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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนา (Descriptive study) มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบมาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนและหลัง
เข้าร่วมโครงการฯ2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ในการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็น สถานประกอบกิจการฯ เข้าร่วม
โครงการฯ จานวน 18 แห่ง ประกอบด้วย ภาคธุรกิจ จานวน ๓ แห่ง ร้อยละ 16.67 ภาคกึ่งสวัสดิการ จานวน
๑๑ แห่ง ร้อยละ 61.11 และภาคสวัสดิการ จานวน ๔ แห่ง ร้อยละ 22.22 ตามลาดับ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิ จั ย คื อ แบบประเมิ น มาตรฐานสถานประกอบกิ จ การด้ า นการออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ (Check List)
ตามมาตรฐานที่ได้พิจารณาและจัดทาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบ
กิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์และแปลผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) วิเคราะห์และแปลผลด้วยค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ก่ อ นเข้ า ร่ ว มโครงการ สถานประกอบกิ จ การด้ า นการออกกาลั ง กาย
เพื่อสุขภาพ ดาเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้ง 18 แห่ง ร้อยละ 100 โดยด้านอุปกรณ์ออกกาลังกายไม่ได้
มาตรฐานมากที่สุดจานวน๑๘ แห่ง รองลงมาเป็นด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม จานวน ๑๗ แห่ง ร้อยละ
94.44 และด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จานวน ๑๔ แห่ง ร้อยละ ๗๗.๗๘ ตามลาดับ
ส่วนการดาเนินการที่ได้ตามมาตรฐานมากที่สุด คือ ด้านการให้บริการ จานวน ๑๑ แห่ง ร้อยละ 61.11 ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์หาสาเหตุการดาเนินงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่ าว พบว่า ผู้ประกอบการและบุคลากรขาด
ความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และข้อจากัดด้าน
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งภายหลังจากที่ให้คาแนะนาแนวทาง
ในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ที่ยังไม่บรรลุตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และดาเนิน การตรวจประเมินรอบที่ ๒ พบว่า สถานประกอบกิจการฯ มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานถึง 15 แห่ง ร้อยละ 83.33 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการฯ ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานเพียง 3 แห่ง ร้อยละ 16.67 โดยผู้ศึกษาขอเสนอควรมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายในการพัฒนา
สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐานมากขึ้น
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บทนา
การออกกาลังกายเป็นกิจกรรมที่สาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้แข็งแรงและยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นการออกกาลังกายนอกจากจะทาให้
ร่างกายแข็งแรงยังสามารถป้องกัน โรคที่ไม่ติดต่อต่างๆได้อีกเช่นโรคหัว ใจและหลอดเลื อดความดันโลหิ ตสู ง
เบาหวานชนิดที่ 2 ไขมันในเลือดสูงและมะเร็งลาไส้ใหญ่เป็นต้น ปัจจุบันนี้กระแสในการกระตุ้นและส่งเสริม
ให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกาลังกายมีมากขึ้นเป็นลาดับ เหตุผลหนึ่งก็คือการออกกาลังกาย
ทาให้ร่างกายของผู้ที่ออกกาลังกายมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์มีภูมิคุ้มกันโรค การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ
เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกคน การมีสุขภาพดีมิได้มีความหมายเพียงแต่การไม่เจ็บป่วยหรือปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ หากยังครอบคลุมถึงการมีภาวะสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสิ่งแวดล้อม (สมชาย ลี่ทองอิน ,
2546)(7)
ด้ว ยความสาคัญ ของการออกกาลัง กายที่ป ระชาชนได้ต ระหนัก รู้ ทาให้กระแสการออกกาลัง กาย
มีม ากขึ้น เป็น ล าดับ ภาครัฐ และภาคเอกชนได้จัด ให้มีส ถานที่แ ละเครื่อ งมือ ออกกาลัง กายไว้บ ริก าร
เพื่อ เป็น สวัส ดิก ารและเพื่อ ดาเนิน การทางด้า นธุร กิจ อย่า งแพร่ห ลายทั่ว ประเทศ เช่น ฟิต เนส คลับ
ฟิส เนสเซ็น เตอร์ ศูน ย์อ อกกาลัง กาย สปอร์ต คลับ สโมสรกีฬ าและนัน ทนาการ เป็น ต้น การให้บ ริก าร
แบ่งตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การบริการเฉพาะสมาชิก เช่น โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม สถานที่ทางาน
ในภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษา และสถานพยาบาลเป็นต้น โดยในเขตชุมชนได้มี การให้บริการสถานที่
ออกกาลังกาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในเขตชุมชนทั่วประเทศ เพื่อแลกกับ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่แตกต่างกันไป โดยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐใดๆ รับผิดชอบในการให้คาแนะนาการใช้
อุปกรณ์ออกกาลังกาย การดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้ใช้บริการ และ
ปัจ จุบัน ยังไม่มี กฎหมายที่เฉพาะในการควบคุมมาตรฐานการประกอบธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งจาเป็นต้องมีการ
ควบคุมการดาเนินการกิจการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่ง จากการศึกษาของพรเพ็ญ อรัณยะนาค และฉัตรชัย
มะสุนสืบ (2556)(2) ได้ศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการและมาตรฐานการดาเนินงานของสถาน
ประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษาสมาชิกผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
