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Abstract

This study was conducted to assess satisfaction about
health checkup reports from the Metropolitan Electricity
Authority (MEA) Connext mobile phone application and
to compare with paper reports to determine differences
in Samsen district in 2017. The study was based on
a cross-sectional descriptive research design and
parametric paired t-test statistics. The subjects were
25 employees from Metropolitan Electricity Authority
Samsen who received annual health checkups in 2017.
The subjects completed questionnaires for measuring
satisfaction after receiving health checkup reports and
completed the questionnaires again after experimenting
with the MEA Connext mobile phone application. Data
were collected in June - July 2017. Of 25 subjects,
21 subjects (84%) were males while 4 subjects were
females (16%). The subjects had abnormal health
checkup results (28%) and moderate to high mean
satisfaction scores in receiving paper reports at
3.5 points (3.4 - 3.7 points). After experimenting with
the MEA Connext mobile phone application, the subjects
had the highest mean satisfaction score of 4.6 points

(4.4 - 4.6 points). Mean satisfaction scores were
different with statistical significance (p = 0.00).
The questions in which the subjects had the highest
satisfaction were ease of use on a mobile phone, user
interactions allowing users to view results personally
and data safety requiring codes before viewing results.
The questions with the lowest scores were test result
formats in technical medical terms. The employees from
Metropolitan Electricity Authority Samsen in this study
were satisfied about using the MEA Connext mobile
phone application to report health checkup results in
2017 due to convenience and safety. Nevertheless,
presentation models should be modified for clarity and
communicated messages should be modified for easier
understanding. A system for making appointments with
a doctor should also be added.

Keywords: annual health checkup, satisfaction, health
checkup result report, mobile application.

Received 10 August 2017; Accepted 20 November 2017

Correspondence: Kasem Limrungyuenyong , Metropolitan Electricity Authority Hospital, Dusit, Bangkok, 10300
(Tel.: +66-2242-5045; E-mail address: s3607010@gmail.com).

72

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 72-78, 2017

Kasem Limrungyuenyong. Mobile phone application health checkup report

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งาน โปรแกรมประยุกต์สำ� หรับโทรศัพท์เคลือ่ นที่
เพื่อรายงานผลตรวจสุขภาพ พนั ก งานการไฟฟ้ า นครหลวงเขตสามเสนปี
พ.ศ. 2560
เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง

โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการประเมินความพึงพอใจ
ในรูปแบบการรายงานผลตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ MEA Connext เปรียบเทียบกับการ
รายงานผลด้วยเอกสารว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ในเขต
สามเสนปี พ.ศ. 2560 การศึกษาภาคตัดขวางเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงเปรียบเทียบที่ใช้คือ Parametric paired t-test
โดยการรวบรวมข้อมูลจากพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขต
สามเสน ที่เคยตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 25 ราย
ท�ำแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจหลังการรับรายงาน
ผลตรวจสุขภาพด้วยเอกสาร และท�ำแบบสอบถามวัดระดับ
ความพึงพอใจซ�้ำอีกครั้ง หลังการทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ MEA Connext แล้ว โดยเริ่มเก็บ
ข้อมูลในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จาก
ตัวอย่าง 25 คน เป็นเพศชายร้อยละ 84 (21คน) เพศหญิง
ร้อยละ16 (4 คน) อายุเฉลีย่ 42 ปี มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ
ร้อยละ 28 ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเมื่อรับรายงาน
ด้วยเอกสาร อยู่ระดับปานกลาง-มาก เท่ากับ 3.5 คะแนน
(3.4-3.7) หลังทดลองใช้โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ MEA Connext มีคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ อยูร่ ะดับ

บทน�ำ

การตรวจสุขภาพประจ�ำปีของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
เป็นสวัสดิการที่เพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
ที่กฎหมายก�ำหนด1 หัวข้อการตรวจจ�ำแนกตามเพศ และ
ช่ ว งอายุ โ ดยจะจั ด ท� ำ ช่ ว ง มกราคม - มี น าคมของทุ ก ปี
เมือ่ โครงการได้รบั อนุมตั เิ รียบร้อย จะส่งรายชือ่ ตามทีว่ างแผน
ไว้ให้กบั เขตการไฟฟ้าต่างๆ 18 เขตครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่
ผู้นิพนธ์ประสานงาน: เกษม ลิ้มรุ่งยืนยง, โรงพยาบาล
การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน ดุสิต กรุงเทพมหานคร
10300 (โทร.: +66-2242-5045; E-mail address: s3607010
@gmail.com)

