
 

บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ 

 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการนวดแผนไทย  เปนรูปแบบการวิจัย
และพัฒนา  (Research  and  Development)  โดยเทคนิคการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการนวดแผนไทยในดานผูใหบริการและสถานที่

ใหบริการนวดแผนไทย  ใหไดมาตรฐานตามการประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทยแผนไทย
ของกระทรวงสาธารณะสุข  ในดานผูใหบริการไดทําการฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ใหกับผูใหบริการทุกคน  ดานสถานที่ใหบริการไดทําการปรับปรุงใหตรงกับวัตถุประสงค
ของผูมาใชบริการ  และใหผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการมากท่ีสุด 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย  ผูมาใชบริการ  ไดแก  
ผูมาใชบริการนวดแผนไทย  ท่ีสถานใหบริการนิวแสงทียน  จํานวน  2,406  คน  สวนกลุมตัวอยาง
ท่ีนํามาศึกษา  สุมมาจากประชากรมีจํานวน  350  คน  และผูใหบริการนวดแผนไทย  จํานวน  39  คน  
ท่ีใหบริการที่สถานบริการนิวแสงเทียนในระหวางการศึกษา   
 ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลการวิจัย  และขอเสนอแนะดังนี ้
  5.1  สรุปผลการวิจัย 
                  5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
               5.3  ขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูล  สรุปประเด็นดานตางๆ  ไดดังนี้ 
 5.1.1  จากการศึกษาสภาพปญหาท่ีเก่ียวของกับการใหบริการนวดแผนไทย  สรุปไดวา   

 1)  ผูใชบริการ  คือ  กลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการนวดแผนไทย  เปนผูตอบแบบสอบถาม  
จํานวน  350  คน  คน  เปนเพศชาย  รอยละ  94.87  เปนเพศหญิงรอยละ  5.13  ชวงอายุท่ีใชบริการ
มากท่ีสุดระหวาง  41 - 50  ป  รอยละ  38.46  ผูใชบริการสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยม/อาชีวะ/
อนุปริญญารอยละ  53.58  อาชีพท่ีมาใชบริการมากท่ีสุดพนักงานบริษัทเอกชน  คิดเปนรอยละ  46.15  
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สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน  10,001-15,000 บาท รอยละ  35.90  สถานภาพคูสมรสอยูดวยกัน
มากท่ีสุดรอยละ  53.85  มาใชบริการ  3-5  คร้ังตอเดือนมากท่ีสุดรอยละ  64.10  และวัตถุประสงค
ของการมาใชบริการนวดแผนไทยเพื่อผอนคลายมากท่ีสุดรอยะ  79.49  จากแบบสอบถาม  ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ  พบวา  ในภาพรวม  ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  หมอนวด
นวดใหครบทุกทาดวยความนุมนวลเหมาะสม  ( X = 2.55, S.D. = 1.37)  ผูใหบริการนวดหนักเกินไป
จนเจ็บปวดมาก  ( X = 2.57, S.D. = 1.38)  และหมอนวดอยูนวดและดูแลจนหมดเวลาตามกําหนด  
( X = 2.62, S.D. = 1.42)  ดานความรูและทักษะการใหบริการ  ท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุด  
คือ  ผูใหบริการมีความรูเร่ืองการนวดและทักษะในการนวด  ( X = 2.35, S.D. = 1.27)  และผูใหบริการ
แกปญหาใหตามตองการ  ( X = 2.49, S.D. = 1.29)  ดานสถานท่ีใหบริการ  ท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
นอยที่สุด  คือ  ปายบอกจุดตางๆ  ( X = 2.20, S.D. = 1.30)  และมีการจัดสถานที่นวดใหมิดชิด
เปนการสวนตัว  ( X = 2.86, S.D. = 1.04)   

 2)  ผูใหบริการ  คือ  ผูใหบริการนวดแผนไทย  จํานวน  39  คน  สวนใหญมีอายุ
อยูระหวาง  41-50  ป  รอยละ  33.33  ระดับการศึกษาจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษามีมากท่ีสุดรอยละ  
71.79  มีรายไดเฉล่ียตอเดือนสูงสุดมากกวา  12,000  บาท  รอยละ  48.72  ระยะเวลาท่ีทํางานอยูระหวาง  
1-2  ป  รอยละ  66.67  ผูใหบริการที่ยังไมเคยเขารับการฝกอบรมดานการนวดแผนไทย  จํานวน  29  คน 
รอยละ  74.36  และผูใหบริการที่ไมมีวุฒิบัตรรับรองการฝกอบรมนวดแผนไทย  จํานวน  31  คน  
รอยละ  79.49   