498 คน ที่มีต่อมาตรฐานของสถานบริการออกกาลังกาย (ฟิตเนส) ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านสถานที่และห้องออกกาลังกาย ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือออกกาลังกาย ด้านสมาชิกและการบริการสมาชิก
ด้านบุ คลากรผู้ให้บริ การและด้านความปลอดภัย โดยเทียบกับมาตรฐานของ American College of Sport
Medicine (2007)(8) พบว่ า ผ่ า นมาตรฐาน คื อ มาตรฐานด้ า นสถานที่ ตั ว อาคารและห้ อ งออกก าลั ง กาย
ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือออกกาลังกาย ด้านสมาชิกและระบบการบริการสมาชิกและระบบการบริการสมาชิก
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ส่วนมาตรฐานมาตรฐานด้านความปลอดภัย พบว่า ยังไม่ได้มาตรฐาน
กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มี บทบาทรับผิดชอบงานด้านออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อ ส่งเสริม
ประชาชนให้มีการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้ ประชาชนได้ออกกาลังกาย คือ
มีสถานที่ในการออกกาลังกาย กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสถานบริการออกกาลัง
กายเพื่ อ สุ ข ภาพ ได้ น าเสนอข้ อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการสาธารณสุ ข เพื่ อ การคุ้ ม ครองสุ ข ภาพผู้ บริ โ ภค
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และคณะกรรมการสาธารณสุข ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยมีบทบาท
จัดทาเกณฑ์มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ดาเนินการให้ได้ตามมาตรฐานฯ ก่อนที่จะมีมติให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมตามกฎหมาย
ในปี 2557 กองออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ โดยกลุ่มพัฒ นาเทคโนโลยีสถานบริการออกกาลั งกาย
เพื่อสุ ขภาพ ได้จั ดทาโครงการพัฒ นาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพขึ้น
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เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการดาเนินงานของสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และได้เชิญสถานประกอบกิจการฯ เข้าร่วมโครงการฯ จานวน 18 แห่ง โดยได้ทา
บัน ทึกข้อตกลงความร่ ว มมือ (MOU) กับ กรมอนามัย ในการพัฒ นาสถานประกอบกิจการฯ ให้ เป็นต้นแบบ
ตามมาตรฐานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557และปี 2558 กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ได้ดาเนินการเยี่ยม
ชมตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีกระบวนการดาเนินงานในการประเมิน ดังนี้ 1) ให้ผู้ประกอบการฯ
ประเมิ น ตนเองตามเกณฑ์ ม าตรฐาน 2) คณะกรรมการการประเมิ น เป็ น ผู้ ป ระเมิ น และให้ ค าแนะน า
3) คณะกรรมการการประเมินตรวจประเมินซ้า โดยได้สรุปผลการดาเนินงานดังกล่าว จากการศึกษาเปรียบเทียบ
มาตรฐานการดาเนิ น งานสถานประกอบกิจการฯ ก่อนและหลั ง ที่เข้าร่วมโครงการฯเพื่อนามาเป็นแนวทาง
ข้อเสนอแนะการพัฒนาการดาเนินงานสถานประกอบกิจการฯ ให้ได้ตามมาตรฐาน แก่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
เพื่อการส่งเสริมผลประโยชน์ทางการค้าของสถานประกอบกิจการฯ และเพื่อส่ง เสริมให้ประชาชนได้ออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อศึกษาเปรีย บเทีย บมาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ ก่อนและหลัง เข้าร่วมโครงการฯ
7.2 เพื่อศึกษาปั ญหาและอุป สรรค์ในการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลั งกาย
เพื่อสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิธีการดาเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
1. วิธีการดาเนินงาน
1.1 เสนอรายชื่ อ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาก าหนดหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานสถานประกอบกิ จ การ
ด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลงนามแต่งตั้ง
1.2 ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาก าหนดหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานสถานประกอบกิ จ การ
ด้านการออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพเพื่อจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลั งกาย
เพื่อสุขภาพ
1.3 จัดทาคู่มือมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1.4 จั ด พิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) ระหว่ า งสถานประกอบกิ จ การด้ า นการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กับกรมอนามัย ในการพัฒนาสถานประกอบกิจการฯ ให้เป็นต้นแบบตามมาตรฐาน
พร้อมประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพแก่ผู้ประกอบกิจการ
ฯ 18 แห่ ง ที่เ ข้าร่ ว มโครงการ ตามคู่มือ เกณฑ์ม าตรฐานประกอบด้ว ย 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้านอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม ด้านอุปกรณ์ออกกาลังกาย ด้านการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและด้านความปลอดภัย
และมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
1.5 เสนอกรมอนามัยแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการ ออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ ประกอบด้ วยอนุกรรมการพิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพผู้แทนสานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย และผู้แทนศูนย์อนามัยทั้ง 13 แห่ง
1.6 ตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการฯรอบที่ 1 ตามเกณฑ์
มาตรฐานพร้อมให้คาแนะนาแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐาน
1.7 แจ้ ง ผลการประเมิ น และแนวทางการพั ฒ นาสถานประกอบกิ จ การด้ า นการออกก าลั ง กาย
เพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน ให้ผู้ประกอบการฯ ทุกแห่งทราบ