มากที่สุด เท่ากับ 4.6 คะแนน (4.4-4.6) มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ p =0.00 ข้อค�ำถามทีม่ คี วามพึงพอใจ
สูง 3 อันดับแรก คือความง่ายต่อการใช้งานผ่านโทรศัพท์
การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ต้ ต อบกั บ ผู ้ ใ ช้ โ ดยสามารถเลื อ กดู ผ ลได้
ด้ ว ยตั ว เอง ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล ที่ ต ้ อ งใส่ ร หั ส ก่ อ นดู
ผลตรวจ ส่วนข้อค�ำถามทีไ่ ด้คะแนนน้อยสุดคือ รูปแบบรายงาน
ผลการตรวจที่เป็นศัพท์เทคนิคทางการแพทย์ กลุ่มพนักงาน
การไฟฟ้ า เขตสามเสนที่ เ ข้ า ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจการใช้
โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ MEA Connext
เพือ่ รายงานการตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2560 เนือ่ งจากมีความ
สะดวกปลอดภัย แต่ควรปรับปรุงรูปแบบการน�ำเสนอให้ชดั เจน
ปรับข้อความที่สื่อสารให้เข้าใจง่ายขึ้น และควรเพิ่มระบบการ
นัดหมายแพทย์

ค�ำส�ำคัญ: การตรวจสุขภาพประจ�ำปี, ความพึงพอใจ, รายงาน
ผลตรวจสุขภาพ, โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

วันที่รับต้นฉบับ 10 สิงหาคม 2560; วันที่ตอบรับ 20
พฤศจิกายน 2560
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีทีมตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่เข้าไปอ�ำนวยความสะดวกถึงเขตนั้นๆ พนักงานจะ
ต้องเตรียมตัวมาก่อน เช่น งดน�ำ้ หรืองดอาหาร เพือ่ ตรวจระดับ
น�้ำตาลและระดับไขมันในเลือด2 ในแต่ละฐานก็จะวนจนครบ
เมือ่ เสร็จครบทุกฐานก็สามารถกลับไปท�ำงานต่อได้ ทางทีมงาน
จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และส่งเลือดไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการ
โรงพยาบาลการไฟฟ้ า นครหลวง เขตสามเสน ผลเลื อ ด
จะถูกส่งมาที่เวชกรรมสังคมในวันนั้นๆ หากผลการตรวจปกติ
พนักงานจะประทับตราปกติและน�ำส่งให้พนักงานเจ้าของ
ผลเลือดนั้นผ่านทางหัวหน้าสายงานต้นสังกัดซึ่งจะถึงมือผู้รับ
ประมาณ 2 สัปดาห์ หากผลการตรวจผิดปกติจะต้องให้แพทย์
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ยื น ยั น ผลการตรวจเสี ย ก่ อ น 3 เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
ในการเข้าถึงผลตรวจสุขภาพ ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์
การไฟฟ้านครหลวง เขตยานนาวา ได้จดั ท�ำโปรแกรมประยุกต์
ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ชื่อ MEA Connext โดยใช้ได้ทั้ง
iOS และ Android (meainet/(intranet) : MEA store)4
โดยตัวโปรแกรมสามารถแสดงผลเป็นกราฟ แสดงในช่วงเวลา
ที่ตรวจสุขภาพ อีกทั้งมีการแสดงผลในลักษณะกราฟแสดง
ค่าปกติและผิดปกติโดยใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าใจง่าย
ให้การแปลผลและข้อแนะน�ำในการดูแลตนเองเบื้องต้น และ
สามารถลดเวลาให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล จาก 2 สัปดาห์ เป็น
1-2 วันได้ ในขณะนีเ้ ริม่ ให้งานทัง้ สองระบบควบคูก่ นั เป็นปีแรก
เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน พ.ศ. 2560 นี้จึงได้ท�ำการศึกษา ระดับ
ความพึงพอใจในการใช้งาน โปรแกรมประยุกต์สำ� หรับโทรศัพท์
เคลือ่ นทีโ่ ดยเปรียบเทียบกับระบบเดิมทีใ่ ช้การรายงานในรูปแบบ
เอกสารแล้วน�ำส่งสายงาน ในพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
เขตสามเสน ปรผะจ�ำปี 2560 มีสมมติฐานว่าการรายงานด้วย
โปรแกรม MEA Connext ด้วยตัวเอง มีระดับความพึงพอใจ
เท่ากับระบบเดิมที่ใช้การรายงานในรูปแบบเอกสารและส่งไป
ตามสายงาน ผลของการศึกษาจะส่งคืนให้ผู้พัฒนาโปรแกรม
เพือ่ พัฒนาตัวโปรแกรมให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งานให้
มากทีส่ ดุ 5 ค�ำถามในการวิจยั ประกอบด้วยหัวข้อการตรวจสุขภาพ
ตามความคาดหวั ง และสิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากการตรวจสุ ข ภาพ
โดยหัวข้อเกีย่ วข้องกับปัจจัยต่าง ๆ ในการรายงานผลการตรวจ
สุขภาพ6

