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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบมาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนและหลัง
เข้าร่วมโครงการฯ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ในการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น สถานประกอบกิจการฯ เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 18 แห่ ง ประกอบด้ว ย ภาคธุรกิจ จานวน ๓ แห่ง ร้อยละ 16.67 ภาคกึ่งสวัส ดิการ
จานวน ๑๑ แห่ง ร้อยละ 61.11 และภาคสวัสดิการ จานวน ๔ แห่ง ร้อยละ 22.22 ตามลาดับ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Check
List) ตามมาตรฐานที่ได้พิจารณาและจัดทาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถาน
ประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์และแปลผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) วิเคราะห์และแปลผลด้วยค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโครงการ สถานประกอบกิ จ การด้ า นการออกก าลั ง กาย
เพื่อสุขภาพ ดาเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง 18 แห่ง ร้อยละ 100 โดยด้านอุปกรณ์ออกกาลังกายไม่ได้
มาตรฐานมากที่สุดจานวน ๑๘ แห่ง รองลงมาเป็นด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จานวน ๑๗ แห่ง ร้อยละ
94.44 และด้ า นความปลอดภั ย และมาตรการกรณี เ กิ ด เหตุ ฉุ ก เฉิ น จ านวน ๑๔ แห่ ง ร้ อ ยละ ๗๗.๗๘
ตามลาดับ ส่วนการดาเนินการที่ได้ตามมาตรฐานมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการ จานวน ๑๑ แห่ง ร้อยละ
61.11 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว พบว่า ผู้ประกอบการและ
บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
และข้อจากัดด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งภายหลังจากที่ให้
ค าแนะน าแนวทางในการพั ฒ นาให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการได้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการ
ดาเนินงาน ที่ยังไม่บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐาน และดาเนินการตรวจประเมินรอบที่ ๒ พบว่า สถานประกอบ
กิจการฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานถึง 15 แห่ง ร้อยละ 83.33 ซึ่งมี
สถานประกอบกิจการฯ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 3 แห่ง ร้อยละ 16.67

