองยาก  และ
เปนส่ิงท่ีเส่ือมสูญสลายไปไดงาย  บริการจะไดรับการทําข้ึน  และจะสงมอบสูผูรับบริการ  เพ่ือใช
สอยบริการนั้นๆ  โดยทันที  หรือ  ในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการใหบริการ  ซ่ึง  ณัฎฐพันธ  
เขจรนันทน  และคนอ่ืนๆ  (2545,  หนา  29)  ใหความหมายวา  การใหบริการ  หมายถึง  คุณภาพ
ของการใหบริการ  ท่ีมีความแตกตางจากการผลิตสินคา  คุณภาพของงานใหบริการ  ประกอบไปดวย  
ความนาเชื่อถือ  การตอบสนองความตองการ  ความสามารถ  การเขาถึงได  ความสุภาพ  
การติดตอส่ือสาร  ความนาเช่ือถือ  ความปลอดภัย  ความเขาใจลูกคา  และสามารถรูสึกไดในความพรอม
และความใสใจในการใหบริการ  โดยสอดคลองกับแนวคิดของ  ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ  (2547,  
หนา 18)  ท่ีวา  การใหบริการ  หมายถึง  กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน  
ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ  โดยสินคาท่ีมีตัวตนนั้น  ตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการ  
จนนําไปสูความพึงพอใจได 

   จิรุตม  ศรีรัตนบัลภ  (2537, หนา  169-178)  ไดกลาววาการบริการ  หมายถึง
การปฏิบัติหรือดําเนินการท่ีคนกลุมหนึ่งเสนอใหคนอีกกลุมหนึ่ง  เพื่อตอบสนองความตองการ     
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   สรุปไดวา  การใหบริการ  หมายถึง  การกระทําในการใหความสะดวก
ในดานตางๆ ของการใหบริการ  เพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ
ในการใหบริการนั้น 
 2)  องคประกอบของคุณภาพในการบริการ  คุณภาพในการบริการจะมีองคประกอบ
ดังนี้  (ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ, 2547, หนา  106)   
  (1)  ส่ิงท่ีสัมผัสได  ไดแก  เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ  เชน  เคร่ืองคอมพิวเตอร  
ปายประชาสัมพันธ  ท่ีจอดรถ  การตกแตงสํานักงาน  เปนส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ีสัมผัสได 
  (2)  ความเชื่อถือและไววางใจได  เปนความสามารถในการมอบบริการ  
เพื่อสนองความตองการไดตรงวัตถุประสงคของการบริการนั้น  ภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
  (3)  ความรวดเร็ว  เปนความตั้งใจท่ีจะชวยเหลือโดยใหบริการรวดเร็ว 

   (4)  การรับประกัน  เปนการรับประกันวาพนักงานที่มีความรู  ความสามารถ  
มีความสุภาพ  มีจริยธรรมในการใหบริการเพื่อสรางความม่ันใจวาจะไดรับการบริการท่ีมีมาตรฐาน 

   (5)  การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  โดยดูแลเอาใจใสใหบริการอยางตั้งใจ
ในการแกปญหาตามวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน  โดยมีการส่ือสารทําความเขาใจ 
  (6)  รูปแบบท่ีมีประสิทธิผลของคุณภาพการบริการ  จาก  Service Quality 
Effectiveness Model  จะพบวาเนนถึงความสําเร็จของกระบวนการ  ไปสูความเปนเลิศของคุณภาพ
การบริการ  โดยรูปแบบจะกําหนดแนวทาง  ทิศทางของความสําเร็จของงานบริการ  ซ่ึงมีปจจัยสําคัญ  
7  ประการ  คือ  1.  การทําใหลูกคาพอใจและประทับใจ  (Customer Satisfaction and Beyond)  
2.  การประกันคุณภาพ  (Quality Assurance)  3.  วิธีการ  ระบบ  และเทคโนโลยี  (Methods, System 
and Technology)  4.  การตระหนักถึงคุณภาพ  (Quality Awareness)  5.  การฝกอบรม  (Training)  
6.  การมีสวนรวม  (Involvement)  7.  การเปนท่ีรูจัก  การยอมรับนับถือ  (Recognition) 
  (7)  การบอกตอแบบปากตอปาก  การประเมินคุณภาพการบริการมีการซับซอน
มีผลตอความเสี่ยงในการตัดสินใจใชบริการ  ตองพิจารณาขอเสนอตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
การใหบริการจากแหลงตาง ๆ  เชน  กลุมเพ่ือน  และแหลงขอมูลที่มิใชบุคคล  เชน  ส่ือ  ลูกคาใชขอมูล  
2  แหลงในการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  เม่ือตองตัดสินใจใชบริการ  ผูรับบริการ
จะไววางใจขอมูลท่ีไดรับจากแหลงท่ีเปนบุคคลมากกวา  เพราะส่ือท่ีสงถึงนั้น  แสดงใหเห็นถึง
คุณภาพการใหบริการที่ผานมาไดนอยความสําคัญนี้จะสงผลตอความคาดหวังของผูรับบริการ

เปนการยากที่จะประเมินคุณภาพการใหบริการกอนใชจากประสบการณโดยตรง  การบอกตอ  
แบบปากตอปากจากเพื่อน  ครอบครัว  เปนแหลงขอมูลท่ีสงผลตอระดับความตองการในบริการ  
การสรางความพึงพอใจ  สนับสนุนการใหขอมูลโดยการบอกตอแบบปากตอปาก                                         
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  คุณภาพของการใหบริการ  เปนส่ิงสําคัญท่ีสรางความแตกตางในการใหบริการ  
การรักษาระดับการใหบริการ  และตอบสนองความคาดหวังของลูกคา  จําเปนจะตองพิจารณาถึง
การบอกตอแบบปากตอปาก  ความตองการสวนบุคคล  และประสบการณของผูรับบริการในอดีต  
ท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ  ดังแสดงในภาพ  20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพ  20  แบบจําลองคุณภาพการใหบริการ  (The Service Quality Mode) 
(ท่ีมา : Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, p. 41) 
 

การบอกตอ 
แบบปากตอปาก 

ความตองการ 
สวนบุคคล 

ประสบการณในอดีตของ 
ผูรับบริการท่ีเก่ียวของกับ

การใหบริการ 

การใหบริการท่ีผูรับ 
บริการคาดหวงั 

บริการท่ีผูรับบริการรับรู 

บริการท่ีองคกรจัดให 
(ท้ังกอนและหลังไดรับบริการ) 

แปลการรับรูของผูรับบริการ 
เปนคุณภาพการใหบริการ 

การรับรูของผูบริการเก่ียวกับ 
ความคาดหวงัของผูรับบริการ 

การติดตอส่ือสารไป 
สูผูรับบริการ 

ชองวางท่ี  3  (GAP  

ผูรับบริการ 

ผูใหบริการ 

ชองวางท่ี  1 
(GAP  1) 

ชองวางท่ี  5  (GAP  

ชองวางท่ี  2  (GAP  

ชองวางท่ี  4 
(GAP  4) 
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   (8)  ความตองการสวนบุคคล  ผูรับบริการสามารถจะรับรูคุณภาพการใหบริการ
คุณภาพการใหบริการจะอยูบนพื้นฐานของความตองการของผูรับบริการ  ซ่ึงตรงกับความคาดหวัง  
ความตองการสวนบุคคล  เปนส่ิงท่ีกําหนดการใหบริการท่ีมีศักยภาพสนองความตองการ  ผูใหบริการ
ตองสงมอบคุณคางานการใหบริการ  ตามท่ีผูรับบริการคาดหวังภายในขอบเขตท่ีเปนไปได  ส่ิงท่ีสําคัญ
ในการสรางความคาดหวังของผูรับบริการจะสงผลถึงคุณภาพการใหบริการที่ผูรับบริการสามารถ

รับรูได 
   แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสําคัญของการใหบริการที่ดี  จากหนังสือ  Service America  
ของ  คารล  อัลเบรค  (Karl  Albrecht; อางถึงใน วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน, 2539, หนา  96-97)  
เปนแนวคิดที่วา  ปจจัยที่ดีควรประกอบดวย  ปจจัยหลัก  3  ปจจัย  ซึ่งแตละปจจัยเปรียบเสมือน
ดานแตละดานของรูปสามเหล่ียมดานเทารูปหนึ่ง  ซ่ึงภายในไดบรรจุวงกลม  เสมือนผูรับบริการ  
หากขาดเสียซึ่งปจจัยตัวใดตัวหนึ่งไป  สามเหลี่ยมรูปนั้นก็จะไมครบดาน  จะเปนรูปสามเหลี่ยม
ไปไมได  นั่นคือไมอาจใหบริการท่ีดีตอไปไดเลย  หรือองคกรจะใหบริการท่ีดีไมได  จําเปนตองมี
ปจจัยท้ัง  3  ดาน  ท้ังพนักงาน  ระบบงาน  และกลยุทธการใหบริการ  ใหครบในสัดสวนท่ีเหมาะสมดวย  
สามเหล่ียมท่ีอางถึงนี้  เรียกวา  “สามเหล่ียมแหงบริการ”  ดังภาพ  21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ  21  สามเหล่ียมแหงบริการ  (The Service Triangle) 
(ท่ีมา : วีรพงษ  เฉลิมจิระรัตน, 2539, หนา  96) 
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  จากภาพ  21  สามเหล่ียมแหงบริการนี้เปนหลักสําคัญในการบรรลุเปาหมาย
การใหบริการ  การสรางความประทับใจแกผูรับบริการ  ตองจัดการเพ่ือใหปจจัยแหลงสามเหล่ียม
การใหบริการมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน  คือ 
  (1)  กลยุทธการบริการ  (Strategy)  หรือวัตถุประสงคหลักอันใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติ  ตองกําหนดไวเพ่ือทําใหการปฏิบัติเขาสูเปาหมาย  โดยมีความยืดหยุนตัวท่ีเพียงพอ  
มีความแมนยําตรงเขาเปาหมายไดดี  และเปนกลยุทธท่ีอยูบนพื้นฐานของการตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการไดอยางจริงจัง 
  (2)  ระบบงาน  (System)  หรือกระบวนการ  ที่ตองเนนใหระบบบริการ
เปนเร่ืองเรียบงาย  เกิดความสบายใจเม่ือมาใชบริการ  ไมยุงยากซับซอน  เขาใจไดงายๆ เขารับบริการ
ไดอยางเปนกันเอง  มีความคลองตัวสูง  และกฎระเบียบตางๆ เอ้ืออํานวยตอการใหบริการ 
  (3)  พนักงาน  (Staff)  เปนพนักงานในทุกๆ ระดับความรับผิดชอบ  ที่ตองมี
สวนเกี่ยวของกับการใหบริการ  จะตองสรรหา  พัฒนา  และปรับพฤติกรรม  ตลอดจนลักษณะ
การทํางานเนนความสําคัญของผูรับบริการ  คือ  มีจิตสํานึกตอการใหบริการที่ดีและดวยความเอาใจใส 

    การจะทําใหสามเหล่ียมแหงบริการสัมฤทธิผลตองไดรับความรวมมือรวมใจ
จากทุกฝาย  โดยทําเปนแผนพัฒนาการใหบริการขององคกรใหชัดเจน  มีการรณรงค  ปลูกฝง
จิตสํานึกในการบริการท่ีดีแกผูรับบริการ  พัฒนาปรับปรุงดวยการฝกอบรม  กําหนดบทบาทหนาท่ี
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  มีระบบการจูงใจในการใหกําลังใจ  และระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
    ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ  กรอนรูส  (Gronroos, 1990, p. 48)  ท่ีกลาวถึงเง่ือนไข
ของการรับรูคุณภาพการใหบริการท่ีดีของผูรับบริการมี  6  ประการ  ดังนี้ 
  (1)  ความเปนมืออาชีพและมีทักษะในการใหบริการ  ผูรับบริการจะรับรูคุณภาพ  
การใหบริการท่ีดีไดเม่ือผูใหบริการมีความรู  ทักษะในการแกปญหาอยางมืออาชีพ 
  (2)  ทัศนคติและพฤติกรรม  เปนความรูสึกของผูรับบริการที่มีตอพนักงาน
ผูใหบริการ  พิจารณาจากความเอาใจใสในการแกปญหาดวยความเต็มใจโดยทันที 
  (3)  การเขาถึงบริการงายและมีความยืดหยุน  ผูรับบริการ  จะพิจารณาจาก