4
1.8 ตรวจเยี่ย มและประเมิน มาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการฯ โดยคณะกรรมการ
ประเมิน รอบที่ 2
1.9 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการประเมินก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการฯ โดยวิเคราะห์
และแปลผลเป็นค่าความถี่ และร้อยละ
2. วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Check List) โดยมีสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย
3. ขอบเขตการศึกษา
3.1 ขอบเขตของประชากร
สถานประกอบกิจ การด้านการออกกาลั งกายเพื่อสุขภาพ ที่เข้าร่ว มโครงการพัฒ นาศักยภาพสถาน
ประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ จานวน 18 แห่งโดยมีรูปแบบการให้บริการแบ่งออกเป็นภาค
ธุรกิจ จานวน ๓ แห่ง ภาคกึ่งสวัสดิการ จานวน ๑๑ แห่งและภาคสวัสดิการ จานวน ๔ แห่ง
3.2 ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
โดยใช้แบบประเมินมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (Check List)
ตามมาตรฐานที่ได้พิจารณาและจัดทาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบ
กิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ (1) มีองค์ประกอบ5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านอุปกรณ์ออกกาลังกาย ด้านการให้บริการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการและด้านความปลอดภัย และมาตรการ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ผลการดาเนิน/ ผลการศึกษา
๑. ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1.1ส่วนใหญ่สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ที่เข้าร่วมโครงการมีลักษณะการ
ให้บริการเป็นแบบกึ่งสวัสดิการ จานวน 11 แห่ง ร้อยละ 61.11 รองลงมาเป็นแบบสวัสดิการ จานวน 4 แห่ง
ร้อยละ 22.22 และแบบธุรกิจ จานวน 3 แห่ง ร้อยละ 16.67 ตามลาดับ
1.2บุคลากรผู้ให้บริการออกกาลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่มีบุคลากรน้อยกว่า 10 คน จานวน ๑๒ แห่ง
ร้อยละ 66.67 รองลงมามี 10-20 คน จานวน ๔ แห่ง ร้อยละ 22.22 ตามลาดับ โดยมีระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือพลศึกษา จานวน ๑๕๐ คน ร้อยละ 91.46 รองลงมาระดับสูง
กว่ าปริ ญญาตรี จ านวน ๑๒ คน ร้ อ ยละ ๗.๓๒ และส่ ว นใหญ่ มีป ระสบการณ์ ก ารท างาน 1-3 ปี จ านวน
๑๕๘ คน ร้อยละ 96.34รองลงมา มากกว่า ๓ ปี จานวน ๔ คน ร้อยละ ๒.๔๓
1.๓ สถานประกอบกิจ การด้า นการออกกาลัง กายเพื่อ สุข ภาพ ส่ว นใหญ่มีข นาดพื้น ที่ ใ ห้บ ริก าร
ออกกาลั ง กาย ตั้ ง แต่ 100-1,000 ตารางเมตร จานวน ๑๐ แห่ ง ร้ อ ยละ ๕๕.๕๖ รองลงมา ตั้ ง แต่
๑,๐๐๑-๒,๐๐๐ ตารางเมตร จานวน ๖ แห่ง ร้อยละ ๓๓.๓๓
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2. ข้อมูลการประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อ
สุขภาพตามองค์ประกอบมาตรฐาน ๕ ด้าน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินมาตรฐานการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ก่อนเข้าร่วมโครงการ