2
บทนา
การออกกาลังกายเป็นกิจกรรมที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงและยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การออกกาลังกายนอกจากจะ
ทาให้ร่างกายแข็งแรง ยังสามารถป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อต่าง ๆ ได้อีก เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดัน
โลหิตสูง เบาหวานชนิดที่ 2 ไขมันในเลือดสูงและมะเร็งลาไส้ใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบันนี้กระแสในการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกาลังกายมีมากขึ้นเป็นลาดับ เหตุผลหนึ่งก็คือการ
ออกกาลังกายทาให้ร่างกายของผู้ที่ออกกาลังกายมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันโรค การมีสุขภาพดีทั้ง
กายและจิตใจ เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกคน การมีสุขภาพดีมิได้มีความหมายเพียงแต่การไม่เจ็บป่วยหรือ
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ หากยังครอบคลุมถึงการมีภาวะสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม
(สมชาย ลี่ทองอิน , 2546) (7)
ด้วยความสาคัญของการออกกาลังกายที่ประชาชนได้ตระหนักรู้ ทาให้กระแสการออกกาลังกายมีมาก
ขึ้นเป็นลาดับ ภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดให้มีสถานที่และเครื่องมือออกกาลังกายไว้บริการเพื่อเป็นสวัสดิการ
และเพื่อดาเนินการทางด้านธุรกิจอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ เช่น ฟิตเนส คลับ ฟิสเนสเซ็นเตอร์ ศูนย์ออก
กาลังกาย สปอร์ตคลับ สโมสรกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น การให้บริการแบ่งตามวัตถุป ระสงค์ ได้แก่ การ
บริ ก ารเฉพาะสมาชิ ก เช่ น โรงแรม รี ส อร์ ท คอนโดมิ เ นี ย ม สถานที่ ท างานในภาครั ฐ และเอกชน
สถาบันการศึกษา และสถานพยาบาล เป็นต้น โดยในเขตชุมชนได้มีการให้บริการสถานที่ออกกาลังกาย ทั้ง
ภาครั ฐและภาคเอกชน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเขตชุมชนทั่ว ประเทศ เพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการที่แตกต่างกันไป โดยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดๆ รับผิดชอบในการให้คาแนะนาการใช้อุปกรณ์ออก
กาลังกาย การดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้ใช้บริการ และปัจจุบันยังไม่มี
กฎหมายที่เ ฉพาะในการควบคุมมาตรฐานการประกอบธุร กิจประเภทนี้ ซึ่ง จาเป็ นต้องมีการควบคุ มการ
ดาเนินการกิจการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่ง จากการศึกษาของ พรเพ็ญ อรัณยะนาค และฉัตรชัย มะสุนสืบ
(2556) (2) ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการและมาตรฐานการดาเนินงานของสถานประกอบ
กิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาสมาชิกผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 498
คนที่มีต่อมาตรฐานของสถานบริการออกกาลังกาย (ฟิตเนส)ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สถานที่และห้องออกกาลังกาย ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือออกกาลังกาย ด้านสมาชิกและการบริการสมาชิก
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและด้านความปลอดภัย โดยเทียบกับมาตรฐานของ American College of Sport
Medicine (2007) (8) พบว่า ผ่านมาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านสถานที่ ตัวอาคารและ ห้องออกกาลังกาย ด้าน
อุปกรณ์และเครื่องมือออกกาลังกาย ด้านสมาชิกและระบบการบริการสมาชิกและระบบการบริการสมาชิก
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ส่วนมาตรฐานมาตรฐานด้านความปลอดภัย พบว่า ยังไม่ได้มาตรฐาน
กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มีบทบาทรับผิดชอบงานด้านออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อ ส่งเสริม
ประชาชนให้มีการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้ประชาชนได้ออกกาลังกาย คือ
มีสถานที่ในการออกกาลังกาย กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสถานบริการออกกาลัง
กายเพื่ อ สุ ข ภาพ ได้ น าเสนอข้ อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการสาธารณสุ ข เพื่อ การคุ้ม ครองสุ ข ภาพผู้ บ ริ โ ภคตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีบทบาท
จัดทาเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ดาเนินการให้ได้ตามมาตรฐานฯ ก่อนที่จะมีมติให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามกฎหมาย
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ในปี 2557 กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสถานบริการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ ได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการดาเนินงานของสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้เชิญสถานประกอบกิจการฯ เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 18 แห่ง โดยได้ทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรมอนามัย ในการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ ให้เป็นต้นแบบตาม
มาตรฐานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 และปี 2558 กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ได้ดาเนินการเยี่ยมชม
ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีกระบวนการดาเนินงานในการประเมิน ดังนี้ 1) ให้ผู้ประกอบการฯ
