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และวตัถุเสพตดิ (E-logistic) วิธีการศึกษา: การวจิยันี้เป็นการศกึษาเชงิส ารวจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยเกบ็ขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามจากประชากรซึง่เป็นผูใ้ชง้านโปรแกรม E-logistic ของงานใบอนุญาตดา้นยาและวตัถุเสพตดิในสว่นภูมภิาคจ านวน 
302 คน ตวัแปรอสิระที่วดัในแบบสอบถาม ได้แก่ ลกัษณะทางประชากร องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คุณลกัษณะของ
สารสนเทศที่ด ีการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ีและการรู้สารสนเทศ ตวัแปรตามที่เกบ็จากฐานขอ้มูล คอื สดัส่วนของขอ้มูล
ใบอนุญาตทีน่ าเขา้สู่ฐานขอ้มูลต่อใบอนุญาตทัง้หมดของแต่ละจงัหวดั ผลการศึกษา: อตัราการตอบกลบัแบบสอบถามเท่ากบั
ร้อยละ 43.38 (131 คน) มธัยฐานของสดัส่วนการน าเขา้ขอ้มูลจากส่วนภูมภิาค (95 % CI) คอื 1.120 (0.982-1.187) เท่าของ
จ านวนใบอนุญาตทัง้หมดของแต่ละจงัหวดั ผูใ้ชง้านระบบ E-logistic รายงานว่า องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ การยอมรบั
และการใชเ้ทคโนโลยขีองตน คุณลกัษณะของสารสนเทศทีด่ขีอง E-logistic และการรูส้ารสนเทศของตนนัน้ อยู่ในระดบัทีด่ ีแต่
ปัจจยัเหล่านี้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัสดัส่วนการน าเขา้ขอ้มลูอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P =0.665) สรปุ: ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิ
ถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการน าเขา้ขอ้มลูโดยเฉพาะอย่างยิง่ปัญหาและอุปสรรคในการน าเขา้ขอ้มลู 
ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศ การน าเขา้ขอ้มลู ใบอนุญาต ยา วตัถุเสพตดิ 
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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 E-
logistic.  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 
 

บทน า 
ระบบสารสนเทศโลจสิตกิสด์า้นผลติภณัฑส์ุขภาพ

หรือโปรแกรม E-logistic (1) เป็นโปรแกรมซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พฒันาขึ้นเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลการอนุญาต รับแจ้ง จดแจ้ง ขึ้นทะเบียน ฯลฯ 
ตามภารกจิการก ากบัดูแลผลติภณัฑก์่อนออกสู่ตลาด (pre-
marketing) โดยมีเจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็นผูใ้ชง้านโปรแกรมเพื่อจดัเกบ็และน าเขา้ขอ้มูลดงักล่าว
ภายในจังหวัดของตนเข้าสู่ โปรแกรม ความสมบูรณ์

ครบถ้วนของการน าเข้าข้อมูลสู่โปรแกรมช่วยส่งเสริม
ภารกจิงานคุ้มครองผูบ้รโิภคและเฝ้าระวงัผลติภณัฑย์าและ
วตัถุเสพติด ท าใหพ้นักงานเจา้หน้าทีส่ามารถใชข้อ้มูลเพื่อ
พิจารณาด าเนินการทางกฎหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ทัง้ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้บริโภคและสถานพยาบาล 
เพราะท าให้ผู้ใช้งานกลุ่มนี้สามารถเขา้ถงึและสบืค้นขอ้มูล
สถานทีผ่ลติ ขาย หรอืจ าหน่าย น าหรอืสัง่ผลติภณัฑย์าและ
วัตถุเสพติดได้ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ
น าเขา้ผลติภณัฑ์ยาและวตัถุเสพตดิ โดยเพิม่ความสะดวก
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ในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างด่าน
ศุลกากรมคีวามสะดวกรวดเรว็ในกระบวนการท างาน (2) 

