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การศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการ
ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตสุขภาพที่ 12
โรสลิน มามะ (Roslin Mamat)
บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไปเพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของสถานประกอบการเพื่อ สุข ภาพต่อ รูป แบบการให้บ ริก ารในการป้อ งกัน และควบคุม การระบาด
โรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) มีวัต ถุป ระสงค์เ ฉพาะเพื่อ ศึก ษา (1) เพื่อ ศึก ษาระดับ
ความพึง พอใจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตสุขภาพที่ 12 (2) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของ
สถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพต่ อ รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารในการป้ อ งกั น และควบคุ ม การระบาด
โรคติ ด เชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตสุขภาพที่ 12
ประชากรที่ศึกษา คือผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพที่ผ่ านการประเมิน
ตนเอง (Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาด
โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ในเขตสุ ข ภาพที่ 12 จ านวน 170 แห่ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึก ษาพบว่า (1) ความพึง พอใจของสถานประกอบการเพื่ อ สุข ภาพต่อ รู ป แบบ
การให้บ ริก ารในการป้อ งกัน และควบคุม การระบาดโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
จากผลการวิจัย พบว่า ความพึง พอใจต่อ รูป แบบการให้บ ริก ารในการป้อ งกัน และควบคุม การระบาด
โรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านผู้ประกอบการ ด้านผู้รับบริการ
ด้านผู้ดาเนินการ ด้านผู้ให้บริการ ด้านพนักงานทาความสะอาด (2) ความเชื่อมั่นต่อรูปแบบการให้บริการ
ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยู่ในระดับสูง ปัญหา
อุปสรรคที่พบคือ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผู้รับบริการลดน้อยลง และ
ยังคงอัตราค่าบริการในราคาเดิม ส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลง การเว้นระยะห่าง ทาให้สามารถให้บริการ
ในปริมาณที่จากัดจานวน พื้นที่ให้บริการ ระยะเวลา และสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน การบังคับใช้
มาตรการโดยใช้แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกัน
และควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสามารถเปิดให้บริการในสถานการณ์ปัจจุบัน
บางกิจการดาเนินการด้วยดี และมีอีกหลายกิจการที่ไม่ได้ขออนุญาตละ และให้บริการเป็นปกติ และยังพบ
ผู้รับบริการส่วนหนึ่ง ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด และต้องอธิบายให้เข้าใจและ
ปฏิบัติตาม หรือหากผู้รับบริการไม่ทาปฏิบัติตามแล้ว ทางสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะสงวนสิทธิใน
การให้บริการ
คาสาคัญ : สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รูปแบบการให้บริการ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
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บทนา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 46 กล่าวว่า สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภค
ย่อมได้รับความคุ้มครอง บุคคลย่อมมีสิทธิรวมกันจัดตั้งองค์กรของผู้บริโภคเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภค และในมาตรา 61 ได้กล่าวไว้ว่า รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บ ริโ ภคด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการรับรู้ข้อมูล ที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัย
ด้านความเป็นธรรมในการทาสัญญาหรือด้านอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทาให้ส ถานประกอบการเพื่อ สุข ภาพ ได้แ ก่ กิจ การสปา และประเภทกิจ การนวดเพื่อ สุข ภาพหรือ
เพื่อ เสริ ม ความงามได้รับ ผลกระทบโดยตรงและจาเป็นต้องปรับตัว ให้เป็นไปตามมาตรการของรัฐ บาล
เนื่องจากเป็น การให้บ ริ การที่พนักงานจะต้องสัมผัสร่างกายของผู้ใช้บริการซึ่งใช้เวลาตามรูปแบบของการ
บริการ ในขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันอาจมีผู้ใช้บริการเข้ารับบริการเป็นจานวนมากภายใต้มาตรการผ่อน
ปรนหลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว สถานประกอบการเพื่อสุขภาพจึงต้องเข้มงวดอย่างมากในการดูแล
