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บทที่ 5 
สรุปผลข้อมูล 

 
 
สรุปผลข้อมูล 
 
ส่วนที่ 1 ผู้ประกอบธุรกิจร้ำนนวดแผนไทย ในจังหวัดเชียงใหม่ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการค านวณหาค่าร้อยละ สรุป 
ได้ดังนี ้

จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 23 ราย คิด
เป็นร้อยละ76.67 ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.67 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จ านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.33 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่า
ระดับปริญญาตรี จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.67  

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานธุรกิจนวดแผนไทย สรุปได้ดังนี้ 
จากการศึกษาจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสภาพการด าเนินธุรกิจนวด

แผนไทย สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดด าเนินธุรกิจร้านนวดแผนไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 
5 ปี จ านวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.67 ลักษณะธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียว จ านวน 
23 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.67 จ านวนเงินลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนตั้งแต่ 500,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 
17 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.67 จ านวนพนักงานในร้าน ส่วนใหญ่มีจ านวนไม่เกิน 10 คน มีจ านวน 22 
ราย คิดเป็นร้อยละ 73.33 ร้านนวดแผนไทยท าการเปิดให้บริการทุกวัน จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 รูปแบบการให้บริการของร้านทุกร้านให้บริการการนวดแผนไทยเพ่ือผ่อนคลายและการ
นวดฝ่าเท้า จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 
 การเตรียมความพร้อมในด้านภาษาต่างประเทศให้แก่พนักงานในร้าน 

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านนวดแผนไทยมีการเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศให้แก่
พนักงานในร้าน โดยมีการสนับสนุนให้พนักงานเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส 
เพ่ิมเติม โดยจัดส่งให้ไปเรียนเพ่ิมเติมตามสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ จัดเวลาสอนที่ร้าน โดยให้
พนักงานได้เรียนฝึกพูดภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารพ้ืนฐาน เนื่องจากที่ร้านส่วนใหญ่เป็น
ลูกค้าชาวจีน การรับสมัครพนักงานต้อนรับ/พนักงานนวด ที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษได้ ร้านนวดแผนไทยบางแห่งก าหนดให้พนักงานเรียนรู้และฝึกภาษาต่างประเทศด้วย
ตัวเอง ท าการจัดอบรมด้านการใช้ภาษา ให้แก่พนักงานเดือนละครั้ง 

 

ความต้องการในการให้หน่วยงานของรัฐช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการธุรกิจร้านนวดแผนไทยต้องการให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการและ
ควบคุมดูแลเรื่องการก าหนดอัตราค่าบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ให้มากยิ่งขึ้น ควรกระตุ้น
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เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพ่ิมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ร้านนวดแผนไทยใน
ภาพรวม ช่วยส่งเสริมด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร โดยการจัดอบรมภาษาต่างประเทศฟรีส าหรับ
พนักงานร้านนวดแผนไทย อีกทั้งควรควบคุมการเปิดร้านที่อนุญาตให้ประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพเฉพาะคนไทยเท่านั้น มีการควบคุมและก าหนดรูปแบบการเรียนนวดที่
ถูกต้องตามหลักการนวดแผนไทยให้เป็นมาตรฐาน และนอกจากนี้ควรมีการจัดอบรมระยะสั้นด้านการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศและการสอนนวดที่เป็นมาตรฐานฟรี 

 

3. การบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทย สรุปได้ดังนี้ 
ปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทยด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และ

บริการมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.44 ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ การเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้และเน้นพนักงานบริการที่สุภาพ เต็มใจให้บริการ 
เท่ากับ 4.62 

ปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทยด้านกลยุทธ์ราคา มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.99 ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือมีช่องทาง
หลากหลายในการให้ลูกค้าช าระเงิน เท่ากับ 4.75 

ปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทยด้านกลยุทธ์ด้านสถานที่ มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42 ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ สถานที่ตั้ง
เน้นท าเลใกล้แหล่งธุรกิจ/นักท่องเที่ยว เท่ากับ 4.42 

ปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทยด้านกลยุทธ์ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.51 ค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
คือ มีพนักงานขายคอยให้ค าแนะน าลูกค้า เท่ากับ 4.14 

ปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทยด้านกลยุทธ์ด้านบุคลากร 

มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.22 ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีชุด
ฟอร์มพนักงาน เท่ากับ 4.46 

ปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทยด้านกลยุทธ์ด้านการสร้าง
และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.80 
ค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ การท าความสะอาดพ้ืนที่ในการให้บริการ เท่ากับ 4.95 

ปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทยด้านกลยุทธ์ด้าน
กระบวนการ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.49 ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ 
การจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานบริการโดยจ้างผู้เชี่ยวชาญมาสอน เท่ากับ 3.97 

 
4. ปัญหาอุปสรรคในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจร้านนวดแผนไทย สรุปได้ดังนี้ 
ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ในการนวดให้แก่ลูกค้า เช่น 

น้ ามันนวดทางร้านใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีราคาแพง จะท าให้ท าการคิดค่าบริการแพงขึ้น 
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ปัญหาด้านการก าหนดอัตราค่าบริการ พบว่าในบางครั้งร้านนวดแผนไทย พบว่าร้านนวดแผน
ไทยบางร้านจ าเป็นต้องลดอัตราค่าบริการ เนื่องจากมีคู่แข่งจ านวนมาก และคู่แข่งขันมักจะลด
ราคาตัดหน้า 

ปัญหาด้านสถานที่ พบว่าบางร้านต้องจ่ายค่าเช่าร้านในราคาแพง ขนาดร้านค่อนข้างคับแคบ 
บางร้านต้องเช่าในซอยท าให้ลูกค้ามองไม่เห็น 

ปัญหาด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่าร้านนวดแผนไทยจ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ด้าน
ภาษาจีน ช่วยโปโมทเว็บไซต์ และลงโฆษณาตามนิตยสาร ท าให้มีค่าใช้จ่ายด้านการส่งเสริม
การตลาดสูง ส่วนหนึ่งแม้ว่าจะมีการใช้สื่อ Social media ประเภท Facebook  ที่ร้านเปิดเพจ
เพ่ือโฆษณาร้านก็ยังไม่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากนัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน หรือ
ชาวต่างชาติจากประเทศอ่ืนๆที่ไม่นิยม Facebook และไม่มีการน าเครื่องมือส่งเสริมการตลาดมา
ใช้หลากหลายเพ่ือให้มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

ปัญหาด้านบุคลากรและพนักงาน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ได้แก่การขาดแคลนพนักงานนวดที่มี
ฝีมือเป็นมาตรฐาน อัตราการเข้า-ออก ของพนักงานนวดมีสูง และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อีกทั้งในบาง
ช่วงเวลาที่มีลูกค้ามาใช้บริการจ านวนมากจ านวนมาก ท าให้ร้านต้องเรียกใช้บริการพนักงานอิสระ 
แต่พนักงานเหล่านี้มักท างานไม่มีคุณภาพ ควบคุมคุณภาพการนวดค่อนข้างยาก ท าให้บางร้าน
จ าเป็นต้องรับแรงงานต่างด้าวมาท างานเป็นพนักงานนวด เนื่องจากค่าแรงถูก แต่ส่วนใหญ่ไม่มี
ความรู้ด้านการนวดแผนไทยที่เป็นมาตรฐาน อีกปัญหาที่พบเสมอได้แก่ปัญหาด้านการสื่อสารกับ
ลูกค้าชาวต่างชาติ 

ปัญหาด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่าหากท าการตกแต่งร้านให้
สวยงามอยู่เสมอต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก  

ปัญหาด้านกระบวนการ พบว่าบางครั้งร้านนวดแผนไทยเจอลูกค้าเอาแต่ใจ ต้องการบริการ
การนวดที่ดีที่สุด แต่ขอจ่ายน้อยที่สุด อีกประการหนึ่งคือปัญหาด้านการบริหารจัดการร้านค้า ไม่
มีการน าเอาระบบซอฟแวร์เข้ามาช่วยเหลือในการจัดระบบการบริหารงาน 

ปัญหาด้านอ่ืนๆ พบว่าร้านนวดแผนไทยในเขตจังหวัดเชียงใหม่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมี
ร้านที่เปิดด าเนินการจ านวนมาก  

 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ในจังหวัด
เชียงใหม่ 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 227 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 56.75 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 260 ราย คิด
เป็นร้อยละ 65.00 ภูมิล าเนาส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในยุโรป จ านวน 214 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.50 
อาชีพ ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท จ านวน 316 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.00 ระดับการศึกษา ส่วน
ใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 208 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.00 ลักษณะการเดินทางมา
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ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มากับเพ่ือน จ านวน 315 คิดเป็นร้อยละ 78.75 วัตถุประสงค์ในการมาท่องเที่ยว 
ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน 388 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.00  