งานวจิยัก่อนหน้านี้ได้พบ 5 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ใช้งานและการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศ ดังนี้  1) 
ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุราชการ ปริมาณภาระงาน 
จ านวนครัง้การเขา้อบรมการใชง้าน และความถี่การใชง้าน
ต่อเดอืน มผีลต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ (3-8) 2) ปัจจยั
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ พบว่า  ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ (9-11) บุคลากร และ
กระบวนการ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งหากขาด
องค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบคอมพิวเตอร์จะไม่
สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ (3, 5, 8, 10, 12-14) 
3) ปัจจยัการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยี การศึกษาเชงิ
พฤตกิรรมมนุษยพ์บว่า ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (7) 
ความคาดหวงัในความพยายามเพื่อเรยีนรู้วธิแีละขัน้ตอน
การใชง้าน อทิธพิลทางสงัคม (3) สิง่อ านวยความสะดวกใน
การใชง้าน แรงจูงใจดา้นความบนัเทงิซึง่เกดิความสบายใจ
เมื่อใช้งาน (3) ต้นทุนหรือความคุ้มค่าเทยีบกบัการลงทุน 
(14) และความเคยชินของผู้ใช้งาน สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมของผู้ใช้งานว่าจะยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้หรือไม่ (15-17) 4) ปัจจัยคุณลักษณะของ
สารสนเทศทีด่ ีเป็นสิง่ทีต่อ้งพจิารณาก่อนน าขอ้มลูไปใชง้าน
ได้แก่ ความเที่ยงตรง (18) ความทนัต่อความต้องการใช้ 
ความสมบูรณ์ครอบคลุม (19) การสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ช ้(3) และการตรวจสอบได ้เพื่อใหน้ าขอ้มูล
ไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชส้งูสุด 
รวมถงึผูบ้รหิารสามารถน าไปประกอบการตดัสนิใจต่อไปได ้
(11, 20, 21) และ 5) ปัจจัยการรู้สารสนเทศ เป็นความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะทีส่ามารถคดัเลอืก แยกแยะ หรอื
เปรยีบเทยีบขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ตามทีต่นเองสนใจหรอื
ต้องการได ้โดยรวมถงึการก าหนดขอบเขตขอ้มลูทีต่อ้งการ 
การสืบค้น การค้นหา และการน ามาประมวลผลเพื่อ
สนับสนุนและใชง้านใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและสว่นรวม 
(22-24) การรู้สารสนเทศมีขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ตอนการ
ก าหนดภารกิจ ขัน้ตอนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตรงจุด 
ขัน้ตอนการประเมนิสารสนเทศ และขัน้ตอนการบูรณาการ
วถิกีารใชง้าน (22) 

การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อสดัส่วนการน าเขา้ขอ้มูลสู่โปรแกรม E-logistic ด้านงาน

ใบอนุญาตด้านยาและวตัถุเสพติดจากผู้ปฏบิตัิงานในส่วน
ภูมิภาค ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าข้อเสนอเชิง
นโยบายส าหรบัการบรหิารจดัการสารสนเทศในลกัษณะการ
ขอความร่วมมอืหน่วยงานอื่นซึง่ไม่ใช่สายบงัคบับญัชา เพื่อ
ร่วมจดัเกบ็และน าเขา้ขอ้มูลสู่ระบบสารสนเทศใหเ้กดิความ
สมบรูณ์ครบถว้นในอนาคตได ้
 
วิธีการวิจยั 
 งานวจิยันี้ไดร้บัการอนุมตัใิหด้ าเนินการศกึษาวจิยั 
จากคณะกรรมการพจิารณาการศกึษาวจิยัในคน กระทรวง
สาธารณสขุ รหสัโครงการ Ref. no. 52/2558 เอกสาร
เลขที4่/2559 โดยมรีะเบยีบวธิวีจิยัดงัต่อไปนี้ 
  ตวัอยา่ง 

ตัวอย่างในการศึกษา คือ ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขทุกคนรวม 302 คนที่สงักัดกลุ่มงานคุ้มครอง
ผูบ้รโิภคและเภสชัสาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั
ทัง้ 76 จงัหวดั ที่มสีทิธิก์ารเขา้ใช้งานโปรแกรม E-logistic 
และใชง้านโปรแกรมอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อเดอืน และยนิยอม
เขา้ร่วมการวจิยั  

การเกบ็ข้อมูลและตวัแปร 
การวิจยันี้เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณแบบตัดขวาง 

