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วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการนาเข้าข้อมูลจากส่วนภูมภิ าคเข้าสูร่ ะบบสารสนเทศใบอนุญาตด้านยา
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และการใช้เทคโนโลยีของตน คุณลักษณะของสารสนเทศทีด่ ขี อง E-logistic และการรูส้ ารสนเทศของตนนัน้ อยู่ในระดับทีด่ ี แต่
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Factors Influencing Provincial Data Entry to Information System
on Drug and Narcotic Substance Licensing
Ratipong Niratisayakul
Rural and Local Consumer Health Product Protection and Promotion Division, Thai Food and Drug Administration

Abstract
Objective: To study factors influencing provincial data entry into the drug & narcotic substance licensing
information system ( E- logistic) . Methods: The research was a survey study in the fiscal year 2016. The data were
retrieved from the system and also collected by a questionnaire from population of 302 provincial registered users of Elogistic. Independent variables in the questionnaire consisted of demographics, information system components,
acceptance and use of technology, information quality, and information literacy. Dependent variable retrieved from actual
database was proportion of entered data on licenses to the total number of licenses for each province. Results:
Response rate was 43. 38% ( 131 participants) . Median of proportion of data entered into the system ( 95 % CI for
Median) was 1. 120 ( 0. 982- 1. 187) times of the total licenses for each province. Users of E- logistic reported that
information system components, acceptance and use of technology, information quality of E- logistic, and information
literacy were at a high level. However, all of these factors had no relationship with proportion of data entered into the
system (P =0.665). Conclusion: There is a need for further study on factors affecting data entry especially those on
restrictions and barriers on data entry.
Keywords: information system, data entering, license, drug, narcotics

บทนา
ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์ดา้ นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หรือ โปรแกรม E-logistic (1) เป็ น โปรแกรมซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็ น
ฐานข้อ มูลการอนุ ญาต รับ แจ้ง จดแจ้ง ขึ้น ทะเบีย น ฯลฯ
ตามภารกิจการกากับดูแลผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด (premarketing) โดยมีเจ้าหน้ าที่สานักงานสาธารณสุขจัง หวัด
เป็ นผูใ้ ช้งานโปรแกรมเพื่อจัดเก็บและนาเข้าข้อมูลดังกล่าว
ภายในจั ง หวั ด ของตนเข้ า สู่ โ ปรแกรม ความสมบู ร ณ์
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ครบถ้ ว นของการน าเข้า ข้อ มู ล สู่ โ ปรแกรมช่ ว ยส่ ง เสริม
ภารกิจงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคและเฝ้ าระวังผลิตภัณฑ์ยาและ
วัตถุเสพติด ทาให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ามารถใช้ขอ้ มูลเพื่อ
พิจารณาดาเนินการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ ยัง ช่ ว ยส่ง เสริม ศัก ยภาพผู้บ ริโ ภคและสถานพยาบาล
เพราะทาให้ผู้ใช้งานกลุ่มนี้สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล
สถานทีผ่ ลิต ขาย หรือจาหน่ าย นาหรือสังผลิ
่ ตภัณฑ์ยาและ
วัต ถุ เ สพติด ได้ นอกจากนี้ ย ัง ช่ ว ยส่ง เสริม ผู้ป ระกอบการ
นาเข้าผลิตภัณฑ์ยาและวัตถุเสพติด โดยเพิม่ ความสะดวก

