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บทคัดยอ
 การวิจยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ประเมินมาตรฐานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของธุรกิจสปา กรณีศกึษาเขตบางรัก
และเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบความแตกตางของระดับมาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยตามแบบ
การประเมินมาตรฐานสถานประกอบการสปา โดยการวิจัยแบบสํารวจ เก็บขอมูลแบบเจาะจงกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
คือ สถานประกอบการธุรกิจสปาในพื้นท่ีเขตบางรักและวัฒนาจํานวน 50 และ 28 สถานบริการ ตามลําดับ ผลการศึกษา
พบวา สถานประกอบการธุรกจิสปาในพืน้ทีเ่ขตบางรักและวัฒนา ผานการประเมินมาตรฐานและความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการธุรกิจสปา รอยละ 56.0 และ รอยละ 53.6 แตละเขต ตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบเกณฑการตรวจสถาน
ประกอบการสปา จําแนกตามพ้ืนท่ีเขตบางรักและเขตวัฒนา ตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ ทั้ง 5 
ดาน พบวา ดานลักษณะโดยทั่วไป ดานผูดําเนินการ ดานผูใหบริการ ดานมาตรฐานการบริการ ดานมาตรฐานและความ
ปลอดภัย ในธุรกิจสปาในเขตท่ีศึกษาทั้งสองเขต มีคาเฉลี่ยของคะแนน ไมตางกันในทุกดานที่ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทาง
สถติ ิ(P-value > 0.05) ผลทีไ่ดจากงานวิจยันี ้สามารถนาํไปเปนองคความรูในการพัฒนามาตรฐานและความปลอดภยัของ
สถานประกอบการธุรกิจสปาตอไป

คําสําคัญ:  ธุรกิจสปา ความปลอดภัย การประเมินมาตรฐาน สิ่งแวดลอม

Abstract
 The purpose of this study was to assess and compare theenvironment standards and Safety of spa 
businessesin Bangrak and Wattana districts in Bangkok. This study used purposive sampling to select 50 busi-
nesses in Bangrak and 28 in Wattana. This study was method survey and gather data by specific example. The 
study found that there were five general safety features,the operator, service provider, standard of service,Example 

group was spa establishments in Bangrak and Wattana districts amount 50 and 28 respectively after experiment 
found all of spa establishments in 2 districts passed evaluated criterion safty standard quanlity and after compared 
all sides in study districts found there are not difference at all by satiscally significant.The two areas were effec-

tive and not different (p – value > 0.05) and It is anticipated that the findings of this study will help develop 

knowledge and safety standards of spa establishments.
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1. บทนํา

 เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางสังคม และการ

พฒันาประเทศอยางตอเนือ่ง ทาํใหเกดิสปาในประเทศไทย

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร [1] พบวา

ธรุกิจสปาสวนใหญจะสรางเครอืขายทีเ่ขมแขง็ ควบคูไปกบั

การปรับมาตรฐานคุณภาพของธุรกิจสปาไทยใหเปนที่

ยอมรับตามหลักสากล สรางกลยุทธสาํคญัเพือ่สงเสริมและ

ขายสปาของตนเอง ทัง้ในดานตวัผลิตภัณฑไทย รวมไปถงึ

ของตกแตง อุปกรณและเคร่ืองใช เคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ
ภายในสถานประกอบการสปา ทั้งนี้การสรางกลยุทธ
เหลานี้จะตองมีความพรอมและคุณสมบัติสอดคลอง
ตามเงื่อนไขที่กําหนด
 ปจจุบันธุรกิจสปาไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จะมี
การเสนอขายในรูปแบบตางๆ ประกอบดวยทําเลท่ีตั้ง
ของราน คณุภาพการใหบรกิาร ความสามารถของทางราน
ทีจ่ะใหบรกิารไดเพยีงพอกับความตองการของลูกคาตอวนั 
[2] แตสิ่งเหลานี้ไมไดเปนตัวชี้วัดเพียงอยางเดียว จะตองมี
การตรวจประเมินผลวาสถานประกอบการธุรกิจสปาตางๆ 
มีความพรอมและคุณสมบัติสอดคลองกับมาตรฐานที่
กําหนดหรือไม เพราะส่ิงเหลาน้ีจะเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญตอ
สถานประกอบการสปา เพื่อปรับปรุงแกไข ใหเปนท่ีพึง
พอใจและปลอดภัยแกผูมาใชบริการอยางไร 
 จากงานวิจัยที่ผานมามีการศึกษาในเรื่องมาตรฐาน
ของสปามากมายทัง้การสาํรวจแหงชาติของรฐัระบาดวิทยา
ของอเมรกิาเกีย่วกบัรายงานการระบาดของโรคทีเ่กีย่วของ
กับอางนํ้าวนในสปา Richard, [4] พบวา สปา 74 แหง จาก 
49 รัฐ พบวามีผูปวยเปนโรคผื่นแดงจากการใชอางนํ้าวน 
หรือหนองจํานวน 2 คน สําหรับประเทศไทยจากวิจัยของ 
ภคิน รักแตงาม [5] ไดศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวเชิง
สปาในเขตพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบ่ี โดยมีกลุม
เปาหมาย คอื นกัทองเทีย่วทีเ่ขามาใชบรกิารในรสีอรทสปา 

