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(ข) 

การให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั  โดยปัจจยัทั้ง 3 ค่า R = 0.565 

มีค่าเขา้ใกล ้1.00 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์สูง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 1. ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาเพิ่มจุด

ให้บริการ USO Net เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีของชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นท่ีชุมชน 

2. สร้างศูนย ์USO Net ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนท่ีไม่มีอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

สามารถมาใชบ้ริการได ้3.จดัอบรมใหแ้ก่ผูน้ าชุมชนและประชาชนในชุมชน ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ

ในการใชง้านของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างถูกตอ้งและรู้เท่าทนัส่ือ 4.จดัอบรมใหแ้ก่ผูน้ าชุมชน

และประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานแอพพริเคชนัต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง เพื่อให้สามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การพฒันาเศรษฐกิจใน

ครัวเรือน และคุณภาพชีวิต และขอ้เสนอแนะส าหรับงานวิจยัคร้ังต่อไป 1.การศึกษาคร้ังต่อไปควรมี

การศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายของภาครัฐไปปฏิบติั  2.การศึกษาคร้ัง

ต่อไปควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการให้บริการ USO Net กบัการให้บริการเน็ตประชา

รัฐ เพื่อหาแนวทางด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตขึ้น

ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลต่อไป 3.การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพื่อหาวิธีการ

น าบริการ USO Net ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล

ค าส าคัญ: นโยบายการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (USO), 
ประสิทธิผลในการน านโยบายไปปฏิบัติ, ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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Abstract 

Universal Service Obligation (USO) Policy Implementation 

Effectiveness of The National Broadcasting and Telecommunication 

Commission (NBTC) 

Pongthiti Pongsilamanee 

Master's Degree of Political Science (Government) 

Political Science (Government) 

(Asst. Prof. Dr. Chanchai Chitlaoarpom) 

The objectives of this research were: 1) to study level of Universal Service Obligation 

(USO) policy implementation effectiveness of the National Broadcasting and 

Telecommunication Commission (NBTC); 2) t o  s t u  d y t h  e factors affecting USO policy 

implementation effectiveness of NBTC; 3) to p r o p ose research suggestions to improve USO 

policy implementation effectiveness ofNBTC. 

This research employed quantitative research methodology that collected data from 400 

USO service customers by utilizing a research questionnaire. The statistical techniques were 

Mean, percentage, standard deviation, Pearson's correlation analysis, and Multiple 

Regression analysis The research found that target factor ( Xl), policy communication 

factor (X2), and resource factor (X3) had statistically positive effect on USO policy 

implementation effectiveness of NBTC at 0.00 level of significance and had Pearson's correlation 

value of 0.415. 

The result of multiple regression analysis revealed that all independent factors, target 

factor (XI), policy communication factor (X2), and resource factor (X3) could forecast USO 

policy implementation effectiveness of NBTC, and R value of 0.565 trending to 1.00 showed high 

statistical relation. 



(ง) 

Suggestions for this research were as followings: 1) the Office of the NBTC should 
consider adding USO Net service points to cover the community area and various 
government agencies in the community area; 2) there should more USO net centers in the 
community so that people who do not have high-speed internet connection devices can use the 
service; 3) organize training for community leaders and people in the community to 
have knowledge and understanding of the use of high-speed Internet correctly and be aware of 
the media; 4) organize training for community leaders and people in the community to 
have knowledge and understanding of the use of various applications on high speed internet so 
that it can be applied to benefit both in terms of economic development in the household 
and quality of life. The recommendations for the next research were: 1) the next study 
should study other factors. that affects the success in implementing government policies;  
2) the next study should be a comparative study between USO net service and Pracharat 
Internet service to find effective ways to build Internet infrastructure to serve people in 
remote areas; 3) further studies should be conducted to find out how to use the USO Net 
service to develop the community base economy and improve the quality of life of people in 
remote areas. 