ในการรับ ส่ง ข้อ มูลผ่ า นระบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ร ะหว่ า งด่ า น
ศุลกากรมีความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการทางาน (2)
งานวิจยั ก่อนหน้านี้ได้พบ 5 ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อการ
ใช้ง านและการน าเข้า ข้อ มู ล สู่ร ะบบสารสนเทศ ดัง นี้ 1)
ปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึก ษา ต าแหน่ ง งาน อายุ ร าชการ ปริม าณภาระงาน
จานวนครัง้ การเข้าอบรมการใช้งาน และความถี่การใช้งาน
ต่อเดือน มีผลต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ (3-8) 2) ปั จจัย
องค์ ป ระกอบของระบบสารสนเทศ พบว่ า ฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์ แ วร์ ข้อ มู ล และสารสนเทศ (9-11) บุ ค ลากร และ
กระบวนการ เป็ นองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ซึ่ ง หากขาด
องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์จ ะไม่
สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (3, 5, 8, 10, 12-14)
3) ปั จจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี การศึกษาเชิง
พฤติกรรมมนุ ษย์พบว่า ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (7)
ความคาดหวังในความพยายามเพื่อเรียนรู้วธิ แี ละขัน้ ตอน
การใช้งาน อิทธิพลทางสังคม (3) สิง่ อานวยความสะดวกใน
การใช้งาน แรงจูงใจด้านความบันเทิงซึง่ เกิดความสบายใจ
เมื่อใช้งาน (3) ต้นทุนหรือความคุ้มค่าเทียบกับการลงทุน
(14) และความเคยชิน ของผู้ ใ ช้ง าน สามารถพยากรณ์
พฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้ ง านว่ า จะยอมรับ การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้ห รือ ไม่ (15-17) 4) ปั จ จัย คุ ณลัก ษณะของ
สารสนเทศทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาก่อนนาข้อมูลไปใช้งาน
ได้แก่ ความเที่ยงตรง (18) ความทันต่ อความต้องการใช้
ความสมบู ร ณ์ ค รอบคลุ ม (19) การสอดคล้ อ งกับ ความ
ต้องการของผูใ้ ช้ (3) และการตรวจสอบได้ เพื่อให้นาข้อมูล
ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้สงู สุด
รวมถึงผูบ้ ริหารสามารถนาไปประกอบการตัดสินใจต่อไปได้
(11, 20, 21) และ 5) ปั จ จัย การรู้สารสนเทศ เป็ น ความรู้
ความสามารถ และทักษะทีส่ ามารถคัดเลือก แยกแยะ หรือ
เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ตามทีต่ นเองสนใจหรือ
ต้องการได้ โดยรวมถึงการกาหนดขอบเขตข้อมูลทีต่ อ้ งการ
การสืบ ค้ น การค้ น หา และการน ามาประมวลผลเพื่ อ
สนับสนุ นและใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม
(22-24) การรู้ ส ารสนเทศมีข ัน้ ตอน ได้ แ ก่ ขัน้ ตอนการ
ก าหนดภารกิจ ขัน้ ตอนการเข้า ถึ ง แหล่ ง ข้อ มู ล ตรงจุ ด
ขัน้ ตอนการประเมินสารสนเทศ และขัน้ ตอนการบูรณาการ
วิถกี ารใช้งาน (22)
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อสัดส่วนการนาเข้าข้อมูลสู่โปรแกรม E-logistic ด้านงาน

ใบอนุ ญาตด้านยาและวัตถุเสพติดจากผู้ปฏิบตั ิงานในส่วน
ภูมิภาค ข้อมูลจะเป็ นประโยชน์ ต่อการจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายสาหรับการบริหารจัดการสารสนเทศในลักษณะการ
ขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นซึง่ ไม่ใช่สายบังคับบัญชา เพื่อ
ร่วมจัดเก็บและนาเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศให้เกิดความ
สมบูรณ์ครบถ้วนในอนาคตได้