(Resort/Hotel spa) และ เดยสปา (Day spa/ Stand-alone 
spa) ขอมูลพ้ืนฐานและความตองการของนักทองเท่ียว

สาํหรับการทองเท่ียว พบวา ศกัยภาพในการรองรับการทอง
เที่ยวเชิงสปาของทั้ง 3 จังหวัดอยูในเกณฑดี แตควรมีการ
ปรบัปรงุในเร่ืองของความปลอดภยัสาํหรบัลูกคา และความ

ปลอดภัยในการดําเนินงาน นอกจากน้ีในงานวิจัยของ 
ปวารณา อจัฉรยิบตุร [7] ทีศ่กึษารูปแบบการบริหารจัดการ 

สปาในจังหวัดภเูกต็ พงังาและกระบ่ี โดยการสัมภาษณเชงิ

ลึกและทําการสนทนากลุมยอยกับสถานประกอบการสปา 
สํารวจรูปแบบการบริหารสปา เพื่อเปนประโยชนแกสถาน

ประกอบการสปาและสามารถเปนขอมูลพื้นฐานที่ดีในการ

วางแผนการบริหารสปาในพ้ืนที่อันดามัน และหาแนวทาง

รูปแบบแนวทางการบริหารธุรกิจสปาท่ีเหมาะสมท้ังในเชิง

ของพื้นท่ี และสถานการณดานการทองเที่ยวของพื้นท่ี 

พบวา โครงสรางองคกรสปาจะมคีวามแตกตางกนัตามขนาด 

ของธุรกิจ โดยมีตําแหนงงานที่สําคัญ คือ ผูจัดการสปา 

นกัสขุภาพบําบดั และพนักงานตอนรับทัง้นีส้วนใหญในการ

พัฒนาบุคลากรมักจะใชวิธีการฝกในหนวยงานกันเองโดย

เรียนรูจากหัวหนางาน

 ดวยเหตุนี้ผู วิจัยจึงได จัดทําโครงการประเมิน

มาตรฐานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของธุรกิจสปา
กรณีศึกษาเขตบางรักและเขตวัฒนา กรงุเทพมหานครขึ้น 
เพื่อประเมินมาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยของ
ธรุกจิสปาในเขตบางรักและเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร และ
เพือ่เปรยีบเทยีบความแตกตางระดบัมาตรฐานสิง่แวดลอม
และความปลอดภัยของธุรกิจสปาในเขตบางรักและเขต
วฒันา โดยผลทีไ่ดจากการศกึษาสามารถนาํมาใชประโยชน
ในการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย
ของธุรกิจสปาใหดีขึ้นตอไป

2. วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
 ประเมินมาตรฐานส่ิงแวดลอมและความปลอดภัย
ของธุรกิจสปากรณีศึกษาเขตบางรักและเขตวัฒนา ในครั้ง
นี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน
สิง่แวดลอมและความปลอดภัยตางๆ ของสถานประกอบการ 
ธุรกิจสปาในเขตบางรักและเขตวัฒนา ดวยแบบตรวจ
มาตรฐานสถานประกอบการสปา [6] 
 2.1 กลุมตัวอยาง
 กลุมตวัอยางจะเลือกแบบเจาะจง โดยสถานประกอบ
การธุรกิจสปาอนุญาตใหเขาไปเก็บขอมูลและอยูในพ้ืนท่ี

ศกึษา คอืในพืน้ทีเ่ขตบางรกัและเขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 
ดังนั้นกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถานประกอบ
การสปาในเขตบางรักและเขตวัฒนาจํานวน 78 แหงโดย

แบงเปนเขตบางรัก 50 แหง และเขตวัฒนา 28 แหง 

 2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 1. แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการสปา 
ประกอบดวย 5 มาตรฐาน [6]ไดแก

 สวนที่ 1 ลักษณะทั่วไป ประกอบดวยเกณฑจํานวน 
10 ขอ 

 สวนที ่2 ผูดาํเนนิการ ประกอบดวยเกณฑจาํนวน 6 ขอ

 สวนที ่3 ผูใหบรกิาร ประกอบดวยเกณฑจาํนวน 2 ขอ
 สวนที่ 4 มาตรฐานการบริการ ประกอบดวยเกณฑ