โดยเกบ็ขอ้มูลจ านวนใบอนุญาตดา้นยาและวตัถุเสพตดิ 10 
ประเภทในโปรแกรม E- logistic ระบบงานยา ได้แก่  
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ใบอนุญาตขายยาแผน
ปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสรจ็ทีไ่ม่ใช่ยาอนัตรายหรอืควบคุม
พิเศษ ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสรจ็
ส าหรบัสตัว ์ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ ใบอนุญาตผลติ
ยาแผนปัจจุบนั ใบอนุญาตผลติยาแผนโบราณ ใบอนุญาต
น าหรอืสัง่ยาแผนปัจจุบนัเขา้มาในราชอาณาจกัร ใบอนุญาต
น าหรอืสัง่ยาแผนโบราณเขา้มาในราชอาณาจกัร ใบอนุญาต
จ าหน่ายยาเสพตดิใหโ้ทษในประเภท 3 และใบอนุญาตขาย
วตัถุออกฤทธิใ์นประเภท 3 หรอืประเภท 4 

ผู้ วิ จ ั ย ยั ง ใ ช้ แ บบสอบถ าม เพื่ อ เ ก็ บ ข้อ มู ล 
แบบสอบถามพฒันาโดยผูว้จิยัและผ่านการตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านที่รับราชการใน
ต าแหน่งเภสชักร สงักดัส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา มาแลว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี แบบสอบถามประกอบไปดว้ย 
4 ส่วน ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
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ระดบัการศกึษา ต าแหน่งปัจจุบนั หน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน อายุราชการ จ านวนครัง้ทีเ่คย
เข้าอบรมการใช้งานโปรแกรม และจ านวนครัง้การใช้งาน
โปรแกรมต่อเดือน ส่วนที่  2 สอบถามปริมาณข้อมูล
ใบอนุญาตและปัจจยัองคป์ระกอบระบบสารสนเทศทีม่อียู่ใน
หน่วยงาน ไดแ้ก่ จ านวนของใบอนุญาตดา้นยาและวตัถุเสพ
ติด จ านวนคอมพวิเตอร์ เครื่องพมิพ์ และจ านวนผู้ใช้งาน
ระบบ สว่นที ่3 สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัทีศ่กึษา 
ได้แก่ ปัจจัยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 14 ข้อ 
ปัจจัยคุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี 8 ข้อ ปัจจัยการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี 5 ข้อ และปัจจัยด้านการรู้
สารสนเทศ 13 ข้อ ในส่วนนี้เป็นแบบวดั 7 ระดบัจาก ไม่
เหน็ด้วยมากที่สุด ไม่เหน็ด้วยมาก ไม่เหน็ดว้ย เฉยๆ เหน็
ดว้ย เหน็ดว้ยมาก และเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ ระยะเวลาการเกบ็
ขอ้มลู 3 เดอืน ตัง้แต่มกราคมถงึมนีาคม พ.ศ. 2559  

ตัวแปรตาม ได้แก่ สดัส่วนการน าเข้าข้อมูลหรือ
จ านวนรายการขอ้มูลใบอนุญาตที่น าเขา้และปรากฏอยู่ ใน
ระบบต่อจ านวนรายการขอ้มลูใบอนุญาตทัง้หมดในจงัหวดัที่
ทราบจากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ตัวแปรอิสระ 
ได้แก่ ปัจจยัองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ปัจจยัการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ปัจจัยคุณลักษณะของ
สารสนเทศทีด่ ีและปัจจยัการรูส้ารสนเทศ  

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติเิชงิพรรณนาเพื่อสรุปตวั

แปรต่าง ๆ ในการวิจยั และใช้การถดถอยพหุคูณโดยวิธี 
enter เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปร
ตาม ค่า P < 0.05 บ่งชี้ว่ามคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติ กรณีที่ผู้ตอบตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลไม่
ครบถ้วน ผู้ศกึษาจดัการขอ้มูลที่ขาดหายด้วยวธิ ีpairwise 
โดยการตดัขอ้มลูเฉพาะคู่ตวัแปรทีข่าดหาย  

 
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไป 
 อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม คือ ร้อยละ 
43.38 (131 คน) จาก 61 จงัหวดั ตารางที ่1 แสดงลกัษณะ
ของตัวอย่าง ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 
75.57 มัธยฐานของอายุ  (พิสัยระหว่างควอไทล์หรือ 
interquartile range. IQR) คือ 36 (28-41) ปี ตัวอย่างร้อย
ละ 78.46 จบการศกึษาระดบัปรญิญาโท มธัยฐานของอายุ
ราชการ (IQR) คอื 12 (4-8) ปี รอ้ยละ 57.36 ด ารงต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ มัธยฐานของจ านวน
ภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย (IQR) คอื 4 (2-10) งานต่อคน  
มธัยฐานของจ านวนครัง้ทีเ่คยเขา้อบรมการใชง้านโปรแกรม 
E-logistic (IQR) คอื 2 (1-3) ครัง้ต่อคน มธัยฐานของจ านวน