Keywords: Universal Service Obligation (USO), policy implementation effectiveness, The 

National Broadcasting and Telecommunication Commission
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บทที ่1 

บทน ำ  
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้ นฐาน ท่ี มีความส าคัญต่อการพัฒนา 
เชิงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยท่ีประชาชนในพื้นท่ีเขตเมืองหรือพื้นท่ีเชิงเศรษฐกิจ          
จะมีผูป้ระกอบการธุรกิจส่ือสาร ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน สร้างโครงข่ายส่ือสารขึ้นส าหรับ
ให้บริการแก่ประชาชน เช่น การให้บริการโทรศัพท์ บริการส่ือสารข้อมูล บริการเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทัล  (Digital Services) ต่างๆ บนแพรตฟอร์ม (Platform)    
ของระบบส่ือสารโทรคมนาคม แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ ท่ีมีความ
หนาแน่นของประชากรท่ีนอ้ยและมีรายไดต่้อประชากรในพื้นท่ีค่อนขา้งต ่า ภายใตต้ลาดแข่งขนัเสรี
ของธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคม ผูป้ระกอบการธุรกิจส่ือสารไม่สนใจท่ีจะสร้างโครงข่ายส่ือสารขึ้น
ให้บริการ เน่ืองจากไม่คุ ้มกับการลงทุนสร้างโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมขึ้ นให้บริการ                 
จึงเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น รัฐวิสาหกิจ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
และส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
ในการวางนโยบายและส่งเสริมการจัดให้มีโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมขึ้นให้บริการ เพื่อลดการ
แบ่งแยกทางดิจิทลั (Digital Divide) ในการเขา้ถึงบริการส่ือสารของประชาชนในเขตเมืองและใน
เขตพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ ดังนั้น การก าหนดนโยบายบริการสาธารณะส าหรับการให้บริการ
ระบบส่ือสารของประเทศในพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การให้บริการระบบส่ือสารแก่ประชาชน ท่ีจะส่งผลให้เกิดการพฒันาชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลความ
เจริญ จึงเป็นเร่ืองส าคญัและจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ เพื่อใหก้า้วทนัต่อเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีก าลงั
เปล่ียนแปลง รูปแบบการประกอบธุรกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในสังคมปัจจุบนั 

ในอดีต ช่วงปี พ.ศ. 2495-2545 บริการโทรศพัทเ์ป็นกิจการท่ีผูกขาดโดยองค์การโทรศพัท์
แห่งประเทศไทย (ทศท .) ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหน้าท่ีในการสร้าง  ระบบโครงข่ายส่ือสาร
โทรคมนาคมขึ้น ให้บริการแก่ประชาชน ทั้งในพื้นท่ีเขตเมือง และเขตพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ 
ในช่วงเวลานั้ น ทศท . จัดให้มีโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท พ .ศ . 2535-2539          
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการให้ประชาชนในพื้นท่ีชนบทและพื้นท่ีนอกข่ายสาย 
ระดบัต าบล หมู่บา้น ท่ีห่างไกลความเจริญ มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม และตอ้งการ
ลดช่องว่างระหว่างสังคมเมือง และสังคมชนบท ทั้งทางดา้นคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้
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ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ในรูปแบบโทรศพัท์สาธารณะ ช่วยผลกัดันให้เป็นไป  ตามนโยบายท่ี
ตอ้งการ (นิสานาถ สิงคนิภา, 2541:1-2) ต่อมา เม่ือประเทศไทยเขา้สู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในธุรกิจ
บริการส่ือสารในช่วงปี พ.ศ. 2545-2546 มีการสร้างตลาดแข่งขนัเสรี รวมทั้ง การแยกบทบาทการ
ก ากบัดูแลออกจากองคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย และการส่ือสารแห่งประเทศไทย ไปรวมเขา้
กบักรมไปรษณียโ์ทรเลข และยกระดบัเป็นหน่วยงานของรัฐ ท่ีเป็นอิสระมีช่ือเรียกว่า ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนท่ี 16ก, 
2543:9-41) ซ่ึงต่อมา ในเดือนธันวาคม 2553 ได้โอนกิจการไปเป็นส่วนหน่ึง  ของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชา ติ (กสทช.)    
ตามกฎหมาย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนท่ี 78ก, 2553: 1-19) นอกเหนือไปจากการท าหนา้ท่ี
ก ากบัดูกิจการให้บริการส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศแลว้ กสทช. ยงัมีภารกิจ ในการจดัให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) หรือ
บริการ USO ภายใตก้รอบอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี และก ากับ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 27 (12)           
และมาตรา 50 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 117 ตอนท่ี 16ก, 2543: 1-19) ประกอบพระราชบัญญัติ   
การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 17 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 118 ตอนท่ี 106ก, 
2544: 11-16) ซ่ึงก าหนดให้ กสทช. มีหน้าท่ีในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง    
มีวตัถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงบริการโทรคมนาคม (Digital Divide) 
ใน 3 ดา้นส าคญั ดงัน้ี 