สภาพแวดล้อม โดยภาครัฐได้กาหนดมาตรฐานข้อปฏิบัติสาหรับการเปิดให้บริการ ซึ่ง สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพต้องผ่านการประเมินความพร้อม ด้านผู้ประกอบการ ด้านผู้รับบริการ ด้านผู้ดาเนินการ และ
ด้านผู้ให้บริการ โดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านการ
ตรวจสอบโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบจึงจะสามารถกลับมาให้บริการได้เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ เพื่อมุ่งเน้นที่ความปลอดภัย ลดการสัมผัส
การคัดกรอง เว้น ระยะห่ างระหว่างบุ คคลการกลั บ มาเปิ ดให้ บริ การ จึงต้องมีการปรับเปลี่ ยนโดยเน้ น
ดาเนินการใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.การสร้างความมั่นใจผู้รับบริการ ด้วยการบริการที่ถูกต้องตามสุขอนามัย
ตามที่กรมสนั บสนุ นบริ การสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด และ 2.อัตราการให้บริการเพื่อ จู งใจ
ผู้รับบริการและเพื่อเยียวยาช่วยเหลือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ เป็นองค์กรหลั กในการคุ้ม ครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ได้มีประกาศกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถาน
ประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพรายปี พ.ศ. 2564 ในราชกิ จ จานุ เ บกษา โดยมี ส าระส าคั ญ เป็ น การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี แก่ผู้ รับอนุญาตประกอบกิจการ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา และประเภทกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 256๖ เป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อเป็นการเยียวยา สร้างขวัญ
และกาลังใจให้ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ศู น ย์ ส นั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพที่ 12 ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสาคั ญ ของการให้ บ ริ ก ารของ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ศึกษา
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการในการป้องกัน
และควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการ
ให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
2. วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพต่ อ รู ป แบบการ
ให้บ ริก ารในการป้อ งกัน และควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขต
สุ ขภาพที่ 12
2.2) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการใน
การป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตสุขภาพที่ 12
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตสุขภาพที่ 12 โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใน
เขตสุขภาพที่ 12 จานวน 170 แห่ง จากจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการปะเมินตนเอง
(Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุม การระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 265 แห่ง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลลักษณะทั่วไปของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จานวน 170 แห่ง ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทกิจการ จังหวัดที่ตั้ง จานวนผู้ให้บริการ
ผู้รับบริการเฉลี่ย กลุ่มผู้รับบริการ จานวน 10 ข้อ ลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายปิดโดยให้เลือกตอบและ
ให้เติมคาเป็นคาถามปลายเปิด
ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการ
ให้บริการ จานวน 25 ข้อ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านผู้ประกอบการ ด้านผู้รับบริการ ด้านผู้ดาเนินการ
ด้านผู้ให้บริการ และด้านพนักงานทาความสะอาด ลักษณะตอบข้อคาถาม โดยเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ
พึง พอใจมากที่สุด พึง พอใจมาก พึง พอใจปานกลาง พึง พอใจน้อ ย พึง พอใจน้อ ยที่สุด โดยมีเ กณฑ์
การให้ คะแนนและความหมายของคาตอบ ดังนี้
คาตอบ
คะแนน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
5
ระดับความพึงพอใจมาก
4
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
3
ระดับความพึงพอใจน้อย
2
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
1
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2.1 การแปลคะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการ
ในภาพรวม โดยใช้คะแนนสูงสุด ลบ คะแนนต่าสุดแล้วหารด้วยจานวนกลุ่มที่ต้องการแบ่ง ดังนี้
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด = 125-25 = 33.33