        
ตารางท่ี 1. ขอ้มลูลกัษณะของตวัอย่าง 

ขอ้มลูลกัษณะของประชากร จ านวน(คน) รอ้ยละ 
เพศ   

ชาย 32 24.43 
หญงิ 99 75.57 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
ปรญิญาตรหีรอืน้อยกว่า 27 20.77 
ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า 103 79.23 

อายุ (ปี)   
< 30 39 31.71 
30-39 49 39.84 
≥ 40 35 28.46 

อายุราชการ (ปี)   
< 8 43 34.13 
8-15 43 34.13 
≥ 16 40 31.75 
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       ตารางท่ี 1. ขอ้มลูลกัษณะของตวัอย่างทีศ่กึษา (ต่อ) 
ขอ้มลูลกัษณะของประชากร จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ต าแหน่ง   

ระดบัปฏบิตังิาน (ประเภททัว่ไป) 7 5.43 
ระดบัช านาญงานขึน้ไป (ประเภททัว่ไป) 8 6.20 
ระดบัปฏบิตักิาร (ประเภทวชิาการ) 37 28.68 
ระดบัช านาญการขึน้ไป (ประเภทวชิาการ) 77 59.69 

ประเภทภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย   
ก ากบัดแูลยาก่อนออกสูต่ลาด 73 56.59 
ก ากบัดแูลอาหารก่อนออกสูต่ลาด 73 56.59 
ก ากบัดแูลอาหารหลงัออกสูต่ลาด 64 49.61 
ก ากบัดแูลยาหลงัออกสูต่ลาด 60 46.51 
ก ากบัดแูลวตัถุเสพตดิก่อนออกสูต่ลาด 57 44.19 
ก ากบัดแูลเครื่องส าอางก่อนออกสูต่ลาด  53 41.09 
ก ากบัดแูลวตัถุอนัตรายก่อนออกสูต่ลาด  52 40.31 
ก ากบัดแูลเครื่องส าอางหลงัออกสูต่ลาด  47 36.43 
ก ากบัดแูลวตัถุเสพตดิหลงัออกสูต่ลาด 46 35.66 
ก ากบัดแูลวตัถุอนัตรายหลงัออกสูต่ลาด  43 33.33 
ก ากบัดแูลเครื่องมอืแพทยก์่อนออกสูต่ลาด 39 30.23 
ก ากบัดแูลเครื่องมอืแพทยห์ลงัออกสูต่ลาด 27 20.93 
งานจดัซือ้ร่วม บรหิารคลงัยาและเวชภณัฑ ์ 11 8.53 
งานพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล 7 5.43 

จ านวนภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายต่อคน   
< 4  44 33.59 
4-7  59 45.04 
≥ 8  28 21.37 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้รบัการอบรมใชง้านโปรแกรม   
< 2  52 44.07 
2 -3  45 38.14 
≥ 4  21 17.80 

จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ใชง้านโปรแกรมต่อเดอืน   
< 7  43 33.33 
7-14  33 25.58 
≥ 15  53 41.09 

 
ครัง้การเขา้ใช้งานโปรแกรม (IQR) คอื 10 (4, 20) ครัง้ต่อ
คนต่อเดอืน 
ข้อมูลของหน่วยงาน 
 จากรูปที่ 1 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสขุ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั มจี านวนบุคลากร

ทัง้หมดเฉลีย่ คอื 13.46 ± 5.06 คน ค่าเฉลีย่จ านวนผูใ้ชง้าน
โปรแกรม คือ 1.82±1.37 คน ค่าเฉลี่ยจ านวนเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ละเครื่องพมิพ ์คอื 2.95±1.95 และ 1.76±1.01 
เครื่ องตามล าดับ ค่ า เฉลี่ยร้อยละของจ านวนเครื่อง
คอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพ ์แลผูใ้ชง้านโปรแกรมเทยีบกบั
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จ านวนบุคลากรทัง้หมด คือ ร้อยละ 27.17±16.28 ร้อยละ 
15.74±11.70 และรอ้ยละ 14.74±12.37 ตามล าดบั (รปูที ่1) 
 