1. การสร้างการครอบคลุมโครงข่ายอยา่งทัว่ถึง (Availability) 
2. การจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก ด้านโทรคมนาคม เพื่อกลุ่มคนท่ีมีความตอ้งการ

พิเศษ รวมถึง สนบัสนุนเพื่อใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการใชง้าน ICT (Accessibility) 
3. การจดัให้มีบริการเพื่อให้กลุ่มผูมี้รายไดน้้อย มีโอกาสเขา้ถึงบริการโทรคมนาคมได้

อยา่งเท่าเทียม (Affordability) 
โลกก าลงัเขา้สู่สังคมดิจิทลั ท่ีอาศยัโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต

เป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะให้ประชาชนเขา้ถึงและใชบ้ริการดิจิทลั ซ่ึงเป็นนวตักรรมท่ีออกแบบมา
เพื่อทดแทนการใช้งานในรูปแบบเดิมท่ีเคยปฏิบัติกันมา  การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19      
เป็นตวัเร่งท่ีส าคญั ท่ีท าให้ประชาชนมีความจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการดิจิทลัใหม่ๆ เช่น การประชุมแบบ
เสมือน (Virtual Meeting) การสัมมนาออนไลน์ผ่านเว็บและระบบเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (Webinar 
and e-Learning System) การท างานจากท่ีบ้าน (Work from Home) การสั่งซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ 
(e-Commerce) การเรียกใช้บริการรถบนแพรตฟอร์มเทคโนโลยี เช่น อูเบอร์ (Uber) และ แกรบ 
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(Grab) รวมทั้งการสั่งอาหารดว้ยแอบพลิเคชนับนมือถือ เช่น ฟูดส์แพนดา้ (Foods Panda) ไลน์แมน 
(Line Man) แกรบฟูดส์ (Grab Foods) เป็นตน้ ส่งเสริมให้การเขา้สู่สังคมดิจิทลัท่ีสมบูรณ์เกิดขึ้น
อยา่งรวดเร็วขึ้นกวา่ปกติ แต่อยา่งไรก็ตาม ดว้ยสภาพปัญหาการแบ่งแยกทางดิจิทลัท่ีเกิดจากเง่ือนไข
ของความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรและความแตกต่างระหว่างภูมิภาค ท าให้ประชาชนเขา้ถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT: Information and Communications Technology)       
ไม่เท่าเทียมกนั ประเด็นน้ีเป็นเร่ืองทา้ทายของรัฐในการเขา้มาแกไ้ขปัญหา เพื่อให้ประชาชนไม่ว่า 
จะอยู่ในภูมิภาคใดหรือมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร ต่างควรมีโอกาสเขา้ถึงและใชบ้ริการ ICT อยา่ง
เท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ท่ี เกิดจากสภาพความเป็นอยู่ท่ี ดีของ
ประชาชนทั้งในเขตเมืองและพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ 