มาตรฐาน
1. อาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
(n=18)
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%)

3. การให้บริการ

ผ่าน 12 แห่ง
(66.67%)
ไม่ผ่าน 6 แห่ง
(33.33%)

รายละเอียด

1) ไม่ มี แ ผนผั ง แสดงพื้ น ที่ ก ารให้ บ ริ ก าร
จานวน 10 แห่ง ร้อยละ 55.56
2)การระบายอากาศในห้องออกกาลังกาย
ไม่ผ่าน 17 แห่ง ไม่เพียงพอ จานวน 7 แห่ง ร้อยละ 38.89
(94.44%)
3) แสงสว่ า งในห้ อ งออกก าลั ง กาย มี ไ ม่
เพียงพอ และพื้นที่ให้บริการออกกาลังกาย
แบ่งไม่เป็นสัดส่วน จานวน 4 แห่ง ร้อยละ
22.22
4) ตั ว อาคารมี ร อยแตกร้ า ว หรื อ ไม่
ปลอดภั ย และถั ง ดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ
มี ไ ม่ เ พี ย งพอ จ านวน 3 แห่ ง ร้ อ ยละ
16.67
ไม่ผ่านทั้ง 18 แห่ง 1) อุปกรณ์ออกกาลังกายมีป้ายคาแนะนา
(100%)
คาเตื อนเป็ นภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ
ไม่ครบทุกเครื่อง จานวน13 แห่ง ร้อยละ
72.22
2) การจั ด วางอุ ป กรณ์ อ อกก าลั ง กาย
มีระยะห่างไม่เหมาะสม จานวน 12 แห่ง
ร้อยละ 66.67
3) ไม่มีระบบตรวจสอบอุปกรณ์ออกกาลัง
กาย จานวน 10 แห่ง ร้อยละ 55.56
ผ่าน 11 แห่ง
1) ไม่มีการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ
(61.11%)
แก่ส มาชิกก่อนให้ บริการ จานวน 6 แห่ ง
ร้อยละ 33.33
ไม่ผ่าน 7 แห่ง 2) ไม่มีระบบการบันทึกการแนะนา และ
(38.89%)
การจั ด โปรแกรมออกก าลั ง กาย จ านวน
5 แห่ง ร้อยละ 27.78
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มาตรฐาน

4. บุคลากร
ผู้ให้บริการ

5. ความ
ปลอดภัยและ
มาตรการกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
(n=18)
ประเมินตนเอง
ประเมินโดย
คณะกรรมการ
รอบที่ 1

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
3) ห้องออกกาลั งกายไม่มีป้ายคาแนะนา
คาเตือนการออกกาลังกาย จานวน 3 แห่ง
ร้อยละ 16.67
4) น้ าดื่ ม ไม่ เ พี ย งพอ จ านวน 2 แห่ ง
ร้อยละ 11.11
1) บุคลากรไม่ได้รับการอบรมหรืออบรม
ไม่ ค รบหลั ก สู ต รผู้ ฝึ ก สอนการออกก าลั ง
กาย จานวน 10 แห่ง ร้อยละ 55.56
2) บุคลากรได้รับการฟื้นฟูวิชาการไม่ครบ
ทุกคน จานวน 7 แห่ง ร้อยละ 38.89
3) บุคลากรมีไม่เพียงพอ จานวน 5 แห่ ง
ร้อยละ 27.76
1) ไม่มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย จานวน 10
แห่ง ร้อยละ 55.56
2) ไม่ มี แ ผนฉุ ก เฉิ น และการซ้ อ มแผน
จานวน 9 แห่ง ร้อยละ 50.00
3) ไม่ มี อุ ป กรณ์ ป ฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น
จานวน 5 แห่ง ร้อยละ 27.76