ประเมิน ตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 2) คณะกรรมการการประเมิ นเป็นผู้ ประเมิน และให้ คาแนะนา 3)
คณะกรรมการการประเมินตรวจประเมินซ้า โดยได้สรุปผลการดาเนินงานดังกล่าว จากการศึกษาเปรียบเทียบ
มาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการฯ ก่อนและหลัง ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนามาเป็นแนวทาง
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการดาเนินงานสถานประกอบกิจการฯ ให้ได้ตามมาตรฐาน แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
เพื่อการส่งเสริมผลประโยชน์ทางการค้าของสถานประกอบกิจการฯ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกาลัง
กายเพือ่ สุขภาพเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทีย บมาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลั งกาย
เพื่อสุขภาพ ก่อนและหลัง เข้าร่วมโครงการฯ
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุป สรรค์ในการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนามแต่งตั้ง
2. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3. จัดทาคู่มือมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
4. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพ กับกรมอนามัย ในการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ ให้เป็นต้นแบบตามมาตรฐาน พร้อม
ประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบกิจการฯ
18 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านอุปกรณ์ออกกาลังกาย ด้านการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและด้านความปลอดภัย
และมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
5. เสนอกรมอนามัยแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ ประกอบด้วย อนุกรรมการพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ผู้แทนสานักอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และผู้แทนศูนย์อนามัยทั้ง 13 แห่ง
6. ตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการฯ รอบที่ 1 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน พร้อมให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน
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7. แจ้ ง ผลการประเมิ น และแนวทางการพั ฒ นาสถานประกอบกิ จ การด้ า นการออกก าลั ง กาย
เพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน ให้ผู้ประกอบการฯ ทุกแห่งทราบ
8. ตรวจเยี่ ย มและประเมิน มาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการฯ โดยคณะกรรมการ
ประเมิน รอบที่ 2
9. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ โดยวิเคราะห์
และแปลผลเป็นค่าความถี่ และร้อยละ
ระยะเวลาที่ดาเนินการ ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ เป็ น การศึกษาแบบเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Check List) โดยมีสถานประกอบกิจการด้านการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตของประชากร
สถานบริการออกกาลังกาย (ฟิตเนส) ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้าน
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ จานวน 18 แห่ง โดยมีรูปแบบการให้บริการแบ่งออกเป็น ภาคธุรกิจ จานวน ๓
แห่ง ภาคกึ่งสวัสดิการ จานวน ๑๑ แห่ง และภาคสวัสดิการ จานวน ๔ แห่ง
2. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Check List)
ตามมาตรฐานที่ได้พิจ ารณาและจั ดทาโดยคณะอนุก รรมการพิจารณากาหนดหลั กเกณฑ์มาตรฐานสถาน
ประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (1) มีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม ด้านอุปกรณ์ออกกาลังกาย ด้านการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและด้านความปลอดภัย
และมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผลการศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1.1 ส่วนใหญ่สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ที่เข้าร่วมโครงการมีลักษณะ
การให้บริการเป็นแบบกึ่งสวัสดิการ จานวน 11 แห่ง ร้อยละ 61.11 รองลงมาเป็นแบบสวัสดิการ จานวน 4
แห่ง ร้อยละ 22.22 และแบบธุรกิจ จานวน 3 แห่ง ร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
1.2 บุคลากรผู้ให้บริการออกกาลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่มีบุคลากรน้อยกว่า 10 คน จานวน ๑๒ แห่ง
ร้อยละ 66.67 รองลงมามี 10-20 คน จานวน ๔ แห่ง ร้อยละ 22.22 ตามลาดับ โดยมีระดับการศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพลศึกษา จานวน ๑๕๐ คน ร้อยละ 91.46 รองลงมา
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน ๑๒ คน ร้อยละ ๗.๓๒ และส่ว นใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 1-3 ปี
จานวน ๑๕๘ คน ร้อยละ 96.34 รองลงมา มากกว่า ๓ ปี จานวน ๔ คน ร้อยละ ๒.๔๓
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1.๓ สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ส่วนใหญ่มีขนาดพื้นที่ให้บริการออก
กาลังกาย ตั้งแต่ 100-1,000 ตารางเมตร จานวน ๑๐ แห่ ง ร้อยละ ๕๕.๕๖ รองลงมา ตั้งแต่ ๑,๐๐๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร จานวน ๖ แห่ง ร้อยละ ๓๓.๓๓
2 ข้อมูลการประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพตาม
องค์ประกอบมาตรฐาน ๕ ด้าน
ตารางที่ 1 ผลการประเมิ น มาตรฐานการด าเนิ น งานสถานประกอบกิ จ การด้ า นการออกก าลั ง กาย
เพื่อสุขภาพ ก่อนเข้าร่วมโครงการ