ปัจจุบัน เร่ิมมีการพูดถึงและให้ความส าคัญกับประเด็นการเข้าถึงบรอดแบนด์หรือ          
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในฐานะสิทธิพลเมือง  (Broadband or Internet access is a Civil Right)       
ดงัท่ี Reverend Al Sharpton (2063) ไดเ้ขียนบทความ ไวว้่า การแพร่ระบาดคร้ังใหญ่ของโคโรน่า
ไวรัสสายพนัธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19 Virus) ได้ท าให้ท าให้สถานภาพของการแบ่งแยก
ทางดิจิทลัของประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดความชดัเจนอย่างท่ีไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ท าให้สร้างความจ าเป็นของประชากรสหรัฐอเมริกาในการใช้งานของระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่ความลม้เหลวในการแกไ้ขปัญหาการแบ่งแยกทางดิจิทลัในอดีตท่ีผ่าน
มา ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชนคนผิวสีทั้ งในอเมริกาในชนบทและในเมือง วิกฤตด้าน
สาธารณสุข ดา้นการศึกษา ดา้นการท างาน เป็นตน้ ท่ีตอ้งพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการส่ือสาร
โทรคมนาคมมากขึ้น การขาดการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อความสามารถของชุมชนใน
การเข้าถึงโปรแกรมการศึกษาและการแพทย์ทางไกลและโอกาสในการจ้างงาน นอกจากน้ียงั
ขดัขวางความสามารถของผูค้นในการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยของเราอย่างเตม็ท่ี เม่ือไม่
มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ผูค้นจะสูญเสียตวัเลือกในการกรอกขอ้มูลออนไลน์ในปี 2020 และหลาย
คนไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรือขอบตัรลงคะแนนทางไปรษณียไ์ด ้ปัญหาเหล่าน้ี
จึงน าไปสู่การพิจารณาของสภาคองเกรสในประเด็น "การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เป็นปัญหาสิทธิ
พลเมืองของศตวรรษท่ี 21 ผลกระทบท่ีน่าตกใจในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์ไวข้องการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 แสดงให้เห็นว่า ผูค้นไม่สามารถรอการเช่ือมต่ออีกต่อไป ถึงเวลาแลว้ท่ีจะตอ้ง
มารวมตวักนั เพื่อใหแ้น่ใจวา่ทุกชุมชนสามารถเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตท่ีมีราคาไม่แพงและเช่ือถือได ้

ดังนั้ นงานวิจัยน้ีจึงศึกษาถึงรูปแบบของการให้บริการโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึง โดยเน้นไปท่ีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อหารูปแบบการให้บริการโครงข่าย
ส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีมีความเหมาะสมกบัสภาพใชง้านของประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล สามารถใช้
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ประโยชน์จากโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีลงทุนไปอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และน ามา
ก าหนดเป็นนโยบายสาธารณะส าหรับการสร้างระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ส าคญั ให้มีประสิทธิภาพสูง ครอบคลุมทัว่ประเทศ ท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้(Accessible) มีความพร้อมใช ้
(Available) และอยูใ่นราคาท่ีจ่ายได ้(Affordable) ต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

งานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลของนโยบายการให้บริการ USO ของ ส านกังาน กสทช.  
2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อนโยบายการใหบ้ริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางพฒันาประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ USO ของ 

ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั 
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
ขอบเขตการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิ้จัยจะศึกษาเฉพาะการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต ภายใต้

โครงการจดัให้มีสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีชายขอบ 
(Zone C+) ท่ีมีการด าเนินงานในปี พ.ศ. 2561 ท่ีผา่นมา ของส านกังาน กสทช. 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบการศึกษาระดบัประสิทธิผลของของนโยบายการใหบ้ริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. 

2. ทราบการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของของนโยบายการให้บริการ 
USO ของ ส านกังาน กสทช. 

3. ส านักงาน กสทช. สามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุงการด าเนินงานในการขับเคล่ือน
นโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประชาชน 
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1.5 นิยำมศัพท์ 
กำรแบ่งแยกทำงดิจิทัล (Digital Divide) หมายถึง ความไม่เท่าเทียมในเชิงเศรษฐศาสตร์

และสังคมท่ีเก่ียวกับการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ ห รือการได้รับผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology) หรือเทคโนโลยีไอซีที 
(ICT) ดังนั้น การแบ่งแยกในระดับประเทศ จะหมายถึงความไม่เท่าเทียมของประชากรแต่ละคน 
ของบา้นเรือน ของชุมชน ท่ีมีระดบัการเขา้ถึงเทคโนโลยี ในประเทศนั้นๆ ของเทคโนโลยีไอซีที 
และการแบ่งแยกในระดับสากล จึงเป็นช่องว่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆ หรือประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ ในโลก เช่น ประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีก าลงัพฒันาจะมีระดบัของการเขา้ถึง
เทคโนโลยไีอซีทีท่ีแตกต่างกนั 

