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บทความวิจัยชิน้นีมี้วัตถุประสงค์ 2 ประการ ประกอบดว้ย 1) เพ่ือศึกษาปัญหาในการ

จดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการ ใชง้านแอปพลเิคชนัไทยชนะ 2) เพ่ือศกึษา
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วง โควิด 19 ผ่านการใชง้านแอป
พลิเคชนัไทยชนะ งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ผูใ้หข้อ้มลูหลกัคือ ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีระดบั
ปฏิบตัิงานผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งในการปฏิบตัิงานดา้นการจดัเก็บขอ้มลูของโครงการไทยชนะผ่านการใช้
งานแอปพลิเคชันไทยชนะ ของส านักงานป้องกันและควบคุมโรค  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้ง ดว้ยวิธีการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณแ์ละการวิเคราะหข์อ้มลูจากเอกสารและดว้ยการ
วิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิจยัพบว่า การจดัเก็บขอ้มลูมีปัญหาในเรื่องความรวดเรว็และความเป็นปัจจบุนั
ของขอ้มลู ความสมบรูณข์องขอ้มลู และปัญหาในเรือ่งของการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูเป็นหลกั 
โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาหลกัๆคือ เรื่องของระบบท่ีขดัขอ้งในการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชันไทยชนะ 
และจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านท่ีมีจ านวนมากท าใหก้ารเขา้ใชง้านมีปัญหาและตวัระบบแอปพลิเคชนัไทยชนะไม่
มีตวัคดักรองขอ้มลูท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดจ้ดัเก็บมาวา่มีความถกูตอ้งหรอืไม่ จงึเกิดปัญหา
ในการน าขอ้มูลไปใชใ้นติดตามผูมี้ความเสี่ยงต่อไป ดงันัน้หากไดมี้การพฒันาและปรบัปปรุงระบบการ
จดัเก็บขอ้มลูจะท าใหก้ารจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการ ใชง้านแอปพลเิค
ชนัไทยชนะใหมี้ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้และตอบสนองตอ่วตัถปุระสงคข์องการใชง้านมากยิ่งขึน้ตอ่ไป 
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The objectives of this research are as follows: (1) to study the problem of storing 

accompanying data in surveillance during the COVID-19 period through the use of the Thai 
Chana application; (2) to study the factors affecting the problem; and to collect information for 
surveillance during the COVID-19 period through the use of the Thai Chana application. This 
study was qualitative research. The key informants were the executives who were assigned to 
take responsibility for the Thai Chana project, staff at the operational level, the people involved 
in the data collection operations of the Thai Chana Project or storing data through the use of 
the Thai Chana application in the Office of Disease Prevention and Control by the structured 
interview method by analyzing the data from the interview form and analyzing the data from 
the documents. The results showed that data storage had issues with the speed and the 
current of the data. The aspect of data integrity and the problem of data validation were the 
main factors affecting the problem regarding the delay in the use of the Thai Chana 
application. There was a crash of the Thai Chana application and a large number of users, 
causing problems with accessing the Thai Chana application system without a data filter and 
making it impossible to verify the information. There was a problem using the information to 
follow up with those who are at risk. Therefore, if the data storage system has been developed 
and improved in order to collect data for surveillance during the COVID-19 period through the 
use of the Thai Chana application to be more efficient and respond to the purpose of further 
use. 
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บทที ่1  
บทน า 

ส าหรบังานวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดเก็บ
ขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ ใน
บทนีผู้ศ้กึษากล่าวถึงความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา สง่ผลใหผู้ศ้กึษาก าหนด
วตัถปุระสงคข์องงานวิทยานิพนธ ์รวมถึงการก าหนดขอบเขตงานวิจยั ประโยชนท์ี่คาด
วา่จะไดร้บั และนิยามศพัท ์ ตามล าดบั 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันนีท้ั้งในประเทศไทยและทั่วโลกไดป้ระสบปัญหาการเกิดการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ขึน้ ถือเป็นปัญหาที่มีความส าคญัมากที่หลายประเทศทั่วโลกก าลงั
ประสบอยู่และในประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาจากการแพร่ระบากของโควิด  19 
อย่างหนกั ดงันัน้ ทางองคก์ารอนามยัโลกจึงไดอ้อกมาตรการการรบัมือการแพรร่ะบาด
ของโควิด 19 ออกเป็น 3 มาตรการใหญ่ ๆ เพ่ือน าเสนอใหห้ลาย ๆ ประเทศทั่วโลกได้
น าไปเป็นแนวทางปรบัใชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการรบัมือ และควบคมุการแพรร่ะบาดของ
โควิด 19 กบัประเทศของตนเองตอ่ไป ไดแ้ก่ 1. Test คือการตรวจสอบอาการของตนเอง
หรือคนรอบขา้งอยู่เสมอหรือเม่ือไดเ้ขา้ไปในพืน้ที่ที่มีความเสี่ยง หรือสมัผสัใกลชิ้ดผูท้ี่
ติดเชือ้หรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชือ้ และท าการกดัตวัรอดอูาการ14 วนัเพ่ือใหแ้น่ใจว่า
ปลอดภยัจากการติดเชือ้และจะไม่เป็นการแพรร่ะบาดเชือ้ต่อไปใหผู้้อื่น หรอืเขา้ท าการ
ตรวจเชือ้ที่โรงพยาบาลหรือสถานที่รบัตวัเชือ้ในระยะเวลา 4-7 วนัหลงัจากทราบว่ามี
ความเสี่ยงในการติดเชือ้และมีอาการเขา้ข่าย 2. Self-isolate คือการกักตัวเอง เม่ือมี
อาการที่บง่บอกวา่อาจจะติดเชือ้โควิด 19 หรอืไดเ้ดินทางไปยงัสถานที่เสี่ยง หรอือาจจะ
เป็นคนใกลชิ้ดกบัผูต้ิดเชือ้ เป็นแนวทางที่หลายประเทศทั่วโลกก าลงัน ามาปรบัใชต้อนนี้ 
โดยใหก้ักตัวอยู่แต่ในบา้น เวน้การออกนอกบา้น หรือพบเจอใคร นอกจากมีนัดพบ
แพทย ์ควรติดตอ่เพื่อนหรอืครอบครวัผ่านทางสื่อออนไลน ์สั่งของหรอืใชบ้รกิารเดลิเวอรี ่
ควรเลี่ยงการสมัผัสใหผู้ส้่งวางไวน้อกบา้น แลว้ควรลา้งมือใหส้ะอาดหลงัได้รบัสินคา้ 
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และขอ้ปฏิบตัิการกกัตวั ควรแยกสิ่งของหรอืของใชส้่วนตวัแยกจากผูอ้ื่นหรอืคนในบา้น 
ถา้ไม่สามารถท าได ้ควรหมั่นท าความสะอาดหอ้งนอน หอ้งน า้ หรอืพืน้ที่ต่าง ๆ ในบา้น 
หรือสิ่งของที่ผ่านการใชง้านดว้ยน า้ยาฆ่าเชือ้ หรือน า้รอ้นบ่อย ๆ หลงัใชง้านเสร็จ ใน
สว่นของการทิง้กระดาษช าระ หลงัจากผ่านการใชง้าน หรอืไอ จามใสก่ระดาษช าระหรอื
หนา้กากอนามยัที่ใชง้านแลว้ ควรแยกทิง้ออกจากถงุขยะทั่วไปที่ใชใ้นบา้นใหเ้รยีบรอ้ย 
เป็นตน้  3. Tracing เป็นระบบติดตามผูมี้ความเสี่ยงติดเชือ้ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาช่วย
ในการสืบหาผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด (Contact tracing) เป็นที่ต้องการอย่างมากส าหรับ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 ในปัจจบุนั เพราะจะช่วยในการเฝา้ระวงัและ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไดด้ี และไดมี้การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการสืบหาผู้
สมัผสัใกลชิ้ดหรอืติดตามผูมี้ความเสี่ยงมาใชม้ากมายในหลายประเทศ  

ทางประเทศไทยได้อาศัยความร่วมมือกันได้แก่ ภาครัฐบาล เอกชน และ
ประชาชน เพ่ือรว่มมือกนัแกปั้ญหาการแพรร่ะบาดของโรคติดต่อนี ้ในส่วนของรฐับาล
ไดอ้อกโครงการและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด  19 ออกมาหลาย
มาตรการ ไม่ว่าจะเป็นการจดัตัง้ศนูยบ์รหิารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) และการประกาศ
สถานการณฉ์ุกเฉินทั่วราชอาณาจกัรโดยอาศยัอ านาจตามพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพ่ือควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค ไดจ้ัดตัง้
ศูนยผ์ลิตอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19 ขัน้พืน้ฐาน ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรียนและศูนยบ์ริการ
กฎหมายและใหค้  าปรกึษาแก่ประชาชน และไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ของประชาชน และหนึ่งในโครงการที่รฐับาล
ออกมาเพ่ือควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด  19 คือ โครงการไทยชนะ  
โครงการไทยชนะ คือ การสรา้งระบบในรูปแบบแอปพลิเคชัน เพ่ือให้ประชาชนใช้
ลงทะเบียน ถือเป็นโครงการที่ออกมาใชรู้ปแบบ Tracing เป็นหนึ่งในโครงการที่ออกมา
ตามมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดขององคก์ารอนามัยโลก ที่ออกมาเป็นระบบ
ติดตามผูมี้ความเสี่ยงติดเชือ้ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการสืบหาผูท้ี่สมัผสัใกลชิ้ด 
(Contact tracing)  ซึ่งไทยชนะนั้นเป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในความดูแลของศูนยบ์ริหาร



  3 

สถานการณแ์พรร่ะบาดโควิด 19 จดัท าโดยธนาคารกรุงไทยเพื่อควบคมุและปอ้งกนัการ
แพรร่ะบาดของโควิด 19 ที่มีการระบาดอย่างแพรห่ลายมาตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 นี ้ทาง
รฐับาลจึงไดข้อความรว่มมือจากประชาชนในการลงช่ือใชง้านผ่านทาง ไทยชนะ ทัง้กบั
รา้นคา้ต่าง ๆ ที่เปิดใหบ้ริการแก่ประชาชนเขา้ใชบ้ริการและตัวประชาชนเองในการ
ลงทะเบียนการเขา้ – ออกสถานที่สาธารณะเพ่ือเป็นการควบคมุ ป้องกนัและเฝ้าระวงั
การแพรร่ะบาดของโรค จึงเนน้การใชง้านกันอย่างแพรห่ลายกับประชาชนในประเทศ
ไทยถึง90%  เพ่ือช่วยควบคมุดแูลการแพรร่ะบาดของโควิด 19 ที่จากเดิมตอ้งใชว้ิธีการ
ลงทะเบียนดว้ยมือในการกรอกขอ้มูลส่วนตัวในการเขา้ออกพืน้ที่สาธารณะ แต่ใน
ภายหลงัไดเ้ปลี่ยนเป็นใช ้ไทยชนะ ในการ Check in - out การเขา้ออกพืน้ที่สาธารณะ
แทน ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถลงทะเบียนเพ่ือรบั QR Code ไดท้ี่เว็บไซต ์www.ไทยชนะ.
com แลว้สแกน QR Code มาติดไวห้นา้รา้นเพ่ือใหป้ระชาชนที่มาใชบ้รกิารไดแ้สกน QR 