มาตรฐาน
1. อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเมินตนเอง
ประเมินโดย
คณะกรรมการ
รอบที่ 1
ผ่าน 4 แห่ง
ผ่าน 1 แห่ง
(22.22%)
(5.56%)
ไม่ผ่าน 14 แห่ง
(77.78%)

2. อุปกรณ์
ออกกาลังกาย

ผ่าน 5 แห่ง
(27.78%)
ไม่ผ่าน 13 แห่ง
(72.22%)

ไม่ผ่าน 17 แห่ง
(94.44%)

รายละเอียด
1) ไม่มีแผนผังแสดงพื้นที่การให้บริการ
10 แห่ง
2) การระบายอากาศในห้องออกกาลัง
กายไม่เพียงพอ 7 แห่ง
3) แสงสว่างในห้องออกกาลังกายมีไม่
เพียงพอ และพื้นที่ให้บริการออกกาลัง
กายแบ่งไม่เป็นสัดส่วน 4 แห่ง
4) ตั ว อาคารมี ร อยแตกร้ า ว หรื อ ไม่
ปลอดภัยและถังดับเพลิงแบบมือถือ มี
ไม่เพียงพอ 3 แห่ง

ไม่ผ่านทั้ง 18 แห่ง 1) อุ ป ก ร ณ์ อ อ กก า ลั งก า ยมี ป้ า ย
(100%)
คาแนะนา คาเตือนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ไม่ครบทุกเครื่อง 13 แห่ง
2) การจัดวางอุปกรณ์ออกกาลังกายมี
ระยะห่างไม่เหมาะสม 12 แห่ง
3) ไม่ มี ร ะบบตรวจสอบอุ ป กรณ์ อ อก
กาลังกาย 10 แห่ง
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มาตรฐาน
3. การให้บริการ

4. บุคลากร
ผู้ให้บริการ

5. ความปลอดภัย
และมาตรการกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเมินตนเอง
ประเมินโดย
คณะกรรมการ
รอบที่ 1
ผ่าน 12 แห่ง
ผ่าน 11 แห่ง
(66.67%)
(61.11%)
ไม่ผ่าน 6 แห่ง
(33.33%)

ไม่ผ่าน 7 แห่ง
(38.89%)

ผ่าน 9 แห่ง
(50%)

ผ่าน 5 แห่ง
(27.78%)

ไม่ผ่าน 9 แห่ง
(50%)

ไม่ผ่าน 13 แห่ง
(72.22%)

ผ่าน 8 แห่ง
(44.44%)

ผ่าน 4 แห่ง
(22.22%)

ไม่ผ่าน 10 แห่ง
(55.56%)

ไม่ผ่าน 14 แห่ง
(77.78%)

รายละเอียด
1) ไม่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารตรวจคั ด กรอง
สุขภาพแก่สมาชิกก่อนให้บริการ 6 แห่ง
2) ไม่ มี ร ะบบการบั น ทึ ก การแนะน า
และการจั ด โปรแกรมออกก าลั ง กาย
5 แห่ง
3 ) ห้ อ ง อ อ ก ก า ลั ง ก า ย ไ ม่ มี ป้ า ย
คาแนะนา คาเตือนการออกกาลังกาย
3 แห่ง
4) น้าดื่มไม่เพียงพอ 2 แห่ง
1) บุ ค ลากรไม่ ไ ด้ รั บ การอบรมหรื อ
อบรมไม่ครบหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออก
กาลังกาย 10 แห่ง
2) บุคลากรได้รับการฟื้นฟูวิช าการไม่
ครบทุกคน 7 แห่ง
3) บุคลากรมีไม่เพียงพอ 5 แห่ง
1) ไม่มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย 10 แห่ง
2) ไม่ มีแ ผนฉุ กเฉิ น และการซ้อ มแผน
9 แห่ง
3) ไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5 แห่ง