วิ ธีการวิ จยั
งานวิจยั นี้ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการศึกษาวิจยั
จากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยั ในคน กระทรวง
สาธารณสุข รหัสโครงการ Ref. no. 52/2558 เอกสาร
เลขที4่ /2559 โดยมีระเบียบวิธวี จิ ยั ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
ตัว อย่ า งในการศึก ษา คือ ข้า ราชการกระทรวง
สาธารณสุข ทุก คนรวม 302 คนที่สงั กัด กลุ่ มงานคุ้มครอง
ผูบ้ ริโภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทัง้ 76 จังหวัด ที่มสี ทิ ธิการเข้
าใช้งานโปรแกรม E-logistic
์
และใช้งานโปรแกรมอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อเดือน และยินยอม
เข้าร่วมการวิจยั
การเก็บข้อมูลและตัวแปร
การวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิง ปริม าณแบบตัด ขวาง
โดยเก็บข้อมูลจานวนใบอนุ ญาตด้านยาและวัตถุเสพติด 10
ประเภทในโปรแกรม E-logistic ระบบงานยา ได้ แ ก่
ใบอนุ ญ าตขายยาแผนปั จ จุ บ ัน ใบอนุ ญ าตขายยาแผน
ปั จจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จทีไ่ ม่ใช่ยาอันตรายหรือควบคุม
พิเศษ ใบอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จ
สาหรับสัตว์ ใบอนุ ญาตขายยาแผนโบราณ ใบอนุ ญาตผลิต
ยาแผนปั จจุบนั ใบอนุ ญาตผลิตยาแผนโบราณ ใบอนุ ญาต
นาหรือสังยาแผนปั
่
จจุบนั เข้ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาต
นาหรือสังยาแผนโบราณเข้
่
ามาในราชอาณาจักร ใบอนุญาต
จาหน่ ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และใบอนุ ญาตขาย
วัตถุออกฤทธิในประเภท
3 หรือประเภท 4
์
ผู้ วิ จ ั ย ยั ง ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ พื่ อ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
แบบสอบถามพัฒนาโดยผูว้ จิ ยั และผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้ อ หาโดยผู้เ ชี่ย วชาญ 3 ท่ า นที่ร ับ ราชการใน
ตาแหน่ งเภสัชกร สังกัดสานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี แบบสอบถามประกอบไปด้วย
4 ส่วน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
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ระดับการศึกษา ตาแหน่ งปั จจุบนั หน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
จานวนบุคลากรในหน่วยงาน อายุราชการ จานวนครัง้ ทีเ่ คย
เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม และจานวนครัง้ การใช้งาน
โปรแกรมต่ อ เดื อ น ส่ ว นที่ 2 สอบถามปริ ม าณข้ อ มู ล
ใบอนุญาตและปั จจัยองค์ประกอบระบบสารสนเทศทีม่ อี ยู่ใน
หน่วยงาน ได้แก่ จานวนของใบอนุญาตด้านยาและวัตถุเสพ
ติด จานวนคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และจานวนผู้ใช้งาน
ระบบ ส่วนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับปั จจัยทีศ่ กึ ษา
ได้แ ก่ ปั จ จัย องค์ป ระกอบของระบบสารสนเทศ 14 ข้อ
ปั จ จัย คุ ณ ลัก ษณะของสารสนเทศที่ดี 8 ข้อ ปั จ จัย การ
ยอมรับ และการใช้เ ทคโนโลยี 5 ข้อ และปั จ จัย ด้า นการรู้
สารสนเทศ 13 ข้อ ในส่วนนี้เป็ นแบบวัด 7 ระดับจาก ไม่
เห็นด้วยมากที่สุด ไม่เห็นด้วยมาก ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เห็น
ด้วย เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากทีส่ ดุ ระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูล 3 เดือน ตัง้ แต่มกราคมถึงมีนาคม พ.ศ. 2559
ตัวแปรตาม ได้แก่ สัดส่วนการนาเข้าข้อมูลหรือ
จานวนรายการข้อมูลใบอนุ ญาตที่นาเข้าและปรากฏอยู่ ใน
ระบบต่อจานวนรายการข้อมูลใบอนุญาตทัง้ หมดในจังหวัดที่
ทราบจากการเก็บ ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตัว แปรอิสระ
ได้แก่ ปั จจัยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ปั จจัยการ
ยอมรับ และการใช้ เ ทคโนโลยี ปั จจัย คุ ณ ลัก ษณะของ
สารสนเทศทีด่ ี และปั จจัยการรูส้ ารสนเทศ
ตารางที่ 1. ข้อมูลลักษณะของตัวอย่าง
ข้อมูลลักษณะของประชากร
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีหรือน้อยกว่า
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
อายุ (ปี )
< 30
30-39
≥ 40
อายุราชการ (ปี )
<8
8-15
≥ 16
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนาเพื่อสรุปตัว
แปรต่ าง ๆ ในการวิจยั และใช้การถดถอยพหุคูณโดยวิธี
enter เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม ค่า P < 0.05 บ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ กรณี ท่ี ผู้ ต อบตอบแบบสอบถามให้ ข้อ มู ล ไม่
ครบถ้วน ผู้ศกึ ษาจัดการข้อมูลที่ขาดหายด้วยวิธี pairwise
โดยการตัดข้อมูลเฉพาะคู่ตวั แปรทีข่ าดหาย

ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไป
่
อัต ราการตอบกลับ แบบสอบถาม คื อ ร้ อ ยละ
43.38 (131 คน) จาก 61 จังหวัด ตารางที่ 1 แสดงลักษณะ
ของตัว อย่ า ง ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศหญิง ร้อ ยละ
75.57 มั ธ ยฐานของอายุ (พิ ส ัย ระหว่ า งควอไทล์ ห รื อ
interquartile range. IQR) คือ 36 (28-41) ปี ตัวอย่างร้อย
ละ 78.46 จบการศึกษาระดับปริญญาโท มัธยฐานของอายุ
ราชการ (IQR) คือ 12 (4-8) ปี ร้อยละ 57.36 ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับ ช านาญการ มัธ ยฐานของจานวน
ภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย (IQR) คือ 4 (2-10) งานต่อคน
มัธยฐานของจานวนครัง้ ทีเ่ คยเข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม
E-logistic (IQR) คือ 2 (1-3) ครัง้ ต่อคน มัธยฐานของจานวน

จานวน(คน)

ร้อยละ

32
99

24.43
75.57

27
103

20.77
79.23

39
49
35

31.71
39.84
28.46

43
43
40

34.13
34.13
31.75

ตารางที่ 1. ข้อมูลลักษณะของตัวอย่างทีศ่ กึ ษา (ต่อ)
ข้อมูลลักษณะของประชากร
ตาแหน่ง
ระดับปฏิบตั งิ าน (ประเภททัวไป)
่
ระดับชานาญงานขึน้ ไป (ประเภททัวไป)
่
ระดับปฏิบตั กิ าร (ประเภทวิชาการ)
ระดับชานาญการขึน้ ไป (ประเภทวิชาการ)
ประเภทภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
กากับดูแลยาก่อนออกสูต่ ลาด
กากับดูแลอาหารก่อนออกสูต่ ลาด
กากับดูแลอาหารหลังออกสูต่ ลาด
กากับดูแลยาหลังออกสูต่ ลาด
กากับดูแลวัตถุเสพติดก่อนออกสูต่ ลาด
กากับดูแลเครื่องสาอางก่อนออกสูต่ ลาด
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายก่อนออกสูต่ ลาด
กากับดูแลเครื่องสาอางหลังออกสูต่ ลาด
กากับดูแลวัตถุเสพติดหลังออกสูต่ ลาด
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายหลังออกสูต่ ลาด
กากับดูแลเครื่องมือแพทย์ก่อนออกสูต่ ลาด
กากับดูแลเครื่องมือแพทย์หลังออกสูต่ ลาด
งานจัดซือ้ ร่วม บริหารคลังยาและเวชภัณฑ์
งานพระราชบัญญัตสิ ถานพยาบาล
จานวนภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายต่อคน
<4
4-7
≥8
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้ารับการอบรมใช้งานโปรแกรม
<2
2 -3
≥4
จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าใช้งานโปรแกรมต่อเดือน
<7
7-14
≥ 15
ครัง้ การเข้าใช้งานโปรแกรม (IQR) คือ 10 (4, 20) ครัง้ ต่อ
คนต่อเดือน
ข้อมูลของหน่ วยงาน
จากรูปที่ 1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีจานวนบุคลากร

จานวน(คน)

ร้อยละ

7
8
37
77

5.43
6.20
28.68
59.69

73
73
64
60
57
53
52
47
46
43
39
27
11
7

56.59
56.59
49.61
46.51
44.19
41.09
40.31
36.43
35.66
33.33
30.23
20.93
8.53
5.43

44
59
28

33.59
45.04
21.37

52
45
21

44.07
38.14
17.80

43
33
53

33.33
25.58
41.09

ทัง้ หมดเฉลีย่ คือ 13.46 ± 5.06 คน ค่าเฉลีย่ จานวนผูใ้ ช้งาน
โปรแกรม คื อ 1.82±1.37 คน ค่ า เฉลี่ ย จ านวนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ คือ 2.95±1.95 และ 1.76±1.01
เครื่ อ งตามล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละของจ านวนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แลผูใ้ ช้งานโปรแกรมเทียบกับ