Code เพ่ือ Check in - out ผ่านทางไทยชนะ  และสามารถตรวจสอบความหนาแน่นของ
คนที่เขา้ใชง้านในพืน้ที่นัน้หรือจองคิวการใชบ้ริการ เพ่ือหลีกเลี่ยงการพบเจอกับผูค้น
และเกิดความเสี่ยงในการติดเชือ้หรือการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเพ่ือใช้ในการ
ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชือ้โควิด 19 ที่อาจเพ่ิมมากขึน้ ภายหลังจากการที่
รฐับาลออกมาตรการผ่อนปรนในระยะ 2 ออกมา เพื่อรองรบัประชาชนที่จะเขา้ใชบ้รกิาร
รา้นคา้หรอืพืน้ที่ต่าง ๆ เพ่ือใหมี้เครื่องมือที่จะใชใ้นการติดตามตวัผูท้ี่มีความเสี่ยงที่จะ
ไดร้บัเชือ้จากการสมัผสัหรอืใกลชิ้ดผูต้ิดเชือ้ และประชาชนสามารถใหค้ะแนนความพึง
พอใจต่อผูป้ระกอบการไดด้ว้ย ซึ่งไทยชนะจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลของผูเ้ขา้ใช้
บรกิารในรา้นคา้ตา่ง ๆ เม่ือตรวจพบผูต้ิดเชือ้ ทางระบบจะสามารถตรวจสอบขอ้มลูที่ได้
จดัเก็บเขา้ระบบไปยอ้นหลงัไดว้่าผูท้ี่ติดเชือ้เขา้ใชบ้รกิารในรา้นคา้ใดในวนัเวลาใดบา้ง 
และทางระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือนทางมือถือไปถึงผู้ที่ เขา้ใช้บริการรา้นคา้ในเวลา
เดียวกนัว่าอาจมีความเสี่ยงเน่ืองจากมีผูต้ิดเชือ้เขา้ใชบ้รกิารในวนัเวลาเดียวกนั เพ่ือให้
ผูท้ี่ไดร้บัSMS แจง้เตือน ท าการกกัตวัเพ่ือเฝา้ระวงัอาการและไปเขา้รบัการตรวจหาเชือ้
ไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ้่าย (ศนูยบ์รหิารสถานการณแ์พรร่ะบาดชองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 กระทรวงมหาดไทย, 2562) 
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อย่างไรก็ดีจากที่รฐับาลออกโครงการไทยชนะมาใหป้ระชาชนใชง้านนัน้มีการตัง้
ค  าถามถึงปัญหาในการใช้งานหลังจากเปิดให้ใช้งานไปไดร้ะยะเวลาหนึ่ง ว่าการที่
รฐับาลออกโครการไทยชนะ (ในรูปแบบการใชง้านผ่านแอปพลิเคชนั) จะช่วยแกปั้ญหา
การแพรร่ะบาดของโควิด 19 หรือเฝ้าระวงัการแพร่กระจายของเชือ้ไดจ้ริงหรือไม่ และ
จากการศึกษาพบว่าประชาชน79%  เช่ือว่าไม่เป็นประโยชนต์่อการป้องกันเน่ืองจาก
ประชาชนมองว่า การออกโครงการไทชนะโดยใช้วิธีเก็บขอ้มูลการเขา้ – ออกพืน้ที่
สาธารณะโดยผ่านการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะนัน้ มีปัญหาตัง้แต่ในเรื่องของ
การจัดเก็บขอ้มูลเขา้ระบบ ซึ่งเป็นการจัดเก็บขอ้มูลไดแ้ค่ วนั เวลาการเขา้-ออกและ
ขอ้มลูเบอรโ์ทรศพัทส์่วนบุคคลเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ และขอ้มูลที่จัดเก็บไปนัน้ยงัไม่มี
ความละเอียดเพียงพอ และไม่มีความเป็นปัจจุบนัของขอ้มลูและมีความยุ่งยากในการ
ใชง้านและการจดัเก็บขอ้มลูเพราะจากการที่ระบบจดัเก็บขอ้มลูจะทราบขอ้มลูเฉพาะใน
เวลาที่ประชาชาชนเขา้ใช้งานและแสกนเท่านั้นและยังเป็นการทราบขอ้มูลแค่เป็น
เฉพาะที่ ยงัไม่ครอบคลมุถึงการเดินทางหรอืพืน้ที่สาธารณะอื่น ๆ เป็นการจดัเก็บขอ้มลู
เขา้ระบบที่ไม่ตรงตามเป้าหมายการใชง้าน และจากประสการณใ์ช้งานของประชาชน
รูส้กึวา่การใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะมีปัญหาในเรือ่งของระบบที่มีจดุโหวห่ลายอย่าง 
ไม่วา่จะเป็นเรือ่งความไม่เสถียรของระบบการใชง้าน เกิดความขดัขอ้งในการใชง้าน ไม่
สามารถยอ้นดูประวตัิการเขา้ใชง้านยอ้นหลงัได ้และดูเป็นการจัดเก็บขอ้มูลที่ไม่มาก
เพียงพอไม่ตรงตามเป้าหมายการใช้งานที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์ทามไลน์ของ
ผูใ้ชง้านหรอืผูท้ี่ติดเชือ้ได ้อาจส่งผลไปถึงความสารถในการการจดัเก็บขอ้มลู การเขา้ -
ออกพืน้ที่สาธารณะหรือการน าขอ้มูลไปใชต้รวจสอบพืน้ที่เสี่ยงหรือเป็นขอ้มูลที่เพียง
พอที่จะสามารถน าไปวิเคราะหท์ามไลนข์องผูใ้ชง้านหรอืผูท้ี่ติดเชือ้ไดต้อ่ไป (กลุธิดา สา
มะพทุธิ, 2020) 

สมคิด จิรานนัตร์ตัน ์หนึ่งในผูร้ว่มพฒันา ไทยชนะ ไดอ้อกมายอมรบัในปัจจบุนั 
ไทยชนะ ไม่สามารถตอบโจทยก์ารแพรร่ะบาของโควิด 19 ในระลอกใหม่ได ้เน่ืองจาก
วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการใชง้าน ไทยชนะ ไม่สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ในการระบาดรอบใหม่ และผูด้แูลระบบ ยอมรบัวา่การสอบสวนโรคใชข้อ้มลูจาก 
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ไทยชนะ ไมม่ากเพียงพอและยงัไม่มีการประเมินประสิทธิภาพอย่างชดัเจน (วชัชิรานนท ์
ทองเทพ, 2564) 

เน่ืองจากมีการน าเสนอข่าวถึงการใชง้าน ไทยชนะ ในการ  Check in - out การ
เขา้ออกพืน้ที่สาธารณะต่าง ๆ ว่ายอดผูเ้ขา้ใชง้านไทยชนะ กับยอดจริงของผูเ้ขา้ออก
พืน้ที่สาธารณะตา่ง ๆ ไม่ตรงกนั ก็แสดงใหเ้ห็นไดว้า่มีผูท้ี่ใชง้าน ไทยชนะ ในการ Check 

in - out และก็มีผูท้ี่ไม่ไดใ้ชง้านไทยชนะในการ Check in – out ดว้ยเหมือนกนั (สมิตานนั 
หยงสตาร ,์ 2563 )นอกจากนีย้ังมีการตั้งค าถามถึงการเขา้ถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ
ประชาชนและไดมี้การตัง้ค  าถามถึงความปลอดภัยในการใชง้าน ไทยชนะ ว่ารฐับาล
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของประชาชนผ่านทางการใชง้าน ไทยชนะ ไดห้รือไม่
และจะมีการรั่วไหลของขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการหรือไม่ (ปรเมศวร ์มินศิริ , 2563) ซึ่งมีการตัง้
ค  าถามต่าง ๆเป็นอนัมากไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูที่ผูใ้ชง้านไดล้งทะเบียนไปนัน้จะปลอดภยั
หรือไม่และขอ้มมูลต่าง ๆ นั้นไดเ้ก็บไวท้ี่ใด ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลไวใ้ชง้านเป็น
เท่าไหร ่หน่วยงานไหนเป็นผูร้บัผิดชอบขอ้มลูส่วนตวันัน้  และน าไปใชไ้ดก้ารตรวจสอบ
เรือ่งอะไรบา้งในกรณีใดบา้ง และใครหรอืหน่วงงานไหนมีสิทธ์ิเขา้ถึงขอ้มลูนัน้ไดบ้า้ง ซึง่
วตัถปุระสงคข์องการออกโครงการไทยชนะมาก็เพ่ือติดตามและปอ้งกนัการติดเชือ้โควิด 
19 จากการไปใชบ้รกิารในสถานที่ตา่ง ๆ จงึเกิดการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถึง
ความสามารถของไทยชนะวา่สามารถใชค้วบคมุโรคไดจ้รงิหรอืไหม 

การที่เกิดการตัง้ค  าถาม และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ถึงตวัโครงการไทยชนะ
จากผลการใช้งานจริง พบว่ามีประชาชนไม่ไดส้แกน Check in - out รา้นคา้หรือพืน้ที่
สาธารณะผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะนัน้ถือเป็นปัจจยัหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
ปัญหาการจดัเก็บขอ้มลู ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาปัญหาและปัจจยัที่
สง่ผลต่อปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ  ซึ่ง
ผลจากการศกึษาจะน าไปประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการ
เฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19  ผ่านการใชแ้อปพลิเคชนัไทยชนะตอ่ไป 



  6 

1.2 ค าถามงานวิจัย 

1. ปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการ
ใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะมีปัญหาอะไรบา้ง 

2. ปัจจยัที่สง่ผลตอ่ปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโค
วิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะมีอะไรบา้ง  
 

1.3 วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อศกึษาปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 
ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดเก็บขอ้มูลประกอบในการเฝ้า
ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย   
1) ขอบเขตดา้นเนือ้หา 

  งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการศึกษาปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาในการ
จดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทย
ชนะ ตามแนวคิดทฤษฎีการจัดเก็บขอ้มูลและทฤษฎีการจัดการขอ้มูล ที่ว่าขอ้มูลที่ดี
จะตอ้งมีคณุสมบตัิ 5 ดา้นประกอบดว้ย 1. ความถูกตอ้ง (Accuracy)  2. ความรวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน (Update) 3. ความสมบูรณ์ (Complete) 4. ตรงตามความต้องการ 
(Relevance) 5. สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) โดยผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีที่จะ
น ามาใชร้ว่มดว้ยดงันี ้

 1. แนวคิดและทฤษฎีของขอ้มลูและคณุสมบตัิของขอ้มลูที่ดี  
 2. แนวคิดและทฤษฎีของการจดัเก็บขอ้มลู 
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 2) ขอบเขตดา้นผู้ใหข้้อมูลหลัก 

 เพ่ือตอบสนองวตัถปุระสงคท์ัง้สองขอ้ จะท าการศึกษาและการวิเคราะหข์อ้มลู
ที่ไดม้าจากการวิเคราะหเ์อกสาร ในหวัขอ้การคน้ควา้เรื่อง การใชง้านไทยชนะ ปัญหา
การใชง้านไทยชนะ ผลตอบรบัของการใชง้านไทยชนะ ปัญหาการจดัเก็บขอ้มลูไทยชนะ 
ปัญหาการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงและการศกึษาจากเอกสาร โดย
เป็นการศึกษาถึงปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลของ
เจ้าหน้าที่  และหน่วยงานที่ มีความเก่ียวข้องในการจัดเก็บข้อมูลที่ได้มาเพ่ือน าไป
วิเคราะหแ์ละติดตามผูท้ี่มีความเสี่ยงในการติดเชือ้โควิด 19 ต่อไป ผ่านกรอบแนวคิด
ทฤษฎีเรื่องการจดัเก็บขอ้มลู และคณุสมบตัิขอ้มลูที่ดี รว่มกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั ประกอบ
ไปดว้ยผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบตัิงานดา้นการดแูลการจดัเก็บขอ้มลูของแอปพลิเคชนัไทย
ชนะ โดยการสมัภาษณห์น่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ส  านักงานป้องกนัและควบคุมโรค 
ที่8 จงัหวดัอดุรธานี  และส านกังานปอ้งกนัและควบคมุโรค (กระทรวงสาธารณะสขุ) 

 
3) ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ 
ในพืน้ที่ที่มีปรากฏการณก์ารแพรร่ะบาดของโควิด 19 เกิดขึน้ 

 
4) ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 6 เดือน โดยใชร้ะยะเวลาในการ เก็บขอ้มลู/เก็บ

แบบสอบถามช่วงเวลาเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ไปจนถึงเดือน กนัยายน พ.ศ. 2564  
(เป็นการสอบถามถึงในช่วงที่เป็นระยะเวลาที่ไดมี้การแพรร่ะบาดของ โควิด 19 และมี
การออกมาตราการใหป้ระชาชนใหค้วามรว่มมือในการเขา้ใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ
ในช่วง มีนาคม- มิถนุายน 2563 ) 
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1.5 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดรั้บ 

เพ่ือใหเ้จา้หนา้ที่หรือหน่วยงานที่มีความเก่ียวขอ้งไดน้ าผลการวิจยันีไ้ปเป็นขอ้
มมลูในการพิจารณาปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงานการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการ
เฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชแ้อปพลิเคชันงานไทยชนะใหมี้ความเหมาะสมมาก
ขึน้ 

 

1.6 นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1) ปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลู หมายถงึ การเกิดความผิดพลาด การเกิดอปุสรรค
ที่ไม่คาดคิด หรือมีเรื่องใหเ้กิดความขัดขอ้งที่ควรที่จะตอ้งเอาใจใส่ดูแลหรือการเกิด
ความไมพ่อใจขาดการเอาใจใสด่แูลกบัการจดัการหรอืการจดัเก็บระบบของขอ้มลู  

2) ขอ้มูล หมายถึง สิ่งที่เป็นความจริง หรือตวัเลขที่ยังไม่ไดผ้่านการแปล การ
วิเคราะหห์รือการประมวลผล ใหส้ามารถน าไปใชเ้พ่ือประกอบการพิจารณาหรือใชใ้น
การตดัสินใจได ้

3) การเก็บรวบรวมขอ้มลู หมายถึง กระบวนการเพ่ือที่จะไดข้อ้มลูตามที่ตอ้งการ 
ประกอบดว้ย การก าหนดบคุลากรรบัผิดชอบที่ชดัเจน การส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช้ 
การระบุลกัษณะของขอ้มูลที่ตอ้งการเก็บ การระบุระยะเวลาที่จะใชใ้นการเก็บขอ้มูล
และการระบเุงื่อนไขเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตามที่ตอ้งการ 

4) การจัดเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการที่ใชใ้นการจัดเก็บ
ขอ้มูลหรือสารสนเทศที่ท  าการจัดเก็บมาแลว้ เพ่ือน ามาใช้ไดอ้ย่างสะดวก สามารถ
เรยีกใชไ้ดท้กุเวลา และขอ้มลูจะมีความทนัสมยัอยู่ตลอด เช่น การจดัเก็บไวใ้นรูปแบบ
เอกสาร เทป บนัทกึเสียง อปุกรณค์อมพิวเตอร ์

5) แอปพลิเคชัน (application) คือ “โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ถูกสรา้งขึน้เพ่ือใช้
งานบนมือถือหรือแท็บเล็ต” สามารถใชง้านไดใ้นหลายระบบไม่ว่า Android หรือ iOS 

โดยสามารถติดตัง้โปรแกรมโดยทั่วไปท าไดโ้ดยโหลดผ่านอินเทอรเ์น็ตหรือติดตัง้ผ่าน
ระบบที่เปิดใหบ้รกิาร ในสว่นผูใ้ชง้านระบบ iOS จะสามารถติดตัง้ไดท้าง App store สว่น
ผูใ้ชง้านระบบปฏิบตัิการ Android สามารถติดตัง้ไดท้าง Google Play Store ส าหรบัการ
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ใชง้านในมือถือหรือแท็บเล็ต ประสิทธิภาพการใชง้านจะนอ้ยกว่าที่ใชก้บัคอมพิวเตอร ์
เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขนาด ความจ ุและการประหยดัพลงังาน ท าใหก้ารใชโ้ปรแกรมที่
ตอ้งใชท้รพัยากรสูงและมีความซบัซอ้นอย่างที่ใชก้ับคอมพิวเตอรแ์ลว้จะท าใหมื้อถือ
หรือแท็บเล็ตเกิดความขดัขอ้งหรือคา้งได ้ประสิทธิภาพการใช้งานก็จะนอ้ยลง และใช้
พลงังานแบตเตอรีม่ากเกินไป 