จากตารางที่ 1 สรุปผลได้ดังนี้
1. เมื่ อพิจ ารณาเปรี ย บเทีย บการประเมิน ตามเกณฑ์ มาตรฐานในภาพรวม พบว่ า จากการ
ประเมินตนเองของสถานประกอบกิจการฯ ดาเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 4 แห่ง ร้อยละ 22.22
และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 14 แห่ง ร้อยละ 77.78 แต่ ผลการประเมินของคณะกรรมการ รอบที่ ๑
พบว่า สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ดาเนินการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 18 แห่ง
ร้อยละ 100
2. เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้าน พบว่า สถานประกอบ
กิจ การด้านการออกกาลั งกายเพื่อสุขภาพ ดาเนินการผ่ านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุ ดในด้านการให้ บริการ
รองลงมา คือ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และ ด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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3. ผลการประเมินตนเองของสถานประกอบกิจการฯ พบว่า สถานประกอบกิจการ ดาเนินการ
ไม่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดในด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้ อม จานวน 14 แห่ง ร้อยละ 77.78
รองลงมา คือ อุปกรณ์ออกกาลังกาย จานวน 13 แห่ง ร้อยละ 72.22 และด้านความปลอดภัยและมาตรการ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จานวน ๑0 แห่ง ร้อยละ 55.56 แต่ผลการประเมินของคณะกรรมการ รอบที่ ๑ พบว่า
สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ดาเนินการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดในด้าน
อุปกรณ์ออกกาลังกาย จานวน 18 แห่ง ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม
จานวน 17 แห่ง ร้อยละ 94.44 และด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จานวน ๑๔ แห่ง
ร้อยละ 77.78 ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินสถานประกอบกิจการที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละด้าน
ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านอุ ป กรณ์ ออกกาลั งกายไม่ผ่ านเกณฑ์ มาตรฐานทั้ ง ๑๘ แห่ ง ร้อยละ 100
โดยพบว่า อุปกรณ์ออกกาลังกายมีป้ายคาแนะนา คาเตือนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ครบทุกเครื่อง
มากที่สุด 13 แห่ง รองลงมาคือการจัดวางอุปกรณ์ออกกาลังกายมีระยะห่างไม่เหมาะสม 12 แห่ง และไม่มี
ระบบตรวจสอบอุปกรณ์ออกกาลังกาย 10 แห่งตามลาดับ
๒. มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๗ แห่ง ร้อยละ 94.44
โดยพบว่า ห้องออกกาลังกายไม่มีแผนผังแสดงพื้นที่การให้บริการมากที่สุด 10 แห่ง รองลงมาคือการระบาย
อากาศในห้องออกกาลังกายไม่เพียงพอ 7 แห่ง และแสงสว่างในห้องออกกาลังกายมีไม่เพียงพอ และพื้นที่
ให้บริการออกกาลังกายแบ่งไม่เป็นสัดส่วน 4 แห่ง ตามลาดับ
๓. มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๔
แห่ง ร้อยละ 77.78 โดยพบว่า ไม่มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมากที่สุด 10 แห่ง รองลงมาคือ
ไม่มีแผนฉุกเฉินและการซ้อมแผนอัคคีภัยและการช่วยชีวิต 9 แห่งและไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5
แห่ง ตามลาดับ
๔. มาตรฐานด้านบุคลากรผู้ให้บริการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๑๓ แห่ง ร้อยละ 72.22
โดย
พบว่า บุคลากรไม่ได้รับการอบรมหรืออบรมไม่ครบหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกาลังกายมากที่สุด 10 แห่ง
รองลงมาคือ บุคลากรได้รับการฟื้นฟูวิชาการไม่ครบทุกคน 7 แห่ง และบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
สมาชิกทั้งใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ 5 แห่ง ตามลาดับ
๕. มาตรฐานด้านการให้บริการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๗ แห่ง ร้อยละ 38.89 โดยพบว่า สถาน
ประกอบกิจการฯ ไม่มีการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพแก่สมาชิกก่อนให้บริการมากที่สุด 6 แห่ง รองลงมา
คือ ไม่มีระบบการบันทึกการแนะนา และการจัดโปรแกรมออกกาลังกาย 5 แห่ง และห้องออกกาลังกายไม่มี
ป้ายคาแนะนา คาเตือนการออกกาลังกาย 3 แห่ง
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
จากผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ รอบที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานของสถานประกอบกิจการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพได้ดังนี้
1. ผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากรสถานประกอบกิ จการฯ ขาดความรู้ ความเข้ า ใจในกระบวนการพั ฒ นา
การดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. บุคลากรขาดทักษะการให้คาแนะนาการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพแก่สมาชิก และมีไม่เพียงพอต่อสมาชิก
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4. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างจากัด
แนวทางการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐาน
จากผลการประเมินรอบที่ 1 ผู้ศึกษาจึงได้จัดทาคาแนะนาแนวทางในการพัฒนาสถานประกอบ
กิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในสถาน
ประกอบกิ จ การฯ ได้มี ความรู้ ความเข้ าใจในการปรับ ปรุง แก้ ไขการดาเนิ นงาน ที่ยั งไม่บ รรลุ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้ตาม
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ยังไม่บรรลุ
แนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
๑. อาคารสถานที่ แ ละ 1.1 จัดทาและติดตั้งป้ายแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการ ประกอบด้วย ห้องออก
สิ่งแวดล้อม
กาลังกาย ทางหนีไฟ สิ่งอานวยความสะดวกให้เห็นชัดเจน
1.2 เพิ่มพัดลมดูดอากาศในห้องออกกาลังกายให้เพียงพอ เพื่อระบายอากาศ
ให้เพียงพอ
1.3 ตรวจวัดและปรับเพิ่มแสงสว่างในห้องออกกาลังกายให้เพียงพอไม่น้ อย
กว่า 200 Lux
1.4 จัดแบ่งพื้นที่ให้บริการออกกาลังกายให้เป็นสัดส่วน ได้แก่ พื้นที่จัดวาง
อุปกรณ์ออกกาลังกาย 3 ประเภท พื้นที่กิจกรรมออกกาลังกายกลุ่ม
1.5 ประสานงานวิศวกรควบคุมอาคารให้ดาเนินการตรวจสอบรับรองความ
ปลอดภัยของอาคารและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
1.6 จัดหาและติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือให้เพียงพอตามมาตรฐาน
2. อุปกรณ์
ออกกาลังกาย