จากตารางที่ 1 สรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการประเมินตนเองของสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลั งกายเพื่อสุ ขภาพ พบว่า
ดาเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกด้าน จานวน 4 แห่ง ร้อยละ 22.22 และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบ
ทุกด้าน จานวน 14 แห่ง ร้อยละ 77.78 แต่ พบว่าสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
ด าเนิ น การไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานครบทุ ก ด้ า น จ านวน 18 แห่ ง ร้ อ ยละ 100 จากการประเมิ น ของ
คณะกรรมการ รอบที่ ๑
2. สถานประกอบกิจ การด้ านการออกกาลั ง กายเพื่อสุ ขภาพ ดาเนินการผ่ านเกณฑ์ มาตรฐาน
มากที่สุดในด้านการให้บริการ จานวน 11 แห่ง ร้อยละ 61.11 รองลงมา คือ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ จานวน
5 แห่ง ร้อยละ 27.78 และ ด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จานวน 4 แห่ง ร้อยละ
22.22ตามลาดับ จากการประเมินของคณะกรรมการ รอบที่ ๑
3. สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ดาเนินการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาก
ที่สุ ดในด้ านอุป กรณ์ออกก าลั งกาย จ านวน 18 แห่ ง ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม จานวน 17 แห่ง ร้อยละ 94.44 ด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จานวน ๑๔
แห่ง ร้อยละ 77.78 และด้านบุคลากรผู้ให้บริการ จานวน 13 แห่ง ร้อยละ 72.22 ตามลาดับ จากการประเมิน
ของคณะกรรมการ รอบที่ ๑ รายละเอียดดังนี้
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3. 1 มาตรฐานด้านอุปกรณ์ออกกาลังกาย พบว่า อุปกรณ์ออกกาลังกายมีป้ายคาแนะนา คาเตือน
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ครบทุกเครื่องมากที่สุดจานวน 13 แห่ง ร้อยละ 72.22 รองลงมาคือ การจัด
วางอุปกรณ์ออกกาลังกายมีระยะห่างไม่เหมาะสม จานวน 12 แห่ง ร้อยละ 66.67 และไม่มีระบบตรวจสอบ
อุปกรณ์ออกกาลังกาย จานวน 10 แห่ง ร้อยละ 55.56 ตามลาดับ
3.2 มาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม พบว่า ห้องออกกาลังกายไม่มีแผนผังแสดงพื้นที่
การให้บริการมากที่สุดจานวน 10 แห่ง ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือการระบายอากาศในห้องออกกาลังกาย
ไม่เพียงพอ จานวน 7 แห่ง ร้อยละ 38.89 แสงสว่างในห้องออกกาลังกายมีไม่เพียงพอ และพื้นที่ให้บริการ
ออกกาลังกายแบ่งไม่เป็นสัดส่วน จานวน 4 แห่งร้อยละ 22.22 ตามลาดับ
3.3 มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พบว่า ไม่มีระบบการส่งต่อ
ผู้ป่วย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมากที่สุดจานวน 10 แห่ง ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ ไม่มีแผนฉุกเฉินและการซ้อม
แผนอัคคีภัยและการช่วยชีวิต จานวน 9 แห่ง ร้อยละ 50.00 และไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จานวน
5 แห่งร้อยละ 27.78 ตามลาดับ
3.4 มาตรฐานด้ า นบุ ค ลากรผู้ ให้ บ ริ ก ารพบว่ า บุ ค ลากรไม่ ไ ด้รั บ การอบรมหรื อ อบรมไม่ ค รบ
หลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกาลังกายมากที่สุด จานวน 10 แห่ง ร้อยละ 55.56 รองลงมาคือ บุคลากรได้รับการ
ฟื้นฟูวิชาการไม่ครบทุกคน จานวน 7 แห่ง ร้อยละ 38.89 และบุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิก
ทั้งใช้และไม่ใช้อุปกรณ์ออกกาลังกาย จานวน 5 แห่ง ร้อยละ 27.78 ตามลาดับ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
จากผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ รอบที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานของสถานประกอบกิจการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพได้ดังนี้
1. ผู้ประกอบการและบุคลากรสถานประกอบกิจการฯ ขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
พัฒนาการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมการดาเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. บุคลากรขาดทักษะการให้ คาแนะนาการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพแก่ส มาชิก และมีไม่เพียงพอ
ต่อสมาชิก
4. งบประมาณที่ใช้ดาเนินการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานค่อนข้างจากัด
แนวทางการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐาน
จากผลการประเมิน รอบที่ 1 ผู้ ศึกษาจึงได้จัดทาคาแนะนาแนวทางการพัฒ นาสถานประกอบ
กิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้
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ตารางที่ 2 แนวทางการพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐาน
มาตรฐานที่ยังไม่บรรลุ
แนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
๑. อาคารสถานที่ แ ละ 1.1 จัดทาและติดตั้งป้ายแผนผังแสดงพื้นที่ให้บริการ ประกอบด้วย ห้องออก
สิ่งแวดล้อม
กาลังกาย ทางหนีไฟ สิ่งอานวยความสะดวกให้เห็นชัดเจน
1.2 เพิ่มพัดลมดูดอากาศในห้องออกกาลังกายให้เพียงพอ เพื่อระบายอากาศ
ให้เพียงพอ
1.3 ตรวจวัดและปรับเพิ่มแสงสว่างในห้องออกกาลังกายให้เพียงพอไม่น้อยกว่า
200 Lux
1.4 จัดแบ่ งพื้นที่ให้ บริการออกกาลั งกายให้เป็นสั ดส่ว น ได้แก่ พื้นที่จัดวาง
อุปกรณ์ออกกาลังกาย 3 ประเภท พื้นที่กิจกรรมออกกาลังกายกลุ่ม
1.5 ประสานงานวิ ศ วกรควบคุ ม อาคารให้ ด าเนิ น การตรวจสอบรั บ รอง
ความปลอดภัยของอาคารและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
1.6 จัดหาและติดตั้งถังดับเพลิงแบบมือถือให้เพียงพอตามมาตรฐาน
2. อุปกรณ์
ออกกาลังกาย