สดัส่วนการน าเข้าข้อมูล 

ขอ้มูลจาก 61 จงัหวดัที่ใหข้อ้มูลการน าเขา้ขอ้มูล
และจ านวนใบอนุญาต พบว่า  มัธยฐานของจ านวน

ใบอนุญาตรวม 10 ประเภท ( IQR) คือ 174 (105-297) 
รายการต่อจงัหวดั มธัยฐานของขอ้มูลใบอนุญาดงักล่าวที่
น าเข้าสู่โปรแกรมแล้ว (IQR) คือ 168 (112-319) รายการ 
ต่อจงัหวดั มธัยฐานของสดัส่วนการน าเขา้ขอ้มูลต่อจงัหวดั 
(IQR) คอื 1.120 (0.982-1.187) เท่าของจ านวนใบอนุญาต
ทัง้หมด (ตารางที ่2) 

  
ตารางท่ี 2. จ านวนและสดัสว่นการน าเขา้ขอ้มลูสูโ่ปรแกรม E-logistic ใน 61 จงัหวดั 

 จ านวนใบอนุญาตทัง้หมด 
จ านวนใบอนุญาตทีน่ าเขา้

สูโ่ปรแกรม 
สดัสว่นการน าเขา้ขอ้มลู

สูโ่ปรแกรม 
ประเภทใบอนุญาต รวม มธัยฐาน (IQR)1 รวม มธัยฐาน (IQR)1 (95%CI ของมธัยฐาน) 

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั 9,861 97(58-174) 9,585 87(53-191) 1.12(0.94-1.20) 
ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะ
ยาบรรจุเสรจ็ทีไ่มใ่ชย่าอนัตรายหรอื
ควบคุมพเิศษ 

2,216 30(16-47) 2,000 32(12-42) 1.06(1.00-1.13) 

ใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะ
ยาบรรจุเสรจ็ส าหรบัสตัว ์

547 7(3-13) 527 7(1-13) 1.13(1.00-1.27) 

ใบอนุญาตขายยาแผนโบราณ 1,299 15(10-26) 1,286 14(8-29) 1.12(1.00-1.25) 
ใบอนุญาตผลติยาแผนปัจจุบนั 32 0(0-0) 91 0(0-0) 1.67(1.00-2.75) 
ใบอนุญาตผลติยาแผนโบราณ 499 4(2-12) 594 6(3-13) 1.08(1.00-1.22) 
ใบอนุญาตน าหรอืสัง่ยาแผนปัจจบุนั
เขา้มาในราชอาณาจกัร 

112 0(0-0) 116 0(0-0) 1.00(0.71-1.33) 

ใบอนุญาตน าหรอืสัง่ยาแผนโบราณ
เขา้มาในราชอาณาจกัร 

34 0(0-0) 18 0(0-0) 0.75(0.00-1.00) 

ใบอนุญาตจ าหน่ายยาเสพตดิใหโ้ทษ
ในประเภท3 

349 3(0-9) 298 1(0-6) 1.00(0.10-1.50) 

ใบอนุญาตขายวตัถุออกฤทธิใ์น
ประเภท3หรอืประเภท4 

574 7(2-11) 516 3(0-14) 1.00(0.16-1.33) 

รวมทุกใบอนุญาต 15,526 174(105-297) 15,031 168(112-319) 1.12(0.98-1.19) 
1: มธัยฐานและค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(interquartile range) ของใบอนุญาตในแต่ละจงัหวดั 
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ปัจจยัท่ีศึกษา 

จากรูปที่ 2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศมี
ค่าเฉลีย่ 4.29±1.10 (จากคะแนนเตม็ 7) ความคดิเหน็ตาม
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทีม่คีะแนนมากที่สุด คอื 
ขอ้มลูและสารสนเทศ ค่าเฉลีย่คอื 4.79 ± 1.36 รองลงมาคอื 
ซอฟตแ์วร ์(4.45 ± 1.33) และฮารด์แวร ์ค่าเฉลีย่คอื 4.18 ± 
1.46 