6) ไทยชนะ เป็นระบบลงทะเบียนออนไลน ์เพ่ือเก็บขอ้มลูการเขา้ใชง้านในพืน้ที่
สาธารณะของประชาชน โดยมีกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เป็นหน่วยงานที่
ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ถึงขอ้มลูไดผู้เ้ดียว เพ่ือใชป้ระโยชนใ์นการติดตามและกกัโรค โดยมี
ฟังกช์นัซึง่เป็นจดุเดน่ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ใชเ้พื่อสแกน QR Code เช็กอิน เมื่อเขา้ไปใชบ้รกิารในยงัสถานที่ตา่ง ๆ 

2. การสแกน QR Code จะเป็นการบนัทกึสถานที่ ท่ีเราเดินทางไป 

3. ช่วยบนัทกึระยะเวลาอยูใ่นสถานที่ 
4. สามารถเช็กอินเป็นกลุม่ได ้

5. กดเช็กเอาตไ์ดจ้ากแอปพลิเคชนักรณีลืมสแกนขากลบั 

6. การสแกน QR Code เป็นการลดการสมัผสัจากการหยิบปากกาจดบนัทกึ 

7. ขอ้มลูประวตัิการเช็กอินของเรา จะถกูลบอตัโนมตัิทกุ 60 วนั 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวตัถปุระสงคข์อง
งานวิจัย รวมทัง้กระบวนการต่าง ๆดังรายละเอียดในบทที่ 1 ส  าหรบัในบทนีเ้ป็นการ
น าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่ใชใ้นการตอบสนองวตัถปุระสงคด์งักล่าว  รวมทัง้ผลงาน
วิชาการที่ เก่ียวข้องกับงานวิจัย โดยเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการศึกษา
ประเด็นหลักที่เก่ียวขอ้งกับ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาในการจัดเก็บ
ขอ้มลูโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ ประกอบดว้ย 

 1 แนวคิด ทฤษฎีของขอ้มลูและคณุสมบตัิของขอ้มลูที่ดี  
 2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มลู 

 3 ขัน้ตอนการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ 

4 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

  
 

1. แนวคดิทีเ่กี่ยวข้องกับข้อมูลและคุณสมบัตขิองข้อมูลทีด่ ี 

ส าหรบัความหมายของขอ้มลู และคณุสมบตัิของขอ้มลูที่ดีไดมี้ผูใ้หค้วามหมาย
ไวด้งันี ้

 
1.1 ความหมายของข้อมูล 

ขอ้มูล (Data) หมายถึง ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงของเรื่องราวเก่ียวกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง และมีความถกูตอ้งครบถว้น ในดา้นของความรวดเรว็ของการเก็บ
ขอ้มูลขึน้อยู่กับความตอ้งการใชง้าน ค าว่า “คุณภาพขอ้มูล” ว่า “ขอ้มูลที่มีคุณภาพ
จะตอ้งน าไปใชใ้นการตดัสินใจ การด าเนินงานตา่ง ๆ และสามารถน าไปใชป้ระกอบการ
วางแผนได้”  “ขอ้มูลที่เหมาะสมกับการใชง้าน และตรงตาม วัตถุประสงค ์โดยผู้ใช้
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้งดว้ย” 
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ความแตกตา่งระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ 

ขอ้มลู คือ ขอ้เท็จจรงิ หรอืเหตกุารณต์า่ง ๆ ที่เกิดขึน้ประจ าวนั ขอ้มลูอาจเป็นได้
หลายชนิด เช่น ตวัเลข ตวัอกัษร รูปภาพ รูปถ่าย หรอืแมก้ระทั่งเสียง 

  สารสนเทศ คือ “ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วเราจะเรียกว่า 
สารสนเทศ” หมายถึงข่าวสารที่ไดจ้ากขอ้มลูที่ผ่านการเก็บรวบรวมและเรยีบเรียง การ
น า ข้อมูลดิบ  มาค านวณหรือประมวลผลซึ่งข่าวสารที่ได้ออกมานั้นจะอยู่ในรูปที่
สามารถน าไปใชง้านไดท้นัที เช่น สารสนเทศที่เป็น ความรูท้ี่ ไดจ้ากโทรศพัทมื์อถือ วิทย ุ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ รอบตัวเราซึ่งอาจมาจาก โทรทัศน์ วิทยุ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ดาวเทียม โทรศัพท์ เครื่องจักร ที่ เก่ียวกับสารสนเทศได้ เครื่องคอมพิวเตอร ์
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมยัใหม่ เช่น การฝาก ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การจองตั๋ว
เครือ่ง  สรุปคือ ขอ้มลูแตกตา่งจากสารสนเทศคือ “ขอ้มลูเป็นสว่นของขอ้เท็จจรงิ โดยได้
จากการเก็บมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ” “สารสนเทศคือขอ้มูลที่น  ามาผ่านกระบวนการ 
และน าไปใชป้ระกอบในการตดัสินใจต่อไปไดท้นัทีหรอืการน าขอ้มลูมาประมวลผลเพ่ือ
การน าไปใชง้านใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้” 

จากการให้ความหมายและค าจ ากัดความของค าว่า “ข้อมูล” ของ
นักวชิาการหลายทา่นดังทีก่ล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่า “ขอ้มลู หมายถึง ความ
จรงิขอ้เท็จจรงิที่ยงัไม่ผ่านการวิเคราะห ์หรอืท าการประเมินผล จงึท าใหข้อ้มลูที่ไดม้านัน้
ยังไม่มีความสมบูรณ์พรอ้มในตัวเองมากเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการประกอบการ
ตดัสินใจได”้ 
 (สุรารกัษ์ ลือนภา, 2534) กล่าวไวว้่า “สารสนเทศเกิดจากการวิเคราะหข์อ้มูล
หรือข้อเท็จจริง และผ่านการจัดระเบียบเรียบเรียงให้เป็นความรูห้รือข่าวกรอง 
สารสนเทศจงึถือเป็นขอ้มลูที่มีความหมายและมีความจ าเป็น” 
 (สเุวช ณ หนองคาย, 2541) กล่าวไวว้่า “สารสนเทศ หมายถึง ความรู ้ความคิด 
ความเช่ือ ประสบการณ ์ และการกระท าของมนุษยซ์ึ่งบนัทึกไวใ้นรูปวสัดตุีพิมพ ์และ
วสัดไุม่ตีพิมพ ์เพื่อน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ตนเองและสงัคม” 
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 (อัมพร นามเหลา, 2542) กล่าวไวว้่า “สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสาร ขอ้มูล
ความคิด ที่ไดมี้การบนัทึกไวใ้นสื่อหรอืทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งบุคคล
สามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยวิธีใดวิธีหนึ่ง เพื่อน าไปใชป้ระโยชนไ์ดต้ามตอ้งการ” 
 (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2547) กล่าวไวว้่า “สารสนเทศ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิด
จากการประมวลผลขอ้มูลดิบ ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลดิบจากแหล่งต่าง ๆ และน ามา
ผ่านกระบวนการประมวลผล ไม่ว่าจะเป็นการจดักลุ่มขอ้มลู การเรยีงล าดบัขอ้มลู การ
ค านวณและสรุปผล จากนัน้ก็น ามาเสนอในรูปแบบของรายงานที่เหมาะสมต่อการใช้
งานที่ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่การด าเนินชีวิตของมนษุย”์ 

1.2 คุณสมบตัขิองข้อมูลทีด่ ี 
 ขอ้มลูและสารสนเทศที่ดีนัน้ ถือไดว้่าเป็นองคป์ระกอบหลกัที่มีความส าคญัใน
การด าเนินงาน หรอืการบรหิารงานต่าง ๆ ใหมี้คณุภาพ โดยเฉพาะเมื่อเป็นขอ้มลูที่ผ่าน
การวิเคราะห ์จดัการและวางแบบแผนมาอยา่งดี มีความถกูตอ้ง ครบถว้น และสามารถ
เรียกใชไ้ดต้ลอดเวลา ในส่วนของการจัดเก็บขอ้มูล ควรจะตอ้งมีการวางรูปแบบการ
ด าเนินงาน ซึ่งหมายถึงว่าการไดม้าซึ่งขอ้มูลที่ดีพรอ้มที่จะน ามาใชป้ระโยชน ์ควรให้
ความส าคญัในเรือ่งของขอ้มลู อปุกรณ ์ที่จะน ามาใช ้รวมกบัการใหค้วามส าคญักบัการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือมาท างานร่วมกับระบบ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันัน้เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ดีจะตอ้งมีคณุสมบตัิขัน้พืน้ฐานดงันี ้

1. ความถกูตอ้ง (Accuracy) ขอ้มลูที่เหมาะสมตอ้งมีความถกูตอ้ง เพื่อ
จะน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ถา้ขอ้มลูที่เก็บเก็บรวบรวมมาไม่สามารถเช่ือถือไดจ้ะเป็น
ผลเสียอย่างมากในการน าไปใชอ้า้งอิงหรอืน าไปใชป้ระโยชน ์ในการน าขอ้มลูนัน้ไปใช้
ประกอบการตดัสินใจซึง่จะไม่มีความแม่นย า ดงันัน้กระบวนการจดัเก็บขอ้มลูจะตอ้งให้
ความส าคญักบัวิธีการจดัเก็บเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ ชดัเจน มีความถกูตอ้งมากที่สดุ 

2. ความรวดเรว็และเป็นปัจจบุนั (Update) ขอ้มลูท่ีดีนัน้จะตอ้งมีความ
เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ การจดัเก็บขอ้มลูควรมีการปรบัปรุงแกไ้ขใหใ้หมี้ความทนัสมยั อยู่
ในช่วงเวลาปัจจบุนัอยูต่ลอดและ จะตอ้งเป็นขอ้มลูที่ตรงความตอ้งการของผูใ้ช ้
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3. ความสมบรูณ ์(Complete) ความสมบรูณข์องขอ้มลูจะตอ้งเป็นขอ้มลู
ที่สามารถน าไปใชง้านไดต้รงตามความตอ้งการ ซึง่จะค านงึถงึวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู
และการประมวลผล ในการด าเนินการรวบรวมขอ้มลูควรมีการส ารวจตรวจสอบและ
สอบถามความตอ้งการในการใชข้อ้มลูเพ่ือใหมี้ความสมบรูณ ์

4. ตรงตามความตอ้งการ (Relevance) ขอ้มลูที่ดีควรจะตอ้งตรงตาม
ความตอ้งการและเป็นเรือ่งที่มีความส าคญั ดงันัน้จงึตอ้งมีการส ารวจเพื่อหาความ
ตอ้งการที่แทจ้รงิ ตอ้งพิจารณาสภาพการน าขอ้มลูไปใช ้และขอบเขตที่สอดคลอ้งตรง
กบัความตอ้งการ 

5. สามารถตรวจสอบได ้(Verifiable) ขอ้มลูจะตอ้งมีทัง้กระชบัและ
ชดัเจน แหลง่ขอ้มลูที่น  ามาใชจ้ะตอ้งตรวจสอบได ้มีแหลง่ที่มาที่น่าเช่ือถือ เพ่ือจะ
สามารถใชป้ระโยชน ์จากขอ้มลูที่ไดร้บัมาอย่างมีคณุภาพ (โอภาส เอี่ยมสิรวิงษ,์  2558)  

(กรมสามญัศกึษา, 2538) ไดอ้ธิบายถงึคณุสมบตัิของขอ้มลูสารสนเทศที่ดีไว ้3 
ขอ้ คือ  

“1. ความเที่ยงตรง หมายถงึ สารสนเทศท่ีดีตอ้งบอกลกัษณะความเป็น
จรงิที่เกิดขึน้อย่างชดัเจนโดยจะไม่ชีน้  าไปทางใดทางหนึ่ง และตอ้งปราศจากความเอน
เอียง  

2. ตรงตามเรือ่งที่ตอ้งการใช ้หมายถงึ มีเนือ้หาตรงกบัเรือ่งที่ตอ้งการ
ของผูใ้ชแ้ตล่ะคน  

3. ทนัตอ่เวลา หมายถงึ สามารถน าสารสนเทศที่ตอ้งการไปใชไ้ดท้นัตอ่
เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้” 

ไดใ้หค้วามหมายของคุณสมบัติของสารสนเทศที่ดีไว ้10 ประการ คือ “1. มี
ความทนัต่อเวลา หมายถึง การไดร้บัขอ้มลูภายในเวลาที่ผูร้บัขอ้มลูตอ้งการ 2. มีความ
กระชับ หมายถึง เป็นสารสนเทศที่ไดใ้จความสมบูรณ์ในตัวเอง 3. มีความแม่นย า 
หมายถงึ มีความคลาดเคลื่อนจากขอ้เท็จจรงิในระดบัต ่าหรอืการปลอดจากขอ้ผิดพลาด
ในขอ้มลู 4. ไดจ้ากสภาพปกติ หมายถึง เป็นสารสนเทศที่ผลิตจากระบบสารสนเทศที่
เป็นทางการ ไม่ใช่ได้มาจากข่าวลือ  5. สามารถตรวจสอบได้ หมายถึง สามารถ
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ตรวจสอบความถกูตอ้งไดใ้นเรื่องเดียวกนัจากผูใ้ชห้ลาย ๆ คน 6. ความสะดวกรวดเรว็ 
หมายถึง ความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกใช ้7. ความไม่ล  าเอียง หมายถึง ไม่เป็น
สารสนเทศที่มีจดุประสงคท์ี่จะปกปิดขอ้เท็จจรงิบางอย่าง ซึ่งท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ใจผิดไปจาก
ความเป็นจริง 8. มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม หมายถึง มีปริมาณเพียงพอ มีความ
สมบูรณ์ครอบคลุมพืน้ที่การตัดสินใจของผูใ้ช้ 9. มีความเหมาะสม หมายถึง ขอ้มูล
เก่ียวขอ้งหรอืสมัพนัธก์บัความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลูดีพอหรอืเหมาะสมเพียงใด 10. มี
ความชัดเจน หมายถึง สารสนเทศมีความกระจ่างชัดเจนไม่มีความหมายก ากวม ไม่
จ าเป็นตอ้งตีความ สามารถท าความเขา้ใจไดง้่าย และที่แตกต่างคือ ไม่ล  าเอียง ไม่มี
ความตัง้ใจเปลี่ยนหรอืปรบัปรุงสารสนเทศใหมี้อิทธิพลตอ่ผูร้บัขอ้มลู” 