2.1 จัดทาและติดตั้งป้ายคาแนะนา คาเตือนการใช้อุปกรณ์เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ครบทุกเครื่อง
2.2 จัดวางอุปกรณ์ออกกาหลังกาย ให้ห่างกันไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และ
มีช่องทางเดินร่วมไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์
ของสมาชิก
2.2 จั ด ท าบั น ทึ ก การตรวจสอบสภาพการใช้ ง านอุ ป กรณ์ อ อกก าลั ง กาย
ทุกประเภทแบบประจาวัน พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ

3. การให้บริการ

3.1 จัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพแก่สมาชิกก่อนให้บริการทุกครั้ง และมี
บันทึกการตรวจสุขภาพ
3.2 จัดหาป้ายคาแนะนา ข้อควรระวังในการออกกาลังกาย โดยติดไว้ที่ผนัง
ห้องออกกาลังกายให้เพียงพอและมองเห็นชัดเจน
3.3 จัดหาน้าดื่มบริการในห้องออกกาลังกายอย่างเพียงพอ และเหมาะสม

4. บุคลากรผู้ให้บริการ

4.1 จัดทาแผนการอบรมบุคลากรหลักสูตรผู้ฝึกสอนการออกกาลังกาย และ
การฟื้นฟูวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยส่งบุคลากรเข้าอบรมให้ครบทุก
คนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2 กรณีที่บุคลากรมีไม่เพียงพอ ควรจัดแบ่งบุคลากรให้บริการโดยพิ จารณา
จานวนสมาชิกทีใ่ ช้บริการตามช่วงเวลา หรือ อบรมอาสาสมัครเพิ่มเติม
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มาตรฐานที่ยังไม่บรรลุ
แนวทางการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
5. ความปลอดภั ย และ 5.1 จัดทาแผนฉุกเฉิน ได้แก่ แผนการระงับอัคคีภัย และ แผนการช่วยชีวิต โดย
มาตรการกรณี เ กิ ด เหตุ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินภายในหน่วยงาน หรือ ร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างน้อยปี
ฉุกเฉิน
ละ 1 ครัง้
5.2 จัดทาผังงาน (Flow Chart) ขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วย โดยระบุชื่อเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์ของสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ติดไว้ในที่มองเห็นชัดเจน
5.3 จัดหาอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีบันทึกการตรวจเช็คพร้อมใช้
ตลอดเวลา
3. การติดตามประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพรอบ 2 หลังเข้าร่วมโครงการ
ตารางที่ 3 ผลการติดตามประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพรอบ 2
เกณฑ์มาตรฐาน

1. อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยคณะกรรมการ (n = 18)
ประเมินรอบที่ 1 ประเมินรอบที่ 2
(ก่อนเข้าร่วม)
(หลังเข้าร่วม)
ผ่าน 1 แห่ง
ผ่าน 16 แห่ง
(ร้อยละ 5.56)
(ร้อยละ 88.88)
ไม่ผ่าน17 แห่ง
(ร้อยละ 94.44)