วัสดุและวิธีการ

เพือ่ ศึกษาการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการรายงาน
ผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปี 2560 ด้วยเครือ่ งมือใหม่ผา่ นการ
ใช้โปรแกรม MEA Connext บนโทรศัพท์สว่ นตัว เปรียบเทียบ
กับรูปแบบเดิมคือการรายงานในรูปแบบเอกสารและส่งตาม
สายงาน ในกลุม่ ตัวอย่างพนักงานการไฟฟ้าเขตสามเสน (ภาพ
ที่ 1, 2) ได้ก�ำหนดขอบเขตของการศึกษา มีรูปแบบเป็นการ
ศึกษาภาคตัดขวางเชิงพรรณนาใช้การส�ำรวจด้วยแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นและก�ำหนดขอบเขตตัวอย่างประชากรคือพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน ที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี กลุ่มตัวอย่าง เคยได้รับรายงานสุขภาพด้วยการ
รายงานในรูปแบบเอกสาร และได้ทดลองรับผลการตรวจ
สุขภาพผ่านโปรแกรม MEA Connext จ�ำนวน 25 คน ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อน +/ร้อยละ 5 (สูตรในการค�ำนวณขนาดของตัวอย่างของ Yamane
(1973) คือ n = Z2P(1-P)/D2 เมือ่ D = ค่าความคลาดเคลือ่ น
(0.05) และ P = ร้อยละของเหตุการณ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ก�ำหนดที่
ร้อยละ 99 และ Z = 1.960 กลุม่ ตัวอย่างจะมีคา่ 16 ตัวอย่าง7
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ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาได้ แ ก่ ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ
1) ความต้องการของผู้ใช้ระบบตรวจสุขภาพ 2) ฟังก์ชันงาน
ของระบบรายงาน 3) ความง่ายต่อการใช้ระบบรายงาน
4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบรายงาน และ
มีตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจระบบรายงานที่เพิ่มขึ้น
ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน ระยะเวลาใน
การศึกษา เริ่ม มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รวม 60 วัน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ศกึ ษา งานวิจยั นีใ้ ช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1
แบบสอบถามข้อมูลประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ ทั้งหมด 24 ข้อ ข้อค�ำถามแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับมีรายละเอียด
การให้คะแนนดังนี้ 1.00-1.49 ระดับน้อยที่สุด;1.50-2.49
ระดับน้อย; 2.50-3.49 ระดับปานกลาง; 3.50-4.49 ระดับ
มาก; 4.50-5.00 ระดั บ มากที่ สุ ด 8,9 และ ส่ ว นที่ 3
แบบสอบถามปลายเปิด เขียนข้อเสนอแนะ การตรวจสอบ
ความเที่ ย ง (Reliability) ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามมี ค ่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
มี ค ่ า 0.96 10 สถิ ติ ที่ ใ ช้ เป็ น สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาตั ด ขวาง
Descriptive Statistic และสถิติเชิงเปรียบเทียบ Parametric
Paired simple t-test analysisเปรียบเทียบความแตกต่าง
ค่าเฉลีย่ ในแต่ละตัวแปรทีก่ ำ� หนดตามสมมติฐาน ด้วยโปรแกรม
R for Windows 3.4.1
นิยามศัพท์เฉพาะ: โปรแกรม MEA Connext หรือ
โปรแกรมประยุกต์ส�ำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ MEA Connext
หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการท�ำงานของผู้ใช้ (User)
โดยการไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายพัฒนาระบบงานประยุกต์ จัดท�ำ
ขึ้นเป็นแอปพลิเคชันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าส่วนติดต่อกับผู้ใช้
(User Interface หรือ IU) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งาน
แสดงผลการตรวจสุขภาพพนักงาน