 
การจัดการคุณภาพข้อมูล (Data Quality) 

เป็นการวางแผน การด าเนินการ และการก าหนดกิจกรรม ไปจนถึงการปรบัปรุง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ มีคุณภาพ โดยข้อมูลควรต้องมีความถูกต้อง ข้อมูลต้องมีความ
ครบถว้น ตอ้งเป็นขอ้มลูมีความเป็นปัจจบุนั เป็นขอ้มลูที่ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

และข้อมูลต้องมีความพรอ้มในการน าไปใช้ ซึ่งอาจมีเครื่องมือหรือซอฟต์แวรท์ี่ใช้
ก าหนดและตรวจสอบคณุภาพและประสิทธิภาพการน าขอ้มลูไปใช ้ 

 

2. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล 
2.1 ความหมายของการจัดเกบ็ข้อมูล 

การจัดเก็บขอ้มูลและบริหารจัดการขอ้มูล (Data storage and Operation) เป็น
การด าเนินการจดัการขอ้มลูตลอดทัง้กระบวนการของขอ้มลูตัง้แต่การวางแผนใชง้าน 
การส ารองขอ้มูล การกูค้ืนข้อมูล การจัดเก็บขอ้มูลแบบถาวร เพ่ือใหข้อ้มูลที่ไดม้ามี
ความถกูตอ้งและไม่เกิดความสญูหาย(สมุาลี เมืองไพศาล, 2535) 
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2.2 วธีิการรวบรวมและจัดเกบ็ข้อมูลข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ มีหลากหลายวิธีเช่นเดียวกบัการ
พฒันาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ในการเสือกวิธีการที่เหมาะสมตอ้งนึกถึงเครือ่งมือที่จะใช้
และความช านาญของผู้ท  าการเก็บข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ ได้รับมามีความ
เหมาะสม เป็นความจรงิ เป็นขอ้มลูที่มีสมบรูณ ์ตรงตามความตอ้งการและสามารถน า
ขอ้มลูที่ไดไ้ปใชป้ระโยชนอ์ย่างเตม็ที่โดยการรวบรวมขอ้มลูมีหลายวิธียกตวัอย่างเช่น 

1. การศกึษาเก่ียวกบัเวลาในการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ (Time study) ซึง่ตอ้ง
รวบรวมขอ้มลูโดยการสงัเกตการณ ์

2. การส ารวจ (Survey) เช่น การส ารวจความตอ้งการใชง้านคอมพิวเตอร์
ของผูใ้ชใ้นหน่วยงานตา่ง ๆ โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมือ 

3. การสงัเกตการณ ์(Observation) คือการติดตามดกูารท างาน เพ่ือใหไ้ด้
ขอ้มลูตา่ง ๆ ขัน้ตอนการท างานปัญหาที่เกิดระหวา่งการปฏิบตัิงาน โดยเครือ่งมือที่ใช้
คือการใชก้ลอ้งถ่ายรูปหรอืกลอ้งวิดีโอ 

4. การสมัภาษณ ์(Interview) คือการพดูคยุและสอบถามขอ้มลูกบับคุคล
ตา่ง ๆ หรอืผูเ้ช่ียวชาญเพื่อรวบรวมขอ้มลูที่ตอ้งการซึง่ความสมบรูณข์องขอ้มลูที่ไดร้บั
จากวิธีการสมัภาษณข์ึน้อยูก่บัเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น วิธีการตัง้ค  าถาม หรอืช่วงเวลาที่
จะสมัภาษณเ์น่ืองจากถา้ท าการสมัภาษณใ์นขณะที่ผูใ้หส้มัภาษณไ์ม่มีความพรอ้มก็
อาจจะสง่ผลถงึความครบถว้นของขอ้มลูไดร้บั และบคุคลท่ีท าการสมัภาษณถื์อเป็น
ปัจจยัที่มีความส าคญัท่ีสดุในการสมัภาษณ ์สว่นเครือ่งมือที่ใชส้มัภาษณ ์คือ การจด
บนัทกึ การบนัทกึเทป หรอืการบนัทกึวิดีโอเทป (ปิยะ สมบญุส าราญ, 2556) 

 
3.3 ปัญหาของการจัดเกบ็และน าข้อมูลไปใช้ 

ในส่วนของปัญหาของการจัดเก็บขอ้มูล ในการจัดเก็บขอ้มูลเขา้ระบบอาจจะ
สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูมาไดอ้ย่างครบถว้นแลว้ แต่ในระหว่างกระบวนการรวบรวม
ขอ้มลูก่อนน าเขา้สูร่ะบบนัน้เกิดเกิดปัญหาขึน้ ก็จะสง่ผลใหก้ารจดัเก็บขอ้มลูมีปัญหาได ้
(วิเชียร ฝอยพิกลุ, 2550) (อาภาภรณ ์โพธิกระจ่าง, 2552) ตวัอย่างเช่น 
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1. ขอ้มลูไมมี่ความถกูตอ้ง เกิดจากความผิดพลาดจากแหลง่ขอ้มลูหรอื
การน าเขา้สูร่ะบบเกิดผิดพลาดแลว้น าขอ้มลูเขา้สูร่ะบบโดยไมไ่ดต้รวจสอบก่อน 

2. ขอ้มลูที่ไดม้าไม่ทนัตอ่การใชง้าน มีสาเหตมุาจาก การรวบรวมขอ้มลู
หรอืคน้หาขอ้มลูมีความลา่ชา้ ซึง่ควรพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลขอ้มลู 
แตอ่าจะมีคา่ใชจ้่ายที่เพิ่มมากขึน้ได ้

3. ขอ้มลูที่ไดไ้ม่ตรงกบัการน ามาใชง้าน มีสาเหตมุาจาก การจดัเก็บ
ขอ้มลูไม่ไดร้ะบหุรอืตรวจสอบใหไ้ดข้อ้มลูเฉพาะท่ีตอ้งการน ามาใชง้านเทา่นัน้เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลูที่ ตรงตามความตอ้งการน าไปใชง้าน  (องอาจ นยัพฒัน,์ 2548) 

 
3.4 คุณภาพของข้อมูล (Data Quality) 

เน่ืองจากสามารถเกิดปัญหาขึน้ไดก้บัขอ้มลูและการน าไปใช ้จึงท าใหต้อ้งมีการ
ตรวจสอบคณุภาพของขอ้มลูเพ่ือใหมี้ความถกูตอ้งและน าไปใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ดงันี ้

1. ควรตรวจสอบขอ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บมาวา่อยูใ่นลกัษณะที่ถกูตอ้ง ตรง
ตามความตอ้งการหรอืไมห่ากไมใ่ช่ควรจดัการใหต้รงตามความตอ้งการ 

2. ขอ้มลูควรจะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงอยูเ่สมอ ดงันัน้เมื่อรวบรวมขอ้มลู
ควรตรวจสอบวา่ขอ้มลูที่ไดม้าเป็นปัจจบุนั มีความทนัสมยัหรอืไม่หากไม่ใช่ควรปรบัปรุง
ใหถ้กูตอ้งใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนัที่สดุ 

3. ควรตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลูก่อน วา่มีความถกูตอ้ง เป็น
ความจรงิหรอืไมแ่ละตอ้งสามารถตรวจสอบแหลง่ท่ีมาได ้

(ธวชัชยั ตัง้อทุยัเรอืง, 2564) 
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3. ขั้นตอน และค าแนะน าในการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ 

ขัน้ตอนส าหรบัการใชแ้อปพลิเคชนัไทยชนะ มีดงันี ้

 
1. การติดตัง้  
ดาวนโ์หลดดว้ยระบบปฏิบตัิการมือถือส าหรบัระบบแอนดรอยด ์เวอรช์ั่น 5.0 

ขึน้ไป หรอืระบบไอโอเอส ตอ้งเป็นเวอรช์ั่น 9.0 ขึน้ไป ดาวนโ์หลดไดท้าง App Store และ
ทาง Play Store 

 

2. การลงทะเบียน  
ในขั้นตอนการลงทะเบียน เปิดแอปพลิ เคชันไทยชนะที่ ดาวน์โหลดลง

เครือ่งโทรศพัทม์าแลว้ กดยอมรบัขอ้ตกลงและยินยอม ถดัไประบเุบอรโ์ทรศพัทมื์อถือที่
ลงทะเบียนการใชง้านเรียบรอ้ยลงไป หลงัจากนัน้ระบุ OTP ที่ไดร้บัจากเบอรโ์ทรศพัท ์
เสรจ็สิน้การลงทะเบียนส าเรจ็และพรอ้มส าหรบัการใชง้าน 
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3.  การเช็กอิน 

ส าหรบัการเริ่มใชง้านในการเช็กอิน พืน้ที่ต่าง ๆ ที่มีการใหบ้รกิารไทยชนะไวใ้ห้
ประชาชนไดเ้ช็กอินการใชง้านก่อนเขา้ในพืน้ที่ เปิดแอปพลิเคชนัไทยชนะที่ดาวนโ์หลด
ลงเครื่องโทรศัพท์มาแล้ว กดปุ่ ม สแกน QR (สี เขียว) กดสแกน QR Code ที่ พื ้นที่
สาธารณะมีไวใ้หส้แกน หนา้จอจะขึน้วา่เช็กอินส าเรจ็ ขอ้มลูที่เช็กอินส าเรจ็จะแสดงผล
หนา้แรก 
 

 

 
ภาพประกอบ 1 การเช็กอนิผา่นแอปพลเิคชนัไทยชนะ 

ท่ีมา : ศยูนข์อ้มลู COVID-19 (2563) 
 

 

 



  19 

4. การเช็กเอาท ์
กดปุ่ ม สแกน QR สีเขียว (หรือกดปุ่ ม เช็กเอาท ์สีแดง ซึ่งปุ่ มนีจ้ะไม่ตอ้งสแกน 

QR Code) กดสแกน QR Code ที่พืน้ที่สาธารณะมีไวใ้หส้แกน ถือเป็นการเช็กเอาทส์  าเรจ็ 
และท าแบบประเมินกิจการ/กิจกรรม (สามารถกดปุ่ ม "ไม่ท าแบบประเมิน" เพ่ือขา้มได ้
โดยจะถือวา่เช็กเอาทส์  าเรจ็แลว้) ซึง่ขอ้มลูกิจการ/การเช็กเอาทส์  าเรจ็ จะแสดงผลที่หนา้
แรกวา่เช็กเอาทแ์ลว้ 

 
 

 
ภาพประกอบ 2 การเช็กเอาทผ์า่นแอปพลเิคชนัไทยชนะ 

ท่ีมา : ศยูนข์อ้มลู COVID-19 (2563) 
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4. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวข้อง 

(ปาริชาติ เยพิทักษ์ ; ธีระวัฒน์ จันทึก, 2559) ในงานวิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการขอ้มูลขององคก์ารในภาครฐั” งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาทบทวนพืน้ฐานความรูเ้ก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย ของการบริหารจัดการ
ขอ้มูลขององคก์ารในภาครฐั 2) เพ่ือเสนอกรอบแนวคิดการบริหารจัดการขอ้มูลของ
องคก์ารในภาครฐั โดยใชก้ารทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง บทความนี ้จึงไดก้ล่าวถึง
รูปแบบการบรหิารจดัการระบบขอ้มลูเพื่อน าเสนอกรอบแนวทางการพฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการขอ้มลูขององคก์ารในภาครฐั โดยค านึงถึงความเหมาะสม และสามารถ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของการใหบ้รกิารประชาชนในลกัษณะแบบเบ็ดเสรจ็ ดงันัน้ 
จึงแสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการระบบข้อมูลขององคก์ารเป็นสิ่งส  าคัญ และมี
ประโยชนม์าก เพราะสามารถลดความซ า้ซอ้นของขอ้มลู (Reduced Data Redundancy) 

การรักษาความคงสภาพของข้อมูล ( Improved Data Integrity) ใช้ข้อมูลร่วมกันได ้
(Shared Data) ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล(Easier Access) ลดระยะเวลาการพัฒนา
ระบบงาน (Reduced Development Time) ได ้(สกุญัญา เรอืงสวุรรณ,2553: หนา้73-80) 
 