ไม่ผ่าน 2 แห่ง
(ร้อยละ 11.11)

2. อุปกรณ์
ออกกาลังกาย

ไม่ผ่าน18 แห่ง
(ร้อยละ 100)

ผ่าน 18 แห่ง
(ร้อยละ 100)

3. การให้บริการ

ผ่าน 11 แห่ง
(ร้อยละ 61.11)

ผ่าน ๑๗ แห่ง
(ร้อยละ 94.44)

ไม่ผ่าน7 แห่ง
(ร้อยละ 38.89)
ผ่าน 5 แห่ง
(ร้อยละ 27.78)

ไม่ผ่าน 1 แห่ง
(ร้อยละ 5.56)
ผ่าน ๑๗ แห่ง
(ร้อยละ 94.44)

ไม่ผ่าน13 แห่ง
(ร้อยละ 72.22)

ไม่ผ่าน 1 แห่ง
(ร้อยละ 5.56)

4. บุคลากรผู้ให้บริการ

คุณลักษณะที่ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน
1. การระบายอากาศ การถ่ายเท
อากาศในห้องออกกาลังกายไม่
เพียงพอจานวน 1 แห่ง
2.ไม่มีทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน
จานวน 1 แห่ง

ไม่มีการตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ
แก่สมาชิก ก่อนการให้บริการครั้งแรก
เพื่อคัดกรองความเสี่ยง เนื่องจากไม่มี
เจ้าหน้าที่ประจา
ไม่มีบุคลากรให้คาแนะนาการออก
กาลังกาย
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เกณฑ์มาตรฐาน

5. ความปลอดภัยและ
มาตรการกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
โดยคณะกรรมการ (n = 18)
ประเมินรอบที่ 1 ประเมินรอบที่ 2
(ก่อนเข้าร่วม)
(หลังเข้าร่วม)
ผ่าน 4 แห่ง
ผ่าน 18 แห่ง
(ร้อยละ 22.22)
(ร้อยละ 100)

คุณลักษณะที่ยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน

ไม่ผ่าน14 แห่ง
(ร้อยละ 77.78)
จากตารางที่ 3 พบว่าสถานประกอบกิจการฯ มีการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น จานวน 15 แห่ง ร้อยละ 83.33 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินของคณะกรรมการ
รอบที่ ๑ โดยด้านอุปกรณ์ออกกาลังกายและด้านความปลอดภัย สามารถดาเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานทั้งหมด
18 แห่ง ร้ อยละ 100 ซึ่งมีส ถานประกอบกิจการฯ ไม่ผ่ านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 3 แห่ ง ร้อยละ 16.67
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณในการดาเนินงานปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานในด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม การให้บริการและบุคลากรผู้ให้บริการได้แก่ การติดตั้งระบบการระบายอากาศในห้องออกกาลังกาย
การสร้างทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉิน และการจัดหาบุคลากรให้คาแนะนาการออกกาลังกาย ซึ่งได้จัดทาแผน
ของบประมาณไว้แล้ว และจะดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานต่อไป
การนาไปใช้ประโยชน์
๑. ได้ข้อมูล พื้น ฐานที่จ ะพัฒ นาเครื่องมือในการประเมิน เพื่อพัฒ นากระบวนการดาเนินงานสถาน
ประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายกายเพื่อสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของการ
บริหารจัดการและการดาเนินการของสถานประกอบกิจการฯ
2. หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องสามารถนาข้อมูล ที่ได้จากการศึกษาไปกาหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริม
สนั บสนุน สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายอื่น ๆ มีความรู้และศักยภาพในการพัฒ นาให้ได้ตาม
มาตรฐาน ด้วยวิธีดังนี้
2.1 พัฒนาความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (Partner) ได้แก่ ประกอบ
กิจการฯ และประชาชนผู้ใช้บริการ ในด้านการให้ความรู้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
2.2. ลงทุน (Invest) เพื่อการพัฒนาต่อยอด โดยศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ สร้างระบบการเฝ้า
ระวัง และจัดระบบการตรวจประเมินให้คาแนะนา รับรองมาตรฐานแก่สถานประกอบกิจการฯ อย่างต่อเนื่อง
2.3 พัฒ นากระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะและกฎหมายด้านสุ ขภาพ (Regulation &
Law) โดยจัดทาข้อแนะนา แนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบกิจการฯ เพื่อเสนอผลักดันเป็น
กฎหมายในการดูแล ควบคุม กากับ
2.4 สร้างความตระหนัก (Advocate) เพื่อการปรับเปลี่ยนคุณภาพการบริการ โดยร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการฯ และประชาชนผู้ใช้บริการกาหนดมาตรฐาน โดยสร้างเครือข่าย
การพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบกิจการฯ
2.5 พั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร (Build Capacity) โดยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่บุคลากรผู้ให้บริการ