จํานวน 2 ขอ
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 สวนท่ี 5 ความปลอดภยั ประกอบดวยเกณฑจาํนวน 

13 ขอ

 2. เกณฑการชี้วัด

 ในเกณฑการชี้วัดในแตละดานตองผานเกณฑการ

ประเมินรอยละ 80 ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 

2551 [6]

 2.3 สถิติที่ใชในการวิจัย

 สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายคุณลักษณะของกลุม

ตัวอยาง ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ทดสอบ

ความแตกตางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (t-test) 

กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.05

3.ผลการวิจัย

 3.1 สถานบริการสปาท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้   

 พบวาเปนสถานบรกิารในพืน้ทีเ่ขตบางรกั 50 สถาน

บริการและเขตวัฒนา 28 สถานบริการ หรือคิดเปนรอยละ 

64.1 และ 35.9 ของสถานบริการที่ผานการตรวจมาตรฐาน

ความปลอดภัย ตามลําดับ ดังตารางที่ 1   

สถานบริการสปา จํานวน รอยละ

จํานวนที่ศึกษาพ้ืนที่เขต 78 100.0

พื้นที่บางรักจํานวนท้ังหมด

ผานการตรวจมาตรฐานความปลอดภัย

ไมผานการตรวจมาตรฐานความปลอดภัย

50

28

22

64.1

56.0

44

พื้นที่วัฒนาจํานวนทั้งหมด

ผานการตรวจมาตรฐานความปลอดภัย

ไมผานการตรวจมาตรฐานความปลอดภัย

28

15

13

35.9

53.6

46.4

มาตรฐานสถานบริการ จาก 78 สถานบริการ

ผานมาตรฐาน 43 55.1

ไมผานมาตรฐาน 35 44.9

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของสถานบริการสปาในพื้นที่เขตที่ศึกษา 

 ผลการวิจัยพบวา จํานวนสถานบริการที่ทํางานสํารวจทั้งหมด 78 แหงแบงเปนสถานบริการในพื้นที่เขตบางรัก 50 
แหงและสถานบริการในเขตพื้นท่ีวัฒนา 28 แหง ในภาพรวมพบวาสถานบริการสปาที่ผานและไมผานเกณฑมาตรฐานมี 
43 และ 35 แหงคิดเปนรอยละ 55.1 และ 44.9 ตามลําดับ โดยสถานบริการสปาในเขตพื้นที่บางรักและวัฒนาที่ผานเกณฑ
มาตรฐานมีจํานวน 28 และ 15 แหงคิดเปนรอยละ 56.0 และ53.6 ตามลําดับโดยทั้ง 2 แหงจะไมผานเกณฑมาตรฐานดาน
การปองกันความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอรางกายและสุขภาพและดานการปฐมพยาบาล ตารางที่ 1
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 ตามเกณฑชี้วัด (ตารางท่ี 2) ในลักษณะท่ัวไป
โดยอางอิงจากเกณฑของสมาคมสปา (2553) ของ
สถานประกอบการสปาพบวาทุกขอในดานลักษณะท่ัวไป
ผานทุกขอโดยเฉพาะขอทาํเลท่ีตัง้ มคีวามสะดวก ปลอดภัย 
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา

คือ ดานผูดําเนินการ มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวง

 3.2 เกณฑการตรวจสถานบริการสปา        

  3.2.1 ตามเกณฑลักษณะทั่วไปของสถานบริการสปา

ตารางที่ 2  การพิจารณาเกณฑการตรวจดานลักษณะท่ัวไปสถานบริการสปาตามมาตรฐานในพ้ืนที่เขตบางรักและ

 เขตวัฒนาจําแนกตามเกณฑชี้วัดในลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการ (รอยละ)

ลักษณะโดยท่ัวไป แนวทางพิจารณา ผลผาน 
เกณฑชี้วัด

ผาน/ไมผาน

ผูดําเนินการ: มีหนึ่งคนเปนผูควบคุม ดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการสถานประกอบการน้ัน

โดยมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

96.2 ผาน

ทําเลที่ตั้ง: อยูในทําเลท่ีเหมาะสม สะดวกปลอดภัย ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและไมอยูใกลชิด

สถานที่สําคัญศาสนา

100.0 ผาน

ใชพ้ืนที่ประกอบกิจการในอาคารเดียวกันกับการประกอบกิจการอื่น: มีการแบงสถานท่ีให

ชัดเจนและกิจการอ่ืนนั้นตองไมกระทบกระเทือนตอการใหบริการในสถานประกอบการน้ัน

89.7 ผาน

พื้นที่ประกอบกิจการสปา

 - ไมอยูในพื้นที่เดียวกันกับสถานบริการ (พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509)

88.5

89.5

ผาน

ผาน

 - มีปายบอกสถานที่ และทางเขาออกที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย 87.5 ผาน