(ฐปนรรฆ ์มหาพานิช, 2561) ในงานวิจยัเรือ่ง “ผลของการนานโยบายแอปพลิเค
ชัน กทม.Connect มาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร”การวิจัยนี ้มี
วตัถปุระสงคใ์นศึกษาถึงผลของการนานโยบายแอปพลิเคชนั “กทม.Connect” มาใชใ้น
งานประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการศึกษาปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไ้ขปรบัปรุงนโยบาย ด าเนินการวิจยัโดยการวิจยัเอกสารและการวิจยัสนาม 
โดยการสมัภาษณแ์บบมีโครงการจากผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการน านโยบายไปปฏิบตัิ โดยการ
สุม่เลือกตวัแทนแบบเจาะจง พิจารณาจากคณุสมบตัิ จ านวน 15 คน ผลการวิจยัพบว่า 
เป็นหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยใช้ “กทม.Connect” มาเป็น
ช่องทางในการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสารและบรกิาร ที่เป็นประโยชนต์อ่การ
ด าเนินชีวิต น าเสนอดว้ยความถกูตอ้ง รวดเรว็ ทนัสมยั และเช่ือถือไดเ้ช่ือมโยงระหว่าง
กรุงเทพมหานครกบัประชาชนผ่านสมารท์โฟน (Smart Phone) ซึ่งผลลพัธน์บัวา่เป็นสิ่งที่



  21 

ดี เน่ืองจากตอบโจทย์การด าเนินชีวิตของคนกรุงเทพมหานครที่นิยมบริโภคขอ้มูล
ข่าวสาร ผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึน้และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพงานด้านการ
ประชาสมัพนัธข์องกรุงเทพมหานครในการใชส้ื่อออนไลน ์ท าใหป้ระชาชนสามารถรบัรู ้
และเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารต่าง ๆ ที่กรุงเทพมหานครตอ้งการจะประชาสมัพนัธไ์ดอ้ย่าง
สะดวก รวดเรว็ และทั่วถงึมากขึน้ 

 
(สขุมุาล ปลืม้กมล, 2556) ในงานวิจยัเรือ่ง “การออกแบบระบบการจดัเก็บและ

สืบคน้แฟ้มขอ้มูลแบบก่อสรา้งภูมิสถาปัตยกรรรม” มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ 1) 
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรช์่วยสรา้งการจัดระเบียบจัดเก็บแฟ้มขอ้มูล 2) พัฒนาและ
ทดสอบระบบสือคน้แบบก่อสรา้งงานภูมิสถาปัตยกรรมส าหรบัผูร้บัเหมา เน่ืองจากการ
บนัทกึและจดัเก็บขอ้มลูในคอมพิวเตอร ์ถือวา่ส าคญัส าหรบับรษัิทออกแบบ โดยเฉพาะ
การจดัระบบบรหิารจดัการขอ้มลู จึงมีการศกึษาพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพ่ือใหน้ าแบบ
ก่อสรา้งกลับมาใชไ้ดเ้ร็วขึน้ การสรา้งระบบจัดเก็บที่ดีมีมาตรฐานเดียวกันท าใหก้าร
ด าเนินงานในบริษัท เกิดประสิทธิภาพในการท างานซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าได้
เครื่องมือที่ช่วยจัดระบบการจัดเก็บแบบก่อสรา้งงานภูมิ สถาปัตยกรรม โดยการน า
มาตรฐานสากลของ UDS สรา้งระบบการตัง้ช่ือแบบก่อสรา้ง ใหเ้กิดความรวดเรว็ในการ
ด าเนินงาน ความถกูตอ้งของเนือ้หาขอ้มลูที่ตอ้งการ  
 

(อจัฉรตัน ์สงวนงาม, 2554) ในงานวิจัยเรื่อง “ปัญหาการจัดการระบบขอ้มูล
และสารสนเทศทางการศึกษา กรณีศึกษา : สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาสระบุรี เขต 2” การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ปัญหาการจดัการระบบขอ้มลูและสารสนเทศทางการศกึษา การวิจยัครัง้นีเ้ป็นงานวิจยั
เชิงส ารวจ กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครงันี ้ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ านวน 87 คน 
ผูป้ฏิบตัิงานดา้นการจดัการระบบขอ้มลูและสารสนเทศ จ านวน 87 คน เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสรา้งขึน้ เป็นแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.96 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
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ส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที การทดสอบเอฟ  ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา ในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบขอ้มลู การ
ประมวลผลขอ้มลู การจดัเก็บขอ้มลูและสารสนเทศ และการน าขอ้มลูและสารสนเทศไป
ใช ้ในภาพรวมอยู่ระดบันอ้ย ส าหรบัการเปรียบเทียบปัญหาในการจดัการระบบขอ้มลู
และสารสนเทศทางการศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 5 ขั้นตอน สรุปได ้ว่าไม่แตกต่างกัน 
ส าหรบัขอ้เสนอแนะที่ได้ ควรร่วมกันวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้การจัดการระบบขอ้มูลและสารสนเทศมีความสอดคลอ้งเป็นระบบเดียวกัน 
ครอบคลมุ ทนัสมยั รวดเรว็ตรงกบัวตัถปุระสงคข์องผูใ้ช ้ 
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บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบในการเฝ้าระวังในช่วงโควิด 19 ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ มี
วตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาปัญหาและศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลู
ประกอบในการเฝ้าระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ โดยมี
วิธีด  าเนินการวิจยั ดงันี ้

 
 1. แบบแผนการวิจยั 

 2. กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

 3. เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั 

 4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 5. การวิเคราะหข์อ้มลู 

 

1. แบบแผนการวิจัย 

เป็นงานวิจยั เชิงคณุภาพ โดย การวิเคราะหเ์อกสาร และการสมัภาษณ ์

 

2. กลุ่มผู้ใหข้้อมูลหลัก  

เพ่ือตอบสนองวตัถุประสงคท์ัง้สองขอ้ ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลการเกิดปัญหาและ
ปัจจยัที่สง่ผลใหเ้กิดปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 
ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชันไทยชนะ ผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีเรื่องการจัดเก็บขอ้มูล 
แนวคิดคณุสมบตัิของขอ้มลูที่ดี และผ่านการวิเคราะหข์อ้มลูจากการวิเคราะหเ์อกสาร 
ในหัวข้อการค้นควา้เรื่อง การใช้งาน ปัญหาการใช้งาน ผลตอบรบัของการใช้งาน 
ปัญหาการจัดเก็บขอ้มูลไทยชนะ จากเอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัยต่าง ๆ รวมทัง้
ขอ้มลูจากการสืบคน้ทางสื่ออิเลก็ทรอนิกสท์ี่เก่ียวขอ้ง หรอืขอ้มลูที่ไดม้าจากเวบ็ไซตท์าง

 



  24 

อินเทอรเ์น็ตในเรือ่งของปัญหาการจดัเก็บขอ้มลู การเขา้ถึงขอ้มลู และปัญหาการใชง้าน 
และความคิดเห็นของผูท้ี่ใชง้านจรงิ และขอ้มลูจากงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง รวมกบัการเก็บ
ขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์โดยการสมัภาษณผ์ูป้ฏิบตัิงานดา้นการดแูลการจดัเก็บขอ้มลู
ของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ส  านักงานป้องกนัและควบคมุโรค ที่8 จงัหวดัอดุรธานี  
และส านกังานปอ้งกนัและควบคมุโรค (กระทรวงสาธารณะสขุ) 
 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือ โดยการศึกษาขอ้มลูจากต ารา เอกสาร และงานวิจยั ที่
เก่ียวข้องเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงคข์อง
งานวิจยัที่มีวตัถปุระสงคด์งันี ้

3.1 เพ่ือตอบวตัถุประสงคท์ัง้สองขอ้ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ขอ้มูลจากการ
วิเคราะหเ์อกสาร ในหวัขอ้การคน้ควา้เรื่อง การใชง้านไทยชนะ ปัญหาการใชง้านไทย
ชนะ ผลตอบรบัของการใชง้านไทยชนะ ปัญหาการจัดเก็บขอ้มูลประกอบในการเฝ้า
ระวังในช่วงไทยชนะ ใช้แบบการวิเคราะห์ เอกสาร จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวขอ้ง และใชเ้ครือ่งมือการวิจยัเป็นการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (Indepth Interview) เป็นการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured Interview) เพ่ือให้ได้ค  าตอบตรงตาม
ประเด็นที่ตอ้งการศึกษาใหม้ากที่สุด เป็นการสมัภาษณ์ที่มีการวางแผนสมัภาษณ์ไว้
ก่อนลว่งหนา้อย่างเป็นขัน้ตอน ตามขอ้ค าถามในการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง ดงันี ้

  3.1.1 แบบสมัภาษณเ์รือ่งการการท างาน ปัญหาและปัจจยัที่
สง่ผลตอ่การเกิดปัญหาของการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโค
วิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ 

   สว่นที่ 1 เป็นขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key 

Informants) ต าแหน่ง ระดบัต าแหน่งหนา้ที่ที่รบัผิดชอบ อายรุาชการ 

   สว่นที่ 2 ปัญหาและปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดปัญหาในการ
จดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเค
ชนัไทยชนะ 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยการศกึษาขอ้มลูที่มีการ
บนัทึกหรือไดมี้การวิจยัไวแ้ลว้โดยผูอ้ื่น (Unobtrusive Research) โดยค าถามที่ใชใ้นการ
สัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสรา้ง (Semi-structured Interview)  เพ่ือให้ได้ค  าตอบตรงตามประเด็นที่ต้องการ
ศกึษาใหม้ากที่สดุ โดยใหผู้ต้อบไดอ้ธิบายถึงการท างานของแอปพลิเคชนัไทยชนะ การ
ท างานของการจัดเก็บข้อมูล และรวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหา เพ่ือเป็น
แนวทางใหห้น่วยงานที่มีความเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยันีไ้ปเป็นขอ้มมลูในการ
พิจารณาปรบัปรุงแนวทางการด าเนินงานการจัดเก็บขอ้มูลประกอบในการเฝ้าระวัง
ในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชแ้อปพลิเคชนังานไทยชนะใหมี้ความเหมาะสมมากขึน้  

4.1 ขอ้มลูปฐมภมิู (Primary Data) ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม (Field 

Research) โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ ์ประชากรผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informants) เพ่ือน ามา
วิเคราะหถ์ึงปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเกิดปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงั
ในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยนะ  

4.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดแ้ก่ การศึกษาจากหนงัสือ ระเบียบ ขอ้
กฎหมาย ผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง แผนงานหรอืนโยบายที่เก่ียวขอ้ง เอกสารทางวิชาการ 
และการสืบคน้นขอ้มูลจาก Internet เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดเก็บ
ขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ 

 

5. การวิเคราะหข้์อมูล 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวิเคราะห์เอกสาร ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis)  

มีลกัษณะเป็นการวิเคราะหเ์อกสารที่สรา้งขึน้เพ่ือวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห์ถึง ปัญหา
และปัจจยัที่สง่ผลตอ่ปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 
ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ 
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5.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา 
(Content Analysis) โดยท าการวิเคราะหข์อ้มลูอย่างเป็นระบบ ตามโครงสรา้งของเนือ้หา
ในแบบสมัภาษณ ์เพ่ือน าไปสู่ค  าตอบในการศึกษาปัญหาและปัจจยัที่ส่งผลต่อปัญหา
ในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเค
ชนัไทยชนะ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวจิัย 

งานวิจัยฉบับนี ้เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบการเฝา้ระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของ โควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนั
ไทยชนะ โดยในบทนีเ้ป็นการสรุปขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก จากผูใ้หข้อ้มูล
ส าคัญ (Key Informants) ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบัติงานดา้นการดูแลการ
จดัเก็บขอ้มูลของแอปพลิเคชันไทยชนะ (หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่นส านักงานป้องกัน
และควบคมุโรค ที่8 จงัหวดัอดุรธานี ) และส านกังานป้องกนัและควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณะสุข) และการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารที่เก่ียวขอ้ง จากการวิเคราะห์
เอกสาร เพ่ือตอบวตัถปุระสงค ์ทัง้ 2 ขอ้ของงานวิจยั ซึ่งหลงัจากการเปิดใหใ้ชง้านแอป
พลิเคชันไทยชนะพบว่ามีปัญหาในเรื่องของใชง้านจนน าไปสูปั้ญหาในเรื่องของการ
จดัเก็บขอ้มลู และการน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใชใ้นการติดตามผูต้ิดเชือ้หรอืผูท้ี่มีความเสี่ยง ซึ่ง
หลงัจากการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณแ์ละการวิเคราะหเ์อกสารที่เก่ียวขอ้งท า
ใหส้ามารถทราบถึงปัญหาและปัจจยัที่สง่ผลตอ่การเกิดปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลู โดย
ไดผ้ลการวิจยัที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้ ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 
ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ 

4.1.1 ปัญหาในเรื่องความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลประกอบการเฝ้าระวัง
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ จากการ
วิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณ์พบว่า ในช่วงแรกนัน้มีแนวโนม้ที่จะเกิดปัญหาได้
นอ้ยเน่ืองจากทางระบบไดต้ัง้การจดัเก็บขอ้มลูไวเ้พียงแค่เบอรโ์ทรศพัทเ์ท่านัน้ ปรากฏ
ว่าหลงัจากมีการใชง้านจริงของประชาชนพบว่า มีปัญหาในเรื่องความถูกตอ้งในการ
จดัเก็บขอ้มลู จะมีปัญหาหลกั ๆ ในเรื่องขอ้มลูของวนั เวลาที่ไดจ้ดัเก็บเป็นขอ้มลูที่ไม่
ถูกตอ้งและไม่ครบถว้นในการน าไปใช้งาน เน่ืองจากเกิดความขัดขอ้งของทางระบบ
แอปพลิเคชนัไทยชนะที่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ใชบ้รกิารท าใหป้ระชาชนไม่สามารถสแกน

 