จากรูปที่ 3 ค่าเฉลี่ยปัจจยัการยอมรบัและการใช้
เทคโนโลย ีคอื 4.19 ± 0.99 (จากคะแนนเตม็ 7) ประเดน็ที่
ได้คะแนนมากที่สุด คือ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ 
ค่าเฉลี่ยคือ 4.59 ± 1.48  รองลงมาคือสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการใชง้าน ค่าเฉลีย่คอื 4.29 ± 1.44 และอทิธพิล
ทางสงัคม ค่าเฉลีย่คอื 4.28 ± 1.29  

จากรูปที ่4 ค่าเฉลีย่คะแนนปัจจยัคุณลกัษณะของ
สารสนเทศทีด่ ีคอื 4.35 ± 1.13 คะแนน (จากคะแนนเตม็ 7) 
คุณลกัษณะของสารสนเทศที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ การ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ค่าเฉลีย่คอื 4.44 ± 
1.47 รองลงมาคือ ความสมบูรณ์ครอบคลุม ค่าเฉลี่ยคือ 
4.43 ± 1.36 และความเทีย่งตรง ค่าเฉลีย่คอื 4.42 ± 1.42  

จากรูปที่ 5 ค่าเฉลี่ยปัจจัยการรู้สารสนเทศ คือ 
4.41 ± 1.04 (จากคะแนนเตม็ 7) การรูส้ารสนเทศประเดน็ที่
ได้คะแนนมากที่สุด คือ การก าหนดภารกิจ  ค่าเฉลี่ยคือ  
4.87 ± 1.09 รองลงมาคือ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลตรงจุด 
ค่าเฉลี่ยคอื 4.36 ± 1.30 และ การบูรณาการวถิีการใชง้าน 
ค่าเฉลีย่ คอื 4.05 ± 1.36  
 
ผลการวิเคราะหถ์ดถอย 

ผลการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณูเพื่ออธบิายสดัสว่น
การน าเขา้ขอ้มลูใบอนุญาตฯ เขา้สู่โปรแกรม มตีวัแปรอสิระ 
ได้แก่ ปัจจยัองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ปัจจยัการ
ยอมรับและการใช้เทคโนโลยี ปัจจัยคุณลักษณะของ
สารสนเทศที่ดี และปัจจยัการรู้สารสนเทศ พบว่า ตัวแปร
อสิระทัง้หมดอธบิายความแปรปรวนของตวัแปรตามอย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) โดยมีสัมประสิทธิ ์
สหสมัพนัธพ์หุคณูเท่ากบั 0.147 และมคี่า P = 0.665  

ปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยไีม่สมัพนัธ์
กบัสดัสว่นการน าเขา้ขอ้มลูฯ อาจมสีาเหตุจากประสบการณ์
การท างานและการใชง้านโปรแกรม E-logistic (ตารางที ่1) 
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เช่น อายุราชการที่มาก ผ่านการอบรมการใชง้านหลายครัง้ 
ความถี่ที่ผู้ใช้งานได้สมัผสัและใช้งานโปรแกรม E-logistic 
มาเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
คดิเหน็การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยใีนระดบัทีส่งูและมี
ความใกลเ้คยีงกนั (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทีน้่อย) (รูปที่ 3) 
จงึท าใหปั้จจยัดงักล่าวไมส่ามารถอธบิายการน าเขา้ขอ้มลูได ้ 

ผู้ใช้งานมีความคาดหวังในประสิทธิภาพของ
โปรแกรมอย่างมากและมคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ด (รูปที ่3) อย่างไร
ก็ตามเทคโนโลยีใหม่มีความก้าวหน้า อาจท าให้ผู้ใช้งาน
เปรยีบเทยีบกบัเทคโนโลยเีดมิ (E-logistic) ทีถู่กพฒันาขึน้
เมื่อปี พ.ศ. 2549 (1) ท าให้ตัวอย่างเกือบทัง้หมดยอมรบั
เทคโนโลย ีE-logistic น้อยและอยู่ในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั ซึง่
สอดคลอ้งตามวฏัจกัรหรอืวงจรชวีติของเทคโนโลย ี(25) จงึ
ท าให้ปัจจยัดงักล่าวไม่สามารถอธบิายการน าเขา้ขอ้มูลได้ 
การสรรหาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อมาทดแทน หรือการ
ปรบัปรุงเทคโนโลยใีห้มคีวามทนัสมยัอย่างสม ่าเสมอ โดย
การสร้างความมสี่วนร่วมของผูใ้ชง้านตัง้แต่ขัน้ตอนเริ่มต้น
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใหส้นองตอบความต้องการ
ของผู้ใช้สูงสุด เป็นสิ่งส าคัญและต้องค านึงถึงอย่างมาก