ผูใหบริการประกอบดวย  สถานท่ี  ช่ัวโมงการทํางาน  ตัวพนักงาน  และระบบการทํางานที่งายตอ
การเขาถึงบริการ  รวมถึงการใหบริการท่ีตรงตามความตองการของผูรับบริการ 
  (4)  ความไววางใจและความซ่ือสัตยของผูใหบริการ  ผูรับบริการจะรูวา  เม่ือมี
การตกลงในการใชบริการ  สามารถจะไววางใจผูใหบริการไดตามสัญญาท่ีตกลงไว 
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  (5)  การชดเชย  เม่ือใดกต็ามที่เกิดความผิดปกติในการใหบริการ  หรือไมเปนไปตาม
ความคาดหวัง  ผูใหบริการตองรีบแกไขอยางทันที  
  (6)  การเชื่อถือได  ผูรับบริการเชื่อวาการใหบริการของผูใหบริการสามารถ
เช่ือถือไดและเหมาะสม  

  2.3.3  ความพงึพอใจในการบริการ 
  เปาหมายสูงสุดของความสําเร็จในการดําเนินงานบริการขึ้นอยูกับกลยุทธ  การสราง

ความพึงพอใจใหกับลูกคา  เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกท่ีดีและประทับใจในบริการที่ไดรับจนติดใจ
และกลับมาใชบริการเปนประจําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตลอดจนผูปฏิบัติงานบริการ

จึงเปนเร่ืองสําคัญ  เพราะความรูความเขาใจในเร่ืองนี้จะนํามาซ่ึงความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน
ทางการตลาด  เพื่อความกาวหนาและความเจริญเติบโตของธุรกิจบริการอยางไมหยุดยั้ง  และสงผล
ใหสังคมสวนรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เม่ือองคการบริการตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคา  ก็จะพยายามคนหาปจจัย
ท่ีกําหนดความพึงพอใจของลูกคาสําหรับนําเสนอบริการท่ีเหมาะสม  เพื่อการแขงขันแยงชิงสวนแบง
ตลาดของธุรกิจบริการ  ผูรับบริการยอมไดรับการบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการทีต่น
คาดหวังไวไดการดําเนินชีวิตท่ีตอง  พึ่งพาการบริการในหลายๆ สถานการณอยางทุกวันนี้ยอมนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปดวย  เพราะการบริการในหลายๆ ดาน  ชวยอํานวยความสะดวก
และแบงเบาภาระการตอบสนองความตองการของบุคคลดวยตนเอง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2543, หนา 21-22) 

1)  ความหมายของคุณภาพบริการ  ดังท่ี  ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2540, หนา 340)  
ไดกลาววา  คุณภาพการใหบริการ  (Service  Quality)  เปนส่ิงสําคัญส่ิงหนึ่งในการสรางความแตกตาง
ของธุรกิจการใหบริการ  คือ  การรักษาระดับการใหบริการท่ีเหนือกวาคูแขงขัน  โดยเสนอคุณภาพ
การใหบริการตามลูกคาคาดหวังไว  ขอมูลตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่ลูกคาตองการ  
จะไดจากประสบการณในอดีต  จากการพูดปากตอปาก  จากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการลูกคา
จะพอใจถาเขาไดรับในสิ่งที่เขาตองการ  (What)  เมื่อเขามีความตองการ  (When)  ณ  สถานที่
ท่ีเขาตองการ  (Where)  ในรูปแบบท่ีตองการ  (How)  นักการตลาดตองทําการวิจัยเพ่ือใหทราบถึง
เกณฑการตัดสินใจซ้ือบริการของลูกคา 
  คุณภาพบริการ  หมายถึง  คุณสมบัติ  คุณลักษณะท้ังท่ีจับตองไดและจับตองไมได
ของการท่ีผูรับบริการ  (ลูกคา)  รับรูวามีความโดดเดนตรงหรือเกินกวาความคาดหวังเปนท่ีนาประทับใจ  
จากการที่ผูรับบริการไดจายเงินแลกเปล่ียน  สัมผัส  มีประสบการณ  ทดลองใช  เปนตน  วราภรณ  
พุทธวิถี  (2546, หนา 16) 
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  2)  ความสําคัญ  ความสําคัญของความพึงพอใจในการบริการ  เปาหมายสูงสุด
ของความสําเร็จในการดําเนินงานบริการขึ้นอยูกับกลยุทธ  การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา  
เพื่อใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ดีและประทับใจในบริการที่ไดรับจนติดใจและกลับมาใชบริการ

เปนประจําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตลอดจนผูปฏิบัติงานบริการจึงเปนเรื่องสําคัญ  
เพราะความรูความเขาใจในเรื่องนี้จะนํามาซึ่งความไดเปรียบในเชิงการแขงขันทางการตลาด  
เพื่อความกาวหนาและความเจริญเติบโตของธุรกิจบริการอยางไมหยุดยั้ง  และสงผลใหสังคมสวนรวม
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ความพึงพอใจของลูกคาเปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตท่ีดี  เม่ือองคการบริการ
ตระหนักถึงความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคา  ก็จะพยายามคนหาปจจัยท่ีกําหนดความพงึพอใจ
ของลูกคาสําหรับนําเสนอบริการท่ีเหมาะสม  เพื่อการแขงขันแยงชิงสวนแบงตลาดของธุรกิจบริการ  
ผูรับบริการยอมไดรับการบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความตองการที่ตนคาดหวังไวได

การดําเนินชีวิตท่ีตอง  พึ่งพาการบริการในหลายๆ สถานการณอยางทุกวันนี้ยอมนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีตามไปดวย  เพราะการบริการในหลายดานชวยอํานวยความสะดวกและแบงเบาภาระ
การตอบสนองความตองการของบุคคลดวยตนเอง  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543, หนา  21-22)
  3)  ปจจัยที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจของบุคคล  นอกจากจะขึ้นอยูกับ
ปจจัยภายในของแตละบุคคลแลวยังมีผลกระทบจากปจจัยภายนอกซ่ึงทําใหผูบริโภคตองเสาะหา

ขาวสารเพิ่มเติม  แมสมาชิกในครอบครัวเดียวกันปจจัยภายนอกก็ทําใหพวกเขามีความหวงัแตกตางกนั  
อาจสรุปเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความพึงพอใจของผูบริโภค  ไดดังนี้  (ยุทธนา  ธรรมเจริญ  
และคนอ่ืนๆ, 2539, หนา 55-56) 

      (1)  ความตองการสวนบุคคล  (Personal  Needs)  แมวารายไดจะเปนปจจัยกําหนด
ความตองการดานอาหาร  เส้ือผา  แตพึงระลึกเสมอวาอารมณท่ีตองการของผูบริโภคก็เปนปจจัยท่ีสําคัญ
ในการกําหนดความพึงพอใจ 

      (2)  ความต้ังใจท่ีจะใช  (Intended  Use)  ผูบริโภคแตละบุคคลจะไดรับความกดดัน
ใหทํากิจกรรมหน่ึงมากกวาอีกกิจกรรมหน่ึง  และความพึงพอใจในสินคาใดๆ ยี่หอใดๆ ของผูบริโภค
ยอมตองเกิดจากรายการผลิตภัณฑท่ีจัดสรรไวแลว  (Assortments)  ของผูบริโภค 

      (3)  ระดับของความจูงใจ  (Degree  of  Motivation)  แรงจูงใจ  (Motives)  
ของผูบริโภคมีบทบาทอยางมากในการกําหนดลําดับความพึงพอใจ  จนกวาจะมีแรงจูงใจที่มากพอ 
จะกระตุนใหผูบริโภครูสึกไดวาตนยังขาดแคลนสินคานั้นอยู  ในปจจุบันท่ีมีภาวะแขงขันคอนขางสูง  
สินคาแตละชนิดแตละยี่หอจะมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน  และเปนผลใหความตองการในสินคา
ตัวใดตัวหนึ่งถูกเล่ือนออกไป 
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     (4)  ประสบการณในสินคานั้นๆ  (Experience  with  Product)  ประสบการณในอดีต
เกี่ยวกับสินคาจะเปนส่ิงสําคัญในการวัดความพึงพอใจของบุคคลในปจจุบัน  เชน  เราทราบมาวา
ลําไยจะมีจําหนายในทองตลาดราวเดือนกรกฎาคมของทุกป  แตผูบริโภคอาจจะซ้ือลําไยกระปองทดแทน  
ซ่ึงถาเราทราบวาผูบริโภคไมชอบลําไยกระปอง  เพราะในอดีตเคยกินแลวไมหวานกรอบอยางลําไยสดๆ  
ผูบริโภคก็จะเล่ือนระดับความพึงพอใจออกไป  กลาวคือ  รอจนกวาจะถึงฤดูกาล 

     (5)  ราคา  (Price)  ราคาเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดความพึงพอใจของผูบริโภค  
เพราะราคามีผลกระทบตอรายได  ผูบริโภคคนหนึ่งอาจตองการสินคาสวนหน่ึงมากและจัดอันดับ
ความพึงพอใจไวสูงๆ แตก็ถูกขัดขวางจากราคาของสินคาและบริการนั้นๆ ผูบริโภคสวนใหญนิยม
พิจารณาราคาวาเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจเลือกซ้ือยี่หอ  และขนาดบรรจุ  (Package  Size)  
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาการตัดสินใจนั้นเปนไปอยางเรงดวน 

     (6)  ความเปนเหตุเปนผลของขาวสารจากภายนอก  (Logic  of  External  Information)  
แมวาขณะรับรูขาวสารนั้นเหมาะสมหรือไมเพียงใด  แตหลังจากผูบริโภควิเคราะหขาวสารที่ไดรับแลว
วามีเหตุผลท่ีเหมาะสม  ผูบริโภคก็จะมีปฏิกิริยายอมรับขาวสารนั้น  และขาวสารที่ไดรับมาใหมนั้น
จะถูกนําไปใชทบทวนประเมินถึงความตองการในสินคานั้นอีกคร้ัง  และยินดีท่ีจะซ้ือสินคานั้นๆ อีก  
ท้ังท่ีมีอยูในครอบครัวแลว  ในทางกลับกันผูบริโภคจะทิ้งและไมเขาใจขาวสารใดๆ ที่ผูบริโภค
วิเคราะหแลว  ไมมีเหตุผลสมควรที่เหมาะสม 

     (7)  การไดรับความสนับสนุนความคิดจากกลุมภายนอก  (Support  for  External  
Group  Ideas)  กฎทั่วไปขอหนึ่งคือ  ความพึงพอใจของผูบริโภคมีผลมาจากความคิดที่ไดรับ
การพิจารณาสนับสนุนจากกลุมภายนอก  เชน  สินคาท่ีเปนแฟชั่นสําหรับคนหมูมาก  ผูบริโภคยอมให
ความต้ังใจและความตองการที่มากข้ึน 

     (8)  อิทธิพลจากภายนอกทั้งทางตรงและทางออม  (Direct  and  Indirect  External  
Influence)  ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการจัดลําดับความพึงพอใจของผูบริโภค 

   ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความพึงพอใจ
ของบุคคลดังนี้  ปจจัยดานความตองการสวนบุคคล  วัดไดจากประเภทของบริการที่ผูบริโภคใชบริการ  
ปจจัยดานความตั้งใจที่จะใช  วัดไดจากวัตถุประสงคที่ผูบริโภคตองการจากการใชบริการ  และ
ปจจัยดานประสบการณในสินคานั้นๆ วัดไดจากจํานวนคร้ังของการใชบริการ  ดังนั้นจึงกลาวไดวา  
คุณภาพบริการมีองคประกอบหลัก  2  ประการ  คือ  คุณภาพการปฏิบัติ  (quality in practice)  และ
คุณภาพการรับรู  (quality in perception)  โดยคุณภาพการปฏิบัตินั้นเปนคุณภาพตามมาตรฐาน
การทํางานในแตละหนาที่  สวนคุณภาพตามการรับรูเปนคุณภาพที่ตอบสนองความตองการของ

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

50 

ผูรับบริการ  ซ่ึงคุณภาพทั้ง  2  สวนนี้ตองมีการผสมผสานกันอยางเหมาะสม  จึงมีผลตอความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ   

 2.3.4  แนวคิดในการประกอบธุรกิจนวดแผนไทย     
   1)  การติดตอกับหนวยงานราชการ  ธุรกิจนวดแผนไทยจะเกี่ยวของกับหนวยงาน
ราชการในดานการจดทะเบียนพาณิชยจัดต้ังธุรกิจ  โดยท่ัวไป  ธุรกิจดานการบริการอยางเดยีวจะไดรับ
การยกเวนไมตองจดทะเบียนพาณิชย  แตถารานมีการขายสินคาอ่ืนดวย  ผูลงทุนก็ตองขอจดทะเบียน
พาณิชย  ผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดการจัดต้ังและการขออนุญาตไดท่ีพาณิชยจังหวัด   
 การนวดที่ตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  
ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ  พ.ศ. 2542  ระบุวา  การนวดหากเปนการกระทํา
เพ่ือบําบัดโรค  วินิจฉัยโรค  ฟนฟูสมรรถภาพ  ก็ถือเปนการประกอบโรคศิลปะ  ผูท่ีจะทําการนวดได  
ตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ  สาขาการแพทยแผนไทยหรือเวชกรรม
โบราณ  จากคณะกรรมการวิชาชีพกอน  และตองดําเนินการในสถานพยาบาลที่ไดรับอนุญาตแลวเทานั้น  
สถานท่ียื่นคําขอ 
 ในสวนภูมิภาค  ยื่นท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดผูสนใจศึกษารายละเอียดข้ันตอนการข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ

ไดท่ีศูนยวัฒนธรรมจังหวัดในสวนกลาง  ยื่นท่ีกองการประกอบโรคศิลปะ  สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  

  การนวดที่ไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ

ในกรณีดังนี้  เปนการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเม่ือย  ไมใชเพ่ือรักษาโรคไมข้ึนปายรักษาโรค  
เชน  รักษาโรคอัมพฤกษ  อัมพาต  เบาหวาน  ไต  ปวดหลัง  เปนตน  การแสดงปาย  อาจเขียนวาเปน  
“นวดแผนโบราณ”  หรือ  “นวดฝาเทา”  ได  แตจะแสดงขอความวา  “พรอมจะบําบัดรักษาโรค”  
หรือ  “ฟนฟูสภาพ”  หรือ  “วินิจฉัยโรค”  ไมได 

 โทษทางกฎหมาย  หากผูฝาฝนกระทําการนวดโดยมีการรักษาโรค  แตมิไดเปน
ผูรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ  โทษทางกฎหมายระบุไววาจะจําคุกไมเกิน  3  ป  หรือปรับไมเกิน
สามหม่ืนบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
             2)  การประกอบธุรกิจหลัก/เสริม 
 (1)  ธุรกิจหลัก  คือ  การบริการนวดแผนไทย 

 (2)  ธุรกิจเสริม  เนื่องจากลูกคาท่ีเขามารับบริการแตละคร้ังใชเวลาไมต่ํากวา  
1  ช่ัวโมง  ดังนั้น  โอกาสที่ผูประกอบการ  หรือพนักงานจะสรางความคุนเคยกับลูกคาก็ยอมงาย  
การนําเสนอสินคาหรือบริการเสริมอื่นๆ ควบคูไปดวย  จึงสามารถทําไดอีกชองทางหนึ่ง   เชน  
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การจําหนวยผลิตภัณฑท่ีทําจากสมุนไพรไทย  เชน  เคร่ืองสําอางสมุนไพร  เคร่ืองดื่มสมุนไพร  ฯลฯ  
จําหนายผลิตภัณฑท่ีทําจากวัสดุของไทย  บริการเสริมสวย  เชน  นวดหนา  ทําผม           
 3)  การใหบริการนวดแผนไทย 
  (1)  ข้ันตอนการรับลูกคา  ผูทําหนาท่ีตอนรับลูกคา  ควรเปนผูประกอบการเอง  
เพราะส่ิงนี้จะสรางความประทับใจแกลูกคามากกวา  ผูประกอบการควรดูวาลูกคาตองการใชบริการ
แบบไหน  จากนั้น  จึงทําการจัดลําดับการใหบริการแกลูกคา  กําหนดเตียงและพนักงานนวดใหลูกคา  
ถาไมมีเตียงวาง  ผูประกอบการก็ควรจัดสถานท่ีใหลูกคานั่งรอ  โดยระหวางรอ  ทางรานอาจบริการ
น้ําชา  หรือน้ําสมุนไพรใหลูกคา 
  (2)  การเตรียมตัวกอนใหบริการ  กรณีนวดตัว  และนวดฝาเทา โดยปกติ  ลูกคา
จะตองปฏิบัติ  ดังนี ้
  ก.  เปล่ียนเปนชุดท่ีทางรานจัดเตรียมไวให  เปนเส้ือ  กางเกงท่ีหลวมๆ   
  ข.  ลางมือ  ลางเทาใหสะอาด 
  ค.  สวนพนักงานนวดก็ตองรักษาความสะอาดของรางกาย 
  (3)  หลังการใหบริการ  ทางรานจัดเตรียมใหลูกคาเปลี่ยนชุด  ระหวางนั้น  
ทางรานอาจมีน้ําอุนหรือน้ําชาบริการ  จากนั้นลูกคาชําระคาบริการ  สวนเสื้อหรือกางเกงที่ลูกคา
ใสระหวางนวดตัวหรือนวดฝาเทา  ทางรานจะตองนําไปซักใหสะอาดกอนนํามาใชใหมทุกคร้ัง 
  ก.  การจัดหองนวด  รูปแบบการจัดหองนวดข้ึนอยูกับสถานท่ีและเงินทุน  
อยางไรก็ตาม  หองนวดแบงเปนหลักๆ ตามลักษณะการนวดได  ดังนี้ 
  ข.  กรณีนวดตัว  เนื่องจากการนวดตัวเปนบริการที่ตองการความเปนสวนตัว  
ไฟในหองจึงควรปรับความสวางได  ถาเปนสถานที่หรูหรา  เชน  โรงแรม  ผูประกอบการ
อาจกั้นเปนหองถาวร  โดยใหบริการหองละ  1  คน  หรือ  2-3  คน  ถาเปนกลุมครอบครัวหรือ
เพ่ือนสนิท  แตหากเปนสถานท่ีไมหรูหรามากนัก  ผูประกอบการอาจกั้นเปนหอง  โดยใชมานทึบ
ท่ีเล่ือนได 
  ค.  กรณีนวดฝาเทา  โดยปกติ  การนวดฝาเทาจะมีเตียงนวดฝาเทาโดยเฉพาะ  
ลูกคาสามารถน่ังเหยียดขาตามสบาย  ผูประกอบการอาจวางเตียงนวดฝาเทาเรียงกัน  โดยไมจําเปน 
ตองกั้นเปนหอง  แตกรณีที่ลูกคาตองการความเปนสวนตัว  ทางรานอาจใชเตียงนวดตัวแทน
เตียงนวดฝาเทา 
           4)  อุปกรณท่ีใช 
  (1)  เตียงนวดตัวหรือเบาะนวดตัว  พรอมหมอน  ราคาข้ึนอยูกับคุณภาพและ
วัสดุท่ีใช  อุปกรณประเภทนี้สามารถซื้อไดตามรานจําหนายอุปกรณนวดแผนไทย  และ
รานเฟอรนิเจอรท่ัวไป 
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  (2)  เตียงนวดฝาเทา  ราคาข้ึนอยูกับคุณภาพและวัสดุท่ีใช     
  (3)  เส้ือคลุมตัวสําหรับพนกังานนวด   
  (4)  เส้ือและกางเกง  สําหรับลูกคานวดตัว  
  (5)  กางเกงสําหรับลูกคานวดตัว   
  (6)  ผาปูเตียง  ปลอกหมอน  ปกตินิยมสีพืน้  ดูสบายตา   
  (7)  ผาขนหน ู ใชหอเทากรณีนวดฝาเทา  
  (8)  ครีมหรือน้ํามันสําหรับนวดฝาเทา  สถานที่จําหนาย   เชน  โรงเรียน
แพทยแผนโบราณ  วัดพระเชตุพนฯ  (วัดโพธ์ิ)  
  (9)  น้ํามันนวดตัว   สถานที่จําหนาย   เชน   โรงเรียนแพทยแผนโบราณ
วัดพระเชตุพนฯ  และสถานท่ีจําหนายจําพวกยาสมุนไพร  ท่ัวไป     
  (10)  ไมกดจุด  เปนอุปกรณที่ทําขึ้นจากไมเพื่อใชแทนนิ้วมือ  ไมดังกลาว
ใชกดจุดท่ีบริเวณฝาเทาตามตําแหนงศาสตรของการนวดฝาเทา  ผูลงทุนสามารถหาซ้ือไดท่ีสถาบัน
แพทยแผนไทยและรานจําหนายอุปกรณนวดทั่วไป 
 5)  การจัดจางพนักงาน 
  (1)  การสรรหาพนักงาน  ผูประกอบการอาจใชวิธีประกาศรับสมัครตามโรงเรียน  
หรือสถาบันสอนนวดแผนไทยท่ีมีมาตรฐาน  เพราะเปนแหลงผลิตบุคลากรโดยตรง  รวมถึงการประกาศ
รับสมัครทางอินเตอรเน็ต  แมพนักงานนวดจะถูกดึงตัวกันอยูบาง  เนื่องจากพนักงานนวดฝมือยังมี
จํานวนนอย  แตรานที่มีบริการจัดการที่ดี  รวมถึงใหคาตอบแทนที่จูงใจและเหมาะสม  จะไมคอย
ประสบปญหานี้สักเทาใดนัก  เพราะโดยสวนมากถาพนักงานมีความพอใจและสบายใจกับงานท่ีทําอยู  
ก็มักอยูนาน  ไมยายไปไหน 
  (2)  จํานวนพนักงานนวด  จํานวนพนักงานนวดจะข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจเปนหลัก  
โดยดูจากจํานวนเตียงท่ีใหบริการ  และจํานวนลูกคาท่ีเขามาใชบริการในเวลาเดียวกัน  เชน  รานท่ีมี
จํานวนใหบริการ  7  เตียง  ควรมีพนักงานนวด  อยางนอย  7  คน  เพราะถาในชวงที่ลูกคาเขามา
คราวเดียวกัน  7  คน  รานก็จะสามารถใหบริการได  แตถาลูกคามามากกวา  7  คน  ทางรานจะตองจัด
สถานท่ีใหลูกคานั่งรอ 
  (3)  การทํางานของพนักงาน  ผูประกอบการอาจแบงการทํางานเปนกะ  ข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาการเปดบริการใน  1  วัน  เชน  ถารานเปดบริการตั้งแต  9.00  น.  - 24.00  น.  ผูประกอบการ
อาจแบงการทํางาน  เปน  2  กะ  เชน  กะท่ี  1  เวลา  9.00  น. - 17.00  น.  กะท่ี  2  เวลา  17.00  น. -24.00  น.
  (4)  จํานวนพนักงานในแตละวัน  จํานวนพนักงานในแตละวันอาจไมเทากนั  
ข้ึนอยูกับพฤติกรรมลูกคา  เชน  วันธรรมดา  รานอาจมีพนักงานนวด  5  คน  ตอเตียงใหบริการ  7  เตียง  
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เนื่องจากจํานวนลูกคาไมคอยมาในคราวเดียวกัน  สวน  วันเสาร-อาทิตย  ลูกคาจะคอนขางมาก  
รานก็ตองจัดใหมีพนักงาน  1  คน  ตอ  1  เตียง  เปนตน 
  (5)  การใหคาจางแกพนักงานนวด  รานนวดแผนไทยสามารถใหคาจางแกพนักงาน
ไดหลายแบบเชน 
  (6)  จางรายวันโดยคิดคาจางพนักงานนวดเปนรายช่ัวโมง  เชน  ช่ัวโมงละ  50  บาท  
สวนเงินพิเศษท่ีลูกคาใหกับพนักงานนวด  ถือเปนสิทธิของพนักงานไป  การจางเชนนี้  ทางรานมักไมมี
เงินเดือนประจําให  สวนการจางรายเดือน  เงินเดือนตามความเหมาะสม  (อัตราการจางแตละแหง  
ผูประกอบการเปนผูกําหนดตามความเหมาะสมและขอตกลง) 
  (7)  การคัดเลือกพนักงานนวด  จะตองคํานึงถึง  พนักงานนวดควรมีความรู  
ความสามารถในการนวด  โดยตองผานการอบรมมา  มีมนุษยสัมพันธดี  สุภาพ  พูดจาไพเราะ  และ
รักการใหบริการ 
  6)  สถานท่ีฝกอบรม  ปจจุบันสถาบันหลายแหงไดสอนการนวดแผนไทย  นวดฝาเทา  
การฝกอบรมจากสถานอบรมจะเสียคาใชจายตามแตหลักสูตรท่ีเรียน  ระยะเวลาตามความสามารถ
ของผูฝก  สวนใหญประมาณ  5-10  วัน  เชน 
 (1)  โรงเรียนแพทยแผนโบราณ  วดัพระเชตุพนฯ  (วัดโพธ์ิ)   
 (2)    สถาบันการแพทยแผนไทย  กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข   
 (3)  สมาคมแพทยแผนไทย  กระทรวงสาธารณสุข  จ.นนทบุรี     
 (4)  โรงเรียนแพทยแผนไทย  (สมาคมแพทยอายุรเวทฯ)  จ.นนทบุรี   
 (5)  ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน  ศูนยฝกอาชีพ  กรุงเทพมหานคร 
 7)  การบริหารงาน  