  28 

เขา้ใชง้านเพ่ือบนัทึกวนั เวลาในการเขา้-ออกรา้นคา้ได ้และปัญหาเรื่องเครือข่ายของ
สญัญาณโทรศพัทมื์อถือที่มีความขดัขอ้ง ประเภทกิจการที่ระบใุนแอปพลิเคชนัไทยชนะ
ไม่ตรงตามความเป็นจริง ข้อมูลการท างานกับแผนที่ไม่ตรงกัน การปักหมุดพืน้ที่ที่
ลงทะเบียนในแอปพลิเคชนัไทยชนะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  ขอ้มูลวนั
เวลาที่ประชาชนเขา้ใชง้านขึน้ไม่ตรงตามวนัเวลาที่เขา้ใชง้านจรงิ ในขณะที่ประชาชนท า
การเช็คอินเขา้พืน้ที่ปกติแต่ในแอปพลิเคชนัไทยชนะขึน้แจง้วา่ไม่มีการเช็คอินหรอืไม่ได้
ท าการเช็คอินในขณะนัน้ และในบางที่มี QR ไวใ้หแ้สกนแตไ่ม่สามารถแสกนไดจ้รงิ การ
ปลอมแปลงเบอรโ์ทรศัพท์หรือใช้เบอรโ์ทรศัพท์ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตั วตน
ผูใ้ชง้านที่ถูกตอ้งท าใหไ้ม่ไดข้อ้มูลที่ถูกตอ้งในการน าไปใชง้าน เน่ืองจากมีประชาชน
บางสว่นยงัมีความกงัวลเรือ่งความปลอดภยัของขอ้มลูสว่นตวั 

 

  4.1.2 ปัญหาในเรื่องความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันในการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบการเฝา้ระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนั
ไทยชนะ จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณพ์บว่า พบว่าปัญหาที่พบหลกั ๆ 
คือเรื่องของระบบที่เป็นปัญหาและมีความขดัขอ้งในการใชง้าน ท าใหเ้วลาที่จะใชง้าน
การสแกนเข้า-ออก เกิดปัญหาความล่าช้าหรือไม่สามารถใช้งานได้ ปัญหาเรื่อง
เครือข่ายของสัญญาณโทรศัพทมื์อถือมีความขัดขอ้ง (ความแรงของอินเตอรเ์น็ตไม่
เพียงพอ ที่ใช้งานในสถานที่ที่ มีคนใช้งานเป็นจ านวนมาก หรือใช้งานในช่วงเวลา
เดียวกันพรอ้มกันเป็นจ านวนมาก) เวลาเขา้ใชง้านขึน้ไม่มีการเช่ือมต่อของเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต และระบบขึน้จ านวนผู ้check in เกินก าหนด ท าใหเ้วลาจะเขา้ใชง้านไม่
สามารถลงทะเบียนเขา้ใชง้านได ้ ตอ้งอาศัยความร่วมมือจากประชาชนการจัดเก็บ
ขอ้มลู ผูเ้ขา้ใชง้านตอ้งเสียเวลาในการเขา้แถวและยืนสแกนทีละคน และตอ้งเขา้ระบบ
เพ่ือเขา้ไปลงทะเบียนเขา้ - ออกในทุกครัง้ เน่ืองจากระบบไม่สามารถจัดเก็บขอ้มูล
อตัโนมตัิได ้ตอ้งจดัเก็บผ่านทางประชาชนเป็นผูด้  าเนินการ ท าใหเ้กิดปัญหาเรื่องความ
เป็นปัจจบุนัของขอ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บและน าไปใชแ้ละปัญหาในการติดตามผูต้ิดเชือ้หรอืผูมี้
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ความเสี่ยงจะท าไดย้ากและใชเ้วลานานในเรื่องของขัน้ตอนต่าง ๆ ในการจดัเก็บขอ้มลู
และการขอขอ้มลูเพ่ือน าไปใชจ้นถงึขัน้ตอนของการติดตามผูมี้ความเสี่ยง 

 

  4.1.3 ปัญหาในเรื่องความสมบูรณ์ของขอ้มูลประกอบการเฝ้าระวงัในช่วงการ
แพรร่ะบาดของโควิด 19 ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ จากการวิเคราะหเ์อกสาร
และการสัมภาษณ์พบว่า มีปัญหาเรื่องความสมบูรณ์ของขอ้มูลที่ไดร้บั การจัดเก็บ
ขอ้มลูไดไ้ม่ครบถว้น เน่ืองจากขอ้มลูที่ตอ้งการใชป้ระกอบในการติดตามผูต้ิดเชื ้อหรอืผู้
ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชือ้ ตอ้งใชข้อ้มลูทัง้เบอรโ์ทรศพัทใ์นการสแกนการเขา้ใชบ้รกิาร
และการออกจากรา้นหลงัใชบ้รกิารแลว้ถึงจะถือวา่สมบรูณ ์แตก่ารจดัเก็บขอ้มลูการเขา้
ใชบ้ริการส่วนใหญ่จะจัดเก็บไดแ้ค่ การสแกนเขา้ใชบ้ริการเท่านัน้ จึงท าใหข้อ้มูลไม่มี
ความสมบรูณเ์พียงพอซึง่จ าเป็นที่จะตอ้งใชข้อ้มลูการสแกนเขา้ และการแสกนออกเพื่อ
ระบุช่วงระยะเวลาใหแ้คบลงและง่ายต่อการติดตามตวัแต่หลงัจากเกิดปัญหาในเรื่อง
ของการที่ประชาชนเขา้ใชง้านและไม่ไดส้แกนออก หรอืมีปัญหาในเรื่องการใชง้านรว่ม
ดว้ย จึงท าใหเ้กิดปัญหาความสมบูรณข์องข้อมลูที่ไดไ้ม่ครบถว้นก็จะท าใหย้ากต่อการ
ระบุช่วงระยะเวลาการเขา้ใชง้านของผูท้ี่มีเชือ้และรว่มถึงผูท้ี่มีความเสี่ยงในการติดเชือ้
ดว้ย ยอ้นดูขอ้มูลตอนหลงัไม่แสดงขอ้มูล ดูรายละเอียดในประวตัิ การ check in – out 

ไม่ได้ มีแค่ข้อมูลคร่าวๆ ระบบไม่สามารเข้าใช้งานได้ ร ะบบขึ ้นไม่ มีสัญญาณ
อินเทอรเ์น็ต ขอ้มลูบนัทึกการเช็คอินไดแ้ค่ 7 วนั ซึ่งไม่ถึง 14 วนัตามที่ไดแ้จง้ไว ้ขอ้มลู
ประวตัิการเช็คอิน 14 วนัที่จัดเก็บขอ้มูลไป แต่เขา้ไปดูขอ้มูลประวตัิไดแ้ค่ 7 วนั และ
ขอ้มลูขึน้ผิด ท าการเช็คอินปกติแต่ในแอปพลิเคชนัไทยชนะขึน้แจง้ว่าไม่มีหรอืไม่ไดท้  า
การเช็คอิน ประวตัิขอ้มลูการเขา้เช็คอินหาย ทามไลนย์อ้นหลงัหาย ไม่มีการสง่ขอ้ความ
แจง้เตือนว่าไปสถานที่เดียวกนักบัผูท้ี่ติดเชือ้ เวลาที่บนัทึกการเช็คอิน – เอาตเ์ขา้ระบบ
ไม่ถกูตอ้ง ช่วงเวลามีความคลาดเคลื่อน ไม่สามรถเขา้ไปตรวจเช็คไดว้า่เคยไปที่ไหนมา
บา้ง auto check out ท าใหข้อ้มลูตา่ง ๆ รวนได ้
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  4.1.4 ปัญหาในเรื่องของขอ้มลูประกอบการเฝ้าระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของ
โควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะที่ไดจ้ดัเก็บมาไม่ตรงตามความตอ้งการ 
จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณพ์บวา่ ในช่วงแรกขอ้มลูที่ตอ้งการจะจดัเก็บ
คือเบอรโ์ทรศพัทเ์พียงอย่างเดียวเพ่ือจะน าไปใชต้รวจสอบประกอบกบัขอ้มลูวนัเวลาที่
เขา้ใชบ้รกิารซึง่ อาจจะตรงกบัความตอ้งการกบัการน าไปใชใ้นการติดตามผูต้ิดเชือ้หรอื
ผูท้ี่มีความเสี่ยงที่จะติดเชือ้ แต่ส  าหรบัการแพรร่ะบาดในระยะหลงัที่มีความรุนแรงและ
การติดเชือ้ที่รวดเรว็มากขึน้กวา่เดิม ขอ้มลูเพียงแคเ่บอรโ์ทรศพัทก์บัขอ้มลูวนัเวลาที่เขา้
ใช้บริการ อาจจะท าให้ต้องใช้ระยะเวลานานเกินไปและอาจจะไม่เพียงพอในการ
น าไปใชต้ิดตามผูท้ี่มีความเสี่ยง ซึ่งควรที่จะมีขอ้มูลในดา้นการเดินทางหรือดา้นอื่นที่
ชดัเจนประกอบดว้ยเพ่ือความสะดวกในการติดตามผูต้ิดเชือ้หรือผูท้ี่มีความเสี่ยงที่จะ
ติดเชือ้ 

 
  4.1.5 ปัญหาในเรื่องความสามารถในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลใน
การจดัเก็บขอ้มลูประกอบการเฝ้าระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19 ผ่านการใช้
งานแอปพลิเคชนัไทยชนะ  จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณพ์บว่ามีปัญหา
ในเรื่อง ระบบที่ไม่สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ตรงที่ไดจ้ัดเก็บมาได ้
เน่ืองจากไม่มีตวัคดักรองขอ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บเขา้ระบบจงึท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบขอ้มลู
ที่ไดจ้ัดเก็บมาในตอนที่ประชาชนสแกนการเขา้ใชบ้ริการและการสแกนออกจากรา้น
หลงัใชบ้รกิารว่ามีความถกูตอ้งหรอืไม่ ดงันัน้ถา้มีการปลอมแปลงเบอรโ์ทรศพัทห์รอืใช้
เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ไม่ไดล้งทะเบียนการใชง้านที่ถกูตอ้งระบบก็ไม่สามารถท่ีจะตรวจสอบใน
เรือ่งนีไ้ดท้  าใหก้ารติดตามผูมี้ความเสี่ยงไม่สามรถท าไดเ้น่ืองจากเป็นขอ้มลูที่ไม่ถูกตอ้ง
ไม่พบผูใ้ชบ้รกิาร 
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4.2 ปัจจัยทีส่่งผลตอ่ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด 19 ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ 

  4.2.1 มีปัจจัยใดบา้งที่ส่งผลต่อปัญหาความถูกตอ้งของขอ้มูลในการจัดเก็บ
ขอ้มูลประกอบการเฝ้าระวงัในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอป
พลิเคชนัไทยชนะ จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณพ์บวา่ มีปัจจยัเรือ่งความ
กงัวลในการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ ความกงัวลในเรือ่งความปลอดภยัของขอ้มลู
ส่วนบุคคล ประชาชนบางส่วนไม่เช่ือว่าการใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะจะเป็น
ประโยชน์หรือสามารถใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้จริง และเพราะ
ประชาชนเลือกที่จะไม่เขา้ใชง้านท าใหไ้ม่มีขอ้มลูเขา้สู่ระบบและยากต่อการติดตามตวั
หรอืแจง้ใหเ้ฝ้าระวงัหากมีผูต้ิดเชือ้เขา้ใชบ้ริการรา้นคา้หรือพืน้ที่สาธารณะในวนั เวลา
เดียวกนั และการปลอมแปลงขอ้มลู หรอืเบอรโ์ทรศพัท ์และระบบการจดัเก็บขอ้มลูเกิด
การขดัขอ้งและไม่เสถียร และความแรงของอินเตอรเ์น็ตไม่เพียงพอที่ใชง้านในสถานที่ที่
มีคนใชง้านเป็นจ านวนมาก หรือใชง้านในช่วงเวลาเดียวกันพรอ้มกันเป็นจ านวนมาก 
ท าให้ข้อมูลที่ได้จัดเก็บไปไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนยากต่อการน าข้อมูลไปใช้ ในการ
ติดตามตวัผูมี้ความเสี่ยง 

 