ส าหรับหน่วยงานที่ต้องคิดค้นระบบสารสนเทศเพื่อให้
หน่วยงานอื่นหรอืผูอ้ื่นน าไปใชง้านหรอืบนัทกึขอ้มลู  

คุณลกัษณะของสารสนเทศที่ดไีม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัสดัส่วนการน าเขา้ขอ้มูลฯ อาจเกดิจากปรมิาณขอ้มูลที่
อยู่โปรแกรม E-logistic มคีวามคลาดเคลื่อนจากความเป็น
จรงิสูง ซึ่งสงัเกตได้จากจ านวนการน าเขา้ขอ้มูลสูงหรอืต ่า
กว่าจ านวนใบอนุญาตที่มีทัง้หมดของจังหวัดในขณะนัน้ 
(ตารางที่ 2) จึงท าให้ตัวอย่างเกือบทัง้หมดไม่เห็นว่า 
โปรแกรมมคีุณลกัษณะของสารสนเทศที่ด ีจึงท าให้ปัจจยั
ดงักล่าวไม่สามารถอธบิายการน าเขา้ขอ้มูลได้ นอกจากนี้
เมื่อผู้ใช้งานบนัทึกข้อมูลหรือน าเขา้ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม
เพิม่มากขึน้เรื่อย ๆ โดยผูเ้กีย่วขอ้งไม่ด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอ อาจท าให้คุณภาพ
ของข้อมูลลดต ่าลง ซึ่งสอดคล้องกบัผลความคิดเห็นด้าน
การตรวจสอบไดท้ีม่คี่าเฉลีย่คะแนนต ่าทีสุ่ด (รปูที ่4) ดงันัน้ 
จงึควรมกีารจดัการคุณภาพสารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ
และต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นมาตรการที่ท าให้เกดิคุณลกัษณะ
ของสารสนเทศทีด่อีย่างยัง่ยนื 
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ตารางท่ี 3. การวเิคราะหถ์ดถอยเพื่อพยากรณ์สดัสว่นของการน าเขา้ขอ้มลูใบอนุญาตดา้นยาและวตัถุเสพตดิ1 (N = 114) 

ตวัแปร 

สมัประสทิธิค์วามถดถอยทีไ่ม่ปรบัมาตรฐาน 
สมัประสทิธิค์วาม
ถดถอยมาตรฐาน P VIF B Std. Error 

ปัจจยัการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี -0.062 0.067 -0.140 0.363 2.603 
ปัจจยัคุณลกัษณะของสารสนเทศทีด่ ี -0.035 0.058 -0.090 0.544 2.443 
ปัจจยัองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศ 0.028 0.057 0.070 0.629 2.307 
ปัจจยัการรูส้ารสนเทศ 0.015 0.052 0.035 0.782 1.726 
1: R2 = 0.021, F (4, 109) = 0.598, P =0.665, Durbin-Watson = 1.704 
 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ ข อ ง ร ะบ บส า ร ส น เ ทศ ไ ม่ มี
ความสมัพนัธก์บัสดัสว่นการน าเขา้ขอ้มลูฯ ซึง่อาจมสีาเหตุ 
เนื่องจากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและมีประสิทธิภาพสูง คน
ทัว่ไปสามารถเขา้ถงึอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศได้
ง่าย ไม่ว่าจะอยู่ทีท่ างานหรอืสถานทีอ่ื่น ๆ และส่วนใหญ่มี
เป็นทรพัยส์นิสว่นตวัอยู่แลว้ ซึง่สงัเกตไดจ้ากรอ้ยละจ านวน
เครื่องคอมพวิเตอรต่์อจ านวนผูใ้ชง้านโปรแกรมมสีดัส่วนที่
สูง (รูปที่ 1) ประกอบกบัความคดิเหน็ด้านฮาร์ดแวร์อยู่ใน
เกณฑ์ระดับปานกลาง (รูปที่ 2) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ
ก าหนดการใชโ้ปรแกรม E-logistic เครื่องคอมพวิเตอรต์้อง
มรีะบบปฏบิตักิารเป็น Windows XP Professional Service 
Pack 2-3 เท่านัน้ (26) ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ปัจจุบนัทีม่รีะบบปฏบิตักิารรุ่นใหม่กว่าไม่สามารถใชง้านกบั
โปรแกรมส่งผลต่อการน าเขา้ขอ้มูล จึงท าให้ตวัอย่างส่วน
ใหญ่ไม่เหน็ว่า โปรแกรมมคีุณลกัษณะของสารสนเทศที่ดี 
จงึท าใหปั้จจยัดงักล่าวไมส่ามารถอธบิายการน าเขา้ขอ้มลูได ้
แต่อย่างไรก็ตามปัญหาด้านบุคลากรกลายเป็นประเด็นที่
ส าคัญ เนื่องจากผลความคิดเห็นด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ย
คะแนนต ่าที่สุด (รูปที่ 2) และร้อยละของจ านวนผู้ใช้งาน
โปรแกรมเทียบกบัจ านวนบุคลากรทัง้หมดซึ่งมีสดัส่วนที่
น้อย (รูปที ่1) ประกอบกบัปัญหาเรื่องภาระงานซึง่แสดงให้
เหน็จากค่าเฉลีย่ภาระงานทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายต่อคน
มีจ านวนมาก (ตารางที่ 1) ดังนัน้ ปัญหาด้านบุคลากร
สมควรจะตอ้งพจิารณาแกไ้ขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป 