2.1 จัดทาและติดตั้งป้ายคาแนะนา คาเตือนการใช้อุปกรณ์เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ครบทุกเครื่อง
2.2 จัดวางอุปกรณ์ออกกาหลั งกาย ให้ ห่างกันไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
และมีช่องทางเดินร่วมไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์ของสมาชิก
2.2 จัดทาบันทึกการตรวจสอบสภาพการใช้งานอุปกรณ์ออกกาลั งกายทุก
ประเภทแบบประจาวัน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ

3. การให้บริการ

3.1 จัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพแก่สมาชิกก่อนให้บริการทุกครั้ง และมี
บันทึกการตรวจสุขภาพ
3.2 จัดหาป้ายคาแนะนา ข้อควรระวังในการออกกาลังกาย โดยติดไว้ที่ผนัง
ห้องออกกาลังกายให้เพียงพอ และมองเห็นชัดเจน
3.3 จัดหาน้าดื่มบริการในห้องออกกาลังกายอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
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มาตรฐานที่ยังไม่บรรลุ
4. บุคลากรผู้ให้บริการ

แนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
4.1 จัดทาแผนการอบรมบุคลากรหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกาลังกาย และ
การฟื้นฟูวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยส่งบุคลากรเข้าอบรมให้ครบทุก
คน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2 กรณีที่บุคลากรมีไม่เพียงพอ ควรจัดแบ่งบุคลากรให้บริการโดยพิจารณา
จานวนสมาชิกทีใ่ ช้บริก9ารตามช่วงเวลา หรือ อบรมอาสาสมัครเพิ่มเติม

5. ความปลอดภั ย และ 5.1 จัดทาแผนฉุกเฉิน ได้แก่ แผนการระงับอัคคีภัย และ แผนการช่วยชีวิต
มาตรการกรณี เ กิ ด เหตุ โดยมีการซ้อมแผนฉุกเฉินภายในหน่วยงาน หรือ ร่วมกับหน่วยงานอื่น อย่าง
ฉุกเฉิน
น้อยปีละ 1 ครั้ง
5.2 จั ด ท าผั ง งาน (Flow Chart) ขั้ น ตอนการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย โดยระบุ ชื่ อ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ติดไว้ในที่มองเห็นชัดเจน
5.3 จัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีบันทึกการตรวจเช็คพร้อมใช้
ตลอดเวลา
3. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
รอบ 2 หลังเข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 3 ผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ รอบ 2
เกณฑ์มาตรฐาน

1. อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

2. อุปกรณ์
ออกกาลังกาย

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยคณะกรรมการ
ประเมินรอบที่ 1 ประเมินรอบที่ 2
(ก่อนเข้าร่วม)
(หลังเข้าร่วม)
ผ่าน 1 แห่ง
ผ่าน 16 แห่ง
(ร้อยละ 5.56)
(ร้อยละ 88.88)
ไม่ผ่าน 17 แห่ง
(ร้อยละ 94.44)