  4.2.2 มีปัจจยัใดบา้งที่ส่งผลต่อปัญหาในเรื่องความรวดเรว็และเป็นปัจจบุนัของ
ขอ้มลูในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบการเฝา้ระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19 ผ่าน
การใชง้านแอปพลิเคชันไทยชนะ จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสัมภาษณ์พบว่า
พบวา่มีปัจจยัที่สง่ผลตอ่ปัญหา คือ ระบบการจดัเก็บขอ้มลูเกิดการขดัขอ้งและไม่เสถียร 
และมีผู้เข้าใช้งานจ านวนมากในเวลาเดียวกัน และระบบเครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือที่ไม่เสถียรในการใช้งาน ท าให้เกิดปัญหาความขัดขอ้งของระบบไม่
สามารถจัดเก็บขอ้มูลผูเ้ขา้ใชบ้ริการไดต้รงตามเวลาที่มีผูเ้ขา้งานจริง และขัน้ตอนที่
ยุ่งยากและตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ท าใหข้อ้มลูที่ไดจ้ัดเก็บไปไม่เป็นปัจจุบนัไม่
ตรงตามวนัเวลาที่ผูใ้ชง้านไดเ้ขา้ใชบ้รกิารจรงิซึ่งจรงิอยู่ที่การจดัเก็บขอ้มลูประกอบการ
เฝา้ระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะถือว่า
มีความรวดเรว็มากอยูเ่น่ืองจากจะสามารถจดัเก็บขอ้มลูเขา้ระบบไดใ้นทนัทีที่ประชนชน
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สแกนเขา้ใชง้านการเขา้ - ออกพืน้ที่ที่มีการใหบ้ริการแอปพลิเคชันไทยชนะ (มีการตัง้ 
QR Codeไวใ้หส้แกน)  แตจ่ะมีปัจจยัในเรือ่งของระบบ ขัน้ตอนที่ยุ่งยากและตอ้งใชเ้วลา
ในการด าเนินการ ท าใหข้อ้มลูไม่เป็นปัจจบุนัและการจดัเก็บขอ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บเพ่ือไปใช้
ประโยชนใ์นการติดตามผูมี้ความเสี่ยง หรอืผูท้ี่เขา้ใกลก้บัผูต้ิดเชือ้นัน้อาจจะไม่ไดถื้อว่า
เป็นขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนัเน่ืองจากจะตอ้งใชร้ะยะเวลา 1-2 วนัในการด าเนินการเรยีกใช้
ขอ้มลูและติดตามผูมี้ความเสี่ยงตอ่ไปโดยเจา้หนา้ที่ของกรมควบคมุโรคจะท าการคน้หา
เบอรโ์ทรศัพทข์องผู้เขา้ใช้บริการในรา้นดังกล่าว ในช่วงวันและเวลาเดียวกันกับที่มี
รายงานว่ามีผูต้ิดเชือ้เขา้ใชบ้ริการในสถานที่เดียวกนัในวนัเวลาเดียวกนัทางเจา้หนา้ที่
ของกรมครบคมุโรคจะท าการติดตามผูมี้ความเสี่ยงทางโทรศพัทห์รือทางขอ้ความโดย
ใชเ้บอรโ์ทรที่เขา้อยู่ในระบบผ่านจากการสแกนเขา้ใชง้านซึ่งถือวา่มีความลา่ชา้อยู่ และ
ในช่วงระหว่างที่รอการตรวจสอบข้อมูลและท าการติดต่อไปยังผู้ที่ มีความเสี่ยงใน
ระหว่างนัน้ผูท้ี่มีความเสี่ยงอาจจะเดินทางไปในที่ต่าง ๆ ซึ่งการที่ตอ้งใชเ้วลาระหว่าง
การด าเนินการตามขัน้ตอนตา่ง ๆ นัน้ผูท้ี่มีความเสี่ยงอาจจะเป็นการแพรก่ระจายเชือ้ไป
โดยไม่รูต้วัได ้

 

  4.2.3 มีปัจจัยใดบา้งที่ส่งผลต่อปัญหาในเรื่องความสมบูรณ์ของขอ้มูลในการ
จดัเก็บขอ้มลูประกอบการเฝ้าระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19 ผ่านการใชง้าน
แอปพลิเคชนัไทยชนะ จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณพ์บวา่พบวา่ มีปัจจยั
ที่ส่งผลต่อปัญหาคือ ระบบของแอปพลิเคชันไทยชนะขดัขอ้ง การเขา้ใชง้านมีปัญหา 
และความกังวลในเรื่องของความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนตวั และการน าขอ้มลูต่าง  ๆ 
ของประชาชนไปใชง้าน และความไม่เช่ือถือของประชาชนในการเขา้ใชง้าน ประชาชน
บางส่วนจึงไม่เขา้ใชง้าน หรือเขา้ใชง้านไม่ครบ(อาจจะสแกนเขา้และไม่ไดส้แกนออก) 
สืบเน่ืองมาจากเปา้หมายหลกัในการออกแอปพลิเคชนัไทยชนะ มาเพ่ือเป็นการติดตาม
ผูมี้ความเสี่ยงที่มีการสมัผสัหรอืใกลชิ้ดกบัผูต้ิดเชือ้โดยการติดตอ่ผ่านทางเบอรโ์ทรศพัท์
ของผูใ้ชง้านเพ่ือแจง้เตือนใหมี้การเฝ้าระวังตัวเองหรือเคา้รบัการตรวจเชือ้ต่อไป ซึ่ง
จ าเป็นที่จะตอ้งใชข้อ้มลูการสแกนเขา้ และการแสกนออกเพ่ือระบชุ่วงระยะเวลาใหแ้คบ
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ลงและง่ายต่อการติดตามตวัแต่หลงัจากเกิดปัญหาในเรื่องของการที่ประชาชนเขา้ใช้
งานและไม่ไดส้แกนออก หรือมีปัญหาในเรื่องการใชง้านรว่มดว้ย จึงท าใหเ้กิดปัญหา
ความสมบรูณข์องขอ้มลูที่ไดไ้ม่ครบถว้นก็จะท าใหย้ากตอ่การระบชุ่วงระยะเวลาการเขา้
ใชง้านของผูท้ี่มีเชือ้และรว่มถึงผูท้ี่มีความเสี่ยงในการติดเชือ้ดว้ย 

 

  4.2.4 มีปัจจยัใดบา้งที่ส่งผลต่อปัญหาในเรื่องของขอ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บมาตรงตาม
ความตอ้งการในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบการเฝา้ระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 
19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสมัภาษณ์
พบว่า พบว่ามีปัจจยัที่ส่งผลต่อปัญหาคือ ระบบจัดเก็บขอ้มลูไม่ครบถว้นขาดขอ้มลูใน
ดา้นอื่น ๆ ประกอบ ไม่ตรงตามความตอ้งการที่จะน าไปใชง้านไดใ้นการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ ขอ้มูลที่ไดจ้ัดเก็บมาไม่ครบถว้น เน่ืองจากในช่วงแรกของการแพรร่ะบาด
ของโควิด 19 การจดัเก็บขอ้มลูโดยใชเ้บอรโ์ทรศพัทข์องผูใ้ชง้านเพียงอย่างเดียวนัน้ถือ
ว่าสามารถน าไปใชไ้ดต้รงตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดใน
ระลอกหลงัๆมานีค้ือว่าการจัดเก็บขอ้มูลโดยใชเ้บอรโ์ทรศพัทข์องผูใ้ชง้านเพียงอย่าง
เดียวนัน้ดจูะไม่ครอบคลมุเท่าที่ควร ขอ้มลูถือว่ายงัไม่ครบถว้นเพียงพอ เน่ืองจากการ
ติดตามผูต้ิดเชือ้ควรจะมีการระบุขอ้มูลการติดตามถึงการเดินทาง สถานที่ที่ผูต้ิดเชือ้
หรอืผูท้ี่มีความเสี่ยงไดเ้ดินทางไป หรอืเขา้ไปใชบ้รกิาร และจ านวนประชากรที่ใกลชิ้ดผู้
ติดเชือ้รวมถึงอาจจะมีการขึน้สถาณะติดเชือ้ดว้ย เพ่ือขอ้มูลจะไดมี้ความครอบคลุม
มากย่ิงขึน้ 

 

  4.2.5 มีปัจจัยใดบา้งที่ส่งผลต่อปัญหาในเรื่องความสามารถในการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มลูประกอบการเฝ้าระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19 ผ่าน
การใชง้านแอปพลิเคชันไทยชนะ จากการวิเคราะหเ์อกสารและการสัมภาษณ์พบว่า 

พบวา่มีปัจจยัที่สง่ผลตอ่ปัญหาคือ ขอ้มลูที่ไดไ้ม่มีความถกูตอ้ง ช่วงเวลาที่เข้าใชง้านไม่
ตรงกัน ประชาชนไม่สามารถตรวจเช็คขอ้มูลการเขา้ใชง้านยอ้นหลงัได ้ระบบยังไม่มี
ความเสถียร ไม่มีตวัคดักรองขอ้มลู ท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บมาวา่มี
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ความถูกตอ้งหรือไม่ มีการปิดบงัขอ้มูล ปลอมเบอรโ์ทรศพัท ์ เรื่องของการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเน่ืองจากระบบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเบอรโ์ทรของ
ประชาชนที่ลงทะเบียนเขา้ใช้งานนั้นเป็นเบอรโ์ทรที่ลงทะเบียนถูกตอ้งหรือไม่ และ
นอกจากปัญหาดงักล่าว และปัจจัยที่เกิดขึน้จากประชาชนผูใ้ชง้าน เน่ืองจากปัญหา
เรือ่งการท าความเขา้ใจกบัประชาชนในการใชง้าน ว่าแอปพลิเคชนัไทยชนะนัน้ออกมา
เพ่ือการใชง้านในลกัษะใด เน่ืองจากการเขา้ใชง้านไทยชนะตอ้งมีการจดัเก็บเบอรโ์ทร
ของประชาชนผูใ้ชง้านท าใหป้ระชาชนมีความไม่เขา้ใจในการเขา้ใชง้าน และมีความ
กังวลในเรื่องความปลอดภัยของขอ้มูลส่วนบุคคลที่รฐับาลไดจ้ัดเก็บไป จึงท าใหเ้กิด
ปัญหาว่าประชาชนไม่ใชง้านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือเลือกใชเ้บอรโ์ทรศพัทท์ี่ไม่ได้
ลงทะเบียนท าใหไ้ม่สามารถติดตามตวัผูใ้ชง้านได ้และท าใหไ้ม่มีขอ้มลูการสแกนการ
เขา้-ออกในพืน้ที่สาธารณะต่าง ๆ ท าใหไ้ม่มีขอ้มลูเขา้สูร้ะบบจึงท าใหเ้กิดปัญหาในการ
ติดตามผูต้ิดเชือ้ หรอืการติดตามผูมี้ความเสี่ยงที่จะใกลชิ้ดผูท้ี่มีเชือ้ ซึ่งอาจจะไดร้บัเชือ้
โควิด 19 มาโดยไม่รูต้วัและอาจจะเป็นการแพรเ่ชือ้ไปไปในสถานที่ตา่ง ๆ ได ้
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บทที ่5 
สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล
ประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ สามารถ
สรุปผลการวิจยัออกมาเป็นดงันี ้

5.1 ผลการวจิัย 

ผลการวิจยัพบวา่การจดัท าแอปพลิเคชนัไทยชนะ ออกมาใหป้ระชาชนไดใ้ชง้าน
นั้นมีจุดประสงคเ์พ่ือใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ให้
ความส าคญักบัเรือ่งของการติดตามการเขา้ใชง้านในรา้นคา้หรอืพืน้ที่สาธารณะต่าง ๆ 
ที่ประชาชนจะเขา้ใชง้านเพื่อท าการบนัทกึการเขา้ออกผ่านทางโทรศพัทมื์อถือของปะชา
ชนที่จะใชส้แกน QR ที่ไดท้  าการติดตัง้ไวใ้ห ้เพ่ือจดัเก็บขอ้มลูเจา้ระบบและน าไปใชใ้น
การติดตามตรวจสอบผูท้ี่มีความเสี่ยงจะสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูต้ิดเชือ้ที่เขา้ใชบ้รกิารรา้นคา้
หรอืพืน้ที่สาธารณะ ในสถานที่ วนั และเวลาเดียวกนั 

หลงัจากที่เปิดใหป้ระชาชนไดใ้ชง้านจึงพบว่าการจดัเก็บขอ้มลูฯ ยงัมีปัญหาใน
การจดัเก็บขอ้มลูฯ ที่ไม่ตรงกบัหลกัการ การจดัเก็บขอ้มลูที่ถกูตอ้งเหมาะสมต่อการน า
ขอ้มลูที่ไดไ้ปใชง้านใหเ้กิดประโยชนใ์นหลายดา้นโดยปัญหาและปัจจยัที่ส่งผลต่อการ
เกิดปัญหาท่ีพบมีดงันี ้  

ปัญหาหลกัๆที่พบคือ ปัญหาในเรื่องของระบบเป็นส่วนใหญ่ที่ท  าใหก้ารใชง้าน
ของแอปพลิเคชันไทยชนะเกิดปัญหาและส่งผลถึงปัญหาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหา
ระบบที่ขดัขอ้ง คา้งหรอืเขา้ใชไ้ม่ได ้เวลาจะเขา้ใชง้านไม่สามารถลงทะเบียนเขา้ใชง้าน
ได้ ระบบไม่สามารเข้าใช้งานได้ (ระบบขึน้ไม่มีสัญญาณอินเทอรเ์น็ต) ในขณะที่
สญัญาณอินเตอรเ์น็ตขึน้ปกติ และท าใหข้อ้มูลที่ระบบไดจ้ัดเก็บเขา้ไปมี ปัญหาเรื่อง
ความถูกตอ้งของขอ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บ และท าใหย้อ้นดขูอ้มลูการเขา้ใชง้านตอนหลงัแลว้
ไม่แสดงขอ้มลูการเขา้ใชง้านต่าง ๆ ประวตัิขอ้มลูการเขา้เช็คอินหาย ทามไลนย์อ้นหลงั
หาย และไมส่ามรถเขา้ไปตรวจเช็คไดว้า่เคยไปที่ไหนมาบา้ง 
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ในส่วนของปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อปัญหาการจัดเก็บขอ้มูลประกอบการเฝ้า
ระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ ไดแ้ก่เรือ่ง
ของระบบความขดัขอ้งของทางระบบที่ออกแบบมายงัมีขอ้บกพรอ่งในเรือ่งของการเขา้
ใชง้าน และปัญหาเรือ่งเครอืข่ายของสญัญาณโทรศพัทมื์อถือที่มีความขดัขอ้งเน่ืองจาก
การเขา้ใชง้านพรอ้มกนัเป็นจ านวนมาก ส่งผลใหเ้กิดปัญหาขอ้มลูวนัเวลาที่ประชาชน
เขา้ใชง้านขึน้ไม่ตรงตามวนัเวลาที่เขา้ใชง้านจรงิ ในขณะที่ประชาชนท าการเช็คอินเขา้
พืน้ที่ปกติแต่ในแอปพลิเคชนัไทยชนะขึน้แจง้ว่าไม่มีการเช็คอินหรอืไม่ไดท้  าการเช็คอิน
ในขณะนัน้ และในบางที่มี QR ไวใ้หแ้สกนแต่ไม่สามารถแสกนไดจ้รงิ ประเภทกิจการที่
ระบุไม่ตรงตามความเป็นจรงิ ขอ้มลูการท างานกบัแผนที่ไม่ตรงกนั การปักหมดุพืน้ที่ที่
ลงทะเบียนในแอปพลิเคชนัไทยชนะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ  