จานวนกลุ่ม
3
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะได้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
25.00- 58.33
ความพึงพอใจอยู่ในระดับต่า
58.34- 91.67
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
91.68-125.00
ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง
2.2 การแปลคะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการ
เป็นรายด้าน และรายข้อ ใช้วิธีการแบ่งแบบอันตรภาคชั้น โดยใช้ค่าคะแนนสูงสุด ลบด้วยคะแนนต่าสุดแล้ว
หารด้วยจานวนกลุ่มที่ต้องการแบ่ง ดังนี้
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด = 5-1 = 1.33
จานวนกลุ่ม
3
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะได้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
1.00-2.33
ความพึงพอใจอยู่ในระดับต่า
2.34-3.67
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3.68-5.00
ความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง
ส่ว นที่ 3 เป็น ข้อ มูล เกี่ย วกับความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อ สุข ภาพต่อ รูปแบบ
การให้บริการ จานวน 5 ข้อ ได้แก่ คุณภาพการบริการ ความไว้วางใจ ภาพลักษณ์องค์การ ความปลอดภัย
และการเกิดประโยชน์ของผู้รับบริการ ลักษณะตอบข้อคาถาม โดยเลือกตอบ 5 ตัวเลือก คือ ความเชื่อมั่น
มากที่สุด ความเชื่อ มั่น มาก ความเชื่อ มั่น ปานกลาง ความเชื่อ มั่น น้อ ย ความเชื่อ มั่น น้อ ยที่สุด โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนและความหมายของคาตอบ ดังนี้
คาตอบ
คะแนน
ระดับความเชื่อมั่นมากที่สุด
5
ระดับความเชื่อมั่นมาก
4
ระดับความเชื่อมั่นปานกลาง
3
ระดับความเชื่อมั่นน้อย
2
ระดับความเชื่อมั่นน้อยที่สุด
1
3.1 การแปลคะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการ
ในภาพรวม โดยใช้คะแนนสูงสุด ลบ คะแนนต่าสุดแล้วหารด้วยจานวนกลุ่มที่ต้องการแบ่ง ดังนี้
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด = 25-5 = 6.66
จานวนกลุ่ม
3
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะได้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
5.00- 11.66
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่า

5
11.67- 18.33
18.34- 25.00

ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง

3.2 การแปลคะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการ
เป็นรายด้าน และรายข้อ ใช้วิธีการแบ่งแบบอันตรภาคชั้น โดยใช้ค่าคะแนนสูงสุด ลบด้วยคะแนนต่าสุดแล้ว
หารด้วยจานวนกลุ่มที่ต้องการแบ่ง ดังนี้
คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด = 5-1 = 1.33
จานวนกลุ่ม
3
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะได้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
1.00-2.33
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับต่า
2.34-3.67
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง
3.68-5.00
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง
ส่ว นที่ 4 เป็น แบบสอบถามข้อ มูล เกี่ย วกับ ปัญ หาอุปสรรค และข้อ เสนอแนะต่อ รูปแบบ
การให้บริการ ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) จ านวน 2 ข้อ ลั กษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด ซึ่ งเปิดโอกาสให้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามระบุประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระ
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น แบบสอบถามซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบประเมิ น ตนเอง
(Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 ของกองสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพ กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ และ
สร้ า งขึ้ น เพิ่มเติมตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผู้วิจัย ได้ติด ต่อ ไปยัง สานัก งานสาธารณสุข จัง หวัด ทั้ง 7 จัง หวัด ภาคใต้ต อนล่า ง
เพื่อ ติด ต่อ ขออนุญ าตเก็บ ข้อ มูล และขอความร่ว มมือ ในการตอบแบบสอบถามจากผู้ป ระกอบกิจ การ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
4.2 ผู้ วิ จั ย ประสานขอความร่ ว มมื อผู้ รั บผิ ดชอบงานคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคของส านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ให้ประสานการส่งต่อแบบสอบถามแก่ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพในพื้นที่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามโดยผ่านวิธี Google form