   ดานความรู  กอนการพัฒนาคุณภาพบริการผูใหบริการตอบแบบทดสอบความรู
ถูกตองไดไมเกินรอยละ  50  จํานวน  7  ขอ  ของจํานวนแบบทดสอบความรูท้ังหมด  13  ขอ  แสดงวา  
ผูใหบริการมีความรูในเร่ืองของการนวดแผนไทยอยูจํานวนนอย  และภายหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ
ผูใหบริการตอบแบบทดสอบความรูไดถูกตองเพ่ิมข้ึนในทุกขอคําถามครบทุกคน  เกนิกวารอยละ  50  
แสดงวาผูใหบริการมีความรูเพิ่มข้ึนจากการใชยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบริการ  ผูใหบริการสวนใหญ
ตอบแบบทดสอบอยูในระดบั  ดี  และดีมาก 

   ดานทักษะ   กอนการพัฒนาคุณภาพบริการ   ผูใหบริการปฏิบัติถูกตอง
ในดานการใหบริการนวดแผนไทยไมเกินรอยละ  50  อยูจํานวน  4  ขอ  จากแบบประเมินทักษะท้ังหมด  
จํานวน  8  ขอ  หลังการพัฒนาคุณภาพบริการ  ผูใหบริการปฏิบัติถูกตองในการใหบริการครบท้ังหมด
ทุกคนเกินกวารอยละ  50  ของแบบประเมินทักษะท้ังหมด  แสดงวา  ผูใหบริการมีทักษะในการใหบริการ
เพิ่มข้ึนภายหลังจากการใชยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพบริการอยูในระดับ  ดี  และดีมาก 
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  3)  สถานท่ีใหบริการ   
 มีการปรับปรุงปายบอกทางเขาโดยการตั้งเสาใหสูงและติดปายพรอมติดไฟ

แสงสวาง  จากเดิมท่ีตั้งอยูต่ําเกินไปมองเห็นไมชัดเจน 
 ติดต้ังมานบังระหวางท่ีนวดแตละท่ี  และจัดท่ีนวดใหอยูหางกันพอประมาณ

เพื่อใหเปนสวนตัว 
 ติดต้ังโทรทัศนไวบริการในหองหวดเดี่ยว  ไวบริการใหครบทุกหอง         

 5.1.2  จากการศึกษาสาเหตุของปญหาการใหบริการ  สรุปไดดังนี ้
  1)  ปญหาในดานผูใหบริการ   
  (1)  ผูใหบริการนวดหนักเกินไป  และนวดเบาเกินไป  ทําใหแกปญหา

ไมถูกวัตถุประสงคของผูมาใชบริการนวดแผนไทย   
  (2)  ผูใหบริการไมแนะนําหรือซักถามถึงอาการของผูมาใชบริการกอนและ
หลังทําการนวด   
  (3)  ผูใหบริการชวนผูมาใชบริการพูดคุยมากเกินไป   
  (4)  ผูใหบริการนวดไมครบทุกทา  ไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว   
  (5)  ผูใหบริการไมอยูดูแลผูมาใชบริการขณะทําการนวด 
  2)  ปญหาในดานสถานท่ีใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 
  (1)  ปายช่ือบอกสถานท่ีตั้งและปายทางเขาตํ่าเกินไปทําใหผูผานไปมา
มองไมเห็นเดนชัด   
  (2)  ภายในสถานท่ีใหบริการหองนวดรวมไมเปนสัดสวนไมมีผามานกั้นระหวาง
ท่ีนวดแตละท่ี   
  (3)  หองนวดเดี่ยวไมมีโทรทัศนไวบริการ  ผูใชบริการบางคนตองการใชบริการ
นวดและดูโทรทัศนไปดวย 
 5.1.3  แนวทางการแกปญหาการใหบริการ  โดยการใชแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ  มีดังนี้ 
  1)  การแกปญหาผูใหบริการนวดแผนไทย   
   จัดโครงการฝกอบรม  ในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการบริการ  โดยมีปจจัยสําคัญ
ท่ีจะทําใหการฝกอบรม  สามารถเพ่ิมความรู  ความสามารถ  และทักษะใหพนักงานใหบริการ
นวดแผนไทย  เพื่อทําใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ไมวาจะเปนหัวขอวิชา  เนื้อหา  รูปแบบวิธีการอบรม  
ส่ือการสอน  อาจารยผูฝกสอนและเวลาที่ฝกอบรม  โดยเนนท้ังภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และภาคสนาม  
เพื่อใหเกิดความชํานาญในการใหบริการเพิ่มมากข้ึน     