  การบริหารงานธุรกิจนวดแผนไทยแบงไดเปน  3  ดาน  คือ  การบริหารภาพพจน
ภายนอก  การบริหารจักการภายใน  และการบริการลูกคา  ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 (1)  การบริการภาพพจนภายนอก  โดยธรรมชาติ  ธุรกิจบริการมีสวนท่ีจับตองไมได  
ลูกคาจะซ้ือบริการก็ตอเม่ือลูกคาเช่ือวาจะไดในส่ิงท่ีตองการ  ฉะนั้น  ผูประกอบการจะตองบริการ
ภาพพจนภายนอกของราน  โดยส่ือใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ันในการบริการ  เชน 
       ก.  การตกแตงรานท่ีดูสะอาด  สบายตา  สีไมฉูดฉาดเกินไป 
         ข.  ประกาศนียบัตรรับรองการอบรมของพนักงานนวดทุกคน  ตองติดไวให
ลูกคามองเห็นเดนชัด 
 ค.  พนักงานทุกคนแตงกายเรียบรอย  พูดจาไพเราะ 
 ง.  ติดปายบอกอัตราคาบริการชัดเจน 
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    จ.  มีระบบรักษาความสะอาดของราน  และอุปกรณตางๆ   
  (2)  การบริหารจัดการภายใน  การบริหารจัดการภายในรานเปนเร่ืองสําคัญ  ไมวา
จะเปนธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ  โดยปกติ  ถาเปนรานขนาดเล็ก  ผูประกอบการจะทําหนาท่ี
หลายอยาง  คือเปนท้ังผูจัดการราน  ดุแลดานการเงิน  จัดหาพนักงานนวด  และจัดซ้ืออุปกรณตางๆ  
แตถาเปนรานขนาดใหญ  ผูประกอบการอาจจางตําแหนงเพิ่มเติม  ดังนี้  ผูจัดการราน  มาชวยบริหารงาน
บริการ  จัดนโยบายการตลาด  งานบริหารบุคคล  สมุหบัญชี  รับผิดชอบการควบคุมบัญชีทรัพยสิน
รายรับ – รายจาย  บริหารเงินทุนหมุนเวียน  พนักงานตอนรับทําหนาที่ใหขอมูลดานบริการและ
ตอนรับลูกคา  เก็บประวัติลูกคา และสําหรับพนักงานนวด  ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการบริการ
ผูประกอบการอาจบริหารพนักงานนวดดวยวิธีการ  ดังนี้  กําหนดวันหยุดใหพนักงานในแตละเดือน 
มีชุดฟอรมใหพนักงานนวด  ใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหาร  โดยจัดประชุมบอกเลาปญหา
ที่เกิดขึ้นระหวางทํางานหรือผูประกอบการอาจสํารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มาใชบริการวา  
มีจุดบกพรองตรงไหน  เพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุงเดือนละ  2  คร้ัง อบรมพนักงาน  เพื่อพัฒนา
ฝมือนวดใหดียิ่งข้ึน  เชน  เทคนิคการนวด  อบรมพนักงานดานภาษา  เชน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาญ่ีปุน  
กรณีกลุมลูกคาเปนชาวตางประเทศ  และผูกใจพนักงานนวดใหอยูนานๆ ประกอบการตองมี
ความเอาใจใสบุคลากร  ใหพนักงานมีรายไดท่ีพอเพียง  เพราะความพอใจของพนักงานเปนเร่ืองสําคัญ  
ถาพนักงานมีความสุขในการทํางาน  พนักงานก็จะใหบริการท่ีดี 
 (3)  การบริการลูกคา  การทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการบริการตลอดไป  
เปนหัวใจสําคัญของธุรกิจ  ฉะนั้น  ผูประกอบการควรประเมินการใหบริการแกลูกคาอยางตอเนื่อง  
เชน  ทําแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นการบริการของราน  แตวิธีนี้  ลูกคาบางรายอาจจะไมชอบเขียน  
ดังนั้น  รานจึงควรสอบถามจากลูกคาโดยตรงดวย  เพื่อนําเอาปญหาหรือขอคิดเห็นของลูกคา
มาปรับปรุง      
  8)  การลงทุน   

 การลงทุนในธุรกิจนวดแผนไทยจะข้ึนอยูกับขนาด  ทําเลที่ตั้ง  ดังนั้น  การลงทุน
จึงมีตั้งแตระดับใชเงินทุนตํ่า  นั่นคือ  ผูประกอบการใชบานเปนสถานที่นวด  ลงทุนแตอุปกรณ  
การตกแตงเล็กนอยไปจนถึงการใชเงินทุนคอนขางสูง  ธุรกิจนวดแผนไทยบางแหงใชเงินลงทุนสูงมาก  
จํานวนเงินลงทุนจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  เชน  ขนาดของรานวาเล็กหรือใหญ  
เปนเจาของสถานท่ีเองหรือตองเชาหรือซ้ือ  ลักษณะการกอสรางและการตกแตงภายใน  นั่นคือ  
จะเนนความหรูหรา  สวยงามหรือเปนแบบธรรมดา  รวมถึงวัสดุอุปกรณจะใชคุณภาพแบบใด  
จํานวนพนักงานและเตียงใหบริการอยางไรก็ตาม  เงินลงทุนแบงไดเปน  2  สวนใหญๆ คือ 
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 (1)  เงินลงทุนในสินทรัพยถาวร  แบงเปนการลงทุนดานตางๆ ดังนี้  คาตกแตง
สถานท่ี  คาวัสดุ  อุปกรณเบ้ืองตน  คาเคร่ืองใชสํานักงาน  และอ่ืนๆ   
 (2)  เงินทุนหมุนเวียน  แบงเปนคาใชจายตาง  ๆเชน  คาเชาสถานท่ี  คาสาธารณูปโภค  
คาพนักงาน  คาครีมนวด  น้ํามันนวด  คาซักผา อ่ืน  ๆ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 
อินเทอรเน็ต, 2007) 
  สถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  เปนสถานท่ีใหบริการนวดแผนไทยท่ีไดนํา
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาใชในการวิจัยนี้เพื่อเปนกรอบแนวคิดของผูวิจัย  โดยการนํามาใชพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ  จะชวยใหมีแนวทางไดรับรูถึงหลักการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ  สามารถนําแนวคิดตางๆ  มาประยุกตเพื่อนําไปปฏิบัติไดจริงจากการปฎิบัติงาน
ในชีวิตประจําวัน  เพราะการพัฒนาคุณภาพการใหบริการนั้นตองอาศัยผูใหบริการที่มีความรูทักษะ  
ความสามารถและความต้ังใจในการทํางาน  การฝกอบรมก็เปนยุทธศาสตรอยางหนึ่งที่สามารถ
กระตุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดี  เปนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีของตนเองมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

2.4  การพัฒนาคุณภาพบริการนวดแผนไทย 
 

 การพัฒนาคุณภาพบริการนวดแผนไทยของสถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย

แบงออกเปน  2  ดาน  ไดแก  การพัฒนาผูใหบริการโดยการฝกอบรมตามหลักสูตรการแพทยแผนไทย
ของกระทรวงสาธารณสุข  และการพัฒนาสถานท่ีใหบริการใหไดมาตรฐาน  ตามการประเมินมาตรฐาน
งานบริการแพทยแผนไทย  ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

 2.4.1  ความหมายของคุณภาพบริการ   
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน  (2541, หนา  340)  ไดกลาววา  คุณภาพการใหบริการ  (Service  Quality)  
เปนสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในการสรางความแตกตางของธุรกิจการใหบริการ  คือ  การรักษาระดับ
การใหบริการที่เหนือกวาคูแขงขัน  โดยเสนอคุณภาพการใหบริการตามลูกคาคาดหวังไว  ขอมูลตางๆ  
เกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการที่ลูกคาตองการ  จะไดจากประสบการณในอดีต  จากการพูดปากตอปาก  
จากการโฆษณาของธุรกิจใหบริการลูกคาจะพอใจถาเขาไดรับในส่ิงท่ีเขาตองการ  (What)  เม่ือเขามี
ความตองการ  (When)  ณ  สถานท่ีท่ีเขาตองการ  (Where)  ในรูปแบบท่ีตองการ  (How)  นักการตลาด
ตองทําการวิจัยเพ่ือใหทราบถึงเกณฑการตัดสินใจซ้ือบริการของลูกคา 