ผลการศึกษา

ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซึ่งมีจ�ำนวน 21 คน ร้อยละ 84
มีช่วงอายุ 31-59 ปี มีจ�ำนวน 20 คน ร้อยละ 80 ค่าเฉลี่ย
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 42 ปีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
10.8 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจ�ำนวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68 ต�ำ่ กว่าปริญญาตรีรอ้ ยละ 16 และสูงกว่าปริญญาตรี
ร้อยละ 16 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 60,001-150,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 40 รายได้ต่อเดือน 10,001-30,000 บาท
ร้อยละ 32 ส่วนใหญ่มีระบบปฏิบัติการที่ใช้บนสมาร์ทโฟน
Android ซึ่งมีจ�ำนวน 18 คน ร้อยละ 72 รองลงมา ได้แก่
iOS จ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28
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สุขภาพระบบ พบว่า ระดับความพึงพอใจของโปรแกรม MEA
Connext สูงกว่าการรายงานผลการตรวจสุขภาพด้วยเอกสาร
หนึง่ ระดับ (1.0) คือพึงพอใจมากเป็นระดับพึงพอใจมากทีส่ ดุ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (95% CI=0.8-1.3) พนักงานจะให้
คะแนนความพึงพอใจในส่วนการเจาะเลือดทางห้องปฏิบตั กิ าร
การชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง ความดันโลหิต และส่วนที่ได้
คะแนนพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ คือ เอกซเรย์ปอด
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
ระดับความพึงพอใจตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในเรื่อง
การตรวจสุขภาพ (Functional Requirement Test)
ภาพที่ 1 ตัวอย่างรายงานที่รับด้วยระบบเอกสาร

￼￼

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง รายงานด้วยโปรแกรม MEA connext
ระดับความพึงพอใจ การตรวจสุขภาพประจ�ำปี ของพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน
ระดับความพึงพอใจของโปรแกรม MEA Connext มากกว่า
การรับด้วยเอกสารหนึง่ ระดับ (ตารางที่ 1) ผลการศึกษาค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของข้อมูลระดับความ
พึงพอใจเกีย่ วกับการตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ เพือ่ การตรวจ

รายการประเมิน
ตรวจสุขภาพ
ในด้าน

เอกสาร

S.D.

MEA
Conext

S.D.

1. ความดันโลหิต
BMI

3.6

0.64

4.6

0.49

2. เอกซเรย์ปอด

3.4

0.71

4.5

0.87

3. ผลเลือดห้อง
ปฏิบัติการ

3.6

0.70

4.7

0.56

4. การแปลผลเลือด

3.5

0.71

4.6

0.49

		
		
		
		
		

1.00-1.49
1.50-2.49
2.50-3.49
3.50-4.49
4.50-5.00

ระดับน้อยที่สุด
ระดับน้อย
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด

ตารางที่ 1 พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของโปรแกรม
MEA Connext มากกว่าการรับด้วยเอกสารหนึ่งระดับ
ปั จ จั ย ที่ เ พิ่ ม ระดั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร
โปรแกรม MEA Connext เพื่อรายงานผลตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปีของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน

เอกสาร

S.D.