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



 

116 

  2)  การแกปญหาดานสถานท่ีใหบริการ   
  (1)  ยกระดับปายบอกทางเขาสถานบริการใหสูง  และติดไฟแสงสวางใหเหน็
ในเวลากลางคืน 
  (2)  ติดต้ังผามานกั้นระหวางท่ีนวดแตละท่ีเพื่อใหเปนสวนตัว  ไมใหมองเห็นกัน
ขณะทําการนวด 
  (3)  ติดต้ังโทรทัศนไวในหองนวดเด่ียวใหครบทุกหอง  เพื่อไวคอยบริการกบั
ผูมาใชบริการ  
 5.1.4  ผลจากการทดลองใชแผนยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการหลังจาก
การใชแผนยุทธศาสตร  พบวา 
  1)  ผูใชบริการ  มีความพึงพอใจสูงข้ึนในประเด็นของการใหบริการ  ท่ีไดคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจนอยท่ีสุดท้ัง  4  ดาน  ไดแก   
 (1)  ดานการใหบริการ 
 (2)  ดานความรูและทักษะการใหบริการ 
 (3)  ดานสถานท่ีใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก 
 (4)  ดานทัศนคติตอการนวดแผนไทย 
  2)  ผูใหบริการ  ท่ีเขารับการฝกอบรมนวดแผนไทย  มีการเรียนรูและรับรูในเร่ือง
การใหบริการนวดแผนไทย  พบวา  หลังการฝกอบรม  ผูใหบริการมีความรู  ความเขาใจ  ความสามารถ
และทักษะท่ีไดรับจากการฝกอบรมเพ่ิมมากข้ึนมากกวากอนการฝกอบรม 
  3)  คุณภาพการใหบริการดีขึ้น  หลังการนําแผนยุทธศาสตร  มาใชในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ  เห็นไดจาก  ภาพรวมของการใหบริการมีระดับความพึงพอใจและทัศนคติ
ของผูใชบริการสูงขึ้น  สอดคลองกับการสังเกตของอาจารยผูฝกสอน  หลังการฝกอบรม  พบวา  
พฤติกรรมของผูใหบริการสวนใหญเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น  และจากการตอบแบบสอบถาม
ของผูใหบริการเกี่ยวกับการฝกอบรมเพื่อใหเกิดทักษะและมีการเรียนรูเรื่องการนวดแผนไทย