การใหบริการของสปาหลายลักษณะรวมอยูในอาคารเดียวกัน: มีการแบงสัดสวนใหชัดเจนมี

พื้นที่และลักษณะตามมาตรฐานการใหบริการ

83.3 ผาน

พื้นที่สําหรับการประกอบกิจกรรมตางๆ สําหรับผูรับบริการ

 - หองอาบนํ้า หองสวม อางลางมือ หองผลัดเปลี่ยนเสื้อผาและตูเก็บเสื้อผา/ของใชสวนตัวที่ถูก

สุขลักษณะโดยแยกชาย/หญิง

88.5

88.5

ผาน

ผาน

 - บริเวณพื้นที่ตอนรับและบริเวณพักผอนหลังการใชบริการเปนสัดสวน 88.5 ผาน

คะแนนรวมเฉลี่ย 3.33 ± 0.62

สาธารณสุข คิดเปนร อยละ 96.2 และนอยที่สุดคือ 
ดานการใหบริการของสปาหลายลักษณะรวมอยูในอาคาร
เดียวกัน คิดเปนรอยละ 83.3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

 3.2.2 ตามเกณฑชี้วัดในผู ดําเนินการในสถาน

ประกอบการ 

ตารางที่ 3  การพิจารณาเกณฑการตรวจ ดานผูดําเนินการ สถานบริการสปา ตามมาตรฐาน ในพ้ืนที่เขตบางรักและ

 เขตวัฒนา จําแนกตามเกณฑชี้วัดในผูดําเนินการ ในสถานประกอบการ (รอยละ) 

ผูดําเนินการ/ แนวทางพิจารณา ผลผาน
เกณฑชี้วัด
ผาน/ไมผาน

คุณสมบัติ: ไมมีลักษณะตองหาม ตามคุณสมบัติรายละเอียดในประกาศฯขอ 4 100.0 ผาน

การประเมิน ความรู ความสามารถ: ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 93.6 ผาน

การควบคุมดูแลและการใหบริการ: สถานท่ีประกอบการ (ตามนโยบายและคูมือปฏิบัติ) 93.6 ผาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใหบริการ: อยางนอย ปละ1 ครั้ง 84.6 ผาน
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 จากตารางท่ี 3 พบวา ทุกขอในดานผูดําเนินการผานทุกขอโดยเฉพาะขอคุณสมบัติของผูดําเนินการเปดบริการ
ธุรกิจสปาและการควบคุมดูแลสถานที่การใหบริการสปา ผานโดยคิดเปนรอยละ 100 

 3.2.3 ตามเกณฑชี้วัดในผูใหบริการในสถานประกอบการ

ผูดําเนินการ/ แนวทางพิจารณา ผลผาน
เกณฑชี้วัด

ผาน/ไมผาน

การควบคุมดูแลสถานที่: สะอาดเรียบรอย ปลอดภัย และมีลักษณะอันเหมาะสมแกการใช

เปนสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพ เปนเขตปลอดบุหรี่ สุรา การบริการขับรองเพลง

แสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงรวมถึงการดูแลไมใหมีการกระทําหรือ

การบริการที่ขัดตอกฎหมายศีลธรรม และประเพณี

100.0 ผาน

การควบคุมและดูแลอุปกรณ เครื่องใชตางๆ: ใหถูกสุขลักษณะและใชไดอยางปลอดภัย

แสดงรายงานการควบคุมดูแลการใชอุปกรณและเครื่องใชตางๆ ตามมาตรฐานที่กําหนดไว

ของแตละประเภท

93.6 ผาน

คะแนนรวมเฉลี่ย 5.72 ± 0.58

ตารางที่ 3  (ตอ) การพิจารณาเกณฑการตรวจ ดานผูดําเนินการ สถานบริการสปา ตามมาตรฐาน ในพื้นที่เขตบางรักและ

 เขตวัฒนา จําแนกตามเกณฑชี้วัดในผูดําเนินการ ในสถานประกอบการ (รอยละ) 

ตารางที่ 4  การพิจารณาเกณฑการตรวจผูใหบริการสถานบริการสปาตามมาตรฐานในพื้นท่ีเขตบางรักและเขตวัฒนา
 จําแนกตามเกณฑชี้วัดในผูใหบริการในสถานประกอบการ (รอยละ) 

ผูใหบริการ/ แนวทางพิจารณา ผลผาน 
เกณฑชี้วัด

ผาน/ไมผาน

การพัฒนาหรืออบรม: สามารถใหบริการตามหนาที่ใหบริการ 96.2 ผาน

 - มหีลักฐานแสดงวาไดผานการอบรมในเร่ืองทีใ่หบริการน้ันๆ หรือตามรายละเอียดทีค่ณะกรรมการ