1. ตรงตามฟังก์ชั่น (Functional Test)
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
3.7
0.67
น�ำเข้า
การค้นหาข้อมูล
3.6
0.70
3.6
0.75
การปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูล
3.6
0.67
ผลลัพธ์ในรูปแบบ
รายงาน
3.6
0.77
ความรวดเร็ ว การ
ประมวลผล
ความน่าเชือ่ ถือของ
3.7
0.69
ระบบ
2. ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability Test)
ความง่ายต่อการใช้
3.4
0.65
งาน
3.4
0.64
การเลือกใช้ชนิดตัว
อักษร
การเลื อ กใช้ ข นาด
3.3
0.74
ของตัวอักษร
การใช้สขี องตัวอักษร
3.4
0.77
และรูปภาพ
3.5
0.77
ใช้ขอ้ ความเพือ่ อธิบาย
สือ่ ความหมาย
สัญลักษณ์หรือรูปภาพ
3.4
0.70
สื่อความหมาย
3.6
0.77
ความเป็นมาตรฐาน
การออกแบบ
3.4
0.82
ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ ์
โต้ตอบกับผู้ใช้
การวางต� ำ แหน่ ง
3.5
0.77
ของส่วนประกอบ
3.4
0.65
ค�ำศัพท์ทผี่ ใู้ ช้สามารถ
ปฏิบตั ติ ามได้
3. การรักษาความปลอดภัย (Security Test)
3.3
0.69
ก� ำ หนดรหั ส ผู ้ ใ ช้
และรหัสผ่าน
3.4
0.76
การตรวจสอบสิทธิ์
ของผู้ใช้
3.4
0.76
การควบคุ ม ให้ ใ ช้
งานตามสิทธิ์
3.4
0.77
ป้องกันการเข้าถึง
ของผู้ไม่เกี่ยวข้อง

MEA
Conext

S.D.

4.6

0.71

4.6
4.5

0.71
0.71

4.5

0.77

4.5

0.71

4.6

0.71

4.6

0.50

4.4

0.57

4.4

0.64

4.4

0.65

4.4

0.71

4.4

0.57

4.4

0.51

4.5

0.59

4.3

0.63

4.3

0.61

4.6

0.50

4.6

0.49

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยการรายงานผลด้วยเอกสาร
มีค่าความพึงพอใจในระดับมาก (3.38-3.66) แตกต่างจาก
โปรแกรม MEA Connext มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
(4.4-4.63) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ หัวข้อที่ได้คะแนน
เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดคือ ความง่ายต่อการใช้งาน

4.6

0.58

ผลการทดสอบสมมติฐาน

4.6

0.50

จากตารางที่ 2 ที่แสดงการใช้งานระบบรายงานทั้งสองวิธี
พบว่าโปรแกรม MEA Connext พบว่ามีระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานสูงกว่ารายงานด้วยเอกสารหนึ่งระดับ ผลการ
ศึกษาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของระบบรายงานทัง้
76

สองวิธี(ตามตารางที่ 2) พบว่าโปรแกรม MEA Connext มี
ระดับความพึงพอใจสูงกว่ารายงานด้วยเอกสารหนึ่งระดับ
(0.9-1.2 คะแนน) หัวข้อที่มีการเพิ่มคะแนนได้มากที่สุด
คือการรักษาความปลอดภัยเฉลี่ย 1.2 คะแนน และหัวข้อ
ตรงตามฟังก์ชั่นระบบรายงาน (Functional Test) มีระดับ
คะแนนที่เพิ่มรองลงมาคือ 0.9 คะแนน
ผลการตรวจสุขภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลตรวจปกติ
18 คน เป็นร้อยละ 72 และผิดปกติ 7 คน เป็นร้อยละ 28
ความผิ ด ปกติ ที่ พ บได้ แ ก่ ไขมั น ในเลื อ ดสู ง น�้ ำ ตาลสู ง
ความดันโลหิตสูง ค�ำถามแนะน�ำให้ผู้รู้จักใช้การรายงานการ
ตรวจสุขภาพด้วยโปรแกรม MEA Connext หรือไม่ จะแนะน�ำ
ให้ใช้จ�ำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ96 และไม่แนะน�ำมี 1 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 4 เหตุผลที่ไม่แนะน�ำเพราะเห็นควรไป
ฟังผลการตรวจจากแพทย์ด้วยตัวเอง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่เพิ่มระดับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการโปรแกรม MEA Connext เพื่อรายงาน
ผลตรวจสุขภาพประจ�ำปี ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง
เขตสามเสน
ความพึง
พอใจในการ
ใช้บริการ
การตรงตาม
ความต้องการ
ฟังก์ชันงานของ
ระบบ
ความง่ายต่อ
การใช้งาน
ระบบความ
ปลอดภัย