 ดนัย  เทียนพุฒ  (2544, หนา  26)  ไดกลาววา  คุณภาพบริการ  หมายถึง  กระบวนการ
ใหไดมาซ่ึงสินคา  ผลิตภัณฑ  หรือบริการที่ไมมีขอผิดพลาดหรือบกพรองเกิดข้ึนเลย  อีกท้ังยังเปนสวน
สรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับลูกคา 
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 สรุปไดวา  คุณภาพบริการ  หมายถึง  คุณสมบัติ  คุณลักษณะท่ีจับตองไดและจับตองไมได
ของการท่ีผูใชบริการ  รับรูวามีความโดดเดนตรงความคาดหวังหรือเกินกวาความคาดหวังเปนท่ีนา
ประทับใจ  จากการที่ผูรับบริการไดจายเงินแลกเปล่ียน  สัมผัส  มีประสบการณ  ทดลองใช  เปนตน 
 2.4.2  ความหมายของการฝกอบรม 
              การฝกอบรมมีความหมายท่ีหลากหลาย  ตามแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน  ดังเชน 
 เสนาะ  ติเยาว  (2543, หนา 95)  ใหความหมายวา  การฝกอบรม  หมายถึง  กระบวนการ
ท่ีจัดข้ึนเพื่อใหบุคคลไดเรียนรู  และเพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของคนไปในทางท่ีตองการ  ทําใหไดรับ
ความรูใหมๆ ไดความชํานาญในการปฏิบัติงานมากข้ึน  เพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหาและ
ทัศนคติท่ีจะปรับปรุงงาน  เปล่ียนแปลงงานใหดีข้ึน  ตามแนวทางองคการที่กําหนด  สอดคลองกับ
แนวคิดของ  สุนันทา  เลาหนันทน  (2542,  หนา  233)  ท่ีใหความหมายวา  การฝกอบรม  หมายถึง  
กระบวนการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยในองคการ  ท่ีไดมีการวางแผนอยางเปนระบบ  และ
ออกแบบใหสนองตอบตอความตองการของท้ังองคการและพนักงาน  เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู
ทักษะ  ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาใหไดตามมาตรฐาน
ของงาน  รวมท้ังพัฒนาศักยภาพ  และทัศนคติไปในทางท่ีดีข้ึน  ทําใหผลการปฏิบัติบรรลุเปาหมาย
ท้ังขององคการ  และสวนบุคคลเปนการสนองตอความตองการ  ดานกําลังคนขององคการทั้งในปจจุบัน
และอนาคต  โดย  ชูชัย  สมิทธิไกร  (2544, หนา 7)  ใหความหมายเพ่ิมเติมวา  การฝกอบรม  หมายถึง  
กระบวนการเรียนรู  ซ่ึงถูกจัดข้ึนอยางเปนระบบ  โดยมีจุดประสงค  เพื่อพัฒนาความรูทักษะ  
ความสามารถ  รวมท้ังตระหนักรู  และแรงจูงใจของบุคลากรในองคการ  อันจะสงผลใหบุคลากรเหลานี้  
มีเจตคติตอองคการ  และผลการปฏิบัติงานดีข้ึนกวาเดิม 

 ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2542, หนา  103)  ใหความหมายวา  การฝกอบรม  หมายถึง  
การสอนเพ่ือเพิ่มความรู  และทักษะ  สําหรับงานในปจจุบัน  ในดานตรงขาม  การพัฒนามีขอบขาย
กวางขวางกวาและเพงเล็งไปยังการพัฒนาบุคลากรในทุกๆ ดาน  การฝกอบอบรมจะเพงเล็งไปยัง
การไดมาอยางรวดเร็วสําหรับองคการ  ขณะที่การพัฒนาเพงเล็งไปยังความตองการระยะยาว

ประสบความสําเร็จ  องคการจัดใหมีการพัฒนาผูบริหาร  เพื่อสงเสริมสมรรถนะศักยภาพ  และ
ความสรางสรรค  เพื่อทําใหมีประสิทธิผลมากกวาในการทําหนาท่ีบริหารตางๆ ซ่ึงมีแนวคิดเดียวกับ  
อุษณีย  จิตตะปาโล  และนุตประวีณ  เลิศกาญจนวัติ  (2540, หนา 136)  ที่ใหความหมายของ  
การฝกอบรมวา  หมายถึง  การเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  ความสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ี
ของตนเอง  ไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถแกไขขอบกพรองการทํางานในปจจุบัน  และทํางาน
ประสบผลสําเร็จในอนาคต  ตลอดจนการเตรียมคนใหพรอมเพรียง  เพื่อรับตําแหนงท่ีมีความรับผิดชอบ
สูงข้ึนไป  การฝกอบรมถือวาเปนงานสวนหนึ่งของฝายบริหารซ่ึงตองการดําเนินการอยางไมหยุดยั้ง  
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คําท่ีมีความหมายใกลเคียงกับการฝกอบรมไดแก  การเรียนรู  การศึกษา  การพัฒนา  สอดคลองกับแนวคิด  
ของ  วิจิตร  อาวะกุล  (2540,  หนา  51)  ท่ีใหความหมายวา  การฝกอบรม  เปนการเพิ่มพูนความรู
ความชํานาญใหแกขาราชการทั้งหลาย  เพื่อใหสามารถไปปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และเปนการเตรียมเพื่อใหกาวหนา  รับตําแหนงท่ีมีความรับผิดชอบสูงข้ึน 

 และงานวิจัยของ  พนม  วัจนสุนทร  (2541, หนา 97)  กลาวถึง  การฝกอบรมวา  คือ  
กระบวนการพัฒนาการเรียนรูทักษะ  และทัศนคติของบุคคล  โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานในปจจุบันและอนาคตไดอยางสัมฤทธิผล  เพื่อสรางความพึงพอใจในการทํางาน
ของแตละบุคคลชวยทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลขององคกร  โดยสวนรวม  การฝกอบรม
จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญวิธีหนึ่ง   ในกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   พัฒนาองคกร  
เพราะการฝกอบรมจะชวยกระตุนบุคคล  ใหเกิดการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน  การปรับตัว
ใหสอดคลองกับสภาวะของการเปล่ียนแปลง  ท้ังภายนอกภายในองคกร  จึงนับเปนความรับผิดชอบ
ของผูบริหาร  เพื่อการธํารงรักษาบุคลากรไวใหอยูกับองคกรใหนานท่ีสุด  โดยอาศัยการวางแผนลวงหนา  
ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององคกร  ใหบุคคลเหลานั้นมีความพรอมที่จะทํางานในหนาที่ใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดแกองคกร 
 2.4.3  หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ  (นวดแบบเชลยศักดิ์) 

 หนวยงานรับผิดชอบ  สถาบันการแพทยแผนไทย  กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข 

1)  หลักการและเหตุผล 
  ในปจจุบันการแพทยแผนไทยไดเขามามีบทบาทดานสุขภาพ  และชีวติประจําวนั
ของประชาชนมากยิ่งข้ึน  จากการสะสมประสบการณและองคความรูซ่ึงไดถายทอดตอกันมาตาม
แบบแผนและเอกลักษณไทย  เชน  การนวดไทย  การอบและการประคบสมุนไพร  รวมท้ังการผลิต
และการใชสมุนไพรไดผานการประมวลผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง  เปนกลวิธีการดูแลรักษาสุขภาพ
แบบการแพทยแผนไทย  ซ่ึงเปนทางเลือกหน่ึงดานสุขภาพของประชาชนทุกสาขาอาชีพท้ังในและ
ตางประเทศ 
  จากโครงการนวดแผนไทยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจ  ป  2542  จนถึงปจจุบัน  สถาบันการแพทยแผนไทยไดมีการเปดอบรมหลักสูตร
การนวดไทย  150  ช่ัวโมง  จากการดําเนินงานท่ีผานมา  ไดประสบความสําเร็จในระดับท่ีนาพอใจ  
ทําใหผูเขาอบรม  ไดมีงานทําสามารถหารายไดเพื่อชวยเหลือครอบครัวไดระดับหนึ่ง  การนวดไทย
เพื่อสุขภาพเปนอีกโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นในหลักสูตรระยะสั้น  เพื่อเนนใหผูเขารับการอบรม
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ไดฝกปฏิบัติพื้นฐานการนวดไทยเพื่อสุขภาพใหเปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพแบบไทย  อีกท้ังยังเปน
วัฒนธรรมท่ีควรนํามาแกไขปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าไดเปนอยางดี 

2)  วัตถุประสงค 
        (1)  เพื่อใหผูอบรมมีความรูและทักษะการฝกปฏิบัติการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ไดอยางถูกวิธี 
        (2)  สรางทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย  และภูมิปญญาไทยท่ีสืบตอกันมา
        (3)  ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  มารยาทวิชาชีพในการประกอบอาชีพการนวดไทย
        (4)  นําการนวดไทยมาใชพัฒนาคุณภาพชีวิตใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ  
สังคมและส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 

3)  กลุมเปาหมาย  เชน  กลุมแมบาน  ผูดแูลผูสูงอายุ  อสม.  และประชาชนท่ัวไป   
4)  ระยะเวลาการศึกษา  จํานวนช่ัวโมงเรียนตลอดหลักสูตร  150  ช่ัวโมง  แบงเปน  

ภาคทฤษฎี  27  ช่ัวโมง  ภาคปฏิบัติ  73  ช่ัวโมง  ภาคสนาม  50  ช่ัวโมง 
5)  คุณสมบัตขิองผูเรียน 

        (1)  อายุ  20  ปข้ึนไป 
        (2)  มีสุขภาพแข็งแรง  รางกายสมบูรณ  สามารถฝกปฏิบัติการนวดได 
        (3)  ไมมีโรคติดตอรายแรงท่ีอาจแพรเช้ือโรคตอผูอ่ืน 
        (4)  วุฒกิารศึกษา  ป. 4  ข้ึนไป 

6)  คุณสมบัติของผูสอน  ครูผูสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะตองมีความรู
เช่ียวชาญ  และมีคุณวุฒิทางการศึกษาเกี่ยวของกับเนื้อหาท่ีทําการสอน  และผานการอบรมหลักสูตร
นวดไทยเพื่อสุขภาพ  และมีประสบการณนวดไมต่ํากวา  1,000  ช่ัวโมง 

7)  สถานศึกษา  จางครูผูฝกสอนมาสอนท่ีสถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  
ซอยวัดศรีวารีนอยตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

8)  ตําราเรียน 
        (1)  คูมืออบรมการนวดไทยของโครงการพัฒนาตําราสถาบันการแพทยแผนไทย 
        (2)  คูมือการนวดเชลยศักดิ์เพื่อสุขภาพ  ของโครงการพัฒนาตํารา  สถาบัน
การแพทยแผนไทย 
        (3)  เอกสารและแผนปายวงกลมวเิคราะหธาตุเจาเรือน 

9)  อุปกรณการเรียน 
        (1)  เคร่ืองฉายสไลด 
        (2)  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ 
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         (3)  หนังสือ  เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
10)  การประเมินผลการศึกษา 

  (1)  ภาคทฤษฎี  100  คะแนน 
       แบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรม 
  (2)  ภาคปฏิบัติ  100  คะแนน 

        ก.  การทดสอบการปฏิบัติหลังการอบรม  100  คะแนน 
        ข.  การนําเสนอรายงานโดยการบันทึกการนวดหลังการฝกภคสนาม 
        ค.  การทดสอบปฏิบัติหลังการฝกงานภาคสนาม  100  คะแนน 
       (3)  หลักเกณฑในการประเมินผล 

        ก.  ภาคทฤษฎีไมต่ํากวา  60 เปอรเซ็นต 
   ข.  ภาคปฏิบัติไมต่ํากวา  70 เปอรเซ็นต 
   ค.  ผูท่ีผานการอบรมตองไดคะแนนรวมไมต่ํากวา  60  เปอรเซ็นต 
  11)  โครงสรางหลักสูตร 
  (1)  หมวดวิชาวิทยาศาสตร     3  ช่ัวโมง 
  (2)  หมวดวิชาการแพทยแผนไทย    5 ช่ัวโมง 
  (3)  หมวดวิชาการนวดไทย   80 ช่ัวโมง 
  (4)  หมวดวิชากฎหมายและจริยธรรม  12 ช่ัวโมง 
  (5)  หมวดการฝกงานภาคสนาม  50 ช่ัวโมง 
     รวม            150 ช่ัวโมง 

   2.4.4  แนวสังเขปรายวิชาในการฝกอบรม 
1)  หมวดวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