บริกำรโทรคมนำคมพื้นฐำน หมายถึง บริการโทรศพัทแ์ละบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
โดยไม่จ ากดัประเภทของเทคโนโลยีและลกัษณะการใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์ปลายทาง ซอฟต์แวร์ 
หรือส่วนกระกอบอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น ตลอดจนจดัใหมี้การส่งเสริมและเพิ่มทกัษะความรู้อนัเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเขา้ถึงการใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

บริกำร USO (Universal Service Obligation) หมายถึง การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคน รวมถึงผูด้อ้ยโอกาสในสังคม
และประชาชนในชนบทห่างไกล สามารถเขา้ถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานไดโ้ดยสะดวกในอตัรา
ค่าบริการท่ีเหมาะสม และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนัทัว่ทั้งประเทศ เพื่อลด
ช่องว่างหรือความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Digital Divide) 
ของประชาชน 

อินเทอร์เน็ต  (Internet) หมายถึง เครือข่ายส่ือสารข้อมูลขนาดใหญ่  ท่ีใช้เช่ือมต่อ
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์รับส่งขอ้มูล ของการใช้งานส่วนบุคคล องค์กรธุรกิจ หน่วยงานของ
รัฐบาล สถานศึกษา เป็นตน้ เขา้ด้วยกัน เพื่อให้ขอ้มูลและสารสนเทศต่างๆ รับส่งบนเครือข่ายได ้
(ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2561) 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึง

และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) หรือบริการ USO ของ ส านักงาน กสทช .      
ไปปฏิบัติ ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้คว้าทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการสร้าง
เคร่ืองมือ ส าหรับใชใ้นการท าวิจยั การให้เหตุผลสนบัสนุนการท าวิจยั รวมทั้งการให้เหตุผลอธิบาย
ผลการวิจยั เพื่อให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะในการสร้างโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคม อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนในพื้นท่ี
ชนบทและพื้นท่ีนอกข่ายสายได้รับประโยชน์จากโครงข่ายส่ือสารท่ีสร้างขึ้น เป็นการลดช่องว่าง
ระหวา่งสังคมเมืองและสังคมชนบท ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

 
ทฤษฎี เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ เพื่อน ามาประกอบการสร้าง

เคร่ืองมือส าหรับใช้ในการท าวิจัยเร่ืองประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ USO ของ 
ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั มีดงัน้ี 

1. การแบ่งแยกทางดิจิทลั (Digital divide) 
2. บริการ USO (Universal Service Obligation)  
3. ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
4. เกณฑก์ารประเมินประสิทธิผลของบริการ USO Net 

 
2.1 กำรแบ่งแยกทำงดิจิทัล (Digital divide) 

การพฒันาระบบส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศ มีส่วนส าคญัในการสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาประเทศในทุกด้าน เน่ืองจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการส่ือสาร
โทรคมนาคมจะเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างทั้ งทางตรงและ
ทางออ้ม ทั้งน้ี หากพิจารณาในมิติเชิงเศรษฐกิจ การส่ือสารโทรคมนาคมนบัเป็นกลไกส าคญัในการ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน ปรับปรุงให้โครงสร้างและรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรม
สาขาต่างๆ เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น นอกจากน้ี หากพิจารณาในเชิงสังคม จะพบว่าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านระบบโทรคมนาคมจะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างกวา้งขวาง ไม่จ ากัดอยู่แค่เพี ยง
เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ ณ จุดใดจุดหน่ึง สามารถสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นท่ี ทุกกลุ่ม
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ชนเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสามารถกล่าวได้ว่าระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจและการพฒันาสังคมของประเทศ อนัจะน าไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศได้ในท่ีสุด (ส านักบริการโทรคมนาคมโดย
ทัว่ถึงและเพื่อสังคม,2561:2) 