4.3 พิจารณาด้านจริยธรรม ดังนี้
4.3.1 ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมวิจัยก็ได้ จะตอบแบบสอบถามบางข้อ
หรือทุกข้อก็ได้ ข้อคาถามจะไม่ก้าวล้าความเป็นส่ว นตัว แต่อาจมีบางข้อคาถามที่อาจทาให้ลาบากใจ
ที่ จ ะตอบ หากเห็น ว่า ไม่ส มควรตอบจะไม่ต อบก็ไ ด้แ ละจะไม่มีผ ลต่อ ตัว ผู ้ร่ว มวิจัย หากไม่เ ข้า ร่ว ม
การวิจัยนี้ก็จะไม่มีผลต่อหน้าที่การงานของผู้เข้าร่วมวิจัย
4.3.2 ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัยจะถูกเก็บรักษาไว้ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวม

6
4.4.3 ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมโครงการวิจั ยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้จะไม่มีผลกระทบ
ต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ประการใด เมื่อได้รับความยินยอมในการเข้าร่วมวิจัยแล้วผู้วิจัยจึงดาเนินการเก็บข้อมูล
การวิจัยด้วยแบบสอบถามต่อไป
4.4 ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จนได้ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตามจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ตั้ ง ไว้
รวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนามารวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้จากนั้นนาข้อมูลไปลงรหัสการวิเคราะห์ข้อ มูลตามวิธีการทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
5.1 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการ
อธิบ ายคุณ ลัก ษณะส่ว นบุค คล ได้แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึก ษา รายได้ป ระเภทกิจ การ
จังหวัดที่ตั้ง จานวนผู้ให้บริการ ผู้รับบริการเฉลี่ย/วัน กลุ่มผู้รับบริการ ความพึงพอใจของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการ ประกอบด้วย ด้านผู้ประกอบการ ด้านผู้รับบริการ ด้านผู้ดาเนินการ
ด้า นผู้ให้บริการ และด้านพนักงานทาความสะอาด ความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อ สุข ภาพต่อ
รูป แบบการให้บ ริก าร ได้แ ก่ คุณ ภาพการบริก าร ความไว้ว างใจ ภาพลัก ษณ์อ งค์ก าร ความปลอดภัย
และการเกิดประโยชน์ของผู้รับบริการ โดยนาเสนอในรูปของจานวน ความถี่ และร้อยละโดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ด้ว ยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จานวน ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ยเลขคณิต ค่า
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุดและค่าต่าสุด และนาเสนอในรูปแบบของแผนภูมิตาราง
ผลการวิจัย
ส่ว นที่ 1 ข้อ มูล คุณ ลัก ษณะทั่ว ไปของผู้ป ระกอบกิจ การสถานประกอบการเพื่อ สุข ภาพ
ในเขตสุข ภาพที่ 12 พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิง มากกว่า เพศชาย มีอ ายุเ ฉลี่ย
เท่ากับ 38.42 ปี อายุน้อยที่สุดคือ 23 ปี และอายุมากที่สุดคือ 65 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.71 ส่ว นใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 32.94 และประเภทกิจการ ส่วนใหญ่นวดเพื่อสุขภาพ ร้อยละ 93.53 และน้อยที่สุด นวด
เพื่อเสริมความงาม ร้อยละ 2.35 จังหวัดที่ตั้ง ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสงขลา ร้อยละ 52.35 และน้อยที่ สุ ด
จังหวัดนราธิวาส ร้อยละ 2.35 จานวนผู้ให้บริการ ส่วนใหญ่ 5-6 คน ร้อยละ 34.12 และน้อยที่สุด 9 คนขึ้นไป
ร้อยละ 1.18 ผู้รับบริการเฉลี่ย/วัน ส่วนใหญ่อยู่ 2-3 คน ร้อยละ 52.35 รองลงมา 4-5 คน ร้อยละ 28.24
และน้อยที่สุด 10 คนขึ้นไป ร้อยละ 4.12 และกลุ่มผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เป็น ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/
พนักงานของรัฐ/พนักงานบริษัท ร้อยละ 65.88 และน้อยที่สุด นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 3.53
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 พบว่า
ด้านผู้ป ระกอบการอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.76 พอใจมาก
คิดเป็น ร้อยละ 25.41 และพอใจปานกลาง ร้อยละ 0.82 มีค่าเฉลี่ย 4.71176 ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.469374 และการแปลผล อยู่ในระดับสูง โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับแรก
คือด้านการจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ( x =4.7647) การจัดให้มีบริการชาระเงิน
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ที่ปลอดภัย ( x =4.7353) และ ขั้นตอนการประเมินตนเองไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน และสะดวก ( x =4.7235)