Mean
Mean
Paired
ก่อน
หลัง
Mean
(เอกสาร) (โปรแกรม)

df Sig.

3.5

4.62

1.07

99 0.0

3.66

4.63

0.97

149 0.00

3.45

4.41

0.96

249 0.00

3.38

4.60

1.22

99 0.00

เป็นการทดสอบสมมติฐาน 1 ตัวแปร เรื่องระดับความพึง
พอใจ โปรแกรม MEA Connext มีระดับเท่ากับระบบเดิมที่
รายงานด้วยเอกสาร ได้กำ�หนดชุดคำ�ถามทีอ่ าจส่งผลต่อระดับ
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบรายงานสุขภาพ จำ�นวน
4 หัวข้อหลัก ได้แก่ การตรงตามความต้องการฟังก์ชันงาน
ของระบบ ความง่ายต่อการใช้งานระบบ ระบบความปลอดภัย
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบที่ข้อมูลไม่เป็นอิสระ
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ต่อกัน (Paired-Samples Test Analysis) เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน สมมติฐานมีตัวแปรย่อย ตามหัวข้อที่ 1-4 พบว่า
Alpha error ที่ได้มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทำ�ให้ปฏิเสธสมมติฐาน
หรือ แปลผลได้ว่า จากคำ�ถามตามหัวข้อที่1-4 การรายงานผล
ด้วยโปรแกรม MEA Connect มีระดับความพึงพอใจมากกว่า
ระบบรายงานด้วยเอกสาร 1 ระดับ (95% C.I. 0.97-1.08 )
คือ จากพึงพอใจมาก (3.5 คะแนน) เป็นพึงพอใจมากที่สุด
(4.5 คะแนน) ส่วนประกอบที่เพิ่มระดับคะแนนเมื่อเปรียบ
เทียบทั้งสองวิธีคือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล [14]
มีค่าคะแนนเพิ่มสูงมากที่สุดคือ 1.2 คะแนน (95% C.I.
0.9-1.5) รองลงมาคื อ การตรงตามความต้ อ งการ หรื อ
Functional Requirement Test มีระดับความพึงพอใจสูงขึน้ 1.1
คะแนน (95% C.I. =0.8-1.3) ผลการศึกษาโดยย่อคือ ผูร้ บั ระบบ
รายงานตรวจสุขภาพประจำ�ปีมีระดับความพึงพอใจในระบบ
โปรแกรม MEA Connext มากกว่าระบบรายงานด้วยเอกสาร