232

จานวนบุคลากรทัง้ หมด คือ ร้อยละ 27.17±16.28 ร้อยละ
15.74±11.70 และร้อยละ 14.74±12.37 ตามลาดับ (รูปที่ 1)
สัดส่วนการนาเข้าข้อมูล
ข้อมูลจาก 61 จังหวัดที่ให้ขอ้ มูลการนาเข้าข้อมูล
และจ านวนใบอนุ ญาต พบว่ า มั ธ ยฐานของจ านวน

ใบอนุ ญ าตรวม 10 ประเภท (IQR) คื อ 174 (105-297)
รายการต่อจังหวัด มัธยฐานของข้อมูลใบอนุ ญาดังกล่าวที่
นาเข้าสู่โปรแกรมแล้ว (IQR) คือ 168 (112-319) รายการ
ต่อจังหวัด มัธยฐานของสัดส่วนการนาเข้าข้อมูลต่อจังหวัด
(IQR) คือ 1.120 (0.982-1.187) เท่าของจานวนใบอนุ ญาต
ทัง้ หมด (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2. จานวนและสัดส่วนการนาเข้าข้อมูลสูโ่ ปรแกรม E-logistic ใน 61 จังหวัด
จานวนใบอนุญาตทีน่ าเข้า สัดส่วนการนาเข้าข้อมูล
จานวนใบอนุญาตทัง้ หมด
สูโ่ ปรแกรม
สูโ่ ปรแกรม
ประเภทใบอนุญาต
รวม
มัธยฐาน (IQR)1 รวม มัธยฐาน (IQR)1 (95%CI ของมัธยฐาน)
ใบอนุญาตขายยาแผนปั จจุบนั
9,861
97(58-174)
9,585
87(53-191)
1.12(0.94-1.20)
ใบอนุญาตขายยาแผนปั จจุบนั เฉพาะ
2,216
30(16-47)
2,000
32(12-42)
1.06(1.00-1.13)
ยาบรรจุเสร็จทีไ่ ม่ใช่ยาอันตรายหรือ
ควบคุมพิเศษ
ใบอนุญาตขายยาแผนปั จจุบนั เฉพาะ
547
7(3-13)
527
7(1-13)
1.13(1.00-1.27)
ยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว์
ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ
1,299
15(10-26)
1,286
14(8-29)
1.12(1.00-1.25)
ใบอนุญาตผลิตยาแผนปั จจุบนั
32
0(0-0)
91
0(0-0)
1.67(1.00-2.75)
ใบอนุญาตผลิตยาแผนโบราณ
499
4(2-12)
594
6(3-13)
1.08(1.00-1.22)
ใบอนุญาตนาหรือสังยาแผนปั
่
จจุบนั
112
0(0-0)
116
0(0-0)
1.00(0.71-1.33)
เข้ามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตนาหรือสังยาแผนโบราณ
่
34
0(0-0)
18
0(0-0)
0.75(0.00-1.00)
เข้ามาในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตจาหน่ายยาเสพติดให้โทษ
349
3(0-9)
298
1(0-6)
1.00(0.10-1.50)
ในประเภท3
ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิใน
574
7(2-11)
516
3(0-14)
1.00(0.16-1.33)
์
ประเภท3หรือประเภท4
รวมทุกใบอนุญาต
15,526 174(105-297) 15,031 168(112-319)
1.12(0.98-1.19)
1: มัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของใบอนุญาตในแต่ละจังหวัด
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ปัจจัยที่ศึกษา
จากรูปที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศมี
ค่าเฉลีย่ 4.29±1.10 (จากคะแนนเต็ม 7) ความคิดเห็นตาม
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทีม่ คี ะแนนมากที่สุด คือ
ข้อมูลและสารสนเทศ ค่าเฉลีย่ คือ 4.79 ± 1.36 รองลงมาคือ
ซอฟต์แวร์ (4.45 ± 1.33) และฮาร์ดแวร์ ค่าเฉลีย่ คือ 4.18 ±
1.46
จากรูปที่ 3 ค่าเฉลี่ยปั จจัยการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี คือ 4.19 ± 0.99 (จากคะแนนเต็ม 7) ประเด็นที่
ได้ค ะแนนมากที่สุ ด คือ ความคาดหวัง ในประสิท ธิภ าพ
ค่ า เฉลี่ย คือ 4.59 ± 1.48 รองลงมาคือ สิ่ง อ านวยความ
สะดวกในการใช้งาน ค่าเฉลีย่ คือ 4.29 ± 1.44 และอิทธิพล
ทางสังคม ค่าเฉลีย่ คือ 4.28 ± 1.29
จากรูปที่ 4 ค่าเฉลีย่ คะแนนปั จจัยคุณลักษณะของ
สารสนเทศทีด่ ี คือ 4.35 ± 1.13 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7)
คุณลักษณะของสารสนเทศที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ การ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน ค่าเฉลีย่ คือ 4.44 ±
1.47 รองลงมาคือ ความสมบูร ณ์ ค รอบคลุ ม ค่ า เฉลี่ย คือ
4.43 ± 1.36 และความเทีย่ งตรง ค่าเฉลีย่ คือ 4.42 ± 1.42