ไม่ผ่าน 2 แห่ง
(ร้อยละ 11.11)

ไม่ผ่าน 18 แห่ง
(ร้อยละ 100)

ผ่าน 18 แห่ง
(ร้อยละ 100)

คุณลักษณะที่ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน
1. การระบายอากาศ การ
ถ่ายเทอากาศในห้องออกกาลัง
กาย ไม่เพียงพอ จานวน 1 แห่ง
2.ไม่มีทางหนีไฟหรือทางออก
ฉุกเฉิน จานวน 1 แห่ง
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เกณฑ์มาตรฐาน

3. การให้บริการ

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยคณะกรรมการ
ประเมินรอบที่ 1 ประเมินรอบที่ 2
(ก่อนเข้าร่วม)
(หลังเข้าร่วม)
ผ่าน 11 แห่ง
ผ่าน ๑๗ แห่ง
(ร้อยละ 61.11) (ร้อยละ 94.44)
ไม่ผ่าน 1 แห่ง
(ร้อยละ 5.56)

ไม่มีการตรวจคัดกรองภาวะ
สุขภาพแก่สมาชิก ก่อนการ
ให้บริการครั้งแรก เพื่อคัดกรอง
ความเสี่ยง เนื่องจากไม่มี
เจ้าหน้าที่ประจา

ผ่าน 5 แห่ง
(ร้อยละ 27.78)

ผ่าน ๑๗ แห่ง
(ร้อยละ 94.44)

ไม่มีบุคลากรให้คาแนะนาการ
ออกกาลังกาย

ไม่ผ่าน 13 แห่ง
(ร้อยละ 72.22)

ไม่ผ่าน 1 แห่ง
(ร้อยละ 5.56)

ผ่าน 4 แห่ง
(ร้อยละ 22.22)

ผ่าน 18 แห่ง
(ร้อยละ 100)

ไม่ผ่าน 7 แห่ง
(ร้อยละ 38.89)
4. บุคลากรผู้ให้บริการ

5. ความปลอดภัยและ
มาตรการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

คุณลักษณะที่ยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน

ไม่ผ่าน 14 แห่ง
(ร้อยละ 77.78)