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาพบว่ากลุม่ ตัวอย่าง ทุกคนมีโทรศัพท์เคลือ่ นที่
อีกทัง้ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมประยุกต์โทรศัพท์เคลือ่ นที่
และคอมพิวเตอร์ได้ดีพอควร ส่วนใหญ่เป็นระบบปฏิบัติการ
Android ทีเ่ หลือหนึง่ ในสีจ่ ะเป็น iOS เหตุผลทีใ่ ช้สว่ นใหญ่เพือ่
การสื่อสาร เล่นสมาร์ทโฟน แชท ไลน์
พู ด คุ ย กั บ ผู ้ อื่ น 11 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการบริ ก าร
การตรวจสุขภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional
Requirement Test) ทั้งที่ใช้แบบเอกสาร และโปรแกรมMEA
Connext ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ แสดงให้เห็นถึงคุณภาพการ
บริการ12 และสวัสดิการของพนักงานที่ได้รับเพิ่มขึ้นนอกเหนือ
จากภาคบังคับของกฎหมาย13ภาพรวมบริการรายงานตรวจสุขภาพ
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดดเด่นในหัวข้อผลเลือดทางห้อง
ปฏิบัติการและการแปลผล แต่คะแนนความพึงพอใจต�่ำสุด
หัวข้อเอกซเรย์ปอด ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสน�ำไปพัฒนาหัวข้อนี้
ในการตรวจสุขภาพครัง้ ปีถดั ไป ส่วนประกอบทีเ่ พิม่ ระดับคะแนน
เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองรูปแบบการรายงานผลคือ การรักษา
ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล 14 มี ค ่ า คะแนนเพิ่ ม สู ง มากที่ สุ ด
โดยน่าจะมาจากข้อได้เปรียบทางคุณสมบัตขิ องระบบคอมพิวเตอร์
ที่ มี ม ากกว่ า ระบบเอกสาร ซึ่ ง รวมไปถึ ง ความสามารถมี
ปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกับผูใ้ ช้ ทีม่ คี า่ คะแนนสูงขึน้ เป็นอันดับถัดมา
การศึกษามีจ�ำนวนตัวอย่างที่ใช้ศึกษา 25 ราย แม้ว่า
ผลการส�ำรวจจะมีนัยส�ำคัญ แต่ไม่สามารถแปลผลว่าเป็น
ผลของพนั ก งานทั้ ง เขตไฟฟ้ า สามเสนได้ การเพิ่ ม จ� ำ นวน
ตัวอย่างเป็น 350-400 คน ตามตารางของ Yamane น่าจะ
เพิม่ ความน่าเชือ่ ถือ อีกทัง้ มีขอ้ จ�ำกัดด้านเวลาและกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ไม่ครอบคลุม ซึ่งในการเก็บข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เก็บ

ข้ อ มู ล ได้ เ ฉพาะกลุ ่ ม ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานเท่ า นั้ น
ไม่สามารถเก็บข้อมูลจากพนักงานที่ท�ำงานนอกสถานที่ได้
จ�ำนวนฐานข้อมูลมีเพียงผลตรวจสุขภาพประจ�ำปี สิ่งที่อาจ
เพิม่ เติมคือการน�ำข้อมูลการตรวจโรค หรือผลตรวจสุขภาพใน
อดีตมาเป็นฐานข้อมูลร่วม จะพบว่าข้อมูลสามารถท�ำนายแนว
โน้มได้ดีขึ้น ข้อจ�ำกัดในเรื่องสิทธิการเข้าถึงข้อมูล มีเพียง
พนักงานการไฟฟ้าเท่านั้นที่ได้รับสิทธินี้ การเพิ่มตัวโปรแกรม
MEA connext จาก MEA store ซึ่งเป็นระบบปิด ให้เป็น
ระบบเปิด เช่น Play store ของ Google หรือ App Store
ของ Apple เพื่อให้ผู้ใช้ที่ไม่อยู่ในเครือข่ายระบบการไฟฟ้า
นครหลวง (Intranet) เช่น ครอบครัวพนักงาน พนักงาน
เกษียณ หรือผูใ้ ช้บริการสิทธิสขุ ภาพอืน่ ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูล
สุขภาพของตนเองได้ ดังที่ปัจจุบันได้ออก MEA Smart Life
ที่เป็นที่แพร่หลายในประชาชนทั่วไปอยู่ในขณะนี้ ข้อจ�ำกัดใน
การก�ำหนดค่าอ้างอิง เนือ่ งจากใช้คา่ มาตรฐานของห้องปฏิบตั ิ
การ การแปลผลว่าผิดปกติ ท�ำให้พนักงานจ�ำนวนมากมีความ
วิตกกังวล และเมื่อแพทย์ดูจากบริบทผู้ป่วยแล้วอยู่ในเกณฑ์
ปกติ การปรับค่าหรือวิธีการแสดงค่าอ้างอิงจ�ำเป็นต้องมีการ
ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มรับบริการ ข้อเสนอแนะการใช้
ศั พ ท์ เ ทคนิ ค ทางการแพทย์ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ค� ำ อธิ บ ายส� ำ หรั บ
ประชาชนทัว่ ไปให้เข้าใจเพิม่ เช่น ค่าผลตรวจเบาหวาน ค่าไต
ค่าการท�ำงานของตับ เป็นต้น มีข้อสังเกตว่าข้อเสนอแนะใน
แบบสอบถาม ได้แก่ เรื่องค่าอ้างอิง การใช้เว็บบอร์ด การฟัง
ผลตรวจโดยแพทย์ อาจแสดงถึงการทีบ่ างคนยังมีความต้องการ
ที่จะพบแพทย์เพื่อทราบผลการตรวจโดยตรงมากกว่าจากการ
รายงานผลทางโทรศัพท์หรือเอกสาร