การของสมาคมสปาไทยกําหนด

 ผาน

 - มีกฎระเบียบ ขั้นตอนการทํางานและการปฏิบัติที่ปลอดภัย เหมาะสม 94.9 ผาน

 - มีเอกสารหรือคูมือปฏิบัติงานสําหรับพนักงานซึ่งมกีารปรับปรุงคูมืออยางนอยปละ 1 ครั้ง 98.6 ผาน

แตงกายสะอาด เรียบรอย เหมาะสม 96.2 ผาน

 - ไมสวมเครื่องประดับ เล็บมือเล็บเทาตัดสั้นสะอาด 96.2 ผาน

 - ไมบริโภคอาหาร สูบบุหรี่ หรือการกระทําอันนารังเกียจในขณะปฏิบัติงาน 96.2 ผาน

 - ลางมือกอนและหลังการใหบริการทุกครั้ง 96.2 ผาน

คะแนนรวมเฉลี่ย 1.92 ± 0.27

 ผลการวจิยัพบวาทกุขอในดานผูใหบรกิารผานหมด

โดยขอที่มีคะแนนมากที่สุดคือการพัฒนาหรืออบรม

มีเอกสารหรือคู มือปฏิบัติงานสําหรับพนักงานซึ่งมีการ
ปรับปรุงคู มืออยางนอยปละ 1 ครั้ง ไดรอยละ 98.6 

รองลงมาคือการแตงกายสะอาด เรียบรอย เหมาะสม ใน
ทุกขอ มีคะแนนเทากันคือรอยละ 96.2 และนอยที่สุดคือ 

การมีกฎระเบียบ ขั้นตอนการทํางานและการปฏิบัติที่

ปลอดภัยและเหมาะสม รอยละ 94.9 (ตารางที่ 4) 

 3.2.4 เกณฑชี้วัดในมาตรฐานการบริการในสถาน

ประกอบการ 
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 จากการศึกษาพบวา ทุกขอในดานมาตรฐานการ
บริการผานหมดทุกขอท้ังหัวขอการกําหนดราคาและ
กําหนดการจัดบริการใหสอดคลองกับ จริยธรรมและ
ศลีธรรมไดแก ไมมกีารคาประเวณขีองพนกังานผูใหบรกิาร
ทั้งในและนอกสถานประกอบการ ไมจัดใหมีการเลือก
ตัวพนักงานผูใหบริการเปนรายบุคคล เวลาปดไมเกิน 

22.00 น. เปนตน ซึ่งในทุกๆขอผานเกณฑการประเมิน
คิดเปนรอยละ 100 ทุกขอ ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 

 3.2.5 ตามเกณฑชี้วัดในมาตรฐานสิ่งแวดลอมและ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

ตารางที่ 5  ผลการพิจารณาเกณฑการตรวจมาตรฐานการบริการสถานบริการสปาตามมาตรฐานในพื้นที่เขตบางรักและ

 เขตวัฒนาจําแนกตามเกณฑชี้วัดในมาตรฐานการบริการในสถานประกอบการ 

มาตรฐานการบริการ/ แนวทางพิจารณา ผลผาน เกณฑชี้วัด

การกําหนดราคา: มีการจัดทําเอกสารประกาศการแจงรายการ คําแนะนําการใชบริการและอัตรา

คาบริการที่ชัดเจนสําหรับประชาสัมพันธใหผูสนใจบริการ ไดรับทราบ โดยอัตราที่มีอยูในรายการ

ที่ประกาศ จะตองแจงใหทราบกอนการใหบริการ

100.0 ผาน

กําหนดการจัดบริการใหสอดคลองกับ จริยธรรมและศีลธรรม 100.0 ผาน

 - ไมมีการคาประเวณีของพนักงานผูใหบริการทั้งในและนอกสถานประกอบการ 100.0 ผาน

 - เวลาปดไมเกิน 22.00 น. 100.0 ผาน

 - มีผูบริการเหมาะสมกับผูรับบริการตาม วัฒนธรรมและประเพณี เชน ชายกับชาย หญิงกับหญิง 100.0 ผาน

 - ไมจัดใหมีการประกอบโรคศิลปะ หรืออุปกรณเครื่องมือแพทย 100.0 ผาน

 - ไมจัดใหมีการเลือกตัวพนักงานผูใหบริการเปนรายบุคคล 100.0 ผาน

 - ไมจัดใหมีการจําหนายสุรายาเสพติดเวนแตเครื่องดื่มทั่วไป และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 100.0 ผาน

 - ไมจัดใหมีการละเลนสันทนาการ ดนตรีหรือการพนันในสถานประกอบการ 100.0 ผาน

 คะแนนรวมเฉลี่ย 2.00 (sd = 0.00) 