จากรู ป ที่ 5 ค่ า เฉลี่ย ปั จ จัย การรู้ส ารสนเทศ คือ
4.41 ± 1.04 (จากคะแนนเต็ม 7) การรูส้ ารสนเทศประเด็นที่
ได้ค ะแนนมากที่สุด คือ การก าหนดภารกิจ ค่ า เฉลี่ยคือ
4.87 ± 1.09 รองลงมาคือ การเข้า ถึง แหล่ ง ข้อ มูลตรงจุด
ค่าเฉลี่ยคือ 4.36 ± 1.30 และ การบูรณาการวิถีการใช้งาน
ค่าเฉลีย่ คือ 4.05 ± 1.36
ผลการวิ เคราะห์ถดถอย
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู เพื่ออธิบายสัดส่วน
การนาเข้าข้อมูลใบอนุ ญาตฯ เข้าสู่โปรแกรม มีตวั แปรอิสระ
ได้แก่ ปั จจัยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ปั จจัยการ
ยอมรับ และการใช้ เ ทคโนโลยี ปั จจัย คุ ณ ลัก ษณะของ
สารสนเทศที่ดี และปั จจัยการรู้สารสนเทศ พบว่า ตัวแปร
อิสระทัง้ หมดอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตามอย่าง
ไม่ มีนั ย ส าคัญ ทางสถิติ (ตารางที่ 3) โดยมีส ัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์พหุคณ
ู เท่ากับ 0.147 และมีค่า P = 0.665
ปั จจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีไม่สมั พันธ์
กับสัดส่วนการนาเข้าข้อมูลฯ อาจมีสาเหตุจากประสบการณ์
การทางานและการใช้งานโปรแกรม E-logistic (ตารางที่ 1)
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เช่น อายุราชการที่มาก ผ่านการอบรมการใช้งานหลายครัง้
ความถี่ท่ผี ู้ใช้งานได้สมั ผัสและใช้งานโปรแกรม E-logistic
มาเป็ น เวลายาวนาน ส่ง ผลให้ตัว อย่ า งส่ว นใหญ่ มีค วาม
คิดเห็นการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีในระดับทีส่ งู และมี
ความใกล้เคียงกัน (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทีน่ ้อย) (รูปที่ 3)
จึงทาให้ปัจจัยดังกล่าวไม่สามารถอธิบายการนาเข้าข้อมูลได้
ผู้ ใ ช้ ง านมีค วามคาดหวัง ในประสิท ธิภ าพของ
โปรแกรมอย่างมากและมีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุด (รูปที่ 3) อย่างไร
ก็ตามเทคโนโลยีใหม่มีความก้าวหน้ า อาจทาให้ผู้ใช้งาน
เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีเดิม (E-logistic) ทีถ่ ูกพัฒนาขึน้
เมื่อปี พ.ศ. 2549 (1) ทาให้ตัวอย่างเกือบทัง้ หมดยอมรับ
เทคโนโลยี E-logistic น้อยและอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน ซึง่
สอดคล้องตามวัฏจักรหรือวงจรชีวติ ของเทคโนโลยี (25) จึง
ทาให้ปัจจัยดังกล่าวไม่สามารถอธิบายการนาเข้าข้อมูลได้
การสรรหาเทคโนโลยีสมัย ใหม่ เ พื่อ มาทดแทน หรือ การ
ปรับปรุงเทคโนโลยีให้มคี วามทันสมัยอย่างสม่ าเสมอ โดย
การสร้างความมีส่วนร่วมของผูใ้ ช้งานตัง้ แต่ขนั ้ ตอนเริ่มต้น
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้สนองตอบความต้องการ
ของผู้ใ ช้สูง สุ ด เป็ น สิ่ง ส าคัญ และต้อ งค านึ ง ถึง อย่ า งมาก
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ส าหรับ หน่ ว ยงานที่ต้ อ งคิด ค้ น ระบบสารสนเทศเพื่อ ให้
หน่วยงานอื่นหรือผูอ้ ่นื นาไปใช้งานหรือบันทึกข้อมูล
คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดไี ม่มคี วามสัมพันธ์
กับสัดส่วนการนาเข้าข้อมูลฯ อาจเกิดจากปริมาณข้อมูลที่
อยู่โปรแกรม E-logistic มีความคลาดเคลื่อนจากความเป็ น
จริงสูง ซึ่งสังเกตได้จากจานวนการนาเข้าข้อมูลสูงหรือต่ า
กว่ า จ านวนใบอนุ ญ าตที่มีท งั ้ หมดของจัง หวัด ในขณะนัน้
(ตารางที่ 2) จึ ง ท าให้ ตัว อย่ า งเกื อ บทัง้ หมดไม่ เ ห็น ว่ า
โปรแกรมมีคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี จึงทาให้ปัจจัย
ดังกล่าวไม่สามารถอธิบายการนาเข้าข้อมูลได้ นอกจากนี้
เมื่อผู้ใช้งานบันทึกข้อมูลหรือนาเข้าข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม
เพิม่ มากขึน้ เรื่อย ๆ โดยผูเ้ กีย่ วข้องไม่ดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ อาจทาให้คุณภาพ
ของข้อมูลลดต่ าลง ซึ่งสอดคล้องกับผลความคิดเห็นด้า น
การตรวจสอบได้ทม่ี คี ่าเฉลีย่ คะแนนต่าทีส่ ุด (รูปที่ 4) ดังนัน้
จึงควรมีการจัดการคุณภาพสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็ นมาตรการที่ทาให้เกิดคุณลักษณะ
ของสารสนเทศทีด่ อี ย่างยังยื
่ น