 

2 ข้อมูลการใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ สรุปได้ดังนี้ 
ข้อมูลการใช้บริการนวดแผนไทย ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาในการมาพักในเมืองไทย 

ส่วนใหญ่พักน้อยกว่า 3 เดือน จ านวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75 การใช้บริการนวดแผนไทย ส่วน
ใหญ่ไม่เคยใช้บริการมาก่อน จ านวน 289 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.25 วัตถุประสงค์ที่มาใช้บริการนวด
แผนไทย ส่วนใหญ่มาใช้บริการนวดเพ่ือผ่อนคลาย จ านวน 363 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.75 รูปแบบ
การบริการนวดแผนไทยที่เคยใช้บริการ พบว่าส่วนใหญ่ นวดแผนไทยเพ่ือผ่อนคลายแก้ปวดเมื่อย 
จ านวน 198 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.50 สถานที่ที่เคยใช้บริการนวดแผนไทย พบว่า ส่วนใหญ่เคยใช้
บริการตามร้านที่เปิดให้บริการทั่วไป จ านวน 216 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.00 หลังจากที่รับบริการ
นวดแผนไทย พบว่าส่วนใหญ่จะกลับมา ใช้บริการอีกแน่นอน จ านวน 392 ราย คิดเป็นร้อยละ  98.00 
การแนะน ามาใช้บริการนวดแผนไทย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามอยากจะแนะน าให้คนรู้จัก/เพ่ือน/คน
ในครอบครัว จ านวน 400 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 บุคคลหรือสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
นวดแผนไทย ส่วนใหญ่ได้แก่วารสาร/เอกสารการท่องเที่ยว จ านวน 223 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.75  

 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ย

รวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.49 ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอันดับแรก คือ ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย เท่ากับ 4.64 

ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.45 ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดอันดับแรก คือ  มีการแสดงราคาค่าบริการที่
ชัดเจน เท่ากับ 4.50 

ปัจจัยด้านสถานที่ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดอันดับแรก คือ มีความปลอดภัย เท่ากับ 4.40 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.80 ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอันดับแรก คือ ชื่อเสียงของการ
นวดแผนไทย เท่ากับ 4.41 

ปัจจัยด้านพนักงานที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 ค่าเฉลี่ยมากที่สุดอันดับแรก คือ มีความรู้และความช านาญใน
การนวดแผนไทย เท่ากับ  4.42 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.03 ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ มีการตกแต่ง
ร้านอย่างสวยงาม สะดุดตา เท่ากับ 4.23 
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ปัจจัยด้านกระบวนการการให้บริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.24 ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก คือ มีการ
บริการที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็ว เท่ากับ4.39 
 
อภิปรำยผลกำรวิจัย  

 

ปัจจัยที่มีต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์การตลาดธุรกิจนวดแผนไทยด้านกลยุทธ์ราคา การ
ส่งเสริมการตลาด และกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย  
ธรรมเสน่ห์ (2554) ศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจสปา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพิศ กองอังกาบ (2559) ที่ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย ในวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพิศ กองอังกาบ (2559) ที่ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย ในวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร 

ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทย มีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสมพิศ กองอังกาบ (2559) ที่ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทย ในวัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลารามราชวรมหาวิหาร 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปวางแผนกลยุทธ์
การตลาดของผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ดังนี้ 

1. ด้านข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี เดินทางมาเพ่ือ
ท่องเที่ยวพักผ่อน และมากับเพ่ือน กลุ่มคนเหล่านี้ควรได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการนวดแผนไทย ใน
ด้านประโยชน์ด้านสุขภาพ ดังนั้นควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของการนวดแผนไทยให้
มากยิ่งขึ้น  
 2. การใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิยมใช้บริการนวดเพ่ือการผ่อน
คลาย และหลังจากใช้บริการแล้ว จะกลับมาใช้บริการอีก อีกทั้งจะแนะน าให้เพ่ือ คนในครอบครัวได้
รู้จัก ดังนั้นจึงควรใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดที่หลากหลาย และสามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือการมาใช้บริการซ้ า เช่น การลด แลก แจก แถม การใช้สื่อ Social media 

เป็นต้น 
 

 