ตารางที่ 6  ผลการพิจารณาเกณฑการตรวจ มาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยสถานบริการสปาตามมาตรฐาน
 ในพื้นที่เขต บางรักและเขตวัฒนาจําแนกตามเกณฑชี้วัดในมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
 (รอยละ) 

มาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย แนวทางพิจารณา ผาน เกณฑชี้วัด
(ผาน/ไมผาน)

การปฐมพยาบาล: จัดใหมีชุดปฐมพยาบาลและพรอมใชงานตลอดท่ีมีการใหบริการ 57.7 ไมผาน

การปองกันความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายตอรางกายและสุขภาพ 76.9 ไมผาน

 - จดัใหมปีายขอความสําหรบัสือ่ใหผูรบับรกิารไดรบัทราบถึงความเส่ียงตอการเกิดอนัตรายตอรางกาย
และสุขภาพ

76.9 ไมผาน

 - มีผูดูแลดานความปลอดภัยที่ผานการอบรมดานความปลอดภัยในการทํางาน 76.9 ไมผาน

 - มีมาตรฐานการปองกันการแพสารเคมีและวิธีแกไข 89.7 ผาน

 - อุปกรณอื่นๆ ตองติดตั้งระบบปองกันอุบัติเหตุและคําแนะนําการใชอยางปลอดภัย 84.6 ผาน

วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ 100.0 ผาน

 - คัดเลือกผลิตภัณฑที่ใชในท่ีผานการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดเก็บอยางเหมาะสม 100.0 ผาน

 - ใหขอมูลผลิตภัณฑที่ใชแกผูรับบริการในรูปแบบตางๆ 100.0 ผาน
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มาตรฐานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย แนวทางพิจารณา ผาน เกณฑชี้วัด

(ผาน/ไมผาน)

 - ควบคุมอายุการใชงานของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ 100.0 ผาน

การใหบริการครอบคลุม รอน อบไอนํ้า อางนํ้าวน: มีบุคลากรท่ีมีความรูในการใชอุปกรณ

รับผิดชอบตออุปกรณและตรวจตราดูแลการใช

100.0 ผาน

การควบคมุเวลาการใชอปุกรณ: มนีาฬกาทีส่ามารถมองเหน็ อานเวลาไดโดยงายจากจดุทีก่าํลงัใช

บริการ 

53.8 ไมผาน

ระบบปองกันภัยฉุกเฉิน 53.8 ไมผาน

 - มีระบบฉุกเฉินสําหรับบริการ ซึ่งสามารถหยุดการทํางานของอุปกรณ โดยอัตโนมัติทันทีที่เกิด

อันตราย 

53.8 ไมผาน

 - มีระบบปองกันอัคคีภัยไดมาตรฐานเปนไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและผังแสดงทางหนีไฟที่

มองเห็นชัดเจน

55.1 ไมผาน

การควบคุมอุณหภูมิ: มีเครื่องวัดอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาวะท่ีปลอดภัยสําหรับ

ผูใชบริการตลอดเวลา

53.8 ไมผาน

คัดกรองผูใชบริการ: มีระบบคัดกรองผูใชบริการที่อาจมีความเสี่ยงตอการเขาใชบริการตางๆ โดย

เฉพาะตองไมอนุญาต สตรีมีครรภ ผูใชยาบางประเภท ผูปวยดวยโรค 

100.0 ผาน

การควบคุมคุณภาพนํ้าใช: ควบคุมคุณภาพนํ้าใชใหมีคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพที่ได

มาตรฐานคุณภาพน้ําใช

100.0 ผาน

ผา อุปกรณและเครื่องมือทุกชนิด 100.0 ผาน

 - ภายหลังการใชงานแลวตองทําความสะอาดอยางถูกสุขลักษณะ 100.0 ผาน

 - การใหบริการที่มีความเสี่ยงตอการแพรเชื้อตองผานการทําความสะอาดและฆาเชื้อ 100.0 ผาน

การควบคุมและปองกันการแพรกระจายเช้ือ 100.0 ผาน

 - บริเวณที่ใหบรกิารตองติดตั้งอางลางมือใหสะอาดกอนการใหบริการทุกครั้ง 100.0 ผาน

 - ผูใหบริการตองสวมอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการแพรกระจายเช้ือระบบทางเดินหายใจ
ไปสูผูรับบริการทุกครั้ง

100.0 ผาน

 - มีการดําเนินการปองกันการแพรกระจายเชื้อ 100.0 ผาน

 - มีการรักษาความสะอาดของอุปกรณ เชนถังเก็บนํ้าใช เครื่องปรับอากาศ หัวกอกนํ้าและฝกบัว 

ตามหลักสุขาภิบาลอยางสมํ่าเสมอ

100.0 ผาน

แสงสวาง: บริเวณที่ใหบริการควรมีแสงสวางวัดไดไมนอยกวา 50 แรงเทียนที่ผิวพ้ืน 100.0 ผาน