ตารางที่ 3. การวิเคราะห์ถดถอยเพื่อพยากรณ์สดั ส่วนของการนาเข้าข้อมูลใบอนุญาตด้านยาและวัตถุเสพติด1 (N = 114)
สัมประสิทธิความถดถอยที
ไ่ ม่ปรับมาตรฐาน
์
สัมประสิทธิความ
์
ตัวแปร
B
Std. Error
ถดถอยมาตรฐาน
P
ปั จจัยการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี
-0.062
0.067
-0.140
0.363
ปั จจัยคุณลักษณะของสารสนเทศทีด่ ี
-0.035
0.058
-0.090
0.544
ปั จจัยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
0.028
0.057
0.070
0.629
ปั จจัยการรูส้ ารสนเทศ
0.015
0.052
0.035
0.782
2
1: R = 0.021, F (4, 109) = 0.598, P =0.665, Durbin-Watson = 1.704
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์กบั สัดส่วนการนาเข้าข้อมูลฯ ซึง่ อาจมีสาเหตุ
เนื่ อ งจากในปั จ จุ บ ัน คอมพิว เตอร์แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ มี
ความก้า วหน้ า ทางเทคโนโลยีและมีประสิท ธิภาพสูง คน
ทัวไปสามารถเข้
่
าถึงอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ทท่ี างานหรือสถานทีอ่ ่นื ๆ และส่วนใหญ่มี
เป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัวอยู่แล้ว ซึง่ สังเกตได้จากร้อยละจานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจานวนผูใ้ ช้งานโปรแกรมมีสดั ส่วนที่
สูง (รูปที่ 1) ประกอบกับความคิดเห็นด้านฮาร์ดแวร์อยู่ใน
เกณฑ์ร ะดับ ปานกลาง (รู ป ที่ 2) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ข้อ
กาหนดการใช้โปรแกรม E-logistic เครื่องคอมพิวเตอร์ต้อง
มีระบบปฏิบตั กิ ารเป็ น Windows XP Professional Service
Pack 2-3 เท่ า นั น้ (26) ส่ ง ผลให้ เ ครื่อ งคอมพิว เตอร์ ใ น
ปั จจุบนั ทีม่ รี ะบบปฏิบตั กิ ารรุ่นใหม่กว่าไม่สามารถใช้งานกับ
โปรแกรมส่งผลต่อการนาเข้าข้อมูล จึงทาให้ตวั อย่างส่วน
ใหญ่ ไม่เห็นว่า โปรแกรมมีคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี
จึงทาให้ปัจจัยดังกล่าวไม่สามารถอธิบายการนาเข้าข้อมูลได้
แต่ อย่างไรก็ตามปั ญหาด้านบุคลากรกลายเป็ นประเด็นที่
สาคัญ เนื่ อ งจากผลความคิด เห็น ด้า นบุค ลากรมีค่ า เฉลี่ย
คะแนนต่ า ที่สุด (รูป ที่ 2) และร้อ ยละของจานวนผู้ใช้งาน
โปรแกรมเทียบกับจานวนบุคลากรทัง้ หมดซึ่งมีสดั ส่ว นที่
น้อย (รูปที่ 1) ประกอบกับปั ญหาเรื่องภาระงานซึง่ แสดงให้
เห็นจากค่าเฉลีย่ ภาระงานทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมายต่อคน
มีจ านวนมาก (ตารางที่ 1) ดัง นั น้ ปั ญ หาด้า นบุ ค ลากร
สมควรจะต้องพิจารณาแก้ไขปั ญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป
ปั จจัยการรู้สารสนเทศไม่สมั พันธ์กบั สัดส่วนการ
นาเข้าข้อมูลฯ ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องจากบุคลากรทัง้ หมดมี
ความเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากการ
ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากโปรแกรม E-logistic เพื่อสนับสนุ น
ภารกิจงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมากอยู่