ปัจจยัการรู้สารสนเทศไม่สมัพนัธ์กบัสดัส่วนการ
น าเขา้ขอ้มูลฯ ซึ่งอาจมสีาเหตุเนื่องจากบุคลากรทัง้หมดมี
ความเขา้ใจถงึความส าคญัและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการ
ใชข้อ้มูลสารสนเทศจากโปรแกรม E-logistic เพื่อสนับสนุน
ภารกจิงานคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นผลิตภณัฑส์ุขภาพมากอยู่

แลว้ ซึง่สงัเกตไดจ้ากความคดิเหน็ดา้นการก าหนดภารกจิที่
มคีะแนนสูงที่สุด (รูปที่ 5) แต่กลบัพบว่าความคดิเหน็ดา้น
การประเมนิสารสนเทศมคีะแนนต ่าที่สุด (รูปที่ 5) สะท้อน
ให้เห็นถึงผลการประเมินสารสนเทศจากโปรแกรม E-
logistic ว่ายงัไม่มคีวามเหมาะสมเพยีงพอต่อการน าไปใช้
งาน ซึ่งอาจมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัปัญหาคุณภาพของขอ้มูลที่
ได้กล่าวไว้แล้ว ตัวอย่างส่วนใหญ่อาจมีความคิดเช่นนี้ ใน
ระดบัที่ใกล้เคียงกนั จึงท าให้ปัจจยัดงักล่าวไม่สมัพนัธ์ต่อ
การน าเขา้ขอ้มูล อย่างไรกต็าม การส่งเสรมิให้เกดิการใช้
ข้อมูลสารสนเทศ การรู้ถึงการใช้ประโยชน์จากฐานขอ้มูล
กลางและเร่งสรา้งการบูรณาการสารสนเทศร่วมกนัระหว่าง
ภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย จะท าให้เกิดประโยชน์ทัง้ ต่อ
หน่วยงานของตนเองและเพื่อประโยชน์สว่นรวม 
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
 ผูใ้ชง้านระบบ E-logistic รายงานว่า องคป์ระกอบ
ของระบบสารสนเทศ การยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ีของ
ตน คุณลกัษณะของสารสนเทศทีด่ขีอง E-logistic และการรู้
สารสนเทศของตนนัน้ อยู่ในระดบัทีด่ ีแต่ปัจจยัเหล่านี้ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัสดัส่วนการน าเขา้ขอ้มูลอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิดงันัน้ในงานวจิยัครัง้ต่อไป จงึสมควรมกีารศกึษา
ถึงปัจจยัความไม่พงึพอใจหรอืปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ใชง้านระบบสารสนเทศหรอืปัจจยัเชงิลบซึง่เป็นปัญหาแฝง
อยู่  เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงการบริหารสารสนเทศใน
ลักษณะขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่สาย
บังคับบัญชา โดยส่งเสริมปัจจัยเชิงบวกและเป็นการลด
ปัจจยัเชงิลบ เพื่อความมุ่งหมายใหข้อ้มลูสารสนเทศอนัเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สขุภาพมคีวามสมบรูณ์ครบถว้นมากทีส่ดุ 
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