ในส่วนของปัจจยัจากภายนอกที่ส่งผลต่อปัญหาการจดัเก็บขอ้มลูประกอบการ
เฝา้ระวงัในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด 19ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ  ไดแ้ก่
เรื่องความกงัวลในเรื่องของความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนตวั และการน าขอ้มลูต่าง ๆ 
ของประชาชนไปใชง้าน และความไม่เช่ือถือของประชาชนในการเขา้ใชง้าน ประชาชน
บางส่วนจึงไม่เขา้ใชง้าน หรือเขา้ใชง้านไม่ครบ(อาจจะสแกนเขา้และไม่ไดส้แกนออก)  
ที่ส่งผลใหเ้กิดปัญหา การปิดบงัขอ้มลู ปลอมเบอรโ์ทรศพัท ์ หรือใชเ้บอรโ์ทรศพัทท์ี่ได้
ลงทะเบียนในการเขา้ระบบใชง้าน ท าใหข้อ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บไปไม่ถูกตอ้งไม่ครบถว้นไม่
สามารถติดตามตัวผู้ใช้งานได ้และท าให้ไม่มีขอ้มูลการสแกนการเขา้-ออกในพืน้ที่
สาธารณะต่าง ๆ ท าใหไ้ม่มีขอ้มลูเขา้สูร้ะบบจึงท าใหเ้กิดปัญหาในการติดตามผูต้ิดเชือ้ 
หรอืการติดตามผูมี้ความเสี่ยงที่จะใกลชิ้ดผูท้ี่มีเชือ้ 

ผลการวิจยัเพิ่มเติมที่พบจากการศกึษา นอกจากปัญหาดงักลา่วขา้งตน้แลว้ยงัมี
ปัญหาที่มีความส าคญัอีกอย่างหนึ่งซึ่งถือเป็นตวัแปรที่ส  าคญัและยากในการควบคุม 
คือ ปัจจยัที่เกิดขึน้จากประชาชนผูใ้ชง้าน เน่ืองจากปัญหาเรื่องการท าความเขา้ใจกับ
ประชาชนในการใชง้าน ว่าแอปพลิเคชนัไทยชนะนัน้ออกมาเพ่ือการใชง้านในลกัษะใด 
เน่ืองจากการเขา้ใชง้านตอ้งมีการจดัเก็บเบอรโ์ทรของประชาชนผูใ้ชง้านท าใหป้ระชาชน
มีความไม่เขา้ใจในการเขา้ใชง้าน และมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของขอ้มูล
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สว่นบลุคลที่รฐับาลไดจ้ดัเก็บไป จงึท าใหเ้กิดปัญหาวา่ประชาชนไม่ใชง้านแอปพลิเคชนั
ไทยชนะและท าใหไ้ม่มีขอ้มลูการสแกนการเขา้-ออกในพืน้ที่สาธารณะต่าง ๆ ท าใหไ้ม่มี
ขอ้มลูเขา้สูร้ะบบจึงท าใหเ้กิดปัญหาในการติดตามผูต้ิดเชือ้ หรือการติดตามผูมี้ความ
เสี่ยงที่ใกลชิ้ดผูท้ี่มีเชือ้  

เน่ืองจากปัญหาที่พบหลักๆของการใช้งานแอปพลิเคชันไทยชนะ คือ เรื่อง
ปัญหาของระบบการจัดเก็บขอ้มูลที่ควรปรบัปรุงให้ค  านึงถึงความเหมาะสมในการ
น าไปใชง้านจึงควรให้ความส าคัญในเรื่องของระบบการจัดเก็บขอ้มูล และค านึงถึง
ขอ้มูลที่จัดเก็บมาใหมี้ความเหมาะสมซึ่งจะสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (ปาริชาติ เย
พิทกัษ ์; ธีระวฒัน ์จนัทกึ, 2559) ที่วา่ “การบรหิารจดัการระบบขอ้มลูเพ่ือน าเสนอกรอบ
แนวทางการพฒันารูปแบบการบรหิารจดัการขอ้มลูขององคก์ารในภาครฐั โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมในการบรหิารจดัการขององคก์ารภาครฐั และตรงต่อความตอ้งการของ
การใหบ้รกิารประชาชนแบบเบ็ดเสรจ็ ดงันัน้ จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ การบรหิารจดัการระบบ
ขอ้มูลเป็นสิ่งส  าคัญ และมีประโยชน์อย่างมาก เพราะสามารถลดความซ า้ซอ้นของ
ขอ้มลู ลดความขดัแยง้ของขอ้มลู ง่ายตอ่การเขา้ถึงขอ้มลู จึงควรใหค้วามส าคญัในเรือ่ง
ของการบรกิารจดัการขอ้มลู และค านงึถงึขอ้มลูที่จดัเก็บมาใหมี้ความเหมาะสม” 

 

5.2 อภปิรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบในการเฝ้า
ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ โดยผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎี
ที่จะน ามาใชร้ว่มในการวิเคราะหไ์ดแ้ก่ทฤษฎีเก่ียวกับการจดัเก็บขอ้มลู เน่ืองจากการ
จดัเก็บขอ้มลูถือว่าเป็นขัน้ตอนแรกเริ่มที่ส  าคญัที่จะท าใหไ้ดข้อ้มลูที่ดี มีประสิทธิภาพ
สามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ตามตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นข้อมูลและ
สารสนเทศที่ดีถือว่ามีความส าคัญที่จะท าใหก้ารบริหารงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะถา้ขอ้มูลนั้นมีการวางระบบใหเ้หมาะสม มีความชัดเจน และง่ายต่อการ
เรียกใช ้และในการจัดเก็บขอ้มูลควรจะตอ้งก าหนดแผนในการด าเนินงาน การไดม้า
ของขอ้มูลที่จะน ามาใชป้ระโยชน ์จ าเป็นตอ้งมีความพรอ้มทัง้ในดา้นขอ้มูล อุปกรณ ์
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และบคุลากร เพ่ือใหใ้ชง้านไดอ้ย่างมีคณุภาพ สามารถด าเนินการได ้ใหมี้ประสิทธิภาพ 
(อาภาภรณ์ โพธิกระจ่าง, 2552) ดังนั้นการที่จะไดข้้อมูลที่ดีจะตอ้งมีคุณสมบัติขั้น
พืน้ฐานดงันี ้1.ความถูกตอ้ง (Accuracy) 2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั (Update) 3. 
ความสมบรูณ ์(Complete) 4. ตรงตามความตอ้งการ (Relevance) 5. สามารถตรวจสอบ
ได ้(Verifiable) (ธวชัชยั ตัง้อทุยัเรือง, 2564) (สมุาลี เมืองไพศาล, 2535) และจากการน า
ทฤษฎีดังกล่าวไปใช้ประกอบการท าการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันไทยชนะมีความ
ครอบคลมุและมีประสิทธิภาพในการติดตามผูมี้ความเสี่ยงที่จะติดเชือ้โควิด 19 ในช่วง
ระยะแรกของการเกิดการแพรร่ะบาด แต่ยงัไม่สามารถตอบสนองต่อวตัถุประสงคใ์น
การลดและป้องกนัการแพรร่ะบาดไดม้ากเพียงพอและย่ิงส าหรบัการระบาดในระลอก
หลังตั้งแต่ช่วง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 จนมาถึงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ใน
ปัจจุบนันี ้บทบาทของการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะมีการใชง้านลดลง (ชชิรานนท ์
ทองเทพ, 2564)  จึงท าใหเ้ห็นวา่การใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะและการจดัเก็บขอ้มลู
ประกอบในการเฝา้ระวงัในช่วงโควิด 19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะมีปัญหา
ในเรือ่ง ปัญหาในเรือ่งความรวดเรว็และความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลูในการจดัเก็บขอ้มลู 
ปัญหาในเรื่องความสมบูรณ์ของขอ้มูล ความตรงตามความตอ้งการของขอ้มูลที่ได้
จดัเก็บมา ปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู และปัญหาในเรื่อง
ของการเขา้ใชง้านเป็นหลัก ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อปัญหาฯ คือเรื่องระบบของแอป
พลิเคชันไทยชนะที่ยังมีปัญหาในเรื่องของการเขา้ใชง้านยังไม่มีความสเถียรมากพอ 
และตวัระบบไม่มีตวัคดักรองขอ้มลูท าใหไ้ม่สามารถตรวจสอบขอ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บมาวา่มี
ความถกูตอ้งหรอืไม่และจ านวนผูเ้ขา้ใชง้านที่มีจ านวนมากซึง่ก็ท  าใหก้ารเขา้ใชง้านแอป
พลิเคชนัไทยชนะมีปัญหาได ้และประชาชนใชง้านลดลง ท าใหข้อ้มลูที่ไดจ้ดัเก็บมาไม่
ครบถว้นไม่เพียงพอที่จะสามารถน าไปใชใ้นการติดตามผูต้ิดเชือ้หรอืผูท้ี่มีความเสี่ยงได้
ดงันัน้หากมีการพฒันาและปรบัปปรุงระบบการจดัเก็บขอ้มลู เพ่ือใหก้ารจดัเก็บขอ้มลู
ประกอบในการเฝ้าระวังในช่วงโควิด 19 ผ่านการ ใชง้านแอปพลิเคชันไทยชนะให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ก็จะท าให้ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื ้อได้ และเป็น
ประโยชนใ์นการช่วยป้องกนัการแพรร่ะบาดของโควิด 19 มากย่ิงขึน้ ซึง่จะสอดคลอ้งกบั
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งานวิจัยของ (อัจฉรตัน์ สงวนงาม , 2554) ที่ว่า “ปัญหาการจัดการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศ คือในขัน้ตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลู การตรวจสอบขอ้มลู การประมวลผล
ขอ้มูล การจัดเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ และการน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้ ใน
ภาพรวมอยู่ระดบันอ้ย ส าหรบัการเปรียบเทียบปัญหาในการจัดการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งควรใหค้วามส าคัญในเรื่องระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
โดยรว่มกนัวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบ เพ่ือใหก้ารจัดการระบบ
ขอ้มลูและสารสนเทศมีความรวดเรว็ ครอบคลมุ ทนัสมยั ตรงกบัเป้าหมายการใชง้าน  
ดังนั้น ความพรอ้มของระบบในการจัดเก็บข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพจึงต้องให้
ความส าคญักบัขอ้มลูที่จะไดจ้ดัเก็บ วา่มีความถกูตอ้งครบถว้น เป็นขอ้มลูที่รวดเรว็เป็น
ปัจจุบัน และตรงตามความต้องการในการน าใช้” และในเรื่องของระบบในการจะ
ออกแบบระบบจะตอ้งมีความะพรอ้มในการรองรบัขอ้มลูเป็นจ านวนมากและการเขา้ใช้
งานที่พรอ้มกนั ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุตอ่ไป (สกุญัญา เรอืงสวุรรณ, 2553)  ซึง่กลา่วคือ
การบริการจัดการระบบการจัดเก็บขอ้มูลที่ดีมีความส าคัญในการน าขอ้มูลเขา้ระบบ
หรอืการจดัการระบบขอ้มลูนัน้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้ดงันัน้หากไดมี้การพฒันาและ
ปรบัปปรุงระบบการจัดเก็บขอ้มูล จะท าใหก้ารจัดเก็บขอ้มูลประกอบในการเฝ้าระวงั
ในช่วงโควิด 19 ผ่านการ ใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้และ
ตอบสนองตอ่วตัถปุระสงคข์องการใชง้านมากย่ิงขึน้ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบตัิการ 
(1) น าผลการวิจัยที่ไดเ้สนอต่อหน่วยงานหรือกระทรวงที่เก่ียวขอ้งหรือที่ไดร้บั

มอบหมายใหร้บัผิดชอบ เพ่ือรว่มกนั พฒันาการออกนโยบาย และปรบัปรุงระบบที่จะ
น าไปใชง้านใหมี้ความเสถียร สามารถใชง้านไดจ้รงิ และรองรบัการใชง้านของประชาชน
จ านวนมากในเวลาเดียวกัน เพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
วตัถปุระสงคข์องการใชง้านตอ่ไป 
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(2) จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าการน า แอปพลิเคชนัไทยชนะไปใชง้านใน
การในการจัดเก็บข้อมูลประกอบการเฝ้าระวังในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 
สามารถพัฒนาใหใ้ชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใชต้รวจสอบและ
ติดตามผูท้ี่มีความเสี่ยงที่จะติดเชือ้หรือผูท้ี่สมัผสัใกลชิ้ดกบัผูต้ิดเชือ้ได ้ดงันัน้ ทุกภาค
สว่นที่เก่ียวขอ้งสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันาและจะไดผ้ลดีย่ิงขึน้
ถา้ท าอย่างทั่วถงึและสม ่าเสมอ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบัท าวิจยัในครัง้ตอ่ไป 

(1) ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาในการจดัเก็บขอ้มลูประกอบการ
เฝ้าระวงัในช่วงการแพรร่ะบาด ของโควิด19 ผ่านการใชง้านแอปพลิเคชนัไทยชนะ ใน
แง่มมุต่าง ๆ เพ่ิมเติม หรอืควรศกึษาเพ่ิมเติมในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึน้จากการใช่งาน
จริง เพ่ือใหไ้ดแ้นวทางการพัฒนาและปรบัปรุง การน าแอปพลิเคชันหรือการน าเอา
เทคโนโลยีไปประยกุตใ์ชร้ว่มกบัการปอ้งกนัหรอืแกปั้ญหาการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
อื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ใหเ้ป็นประโยชนต์อ่ไป 
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