แมว้่าระบบส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศ จะมีส่วนส าคญัในการสนบัสนุนให้เกิดการ
พฒันาประเทศในทุกดา้น แต่ในความเป็นจริง ประชาชนในชาติกลบัไม่สามารถเขา้ถึงระบบส่ือสาร
โทรคมนาคมของประเทศได้อย่างเท่าเทียมกัน มีปัจจยัหลายท่ีส่งเสริมท าให้เกิดช่องว่างของการ
เขา้ถึงของประชากรในชาติ ท าให้มีประชากรบางกลุ่มไม่สามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ในมิติเชิง
เศรษฐกิจท่ีระบบส่ือสารโทรคมนาคมเป็นกลไกส าคญัในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน หรือ
ปรับปรุงให้โครงสร้างและรูปแบบการลงทุนในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เกิดเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น และในมิติเชิงสังคมท่ีระบบส่ือสารโทรคมนาคม จะก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร สามารถสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างกวา้งขวาง ไม่จ ากัดอยู่แค่เพียง
เฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ ณ จุดใดจุด ช่องว่างของการเขา้ถึงน้ี มีช่ือเรียกว่า “ความเหล่ือมล ้าใน
การเขา้ถึงบริการโทรคมนาคม” ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการแบ่งแยกทางดิจิทลั (Digital Divide) 

มีผูใ้ห้ความหมายของค าว่า การแบ่งแยกทางดิจิทลั ไวห้ลายอย่าง เช่น OECD (2001:5) 
ให้ความหมายของ การแบ่งแยกทางดิจิทัล (Digital Divide) ว่าเป็นช่องว่างระหว่างปัจเจกบุคคล 
บา้นเรือน หรือธุรกิจ หรือพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ ท่ีระดบัต่างๆ ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยค านึงถึง
ทั้งโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมท่ี
หลากหลาย 

ทวีศกัด์ิ กออนนัตกูล และคณะ (2545) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า ช่องว่างทางดิจิทลั คือ
ความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้ ใน 2 ระดบัคือ 

1. ความเหล่ือมล ้าระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ ภายในประเทศ ท่ีมีโอกาสในการเขา้ถึง
สารสนเทศและความรู้แตกต่างกนั ความเหล่ือมล ้าระหว่างประชากรในเมืองใหญ่กบัประชากรใน
ชนบท ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีเพศ อายุ ต่างกนั ระหว่างผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต่างกนั ระหว่างผูท่ี้
มีเช้ือชาติและวฒันธรรมท่ีต่างกนั รวมถึงโอกาสในการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้ของผูพ้ิการ ท่ี
อาจนอ้ยกวา่งบุคคลทัว่ไปอีกดว้ย 

2. ความเหล่ือมล ้ าระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีมีการพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับและรูปแบบท่ีต่างกัน คือระหว่างประเทศท่ีพฒันาแลว้และมีความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคมค่อนขา้งมากกบัประเทศท่ีก าลงัพฒันาซ่ึงมกัจะครอบคลุมถึงประเทศยากจน 
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ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความไม่เสมอภาคของการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้ สรุปได ้4 กลุ่ม คือ 
1. ปัจจยัเก่ียวกับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ: ความพร้อมของโครงสร้างในแต่ละ

พื้นท่ีจซ่ึงจะก่อให้เกิดโอกาสในการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้ต่างกัน เช่น โอกาสในการใช้
ไฟฟ้า การใช้โทรศัพท์ และโทรศัพท์มือถือ  การแพร่กระจายของการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
อินเทอร์เน็ต การใชด้าวเทียม เป็นตน้ 

2. ปัจจยัเก่ียวกบัความแตกต่างของลกัษณะของประชากร: ตวัแปรเก่ียวกบัลกัษณะของ
ประชากรท่ีใช้เป็นเคร่ืองช้ีวดัการแบ่งแยกทางดิจิทัล มีหลายตวัแปรเช่น รายได้ ระดับการศึกษา 
ลกัษณะของเช้ือชาติและวฒันธรรม 