อยางสม่ําเสมอมีความสําคัญกับผูใหบริการ  และสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใช
ในการใหบริการไดจริง  ท้ังเร่ืองของการพัฒนาบุคลิคภาพ  การสรางมนุษยสัมพันธ  มีความมั่นใจสูงข้ึน
ในการใหบริการ  และเต็มใจท่ีจะใหบริการมากข้ึน       
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 5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 
 อภิปรายผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการนวดแผนไทย : กรณีศึกษานิวแสงเทียน
นวดแผนไทย  ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการการ  มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปราย  
ดังนี้ 
 5.2.1  ดานผูใหบริการนวดแผนไทย  จากการศึกษาสภาพปญหาของผูใหบริการนวดแผนไทย  
พบวาผูใหบริการยังขาดในดานความรู  และทักษะในการใหบริการ  ผูใหบริการนวดแผนไทยสวนใหญ
ไดรับการฝกจากเพื่อนรวมงานในสถานท่ีทํางานเทานั้นยังไมมีวุฒิบัตรรับรอง  เพราะยังไมเคยไดรับ
การฝกอบรมจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  การใหบริการในการนวดแผนไทยท่ีสถานใหบริการ
นิวแสงเทียนจึงไมเปนท่ีนิยมจากผูมาใชบริการเทาท่ีควร  ทางผูบริหารสถานใหบริการจึงไดให
ความสําคัญตอปญหาที่เกิดขึ้น  จําเปนตองรีบดําเนินการพัฒนา  โดยวาจางอาจารยผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการนวดแผนไทย  มาทําการฝกอบรมพนักงานใหบริการนวดแผนไทยใหในสถานท่ีทํางาน  
 5.2.2  การฝกอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  เพื่อใหผูใหบริการมีความรู  มีทักษะ
สามารถใหบริการไดทําใหคุณภาพในการใหบริการดีข้ึนผูใชบริการมีความพึงพอใจ  ซ่ึงรับรูไดจาก
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ  ซ่ึงโดยรวมการใหบริการสูงข้ึน  กอนการฝกอบรม  ( X = 3.36, 
S.D. = 1.82)  เพิ่มเปน  ( X = 4.79, S.D. = 0.41)  และผูท่ีเขารับการฝกอบรม  มีความรู  ความเขาใจ
ท่ีจะพัฒนาทักษะในเร่ืองการใหบริการ  อีกท้ังเพื่อความเจริญกาวหนาในหนาท่ีเม่ือทํางานทุมเท  
ผลงานมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ  ทฤษฎีความคาดหวังของ  วรูม  (Vroom  Theory; อางถึงใน  
ชูชัย  สมิทธิไกร, 2544, หนา 112)  ท่ีพบวา  โครงการฝกอบรมท่ีดําเนินการอยูจะประสบผลสําเร็จได  
ผูใหบริการตองมีความเช่ือวา  การเขารับการฝกอบรมมีประโยชนจะนําไปสูผลลัพธท่ีดีข้ึน  มีทักษะ
ในการทํางานดีข้ึน  มีโอกาสกาวหนา  การไดเงินเพิ่มข้ึน  ไดเล่ือนตําแหนงหรือการยอมรับ  
ผลการฝกอบรมท่ีดีนั้นจะมีผลตอหนาท่ีการงานดวย  และจากการสังเกตผูใหบริการภายหลังการฝกอบรม  
พบวา  ผูใหบริการมีความรู  ความเขาใจและมีทักษะในการใหบริการมากข้ึน  และนําความรูท่ีไดในเร่ือง  
หลักการทํางานรวมกับผูอ่ืน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การมีมนุษยสัมพันธ  และลักษณะของผูใหบริการท่ีดี  
ไปปฏิบัติและประยุกตใชในการทํางานไดจริง  รวมท้ังสามารถเปล่ียนแนวความคิดของผูใหบริการ
บางคนท่ีคิดวา  การฝกอบรมไมไดประโยชนทําใหเสียเวลา  และจากแนวคิดของ  วิจิตร  อาวะกุล  
(2540, หนา 9)  ท่ีวา  การฝกอบรมที่ดี  ท่ีถูกตองตามปรัชญาของการฝกอบรมนั้น  จะตองสามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ทัศนคติ  ทักษะ  และความเฉลียวฉลาดทางดานสมอง  ไดรับความรู  
ความเขาใจใหม  เรียนรูไดจริงและส่ิงสําคัญตองนําไปปฏิบัติไดผล  มีประโยชนในการเปล่ียนแปลง
องคกรได 
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 การฝกอบรมการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพที่ดําเนินการแลวจากงานวิจัยนี้  ถือเปน
ยุทธศาสตรท่ีดีอยางหนึ่งในการพัฒนาผูใหบริการ  เพราะสามารถพัฒนาคุณภาพการบริการใหดีข้ึน  
ทําใหผูใชบริการพึงพอใจมากข้ึน  รับรูไดจากคาเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึน  และจากการฝกอบรมท่ีใชหลักสูตร
การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  (150  ช่ัวโมง)  ท่ีเกี่ยวของโดยตรงตามลักษณะของงานการใหบริการ  
ซ่ึงการฝกอบรมควรจะทําอยางสมํ่าเสมอ  โดยอาจมีหลักสูตรท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะงานบริการ
ท่ีแตกตางกัน  และถึงแมวาผูใหบริการมีประสิทธิภาพในการใหบริการเพียงใด  การฝกอบรม
ก็ยังเปนส่ิงจําเปน  เนื่องจากผูใหบริการควรจะตองไดรับการพัฒนาความรู  ทักษะ  เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของผูใชบริการตามวัตถุประสงคท่ีมาใชบริการได 