VIF
2.603
2.443
2.307
1.726

แล้ว ซึง่ สังเกตได้จากความคิดเห็นด้านการกาหนดภารกิจที่
มีคะแนนสูงที่สุด (รูปที่ 5) แต่กลับพบว่าความคิดเห็นด้าน
การประเมินสารสนเทศมีคะแนนต่ าที่สุด (รูปที่ 5) สะท้อน
ให้ เ ห็น ถึ ง ผลการประเมิน สารสนเทศจากโปรแกรม Elogistic ว่ายังไม่มคี วามเหมาะสมเพียงพอต่ อการนาไปใช้
งาน ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับปั ญหาคุณภาพของข้อมูลที่
ได้กล่าวไว้แล้ว ตัวอย่างส่วนใหญ่ อาจมีความคิดเช่นนี้ ใน
ระดับที่ใกล้เคียงกัน จึงทาให้ปัจจัยดังกล่าวไม่สมั พันธ์ต่อ
การนาเข้าข้อมูล อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้เกิดการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ การรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
กลางและเร่งสร้างการบูรณาการสารสนเทศร่วมกันระหว่าง
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ฝ่ าย จะท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท ั ง้ ต่ อ
หน่วยงานของตนเองและเพื่อประโยชน์สว่ นรวม

สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ผูใ้ ช้งานระบบ E-logistic รายงานว่า องค์ประกอบ
ของระบบสารสนเทศ การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ของ
ตน คุณลักษณะของสารสนเทศทีด่ ขี อง E-logistic และการรู้
สารสนเทศของตนนัน้ อยู่ในระดับทีด่ ี แต่ปัจจัยเหล่านี้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั สัดส่วนการนาเข้าข้อมูล อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป จึงสมควรมีการศึกษา
ถึงปั จจัยความไม่พงึ พอใจหรือปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการ
ใช้งานระบบสารสนเทศหรือปั จจัยเชิงลบซึง่ เป็ นปั ญหาแฝง
อยู่ เพื่อ น าข้อ มู ล ไปปรับ ปรุ ง การบริห ารสารสนเทศใน
ลัก ษณะขอความร่ ว มมือ จากหน่ ว ยงานอื่น ซึ่ง ไม่ ใ ช่ ส าย
บัง คับ บัญ ชา โดยส่ง เสริม ปั จ จัย เชิ ง บวกและเป็ น การลด
ปั จจัยเชิงลบ เพื่อความมุ่งหมายให้ขอ้ มูลสารสนเทศอันเป็ น
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์
สุขภาพมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากทีส่ ดุ
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