เอกสารอ้างอิง

1. อุไรวรรณ เทียนทอง, หลักเกณฑ์และวิธีตรวจสุขภาพ
ของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน
พ.ศ.2547. กฎกระทรวงแรงงาน,ราชกิ จ จานุ เ บกษา
เล่ม 122 ตอนที่ 4ก.กรุงเทพฯ,2548.
2. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ, ตั้งหลักก่อนตรวจ 20 ถามตอบ
เรื่องสุขภาพ,ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,
นนทบุรี, 2558.
3. วิชัย จตุรพิตร, สันต์ ใจยอดศิลป์. คู่มือการอ่านผลตรวจ
เลือด. ศูนย์แพทย์อาชีวเวชศาสตร์. กรุงเทพฯ. 2012.
4. พิธิวัต ภู่มาลี, โปรแกรมบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน MEA
Connext. ฝ่ า ยพั ฒ นาระบบงานประยุ ก ต์ . การไฟฟ้ า
นครหลวง เขตยานนาวา. กรุงเทพ. 2560.
5. ธีรศักดิ์ ค�ำแก้ว. การศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน
ที่ ใ ช้ แ อปพลิ เ คชั น สั่ ง สิ น ค้ า ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ :
Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 72-78, 2017

77

Mobile phone application health checkup report Kasem Limrungyuenyong.
กรณีศกึ ษาร้านโซล จังหวัดชลบุร.ี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ . 2557.
6. นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์.แบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจของผูใ้ ช้ เกีย่ วกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
กรุงเทพฯ.
7. Yamane T. Statistics: An Introductory Analysis. 3rd
Edition, Harper and Row, New York. 1973.
8. Hawkins D. Corporate social responsibility: Balancing
tomorrow’s Sustainability and today’s Profitability.New
York: Palgrave Macmillan. 2006.
9. Weber M. The business case for corporate social
responsibility: A company–level measurement
approach for CSR. Euro Manag J. 2008;26(4):
247–61.
10. Hair J, Black W, Babin B, Anderson R. Vectors.
Multivariate Data Analysis. Pearson, 2009, 91.
11. กฏษณี เสือใหญ่, พัชนี เชยจรรยา. เหตุผลที่ใช้ส่วนใหญ่
เพือ่ การสือ่ สารเล่นสมาร์ทโฟนแชทไลน์พดู คุย. และการน�ำ
ไปใช้ ป ระโยชน์ ข องคนในกรุ ง เทพมหานคร, คณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์2559.1-13.
12. วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, คุณภาพในงานบริการ=Quality in
Services. สมาคมส่ง เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น),
พิมพ์ครั้งที่ 5. 2545.184.
13. Kolter P. Marketing management. Prentice–Hall. New
Jersey. 2000.
14. ศรวัสย์ สนธิ. ความรูค้ วามเข้าใจด้าน การรักษาความมัน่ คง
ปลอดภั ย สารสนเทศ ของกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย.
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ , มหาวิ ท ยาลั ย ธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ .
2557.
15. Kotler P, Kevin L. Marketing Management Pearson
Education. New Jersey. 2012.

78

Journal of the Thai Medical Informatics Association, 2, 72-78, 2017