 5.2.3  ดานสถานท่ีใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก  จากแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผูใชบริการ  พบวา  ปญหาดานสถานที่ใหบริการที่มีระดับความพึงพอใจนอยและระดับปานกลาง  
มี  2  ประเด็น  ประเด็นแรกอยูในระดับความพึงพอใจนอย  คือ  ปายบอกจุดบริการตางๆ และ
ปายบอกทางเขา  กอนการพัฒนา  ( X = 2.20, S.D. = 1.30)  เพิ่มข้ึน  ( X = 4.85, S.D. = 0.44)  และ
ประเด็นของการจัดสถานที่ใหบริการที่มิดชิดเปนสวนตัว  ( X = 2.86, S.D. = 1.04)  เพิ่มข้ึน  
( X = 4.92, S.D. = 0.28) 

 จากการพัฒนาดานสถานที่ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการ  
การมีปายบอกจุดบริการตางๆ และปายบอกทางเขาที่ชัดเจนมองเห็นเดนชัด  เพื่อใหผูใชบริการ
ไดเดินทางสะดวกเปนประโยชนตอการมาใชบริการโดยไมเสียเวลา   และใชการบริการอยางม่ันใจ
ในประเด็นของการจัดสถานท่ีใหบริการที่มิดชิดเปนสวนตัว  โดยตองสรางศรัทธา  ความเช่ือถือ  
และความประทับใจใหกับผูมาใชบริการ 

 จากการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  พบวา  ผูใหบริการตองมีโอกาสไดศึกษาเรียนรู
ในวิชาชีพของตน  เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  และมีศักยภาพในการทํางาน  โดยมีการจูงใจ  
เสริมสรางขวัญกําลังใจ  สงเสริมใหมีสวนรวมในการชวยคิดชวยทํา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  
เพื่อความอยูรอด  มั่นคง  ความกาวหนา  เชน  ไดรับคาจาง  คาตอบแทน  การไดรับคําชม  
ซ่ึงความตองการเหลานี้  สามารถเปนส่ิงจูงใจใหผูใหบริการเกิดความทุมเทในอาชีพการทํางานได  
การไดรับส่ิงตอบแทนตามผลของพฤติกรรมนั้น   เพื่อเปนการกระตุนใหบุคคลมีกําลังใจ
ท่ีจะปฏิบัติงานเต็มท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.2.4  ผลท่ีไดจากงานวิจัย  ทําใหไดทราบถึงสภาพปญหาของการใหบริการ  โดยที่ผล
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการสามารถชวยใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ  และทัศนคติที่ดีตอ
การนวดแผนไทยเพ่ิมข้ึน  และไดยุทธศาสตรท่ีตรงกับงานการบริการ  เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  ดังนี้ 
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           1)  การนําแผนยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  ทําใหคุณภาพ
การใหบริการดีข้ึน  เหน็ไดจากระดับความพึงพอใจของผูใชบริการท่ีสูงข้ึน 

           2)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการที่สูงขึ้นหลังการใชแผนยุทธศาสตร  
เห็นไดจากคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยสุด  ในดานการใหบริการ  คือ  หมอนวดนวดใหทานจนครบทุกทา
ดวยความนุมนวลเหมาะสม  ( X = 2.55, S.D. = 1.37)  ดานความรูและทักษะการใหบริการ  
คือ  ผูใหบริการมีความรูเร่ืองการนวดและมีทักษะในการนวด  ( X = 2.35, S.D. = 1.27)  และ
ดานสถานท่ีใหบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก  คือ  ปายบอกจุดบริการตางๆ มองเห็นเดนชัดเจน  
( X = 2.20, S.D. = 1.30)  ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ  จรัส  สุวรรณมาลา; อางถึงใน  สมทรง  สุขุมมะสวัสดิ์  
(2549, หนา 117)  ท่ีกลาววา  ดานหนึ่งของคุณภาพการใหบริการ  คือ  ความพึงพอใจของผูใชบริการ  
และการใหบริการท่ีมีคุณภาพนั้นจะตองเปนท่ีพึงพอใจและเปนท่ีไววางใจของผูใชบริการสวนใหญ   