การระบายอากาศ 

 - หองปรับอากาศตองตดิพดัลมดูดอากาศ หรอืเปดประตูระบายอากาศอยางนอย 1 ซม./ วนั และตอง

ไมมีกลิ่นอับชื้น

100.0 ผาน

 - ผิวพื้นบริเวณที่เปยกชื้น ตองทําจากวัสดุที่เหมาะสม ทําความสะอาดงายและไมลื่น 100.0 ผาน

คะแนนรวมเฉลี่ย 10.96 ± 2.07

ตารางที่ 6 (ตอ) ผลการพจิารณาเกณฑการตรวจ มาตรฐานสิง่แวดลอมและความปลอดภยัสถานบรกิารสปาตามมาตรฐาน

 ในพื้นที่เขต บางรักและเขตวัฒนาจําแนกตามเกณฑชี้วัดในมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

 (รอยละ) 



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 255618

 จากการศึกษาพบวา ในภาพรวมผานตามเกณฑการ

ประเมินไดแก ดานวัตถดุบิและผลิตภณัฑ ดานการคัดกรอง

ผูใชบริการและดานอุปกรณและเครื่องมือเปนตน คิดเปน

รอยละ 100 โดยคาเฉล่ียที่ 10.96 ± 2.07 สําหรับขอท่ียัง

ไมผานเกณฑและตองมีการปรับปรุงแกไขมีดังตอไปน้ี 

1. การปฐมพยาบาลเน่ืองจากสถานประกอบการสปาสวน

ใหญไมมีการจัดเตรียมอุปกรณในการรักษาพยาบาล

เบื้องตน 2. การปองกันความเส่ียงตอการเกิดอันตราย

ภายในสถานประกอบการสปาสวนใหญไมมีปายบอก

ถึงอันตรายของสารเคมีตางๆ เมื่อลูกคามาใชบริการ 
3. การควบคมุเวลาการใชอปุกรณ ในหองทีบ่ริการสปาไมมี

นาฬกาบอกเวลา สวนใหญจะมีแคบริเวณช้ันลางตรง

แผนกบริการลูกคาเทานั้น 4. ระบบปองกันภัยฉุกเฉิน ไมมี

ปายบอกทางหนีไฟและอุปกรณในการดับเพลิงเบื้องตน 

 3.3 ผลเปรียบเทียบเกณฑการตรวจประเมินตาม

แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการสปา ระหวาง

เขตบางรักและวัฒนา กรุงเทพมหานคร

 การศกึษาเปรยีบเทยีบเกณฑการตรวจประเมินตาม

แบบตรวจมาตรฐานสถานประกอบการสปา มีผลการวิจัย

ดังรายละเอียดในตารางที่ 7

ตารางที่ 7  การพิจารณาเกณฑการตรวจ สถานบริการสปา ตามมาตรฐาน จําแนกตามพื้นที่เขต บางรักและเขตวัฒนา 
 ตามมาตรฐานความปลอดภัย ในสถานประกอบการ 

ตัวแปร mean n

ลักษณะโดยทั่วไป เขตบางรัก 9.04±0.99 50

 เขตวัฒนา 9.36±0.91 28

ผูดําเนินการ เขตบางรัก 5.72±0.57 50

 เขตวัฒนา 5.71±0.60 28

ผูใหบริการ เขตบางรัก 1.92±0.27 50

 เขตวัฒนา 1.93±0.26 28

มาตรฐานการบริการ เขตบางรัก 2.00±0.00 50

 เขตวัฒนา 2.00±0.00 28

มาตรฐานความปลอดภัย เขตบางรัก 10.92±2.23 50

 เขตวัฒนา 11.04±2.23 28

 ผลการสํารวจพบวา ดานลักษณะโดยท่ัวไป ดาน
ผูดาํเนินการ ดานผูใหบรกิาร ดานมาตรฐานการบริการ ดาน

มาตรฐานและความปลอดภัย ในธุรกิจสปาในเขตที่ศึกษา
ทั้งสองเขต มีคาเฉล่ียของคะแนนไมตางกันในทุกดาน

ที่ศึกษาและภาพรวม ธุรกิจสปาคาเฉล่ียของคะแนน 

มีความแตกตางกันในดานดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P-value<0.05) ยกเวนในดาน มาตรฐานการบริการ 