ตามลาดับ
ด้า นผู้รับ บริก ารอยู่ใ นระดับ พึง พอใจมากที่สุด คิด เป็น ร้อ ยละ 90.59 พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 9.41 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ย 4.85648 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.354396 และการแปลผล
อยู่ในระดับสูง โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับแรกคือ ด้านการได้รับการฉีดวัคซีนครบ
อย่างน้อย ๒ เข็ม ( x =4.9118) การสวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ ( x =4.8882) และการตรวจวัด
อุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ ( x =4.8706) ตามลาดับ
ด้านผู้ดาเนินการอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.41 พอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 13.53 พอใจปานกลาง ร้อยละ 2.83 และพอใจน้อย ร้อยละ 0.23 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ย 4.79294
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.471846 และการแปลผล อยู่ในระดับสูง โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากเป็นลาดับแรกคือ ด้านคัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าสถานประกอบการทุกวันและบันทึกไว้
เป็นหลักฐาน ( x =4.9294) สวมหน้ากากอนามัยทุกราย ( x =4.8706) และ สอบถามบันทึกข้อมูลสุขภาพ
พื้นฐานและคัดกรองผู้รับบริการ ทุกรายตามแบบฟอร์มที่กาหนด ( x =4.7882) ตามลาดับ
ด้านผู้ให้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.94 พอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 14.82 และพอใจปานกลาง ร้อยละ 4.23 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ย 4.76824 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.490259 และการแปลผล อยู่ในระดับสูง โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับแรกคือ
ด้านล้างมือก่อนและหลังการให้บริการด้วยน้าสบู่ หรือแอลกอฮอล เจลล้างมือด้วยทุกครั้ง ( x =4.8941)
ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้า หลอดดูดน้า ช้อน ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดตัว ( x =4.8647)
และ หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดให้บริการและรีบไปพบแพทย์ ( x =4.7765)
ตามลาดับ
ด้านพนักงานทาความสะอาดอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.36 พอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 18.94 และพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.70 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ย 4.65058 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.637736 และการแปลผล อยู่ใ นระดับสูง โดยด้า นที่ได้รับความพึง พอใจอยู่ใ นระดับมาก
เป็นลาดับแรกคือ ด้านใช้สารทาความสะอาด ดังนี้ น้ายาฟอกขาวสามารถใช้สาหรับทาความสะอาดพื้นผิวได้
( x =4.7059) สวมอุป กรณ์ป้ องกัน ส่ ว นบุ คคล ได้แก่ หมวกคลุ มผมหน้ากากอนามั ย ถุงมือ กระจังหน้ า
แว่นตา ผ้ากันเปื้อน ( x =4.7000) และ ทาความสะอาดบริเวณที่มีคนสัมผัสร่วมกัน ( x =4.6647) ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพต่อรูปแบบการให้บริการในการ
ป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พบว่า ความเชื่อมั่นในคุณภาพ
ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ส่วนใหญ่พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.82 พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ
10.12 และพอใจปานกลาง ร้อยละ 1.06 ตามลาดับ มีค่าเฉลี่ย 4.872 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.3402 และ
การแปลผล อยู่ในระดับสูง โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็นลาดับแรกคือ ความปลอดภัย
( x =4.9471) ความไว้วางใจ ( x =4.8882) และ ภาพลักษณ์องค์การ ( x =4.8882) ตามลาดับ
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ส่วนที่ 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบ
การให้บ ริก ารในการป้อ งกัน และควบคุม การระบาดโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ในเขตสุขภาพที่ 12
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อ
รูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19
ในเขตสุขภาพที่ 12 ดังนี้
1) ปัญหาอุปสรรค
1.1 สถานประกอบการเพื่ อ สุ ขภาพมีรายจ่ ายเพิ่ มมากขึ้น ได้ แก่ น้ายาทาความสะอาดต่ างๆ