 ผลการวิจัย  พบวา  การฝกอบรมในเร่ืองการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพเปนแผนยุทธศาสตรหนึ่ง
ท่ีสามารถนําไปพัฒนาคุณภาพการใหบริการได  การใหความรูดานทฤษฎี  การฝกอบรมภาคปฏิบัติ  
การฝกอบรมภาคสนาม  และการปรับปรุงสถานท่ีใหบริการ  สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการได  โดยจะประยุกตใชกับสถานที่ที่ตองการพัฒนาความรู  ความสามารถ  
เพ่ิมทักษะ  เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอยางของผูใหบริการในสถานท่ีใหบริการใหดีข้ึนได  และ
การพัฒนาดานสถานท่ีใหบริการที่ตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเกิดส่ิงใหมๆ ในสถานท่ี
ใหบริการนั้น  ตองมีวิธีการดําเนินการใหเหมาะสมกับปญหาและความตองการ  เนื่องจากปญหา
การใหบริการของผูใหบริการและสถานที่ใหบริการแตละสถานท่ี  ยอมมีความแตกตางกัน  ดังนั้น  
ยุทธศาสตรท่ีใชในการพัฒนา  จะตองปรับปรุงใหเปนไปตามสภาพและสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในแตละสถานที่  เพราะยุทธศาสตรที่ใชไดผลกับสถานที่ใหบริการแหงนี้  อาจใชไมไดผลกับ
สถานที่ใหบริการแหงอื่นก็ได  คุณภาพการใหบริการดานผูใหบริการและสถานที่ใหบริการ

ควรตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อสรางความพึงพอใจที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
ตามปจจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 
 5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย   

 การพัฒนาคุณภาพการใหบริการนวดแผนไทย  จากงานวิจัย  พบวา  การใหบริการ
นวดแผนไทยที่มีคุณภาพจะประสบผลสําเร็จ  ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ท่ีควรคํานึงถึง  ดังน้ี 
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           1)  ผูใหบริการ  ควรมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง จากการวิจัย  พบวา  หลังจาก
การฝกอบรมผูใหบริการมีความรูและมีทักษะเพิ่มขึ้น  มีความกระตือรือรนในการใหบริการและ
ตั้งใจในการใหบริการในชวงแรกของการฝกอบรม   

           2)  หลักสูตรการฝกอบรม  ควรนําหลักสูตรท่ีหลากหลายและกําลังเปนที่นิยม
ในขณะน้ีมาฝกอบรม  เชน  การนวดฝาเทา  การทําสปาร  การประคบสมุนไพร  เปนตน  เพื่อใหมี
การบริการท่ีหลากหลายในสถานท่ีใหบริการ 

           3)  สถานท่ีใหบริการ  ควรมีความพรอมในการใหบริการ  ซ่ึงผลจากการวิจัย  พบวา  
ปายบอกทางเขาและปายบอกจุดบริการภายในควรติดต้ังใหมองเห็นชัดเจน  รักษาความสะอาด
ของสถานท่ีและอุปกรณตางๆ ท่ีใชในการใหบริการ  และติดต้ังน้ําหอมปรับอากาศใหครบทุกหอง
สวนประกอบเหลานี้มีสําคัญอยางยิ่งตอความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

           1)  ประเด็นการวิจัยที่ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยนี้  ไดแก  การฝกอบรม
ผูใหบริการทุกแผนกที่ใหบริการ  เพราะวา  การที่ผูใชบริการจะเกิดความพึงพอใจข้ึนไดนั้นจะตอง
ประกอบดวยการบริการหลายปจจัยรวมกัน 

          2)  ในการวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมในการมาใชบริการนวดแผนไทย  
วาผูใชบริการมีพฤติกรรมในการมาใชบริการอยางไรบาง  ซ่ึงจะทําใหไดขอมูลท่ีชัดเจน  และ
เปนประโยชนในการวางแผนใหบริการนวดแผนไทยของสถานบริการตอไป     
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