    รางกายของเรา  (กายวภิาคศาสตรท่ัวไป)  3 ช่ัวโมง 
   ศึกษารูปราง  ลักษณะ  ท่ีตั้ง  หนาท่ี  วิธีการทํางานของอวัยวะตางๆ โครงสราง
ของระบบโครงกระดูกและระบบกลามเนื้อ  ความสัมพันธในแตละสวนโครงสรางของระบบท้ังหมด
ของรางกาย  และขอควรระวังในการนวด 

2)  หมวดวิชาการแพทยแผนไทย 
        ก.  ทฤษฎีการแพทยแผนไทย    3  ช่ัวโมง 
      ประวัติการแพทยแผนไทย  ประวัติอาจารยชีวกโกมารภัจจ  การกําเนิด
มนุษย  เบญจขันธ  มหาภูตรูป  4  ตรีโทษ  การวิเคราะหธาตุเจาเรือน  สมุฏฐานการเกิดโรค  
ความสัมพันธระหวางสมุฏฐานกับฤดูกาล  อายุ  เวลา  สถานที่  อาหารและพฤติกรรม  การปรับ
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สมดุล  ตรีโทษ  อิทธิพลของดวงดาวท่ีมีผลตอสุขภาพ  การนําทฤษฎีการแพทยแผนไทยไป
ประยุกตใช  ตลอดจนหลักวิธีการ  ข้ันตอน  ประโยชน   ขอหามในการนวด 
   ข.  เภสัชกรรมไทยเบ้ืองตน     2 ช่ัวโมง 
  การใชยาไทยประกอบการนวด  ขอหามและประโยชน  วิธีการใช
ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับกระดูก  เสนเอ็นและกลามเนื้อ  ศึกษาหลักวิธีการ  ข้ันตอน  ประโยชน  
ขอหาม  ของการอบสมุนไพร  ประคบสมุนไพร 
 3)  หมวดวิชาการนวดไทย 
 ก.  ประวัติ  องคความรูและการประยุกตใชการนวดไทย  1 ช่ัวโมง 
  ศึกษาประวัติความเปนมา  คุณคาของการนวดไทย  ผลของการนวดไทย
ตอสุขภาพ  การนําไปใชในระดับสถานบริการสาธารณสุข 
 ข.  เสนประธานสิบกับการเกดิโรค    3 ช่ัวโมง 
  ศึกษาลักษณะโครงสรางของเสนประธาน  ลักษณะการเดินของแนวเสนสิบ  
ตําแหนงในการรักษาโรคบนเสนสิบ  ประเภทของจุดท่ีเกี่ยวของกับเสนประธาน  ความสัมพันธระหวาง
ทางเดินของเสนประธานกับจุด  การกดจุดเร่ิมตนของเสนประธานเพ่ือประโยชนในการประยุกตใช
ทางการนวด  การกดจุดตามแผนนวดวัดพระเชตุพน  และแผนการนวดฉบับหลวง  รัชกาลท่ี  5 
 ค.  การตรวจรางกายเบ้ืองตน                12 ช่ัวโมง 
  เรียนรูหลักการทํางานและหนาที่ของระบบขอตอและกลามเนื้อตางๆ  
ของรางกายในภาวะปกติ  ศึกษาความผิดปกติของระบบกลามเนื้อและขอตอ  และสามารถ
ตรวจวินิจฉัยไดถูกตองเพื่อแยกอาการที่สามารถนวดไดและไมได 
 ง.  การนวดไทยเพ่ือสุขภาพ    33 ช่ัวโมง 
  ศึกษาวิธีการ  ข้ันตอน  การนวดไทยแบบท่ัวไป  ในทานอนหงาย  นอนตะแคง  
นอนคว่ํา  ทานั่ง  นวดหนา  นวดศีรษะ  การยืดเสน  เพ่ือสงเสริมสุขภาพ  ผอนคลายกลามเน้ือและ
บรรเทาอาการปวดเม่ือย 
 ค.  การดัดตน       9 ช่ัวโมง 
  การฝกปฏิบัติและการเรียนรูวิธีการ  ข้ันตอน  ประโยชน  ขอควรระวังตางๆ  
ในการปรับโครงสรางรางกายดวนการใชทาฤษีดัดตนพื้นฐาน  15  ทา   
 ง.  การบันทึกผลการนวด    15 ช่ัวโมง 
  การบันทึกกอนและหลังการนวด  การวิเคราะหและการตดิตามผลการนวด  
การนําเสนอรายงานกรณีศึกษา 
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   จ.  การนวดไทยแกไขอาการที่พบบอย  12 ช่ัวโมง 
      การประยุกตใชการนวดไทยเพื่อแกไขอาการที่พบบอยเกี่ยวกับ
อาการปวดศีรษะ  ปวดหลัง  ปวดไหล  ปวดเม่ือยแขน-ขา  ปวดสะโพก  ปวดเขา  ปวดขอเทา  ท่ีไมได
เกิดจากการอักเสบ 
 ฉ.  การทบทวนการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ     5 ช่ัวโมง 
  การฝกปฏิบัติเพื่อใหรูขั้นตอน  และวิธีการนวดไทยอยางตอเนื่อง  
ในทานอนหงาย  (พื้นฐานขา-แขน)  ทานอนตะแคง  ทานอนคว่ํา  ทานั่ง  (นวดโคงคอและสะบัก)  
และการนวดหนา 

      การทดสอบปฏิบัติเพื่อความถูกตองในตําแหนงและแนวเสนน้ําหนัก
ในการนวด  และการลําดับข้ันตอนท่ีถูกตอง 

4)  หมวดวิชากฎหมายและจริยธรรม 
        (1)  กฎหมายวิชาชีพ     3 ช่ัวโมง 
   ศึกษาหลักท่ัวไปของกฎหมายควบคุมวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  และ
บทกําหนดโทษของกฎหมาย 
        (2)  ธรรมะกับสมาธิ     9 ช่ัวโมง 
   การฝกปฏิบัติธรรมเพื่อการเรียนรูถึงวิธีการนําเขาสูสมาธิดวยการสวดมนต
และน่ังสมาธิ 

5)  หมวดการฝกงานภาคสนาม    50 ช่ัวโมง 
  2.4.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของในการฝกอบรม 
  ผูทําการวิจัยยังไมพบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการฝกอบรมการนวดแผนไทยแบบเชลยศักดิ์

หรือแบบท่ัวไป  การฝกอบรมเปนแนวทางที่ตองการพัฒนาใหผูเขาการฝกอบรม  มีความรู  ความชํานาญ  
ความสามารถ  และการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  ทาทีความรูสึกของผูเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหเขาสามารถ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนเองไดอยางมีประสิทธภาพ  เปนผูสามารถแกไข ปญหาขอบกพรองตางๆ  
ในการปฏิบัติหนาท่ีการทํางานในปจจุบัน  และทํางานประสบผลสําเร็จในอนาคต  ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  สมทรง  สุขุมมะสวัสดิ์  (2549, หนา  2)  ท่ีไดพัฒนาคุณภาพการใหบริการของเทศบาล
ตําบลทาขามเกี่ยวกับการฝกอบรมบุคลากรใหบริการของเทศบาล   

  การฝกอบรมบุคลากรเปนเครื่องมือของการบริหารชนิดหนึ่งซึ่งไดรับการจัดทําขึ้น
เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคการ  การฝกอบรมบุคลากรควรตอบสนองตอ
เปาหมายขององคการ และมีบทบาทในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการไดในหลายๆ ทาง
ดวยกัน ดังนี้  (ชูชัย  สมิทธิไกร, 2544, หนา  14) 
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1)  ชวยพัฒนา  ความรู  ทักษะ  ความสามารถและเจตคติของพนักงาน  และ
การฝกอบรมจะชวยปรับปรุงใหพนกังานมีคุณสมบัติท่ีจําเปนตอการทํางานดีข้ึนกวาเดิม 

2)  ชวยลดคาใชจาย  ดานคาจางแรงงาน  โดยการลดปริมาณเวลาท่ีใชในการผลิต
หรือใหบริการแตไดบริการท่ีมีปริมาณและคุณภาพเทาเดมิ 

  3)  ชวยลดตนทุนการผลิต 
  4)  ชวยลดคาใชจายดานบริหารงานบุคคล 
  5)  ชวยลดคาใชจายในการใหบริการแกลูกคา 
  6)  ชวยพัฒนาพนักงานเพ่ือใชเปนกําลังทดแทนในอนาคต 
  7)  ชวยเตรียมพนักงานกอนมีตําแหนงสูงข้ึน 
  8)  ชวยขจัดความลาหลังดานทักษะ  เทคโนโลยี วิธีการทํางาน  การฝกอบรม

จะชวยใหพนักงานมีความรู  ทักษะ  ความสามารถท่ีทันกับความเปล่ียนแปลงโลก 
9)  ชวยปรับปรุงและพัฒนาความสัมพันธเพิ่มพูนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ชวยแบงเบาภาระหนาการงานของผูบังคับบัญชา  ไมตองเสียเวลาช้ีแจง 
  ซ่ึงสอดคลองกับประโยชนในการฝกอบรมท่ีมีตอพนักงานของ  สุนันทา  เลาหนันทน  
(2542, หนา  236)  ท่ีกลาวไว  ดังนี้ 

1)  ชวยปรับปรุงทักษะในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบใหดีข้ึน 
2)  ชวยใหประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น  สงผลใหมีโอกาสไดรายไดสูงขึ้นและ

มีโอกาสเล่ือนตําแหนงในหนาท่ีใหสูงข้ึน 
3)  ชวยใหมีขวัญกําลังใจท่ีดีข้ึนและมีความเช่ือม่ันในการทํางานไมตองกังวลใจกับ

การเรียนรูงานดวยตนเอง 
4)  ชวยลดความเหน่ือยหนาย เฉื่อยชาในการทํางาน  โอกาสความผิดพลาด

ทางการทํางานนอยลง 
5)  ชวยใหมีทัศคติท่ีดีตอองคการ  พรอมจะใหความรวมมือ  และสนับสนุนองคการ

ในการทํากจิกรรมท่ีเกี่ยวของ 
6)  ชวยทําใหเขาใจระบบของการทํางานขององคการดีขึ้น  รับรูถึงความสัมพันธ

ท่ีเกี่ยวของของงานตางๆ กับงานของตนท่ีรับผิดชอบ  ชวยทําใหการประสานงานดีข้ึน  และทําให
ความขัดแยงลดลง 

7)  ชวยใหอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับพนักงานลดนอยลง  เพราะรูจักใชเคร่ืองมือ 
อุปกรณตางๆ อยางถูกวิธี 
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8)  ชวยใหเปนพนักงานผูใหบริการท่ีมีคุณภาพ  มีศักดิ์ศรีในการทํางาน  และ
บุคลิกภาพดีข้ึน 

  สรุปไดวา  การฝกอบรมคือการชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ใหไดรับความรู  ความชํานาญมากขึ้น  และสามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร
ไปในทางที่ตองการไดเพราะวา  บุคลากรจะมีโอกาสพัฒนาตนและพัฒนางาน  ทําใหคุณภาพ

การใหบริการดีข้ึนได  เนื่องจากเกิดความมั่นใจวาสามารถทําไดเม่ือไดมีการฝกอบรม  และการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เปนเร่ืองท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะเจาะจง  ตองเนนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน  ซ่ึงตัวบุคคลนั้นปฏิบัติอยูหรือจะปฏิบัติตอไปในระยะยาว  เนื้อหาของเร่ืองท่ีฝกอบรม
ตองเปนเรื่องที่ตรงกับความตองการและสภาพปญหามุงเนนใหตรงกับงานที่กําลังปฏิบัติอยู  
เพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสามารถประเมินผลไดจาการปฏิบัติงานหลังจากไดรับ