11
ความยุ่งยากในการดาเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค
1. ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างจากัด
2. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการดาเนินงานพัฒ นาสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานของสถานประกอบกิจการฯ
3. ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่มี กฎหมายที่ควบคุมการด าเนิ นงานสถานประกอบกิจ การด้านการออกกาลั งกาย
เพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์
จากการศึกษา พบว่า สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ มีการดาเนินงาน
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทุกด้านมีทั้งหมด 18 แห่ง ร้อยละ 100 โดยดาเนินการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาก
ที่สุด คือ ด้านอุปกรณ์ออกกาลังกาย จานวน 18 แห่ง ร้อยละ 100 รองลงมา คือ ด้านอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม จานวน 17 แห่ง ร้อยละ 94.44 และด้านความปลอดภัยและมาตรการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จานวน
14 แห่ง ร้อยละ 77.78 ตามลาดับ ซึ่งสถานประกอบกิจการฯ ส่วนใหญ่ จานวน 11 แห่ง ร้อยละ 61.11
ดาเนินงานด้านการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานมากที่สุด จากการประเมินของคณะกรรมการรอบที่ ๑ ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของพรเพ็ญ อรัณยะนาค และฉัตรชัย มะสุนสืบ (2556) (๒)
ที่ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการใช้บริการและมาตรฐานการดาเนินงานของสถานประกอบกิจการ
ด้านการออกกาลั งกายเพื่ อสุ ขภาพ : กรณีศึกษาสมาชิ กผู้ ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สมาชิ ก
ผู้ใช้บริการ เห็นว่าสถานประกอบกิจการฯ มีการดาเนินงานได้มาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ ตัวอาคาร
และห้องออกกาลังกาย ด้านอุปกรณ์และเครื่องมือออกกาลังกาย ด้านสมาชิกและระบบการบริการสมาชิก และ
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ มีเพียงด้านความปลอดภัยและขั้นตอนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นที่ไม่ได้มาตรฐาน
คิดเป็นร้อยละ 38.5
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาทั้ง ๒ ส่วนข้างต้น สรุปได้ว่าทั้งผู้ประกอบการสถานประกอบกิจการฯ
และประชาชนผู้ใช้บริการ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน และการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ซึง่ เมื่อได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และให้คาแนะนาแนวทางในการพัฒนาให้สถานประกอบกิจการด้านการออก
กาลังกายได้มาตรฐาน ส่งผลทาให้สถานประกอบกิจการฯ มีการพัฒนาจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง 5 ด้าน
เพิ่มขึ้นจากเดิม จานวน 15 แห่ง ร้อยละ 83.33 จากการประเมินของคณะกรรมการรอบที่ ๒
ดังนั้น การพัฒนาให้สถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายได้ตามมาตรฐาน นั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรกาหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน ด้วยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในมาตรฐานด้วยวิธีจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การสร้างความตระหนัก (Advocate) เพื่อการปรับเปลี่ยนคุณภาพการบริการ
ด้วยวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง การผลักดันเป็นกฎหมายในการดูแล ควบคุม กากับ และ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ให้บริการ โดยดาเนินการควบคู่กันไป เป็นต้น
กิตติกรรมประกาศ
งานศึ ก ษานี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ด้ ว ยดี ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารศึ ก ษา โดยได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และ
ความกรุณาจากนางพรเพ็ญ อรัญยะนาค นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมสถานบริ ก ารออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ กองออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ กรมอนามั ย และ
คณะอนุกรรมการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายทุกท่าน
ที่ให้ข้อเสนอแนะ ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ในการทาการศึกษารวมถึงให้ความช่วยเหลืออย่างดียิ่งตลอดเวลา
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การศึกษา ซึ่งส่งผลให้งานศึกษานี้ทรงคุณค่าทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์
จากผู้ประกอบการสถานประกอบกิจการด้านการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ที่ได้ อานวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของผู้ศึกษา ตลอดระยะเวลาทาการศึกษา ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านดังรายนาม
ที่กล่าวข้างต้นมา ณ โอกาสนี้
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