อุป กรณ์ป้อ งกัน ตนเองส่ว นบุค คล ตลอดจนเครื่อ งมือ ที่ต้อ งใช้ ในขณะที่ผู้รับ บริก ารลดน้อ ยลง และ
ยังคงอัตราค่าบริการในราคาเดิม ส่งผลให้มีรายได้ลดน้อยลง
1.2 ตามมาตรฐาน รูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) คือการเว้นระยะห่าง ทาให้ส ามารถให้บริการในปริมาณที่จากัด จานวน
พื้นที่ให้บริการ ระยะเวลา และสถานการณ์การระบาดในปัจจุบัน
1.3 การบังคับใช้มาตรการโดยใช้แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสามารถเปิดให้บริการ
ในสถานการณ์ปัจ จุบัน บางกิจ การดาเนิน การด้ว ยดี และมีอีก หลายกิจ การที่ไ ม่ไ ด้ข ออนุญ าต และ
ให้บริการเป็นปกติ
1.4 ยังพบผู้รับบริการส่วนหนึ่ง ไม่ให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด และ
ต้องอธิบ ายให้เข้าใจและปฏิบัติตาม หรือหากผู้รับบริการไม่ทาปฏิบัติตามแล้ว ทางสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพจะสงวนสิทธิในการให้บริการ
1.5 จุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการในสถานประกอบการบางแห่งมีพื้นที่ใช้สอยจากัด ทาให้ต้องย้าย
จุดคัดกรองเข้ามาในบริเวณพักคอย
2) ข้อเสนอแนะ
2.1 การบังคับใช้กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตลอดจนมาตรการโดยใช้แบบ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของสถานประกอบการเพื่อ สุข ภาพในการป้อ งกัน และควบคุม
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครอบคลุม และทั่วถึง เพื่อให้คงไว้ตามมาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่กาหนด
2.2 สนับสนุนอุปกรณ์ของใช้ส่วนบุคคลหรือวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อลดภาระและรายจ่ายของ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้สถานประกบการเพื่อสุขภาพที่ให้บริการอยู่สามรถอยู่ต่อไปได้
2.3 การประชาสัมพันธ์การประเมิน ตนเอง (Self-Assessment) ของสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพในการป้ องกัน และควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาจะอภิปรายจะอภิปรายตามวัตถุประสงค์ โดยมีประเด็นที่สาคัญนามาอภิปราย ดังนี้
1. ความพึงพอใจของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการในการป้องกัน
และควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
อยู่ ใ นระดั บ สู ง ได้ แ ก่ ด้ า นผู้ ป ระกอบการ ด้ า นผู้ รั บ บริ ก าร ด้ า นผู้ ดาเนิ น การ ด้ า นผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
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ด้ า นพนั ก งานทาความสะอาด พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของน้าลิน เทียมแก้ว (2561) ได้ทาการศึกษา
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ สานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา
2560 โดยผลการศึกษาพบว่ า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของสานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.06) ด้านที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เป็น ลาดับ แรก คือ ด้า นบุค ลากรผู้ใ ห้บ ริก าร ( x = 4.21) รองลงมาได้แ ก่ ด้า นสถานที่แ ละสิ่ง อานวย
ความสะดวก และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ( x = 4.07) ด้านประชาสัมพันธ์ ( x = 4.04)
และด้านทรัพยากรสารสนเทศ ( x = 3.92)
การศึกษาของสุขนิษฐ์ สังขสูตร และจอมเดช ตรีเมฆ (2564) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ของมหาวิทยาลัย
รังสิตโดยผลการศึกษาพบว่ า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
จากผลการศึก ษากลุ่ม นัก ศึก ษามีค วามพึง พอใจอยู่นั ก ศึก ษามีค วามคิด เห็น ต่ อ ความเหมาะสมของ
การจัด การเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.64) ( ในระดับมาก
โดยเฉพาะ ด้า นหลัก สูต ร/เนื้อ หา ด้า นผู ้เ รีย น และด้า นปัจ จัย เกื้อ หนุน เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายด้า น
พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดด้านหลักสูตร/เนื้อหา ( x = 3.86)
สอดคล้ องเช่น เดีย วกับ การศึกษาของนางกรรณิ การ์ รุจิว รโชต (2563) ได้ทาการศึ ก ษา
การศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้ รับบริการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุน
บริ การสุ ขภาพ โดยผลการศึกษาพบว่ า ความพึงพอใจของผู้ รับบริการที่ติดต่อธุรกรรมสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และผู้รับบริการที่ติดต่อธุรกรรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 85.92 และ 85.05 ตามลาดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.79 และ