การฝกอบรม  
  2.4.6  การพฒันาสถานท่ีใหบริการ 
  สถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  เปนสถานท่ีใหบริการนวดแผนไทยท่ีไดนํา
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาใชในการวิจัยนี้เพื่อเปนกรอบแนวคิดของผูวิจัย  โดยการนํามาใชพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ  จะชวยใหมีแนวทางไดรับรูถึงหลักการดําเนินการใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ  สามารถนําแนวคิดตางๆ มาประยุกตเพื่อนําไปปฏิบัติไดจริงจากการปฏิบัติงานใน
ชีวิตประจําวัน  เพราะการพัฒนาคุณภาพการใหบริการนั้นตองอาศัยผูใหบริการที่มีความรูทักษะ  
ความสามารถและความต้ังใจในการทํางาน  สถานท่ีใหบริการก็เปนยุทธศาสตรอยางหน่ึงท่ีสามารถ
กระตุนใหผูใหและผูรับบริการ  เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ส่ิงท่ีทางสถานใหบริการตองปรับปรุงเพื่อใหไดมาตรฐาน  มีดังนี้ 
  1)  ท่ีพักคอยผูรับบริการมีเพียงพอตามจํานวนผูรับบริการแตละวนั 
  2)  หองนวดมีขนาดเหมาะสมตามจํานวนเตียงนวด 

3)  ประตูหองมีความกวาง  ไมนอยกวา  0.90  เมตร  ดานบนของประตูมีชองมอง 
เปนกระจกใสและไมมีอุปกรณล็อคประตู 
  4)  เบาะท่ีนอนเปนท่ีนอนแข็งหุมดวยหนังเทียมหรือพลาสติกพรอม  ผาปูท่ีนอน  
หมอน  ผาขวางเตียง  ผาคลุมตัวผูรับบริการ 
  5)  เตียงนวดมีขนาดไมนอยกวา  1.20x2.00  เมตร  ท่ีวางระหวางเตียงหางกัน
ไมนอยกวา  1.00  เมตร  กรณีเปนพื้นยกสูงใหมีความสูงขนาด  0.40  เมตร 
  6)  ถาเปนหองท่ีมีหลายเตียงตองมีมานกั้นระหวางเตียงใหเปนสัดสวน   

7)  หองสวม  มีการแยกหองสวม  ชาย-หญิง 
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 8)  หองสวมมีขนาดไมนอยกวา  1.00x1.00  เมตร  และมีจาํนวนเหมาะสมกับ
ผูใชบริการ 

9)  ภายในหองตองมีแสงสวางเพียงพอ 
10)  มีรองเทาแตะเปล่ียนใหผูรับบริการ 

  11)  การระบายอากาศ  ใหปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารในกรณีท่ีระบายอากาศ
โดยวิธีธรรมชาติจะตองมีชองเปดสูภายนอกอาคารไมนอยกวารอยละ  10  ของพื้นท่ี  สําหรับระบาย
อากาศโดยวิธีกล  เชน  การใชพัดลมดูดอากาศจะตองมีประสิทธิภาพเพียงพอในการระบายอากาศ
ระหวางภายในหอง  และภายนอกอาคาร 
  12)  การจัดการมูลฝอยมีภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยในบริเวณตางๆ อยางเพียงพอ
ตั้งอยูในท่ีสะดวกตอการใชงาน  ตัวภาชนะทําดวยวัสดุไมดูดซึมน้ําทําความสะอาดไดงาย   

13)  บริเวณภายในหนวยบริการตองสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยแบงพื้นท่ีใชสอย
เหมาะสม 
  2.4.7  การประเมินมาตรฐานการนวดแผนไทย   

  การประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  (2549, หนา  1)  กลาวไววา  ตามท่ี
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่จะทําการประเมิน

มีความเขาใจ  และสามารถประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนใหผูรับผิดชอบงานการแพทยแผนไทยไดมีแนวทางการพัฒนา  และ
ปรับปรุงงานบริการการแพทยแผนไทยในหนวยงานของตนเองใหไดมาตรฐานตอไป 
 สรุป  การพัฒนาคุณภาพบริการนวดแผนไทยท่ีสถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย
แบงออกเปนสองดานไวชัดเจน  คือ  การพัฒนาผูใหบริการและการพัฒนาสถานที่ใหบริการ  
มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผูใหบริการ  ใหมีความรู  ความสามารถและมีทักษะเพิ่มข้ึนในการใหบริการ  
เหมือนกับผูท่ีไดใหความหมายคุณภาพการใหบริการไวหลายทาน  ดังท่ีกลาวไว  เชน  ความหมาย
ของคุณภาพบริการ  ความหมายของการฝกอบรม  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการฝกอบรม  และการพัฒนา
สถานท่ีใหบริการนวดแผนไทย  จากการสอบถามความพึงพอใจผูมาใชบริการนวดแผนไทย  ทําให
ผูวิจัยตองตระหนักถึงคุณภาพการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มุงเนนความสําคัญในทุกข้ันตอน
ของการใหบริการ  ปองกันความผิดพลาดในการใหบริการ  เพื่อใหผูมาใชบริการเกิดประโยชนสูงสุด  
และมีความพึงพอใจตอการมาใชบริการมากท่ีสุด  ถือเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญอยางหน่ึงในการทําธุรกิจ
ท่ีประสบผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงค            
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2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการนวดแผนไทย : กรณีศึกษานิวแสงเทียน

นวดแผนไทย  ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  มีงานวิจัยท้ังในประเทศและ
ตางประเทศท่ีเกี่ยวของ  ดังนี้  
  2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 

  วราภรณ  พุทธวิถี  (2546, หนา  11)  ไดกลาววา  ลูกคาคือผูมีความสําคัญตอธุรกิจ
เปนอันดับแรก  การใหความสําคัญแกลูกคาดังกลาว  ผูใหบริการตองตระหนักอยูเสมอวาผูบริโภค
หรือผูใชบริการคือพระราชา  (Consumer  is  a  king)  โดยการใหความสําคัญแกลูกคาดังนี้  ผูผลิต
หรือผูบริหารการตลาดจะตองมีการวางแผนตลอดจนปฏิบัติการทุกอยางเทาที่สามารถทําได  
เพื่อใหทราบและตอบสนองในส่ิงท่ีผูบริโภคหรือผูใชบริการตองการ  กลาวคือ  การทราบวาสินคา
หรือบริการชนิดใดรูปแบบและลักษณะเชนใดที่ผูบริโภคตองการ  โดยทราบจากผลการวิจัยตลาด
และอาศัยขอมูลทางการตลาดประกอบการพิจารณา  รวมท้ังผูผลิตสินคาหรือผูใหบริการอาจจะตองใช
ประสบการณที่มีอยูเขามาชวยในการตัดสินใจในเรื่องการวางแผนผลิตสินคาหรือบริการดวย  
โดยมีเปาหมายหลักของธุรกิจคือการเพิ่มผลกําไรใหแกธุรกิจบริการนั้น  ผูใหบริการควรมุงเนน
การใหบริการที่ประทับใจเกินความคาดหวังของลูกคา  รวมไปถึงความตองการทีลู่กคาหรือผูใชบริการ
ตองการใหสินคาหรือบริการถูกจัดสงไปถึงมือลูกคาในสถานท่ี  เวลา  และราคาท่ีเหมาะสมดวย 

  ธาริณี  เมธานุเคราะห  (2542, หนา 69)  ไดทําการศึกษาคุณภาพบริการตามความคาดหวัง
ของผูปวย  คลินิกนอกเวลาราชการ  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  พบวาคุณภาพบริการตามความคาดหวัง
ของผูปวยโดยรวม  และดานตางๆ คือ  ดานความเปนรูปธรรมของบริการ  ความเชื่อถือไววางใจได  
การตอบสนองตอผูรับบริการ  การใหความม่ันใจแกผูรับบริการ  และดานการเขาถึงจิตใจของผูปวย  
อยูในระดับสูง  (คาเฉล่ีย  150.66  จากคะแนนเต็ม  200  คะแนน)  โดยคุณภาพการบริการท่ีผูปวย
คาดหวังมากท่ีสุดคือ  ดานความเช่ือถือได  (คาเฉล่ีย  31.31  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน)  และรองลงมา
โดยลําดับคือดานความม่ันใจ (คาเฉล่ีย  30.34  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน)  ดานความเปนรูปธรรม
ของบริการ  (คาเฉล่ีย  30.24  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน)  ดานการเขาถึงจิตใจของผูปวย  (คาเฉล่ีย  
29.58  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน)  และดานการตอบสนองตอผูปวยอยางรวดเร็ว  (คาเฉล่ีย  29.20  
จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน)  แสดงวาผูปวยท่ีเขามารับบริการนั้นใหความสําคัญตอความเช่ือถือได
มากกวาบริการดานอ่ืนๆ ซ่ึงเปนธรรมชาติของผูปวยท่ีตองการรับการรักษาโรคในท่ีๆ ซ่ึงสามารถ
ใหความเช่ือถือและไววางใจได  สวนท่ีเกี่ยวกับความเปนรูปธรรมของการบริการ  การเขาถึงจิตใจ
ของผูปวย  และการตอบสนองตอผูปวยอยางรวดเร็ว  ก็ยังคงเปนส่ิงท่ีตองการมากเพราะอยูในระดับ
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ความคาดหวังท่ีสูง  แมจะเปนระดับท่ีรองลงมาก็ตาม  และตางก็เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเช่ือถือได
ของผูปวยดวย 

  อรชร  อาชาฤทธ์ิ  (2541, หนา  104-108)  ไดทําการศึกษาตัวประกอบคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปตามความคาดหวังของผูปวยใน  ภาคใต  พบวาตัวประกอบ
ความคาดหวังคุณภาพบริการของโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปของผูปวยใน  ภาคใต  
มี  6  ตัวประกอบโดยเรียงลําดับตามคาน้ําหนักตัวประกอบจากมากไปนอยคือ  ตัวประกอบความคาดหวัง
ดานอัธยาศัยไมตรี  และจรรยาบรรณของผูใหบริการมากที่สุด  รอยละ  38.90  ดานความนาเช่ือถือ
และความรวดเร็วในการใชบริการ  รอยละ  4.70  ดานความเปนรูปธรรมของบริการ  รอยละ  3.90  
ดานราคาคารักษาพยาบาล  รอยละ  3.20  ดานการใหความรูทางดานสุขภาพรอยละ  2.20  และ
ดานความสะดวกในการใชบริการ  รอยละ  1.90  และยังพบวาระดับความคาดหวังในคุณภาพบริการ
ของโรงพยาบาลอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก  กลาวคือ  ความคาดหวังคุณภาพบริการของ
โรงพยาบาลแตละขอมีคาเฉล่ียอยูระหวาง  4.18 – 6.13  ซ่ึงระดับมากมี  55  รายการ  3  รายการแรก  
คือการใหการชวยเหลืออยางรีบดวนเม่ือผูปวยอยูในภาวะเส่ียงอันตรายถึงชีวิตโดยไมจําเปนตองรองขอ  
มีความตั้งใจที่จะใหความชวยเหลืออยางเต็มที่จนสุดความสามารถ  และไมเปดเผยความลับของ
ผูปวยจะยินยอม  ระดับคอนขางมากมี  17  รายการ  และระดับปานกลางมี  2  รายการคือ  
มีหองรับประทานอาหารใหผูปวย  และภายในหอผูปวยมีมุมพักผอนเปดเพลงเบาๆ มีหนังสือใหอาน  
มีโทรทัศน  วีดีโอใหดู  ตามลําดับ 
  ปยวรรณ  ประคุณคงชัย  (2533, หนา  94-97)  ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูปวยนอก
ตอบริการของโรงพยาบาลของรัฐ : ศึกษากรณีจังหวัดนครสวรรค  พบวาผูปวยมีความพึงพอใจตอ
บริการในระดับสูง  ปานกลาง  และตํ่าเกือบเทาๆ กัน  แตมีความพึงพอใจในระดับต่ํามากกวา  (รอยละ  
34.3)  รองลงมาคือมีความพึงพอใจสูงและปานกลางตามลําดับ  (รอยละ  33.0  และ  32.7)  เม่ือพจิารณา
แยกวิเคราะหความพึงพอใจใจแตละประเภทพบวาผูปวยมีความพึงพอใจตํ่าที่สุดกับความสะดวก