จากตารางที่ 3 พบว่า สถานประกอบกิจการฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานได้ตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานเพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 15 แห่ ง ร้ อ ยละ 83.33 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการประเมิ น ของ
คณะกรรมการ รอบที่ ๑ โดยด้านอุปกรณ์ออกกาลังกายและด้านความปลอดภัย สามารถดาเนินงานเป็นไป
ตามมาตรฐานทั้งหมด 18 แห่ง ร้อยละ 100 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการฯ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 3 แห่ง
ร้อยละ 16.67 เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณในการดาเนินงานปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานในด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การให้บริการและบุคลากรผู้ให้บริการ ได้แก่ การติดตั้งระบบการระบายอากาศ
ในห้องออกกาลังกาย การสร้างทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน และการจัดหาบุคลากรให้คาแนะนาการออก
กาลังกาย ซึ่งได้จัดทาแผนของบประมาณไว้แล้ว และจะดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป
ข้อเสนอแนะและวิจารณ์
จากการศึกษา ก่อนการเข้าร่วมโครงการ พบว่า สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ มีการดาเนินงานไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 18 แห่ง ร้อยละ 100 โดยการดาเนินการไม่ผ่าน
เกณฑ์ มาตรฐานมากที่สุ ด คือ ด้านอุป กรณ์ออกกาลั งกาย จานวน 18 แห่ ง ร้อยละ 100 รองลงมา คือ
ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จานวน 17 แห่ง ร้อยละ 94.44 และด้านความปลอดภัยและมาตรการ
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กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จานวน 14 แห่ง ร้อยละ 77.78 ตามลาดับ ซึง่ สถานประกอบกิจการฯ ส่วนใหญ่ จานวน
11 แห่ ง ร้ อ ยละ 61.11 ดาเนิ น งานด้ านการให้ บริก ารเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ ง ผลการศึกษาดัง กล่ า ว
ไม่สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของพรเพ็ญ อรั ณยะนาค และฉัตรชัย มะสุนสืบ (2556) (๒) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการและมาตรฐานการดาเนินงานของสถานประกอบกิจการด้านการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาสมาชิกผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สมาชิกผู้ใช้บริการ ร้อยละ
50 เห็นว่าสถานประกอบกิจการฯ ได้มาตรฐานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ตัวอาคารและห้องออกกาลัง
กาย ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือออกกาลังกาย ด้านสมาชิกและระบบการบริการสมาชิก และด้านบุคลากร
ผู้ให้บริการมีเพียงด้านความปลอดภัยและขั้นตอนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นที่ ไม่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 38.5
ซึ่งแสดว่า ทั้งผู้ประกอบการสถานประกอบกิจการฯ และประชาชนผู้ใช้บริการ ขาดความรู้ ความเข้าใจใน
เกณฑ์มาตรฐาน เมื่อมีการจัดถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คาแนะนาแนวทางการแนวทางในการพัฒ นาสถาน
ประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานแก่สถานประกอบกิจการฯ ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจแนวทาง วิธีการที่จะพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทั้ง 18 แห่ง
พบว่า สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพมีการดาเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ด้าน
เพิ่มขึ้น จานวน 15 แห่ง ร้อยละ 83.33 จากเดิมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 18 แห่ง ร้อยละ 100 นอกจากนี้
ยั งพบปั ญหาข้อจ ากัด ด้านงบประมาณในการดาเนินงานปรับปรุงให้ ได้ ตามมาตรฐาน แต่เป็นเพียงสถาน
ประกอบกิจการฯ บางแห่งเท่านั้น
จากการศึกษานี้ การพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้ตาม
มาตรฐาน นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์ มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชน
ผู้ใช้บ ริ การได้รั บ รู้ และเข้าใจอย่ างต่อเนื่ องโดยผ่ านสื่ อต่างๆ ทุกช่องทาง ทาให้ ผู้ประกอบการได้เล็ งเห็ น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น เมื่อได้ดาเนินงานตามมาตรฐาน จะทาให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถาน
ประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทาให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิด
ความมั่นใจด้านความปลอดภัยและ พึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการ โดยพบว่า คุณภาพมาตรฐานอุปกรณ์ออก
กาลังกาย มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และบุคลากรผู้ให้บริการ มีความสาคัญต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เขมวิกา วัฒนจินดาเลิศ (2549) (3) , นรเศรษฐ
กมลสุทธิ และคณะ (2548) (4) , รุจิพจน์ อินทร์สุวรรณ (2549) (5) และนาถนัฐฐา ชุ่มจันทร์ (2547) (6)
ที่ต่างศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครการใช้บริการในฟิตเนส สมาชิกจะให้ความสาคัญต่อทาเล
ที่ตั้ง อุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดีมีความปลอดภัยในการใช้งาน และอุปกรณ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
การนาไปใช้ประโยชน์
ได้ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานที่ จ ะพัฒ นาเครื่ องมื อ ในการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการด าเนิน งานสถาน
ประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายกายเพื่อสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการ
บริหารจัดการและการดาเนินการสถานประกอบกิจการฯ
ข้อจากัด ปัญหาและอุปสรรคของการศึกษา
1. ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างจากัด
2. ข้อจากัดด้านงบประมาณในการดาเนินงานพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานของสถานประกอบกิจการฯ
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3. ปั จจุบั นยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลั งกาย
เพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษานี้ สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์การศึกษา โดยได้รับความช่วยเหลือและความกรุณา
จากนางพรเพ็ญ อรัญยะนาค นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมสถานบริ ก ารออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ กองออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ กรมอนามั ย และ
คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายทุกท่าน
ที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการทาการศึกษา รวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งตลอดเวลา
การศึ ก ษา ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ง านศึ ก ษานี้ ท รงคุ ณ ค่ า ทางวิ ช าการ นอกจากนี้ ยั ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ และ ความ
อนุเคราะห์ จากผู้ประกอบการสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพ ที่ได้อานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษา ตลอดระยะเวลาทาการศึกษา ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณทุก
ท่านดังรายนามที่กล่าวข้างต้นมา ณ โอกาสนี้
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