4.83 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
2. ความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อรูปแบบการให้บริการในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จากผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อมั่น ต่อ
รูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับการศึกษาของนางกรรณิการ์ รุจิวรโชต (2563) ได้ทาการศึกษา การศึกษา
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดยผลการศึกษาพบว่ า ระดับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ ผู้รับบริการที่ติดต่อธุรกรรม
สถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และผู้รับบริการที่ติดต่อธุรกรรมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พบว่ า ความเชื่ อ มั่ น ทั้ ง 5 ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นการเกิ ด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน ผู้ รั บ บริ ก าร
มี ค วามเชื่ อมั่นมากที่สุดร้อยละ 85.71 และ 84.19 ตามลาดับ คิดเป็นค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ
4.89 และ 4.89 ตามลาดับ ซึ่งอยู่ในระดับความเชื่อมั่นมากที่สุด
สอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ มะลิวัล ย์ แสงสวัส ดิ์ (2556) ได้ทาการศึก ษาเรื่อ ง ปัจ จัย
ความเชื่อมั่นและความภักดี ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้ากรณีศึกษาห้างสรรพสินค้า
ชั้นนา ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นความเชื่อมั่นและความภักดีของ
ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ด้านความพึงพอใจ ( x = 4.06, S.D. = 0.63)
ด้านการตัดสินใจ ( x = 4.01, S.D. = 0.56) ด้านความไว้วางใจ ( x = 3.94, S.D. = 0.67) ด้านคุณภาพ
การบริการ ( x = 3.92, S.D. = 0.75) ด้านภาพลักษณ์องค์การ ( x = 3.90, S.D. = 0.63) ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
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( x = 3.78, S.D. = 0.64) และด้านการซื้อซ้า/ใช้บริการซ้า ( x = 3.50, S.D. = 0.75) ตามล าดับ สรุปได้ว่าระดับ
ความคิดเห็นทั้งหมดอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก ในส่วนของระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด น้อย ปานกลางและ
มากที่สุด ไม่พบผลของการวิจัยรายการใดที่อยู่ในเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับดังกล่าว
3. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพต่อ
รูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
3.1 เสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และประชาชน รับรู้
และเข้าถึงพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
2. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงผลและโทษของการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
3.2 เสนอแนะเชิงพัฒนา
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตสุ ข ภาพที่ 12 เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพและผู้รับบริการ
2. จัดทาแนวทางในการป้องกันตนเองในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สาหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3. จัดอบรมการป้องกันตนเองในการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) สาหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
4. การพั ฒ นาศั ก ยภาพอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า นเข้ า มาท าหน้ า ที่
ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ในการเฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3.3 เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการให้ บ ริ ก ารในการป้ อ งกั น และควบคุ ม
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาการความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ รูปแบบการให้บริการในการ
ป้ อ งกั น และควบคุ ม การระบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบ
ที่ ไ ด้ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ควรมีการศึกษาผลในการบังคับใช้กฎหมายตาม พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ในรูป แบบอื่น ๆ และกลุ่มเป้าหมายอื่น อาจจะในส่ว นของผู้บังคับใช้กฎหมาย
ว่ามีผลแตกต่างกันอย่างไรการนาผลงานไปใช้ประโยชน์/อ้างอิง
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