ท่ีไดรับจากบริการและมีความพึงพอใจสูงสุดกับคุณภาพของการบริการ  และมีความพึงพอใจตอ
ความสะดวกต่ํา  และเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทาง  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม
และปจจัยการเขาถึงบริการกับระดับความพึงพอใจ  พบวาระดับการศึกษา  ระยะเวลาท่ีใชในการเดินทาง  
และความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงพยาบาล  ไมมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ  แตเพศ  
อายุ  อาชีพ  รายได  ลักษณะการเจ็บปวด  ลักษณะการมารับบริการ  ระยะทางจากบานถึงโรงพยาบาล  
และความเขาใจในการติดตอสื่อสารมีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ  โดยที่เพศหญิง
มีความพึงพอใจอยูในระดับสูงกวาเพศชาย  ผูที่มีอายุนอยจะมีความพึงพอใจในระดับที่สูงและ
จะลดระดับตํ่าลงไปเร่ือยในกลุมผูที่มีอายุมาขึ้น  อาชีพเกษตรกรรม  แมบานและกลุมคนวางงาน
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จะมีความพึงพอใจสูงมากกวาอาชีพอ่ืนๆ ผูท่ีมีรายไดต่ําจะมีความพึงพอใจในระดับสูง  และสัดสวน
ของความพึงพอใจจะลดลงในกลุมท่ีมีรายไดสูง  ลักษณะการเจ็บปวดของผูปวยกลุมโรคเฉียบพลัน
จะมีความพึงพอใจตํ่ากวาผูปวยกลุมโรคอื่นๆ และผูมาใชบริการตรวจสุขภาพจะมีความพึงพอใจ
ในระดับสูง  ผูมารับบริการโดยไดรับคําแนะนํากอนมารับบริการจะมีความพึงพอใจในระดับท่ีสูงมากกวา
ผูปวยท่ีมารับบริการเอง  ระยะทางจากบานถึงโรงพยาบาลสําหรับผูรับบริการท่ีอยูในระยะทางใกล
มีความพึงพอใจอยูในระดับตํ่า  และความพึงพอใจจะคอยๆ  สูงข้ึนเม่ือระยะทางไกลขึ้น  ผูรับบริการ
ท่ีมีความเขาใจในการส่ือสารจะมีความพึงพอใจในระดับสูง  ผูไมเขาใจในการส่ือสารจะมีความพึงพอใจ
ในระดับตํ่า  และผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของโรงพยาบาลจะมีระดับความพึงพอใจในระดับตํ่า 
  สุภาวดี  วรชื่น  (2542, หนา 74-75)  ไดทําการศึกษาคุณภาพบริการโรงพยาบาลท่ีผูปวย
ในคาดหวังและรับรูและที่พยาบาลประจําการรับรูความคาดหวังของผูปวยในและปฏิบัติจริง

ในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เขตภาคกลาง  พบวา
การเปรียบคุณภาพบริการโรงพยาบาลตามความคาดหวังตรงกับท่ีพยาบาลประจําการรับรูความคาดหวัง

ของผูปวยในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลท่ัวไป  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เขตภาคกลาง  
โดยรวมไมแตกกัน  เม่ือจําแนกรายหมวด  พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  
จํานวน  2  หมวด  คือ  หมวดความเปนรูปธรรมของบริการ  พบวาคาคะแนนเฉล่ียความคาดหวัง
ของผูปวยในสูงกวาคาคะแนนเฉล่ียการรับรูของพยาบาลประจําการสูงกวาคาคะแนนเฉล่ียของผูปวยใน  
นอกน้ันไมมีความแตกตางกัน  และการเปรียบเทียบคุณภาพบริการโรงพยาบาลท่ีโรงพยาบาลประจําการ
ปฏิบัติจริงตามการรับรูของพยาบาลประจําการกับคุณภาพบริการโรงพยาบาลท่ีผูปวยในรับรู  พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  คือ  หมวดความสะดวกในการใชบริการ  
ความเปนรูปธรรมของบริการ  ปฏิสัมพันธ  บริการรักษาพยาบาล  ความนาเช่ือถือไววางใจได  และ
ราคาคารักษาพยาบาล  โดยคะแนนเฉล่ียการรับรูคุณภาพบริการโรงพยาบาลของผูปวยในสูงกวา
คะแนนเฉล่ียท่ีพยาบาลประจําการปฏิบัติจริง  สวนหมวดจริยธรรมของเจาหนาท่ีและหมวดการใหความรู
ไมแตกตางกัน 

  ในการศึกษานี้  ผูวิจัยตองการวัดระดับความพึงพอใจของผูมาใชบริการนวดแผนไทย  
ในดานการใหบริการนวดแผนไทย  และสถานท่ีใหบริการนวดแผนไทย  ท่ีสถานใหบริการนิวแสงเทียน
นวดแผนไทย  ตําบลบางโฉลง  โดยการใชแบบสอบถาม  ถามผูมาใชบริการนวดแผนไทย  หลังจาก
ผานกระบวนการพัฒนาในดานการฝกอบรมพนักงานใหบริการนวดแผนไทย  และในดานการปรับปรุง
สภาพแวดลอมสถานท่ีใหบริการนวดแผนไทย  เพ่ือใหไดตามมาตรฐานงานบริการแพทยแผนไทย  
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  พ.ศ. 2549   ผูวิจัยคาดวา  ผูมาใชบริการ
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นวดแผนไทยมีความพึงพอใจในดานการใหบริการเพิ่มข้ึน และมีจํานวนผูมาใชบริการนวดแผน
ไทยท่ีสถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทยเพ่ิมมากข้ึน 

  2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  พาราสุราแมน  เซทแฮลมและเบอรร่ี  (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985, p. 49-50)  

ไดศึกษาวิจัยคุณภาพการใหบริการ  เร่ิมจากการทํา  Focus-group  Interviews  ในธุรกิจการใหบริการ
หลายประเภทท่ีเกี่ยวของ  โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางท้ังหมด  12  กลุม  มีวัตถุประสงค  เพ่ือคนหา
วาอะไรคือวิธีท่ีผูรับบริการใชในการประเมินคุณภาพการใหบริการที่งานศึกษาวิจัยในชวงแรก

เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยผลจากการศึกษาวิจัยพบวา  ผูรับบริการจะประเมินคุณภาพการใหบริการวา
มีคุณภาพสูงหรือต่ํา  จากการเปรียบเทียบบริการที่ไดรับจริงกับบริการที่คาดหวังหรือปรารถนา
โดยมีปจจัย  4  ประการ  คือ  ประการแรก  สิ่งที่ไดรับฟงจากการบอกปากตอปากพบวาการบอก
ปากตอปากเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอความคาดหวังของผูรับบริการมาก  ประการที่สอง  
ความตองการสวนบุคคลท่ีจะถูกกําหนดจากอุปนิสัยและสถานการณ  ประการท่ีสาม  ประสบการณ
ในอดีตของผูรับบริการ  ประการสุดทาย  การส่ือสารประชาสัมพันธของผูใหบริการ  เชน  การโฆษณา  
แผนปายประชาสัมพันธ  และอ่ืนๆ 
  พิมทอง  ทวิทิยาแมน  (Tavitiyaman, 2004, p. 10)  ไดศึกษาเร่ือง  ของการจัดการคุณภาพ
การใหบริการบนความพึงพอใจในงานของพนักงาน  และพฤติกรรมการใหบริการ  มีวัตถุประสงค
ในการศึกษา  เพื่อทดสอบผลกระทบของการจัดการ  เรื่องคุณภาพการใหบริการ  และพฤติกรรม
ในการใหบริการของพนักงานตอนรับ  และผูจัดการ  ท่ีทํางานแผนกตอนรับของโรงแรม  โดยเลือก
จากโรงแรมในกรุงเทพฯ ประเทศไทยเปนสถานท่ีศึกษาวิจัย  โดยสงแบบสอบถามท่ีจัดทําข้ึน
ใหผูท่ีถูกคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง  เพื่อวิเคราะหปจจัยเกี่ยวของท่ีเช่ือถือได  ซ่ึงผลจากการศึกษาวิจัย  
พบวา  ผลลัพธในดานบวกของคุณภาพการใหบริการที่สรางความพึงพอใจในการทํางาน  และ
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการใหบริการได  ตองมีการจูงใจท่ีเหมาะสม  เพือ่ใหเกดิความทุมเท  
รวมมือ  รวมใจในการทํางาน  กระตุนใหใชความสามารถท่ีมีอยางเต็มท่ี  จะทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานเชนเร่ือง  การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางกัน  การใหรางวัล  การมอบอํานาจ  และ
การฝกอบรมซ่ึงนอกจากนั้น  ยังพบวา  ความพึงพอใจดานบวกในเร่ืองงานของพนักงานผูใหบริการ 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใหบริการและความรวมมือของพนักงานดวย 
  ชาร  อนูจา  (Anuja,  2004, p. 13)  ไดศึกษาถึงการเตรียมโครงการจัดทําคูมือการฝกอบรม
เกี่ยวกับปจจัยของการใหบริการท่ีมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหลูกคา  ของกลุมคลินิกทําฟน 
เนื้อหาของคูมือนี้  ถูกออกแบบเฉพาะแตละคลินิกเพื่อความเหมาะสม  คําถาม  20  หัวขอ  ในคูมือ
จะมีโครงสรางท่ีคลายคลึงกัน  เพราะเนนท่ีตัวกิจกรรมของงานน้ันๆ  คูมือการฝกอบรมที่สรางข้ึน

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



 

69 

ตองการท่ีจะเสริมสรางความรวมมือรวมใจใหบริการคนไขดวยรูปแบบท่ีดีข้ึน  สรางความทรงจําและ
ประสบการณดีๆ ใหคนไข  ใหเกินกวาความคาดหวัง  ซ่ึงคูมือนี้จะจัดเตรียมพื้นฐาน  เพื่อทําใหดีข้ึน
ในการสรางความสัมพันธกับคนไข  โดยจะตองสรางลูกคาและคนไขใหมีความจงรักภักดีในระยะยาว  
เพื่อใหกลุมคลินิกทําฟนเจริญกาวหนา  เพราะมีคุณภาพในการใหบริการที่ดี  สรางความพึงพอใจ
ใหคนไขได 

  สรุปวา  ขอมูลจากการสํารวจท้ังหมดไดถูกนํามาวิเคราะหและพัฒนาเปนเคร่ืองมือสําหรับ
วัดคุณภาพการใหบริการ  เพื่อใหไดตามการประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทย
ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  ซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยพื้นฐานท่ีกําหนดความคาดหวังและ
การรับรูตอคุณภาพการใหบริการ  ผูใชบริการจะรูสึกพึงพอใจเม่ือระดับการรับรูมีคาเทากับหรือมากกวา
ระดับความคาดหวัง  แตถาระดับการรับรูมีคานอยกวาระดับความคาดหวัง  ผูใชบริการก็จะรูสึก
ไมพึงพอใจตอการใหบริการ  และความพอใจหรือไมพอใจจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือความตางของระดับ
ความคาดหวังและการรับรูสูงข้ึน  ในเรื่องการใหบริการจะใหความสําคัญและยึดถือความตองการ
ตามความคาดหวังของผูใชบริการ  เพื่อเปนบรรทัดฐานในการวางแผนและดําเนินการใหบริการ  และ
ตอบสนองความตองการตางๆ ที่มีไดอยางถูกตองโดยสามารถสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้น
แกผูใชบริการ 
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