พบวาสถานประกอบการท้ังสองลกัษณะไมมคีวามแตกตาง
กัน (P-value > 0.05) และมีคะแนนอยูในระดับสูงทั้งคู
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 เมือ่พิจารณาเปรยีบเทยีบประเมนิคะแนนมาตรฐาน
ความปลอดภัยในสถานประกอบการท่ีผานและไมผาน
เกณฑการประเมินของสมาคมสปา ผลการศึกษาพบวา
ในทุกดานคาคะแนนในคาเฉล่ียดานผูดําเนินการ ผูให
บริการ และมาตรฐานการบริการและมาตรฐานความ
ปลอดภัย มคีาคะแนนทีแ่ตกตางกันโดย สถานประกอบการ
ที่ผ านการประเมินจะสูงกว า ท่ีไม ผ านการประเมิน 
ในทุกประเด็นที่ศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value 
< 0.05) ดังตารางที่ 8

4. สรุปและเสนอแนะ
 4.1 การประเมินมาตรฐานและความปลอดภัยของ

สถานประกอบการธุรกิจสปาในเขตบางรักและเขตวัฒนา
 จากการตรวจประเมินสถานประกอบการธุรกิจสปา

ในเขตบางรักและเขตวัฒนาโดยใชแบบตรวจสอบมาตรฐาน
สถานประกอบการสปา พบวาเปนสถานบริการในพื้นที่

เขตบางรักและวัฒนา 50 และ 28 สถานบริการ ตามลําดับ 
โดยเปนสถานบริการท่ีผานการประเมินมาตรฐานและ

ความปลอดภัยของสถานประกอบการธุรกิจสปา รอยละ 

56.0 และ รอยละ 53.6 ของสถานบริการสปาตามลําดับ 

 การประเมินมาตรฐานและความปลอดภัยของสถาน

ประกอบการธุรกจิสปาในแตละดานพบวาลักษณะโดยท่ัวไป 
ผูดําเนินการ ผูใหบริการ และมาตรฐานการบริการ ไมตอง

3.4 การประเมินในภาพรวม

ตารางที่ 8 การพิจารณาเกณฑการตรวจประเมินสถานบริการสปา ตามมาตรฐาน จาํแนกตามสถานบริการสปาท่ีผานและ

 ไมผานตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

ตัวแปร mean sd n df t-test p-value

ลักษณะโดยทั่วไป  ผาน 9.604 0.791 43
76 5.301 <0.001

   ไมผาน 8.600 0.881 35

ผูดําเนินการ  ผาน 5.953 0.213 43
76 4.442 <0.001

   ไมผาน 5.428 0.739 35

ผูใหบริการ  ผาน 1.976 0.152 43
76 1.997 <0.001

   ไมผาน 1.857 0.355 35

มาตรฐานการบริการ  ผาน 2.00 0.000 43

   ไมผาน 2.00 0.000 35

มาตรฐานความปลอดภัย ผาน 12.329 1.643 43
76 8.302 <0.001

   ไมผาน 9.285 1.563 35

ปรับปรุงแกไข ยกเวนมาตรฐานความปลอดภัย ตองมีการ
ปรับปรุงแกไขในหัวขอดังตอไปนี้   
 1. การปฐมพยาบาล จัดใหมีชุดปฐมพยาบาลไวใน
สถานประกอบการและพรอมใชงานตลอดท่ีมีการให
บริการ 
 2. การปองกันความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย จัดให
มีปายขอความสําหรับสื่อใหผู รับบริการไดรับทราบใน
ทุกแหง
 3. การควบคมุเวลาการใชอปุกรณ มเีครือ่งบอกเวลา
หรือนาฬกาท่ีสามารถมองเห็น อานเวลาไดโดยงายจากจุด
ที่กําลังใชบริการ  
 4. ระบบปองกันภัยฉุกเฉิน มีระบบปองกันอัคคีภัย 

ไดมาตรฐานเปนไปตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและผงัแสดง

ทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน   
 จากผลการเปรียบเทียบเกณฑการตรวจสถาน
บรกิารสปา ตามมาตรฐาน จาํแนกตามพ้ืนทีเ่ขตบางรกัและ

เขตวัฒนา ตามมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบ

การ ทั้ง 5 ดาน พบวาดานลักษณะโดยท่ัวไป ดานผูดําเนิน

การ ดานผู ใหบริการ ดานมาตรฐานการบริการ ดาน

มาตรฐานและความปลอดภัย ธุรกิจสปาในเขตที่ศึกษา

ทั้งสองเขต มีคาเฉลี่ยของคะแนน ไมตางกันในทุกดาน

ที่ศึกษาและภาพรวม
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 4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย

 การทาํวจิยัการประเมนิมาตรฐานและความปลอดภยั

จะไดรับการยอมรับในคุณภาพและประสบการณมากขึ้น 

ถามกีารพัฒนารูปแบบใหครบองคประกอบ ควรศึกษาและ

ใหการสนับสนุนเก่ียวกับเร่ืองมาตรฐานส่ิงแวดลอมและ

ความปลอดภัยใหมีความนาเช่ือถือตอสถานประกอบการ

สปามากข้ึน
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