3. ปัจจยัด้านนโยบาย: เช่นนโยบายด้านการเปิดเสรีเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการ
แข่งขันกันมากขึ้นราคาสินค้าและบริการด้านสารสนเทศลดต ่าลงซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนใน
ประเทศมีโอกาสเขา้ถึงสารสนเทศไดม้ากขึ้น 

4. ปัจจยัอ่ืนๆ: เช่น ขนาดขององค์กรประเภทของธุรกิจ ท่ีตั้งขององค์กร ความแตกต่าง
ของธุรกิจมีผลต่อการเขา้ถึงขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลตา่ง ๆ เป็นตน้ 

ดงันั้น การแบ่งแยกทางดิจิทลั (Digital Divide) คือความไม่เท่าเทียมในเชิงเศรษฐศาสตร์
และสังคมท่ีเก่ียวกับการเข้าถึง การใช้ประโยชน์  หรือการได้รับผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology) หรือเทคโนโลยีไอซีที 
(ICT) ดังนั้น การแบ่งแยกในระดับประเทศ จะหมายถึงความไม่เท่าเทียมของประชากรแต่ละคน 
ของบา้นเรือน ของชุมชน ท่ีมีระดบัการเขา้ถึงเทคโนโลยี ในประเทศนั้นๆ ของเทคโนโลยีไอซีที 
และการแบ่งแยกในระดับสากล จึงเป็นช่องว่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆ หรือประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ ในโลก เช่น ประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศท่ีก าลงัพฒันาจะมีระดบัของการเขา้ถึง
เทคโนโลยไีอซีทีท่ีแตกต่างกนั 

การให้ความหมายของการแบ่งแยกทางดิจิทลั เร่ิมมีมาตั้งแต่ ในช่วงตน้ทศวรรษ 1990s 
แต่ก็น าไปสู่ความหลากหลายของความหมายท่ีก าหนดขึ้นใช้งาน Hilbert (2554) ได้พยายามท่ีจะ
อธิบายความแตกต่างของความหมายของการแบ่งแยกทางดิจิทลั โดยการใชท้ฤษฎีของการศึกษาการ
แพร่กระจายของนวตักรรม (Diffusion of innovations) (Rogers,2546:5) ตามทฤษฎีน้ี จะมีการระบุ
ตัวแปร 4 กลุ่มท่ีมักใช้ในการสร้างความหมายของการแบ่งแยกทางดิจิทัล  นั่นคือ 1) ชนิดของ
เทคโนโลยีไอซีทีท่ีเลือกใช้ 2) หัวขอ้ท่ีใช้ในการก าหนดความหมาย 3) คุณลกัษณะท่ีหลากหลาย
ของหัวขอ้ท่ีใชง้าน และ 4) ระดบัของการน าความหมายไปใชง้าน ตั้งแต่ระดบัการเขา้ถึงแบบง่ายๆ 
ไปจนถึงระดบัการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยผลผลกระทบจริงท่ีเกิดขึ้น การใส่รายละเอียดของ
ปัจจยัทั้ง 4 ปัจจยัขา้งตน้กบัหัวขอ้ท่ีใชง้าน จะน าไปสู่การก าหนดความหมายของการแบ่งแยกทาง
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ดิจิทลั ท่ีมีความหลากหลายส าหรับการใชง้าน จากการศึกษาวิธีการคน้หาค าตอบ ดว้ยการวิเคราะห์
เชิงประจักษ์ท่ี เก่ียวกับความเก่ียวข้องทางด้านนโยบายและผลกระทบ พบว่ าความหมายท่ี
หลากหลายของการแบ่งแยกทางดิจิทลั มีผลต่อความเขา้ใจของผูท่ี้น าความหมายของการแบ่งแยก
ทางดิจิทลั ไปใชง้าน เน่ืองจากแต่ละคนจะมีมุมมองท่ีต่างกนั ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการสร้างความหมาย 
ตวัอย่างเช่น ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านไอซีที พบว่า มีเจ้าหน้าท่ีหลายส่วนงานท่ีตอ้งท างาน
เผ ชิญ กับ ปั ญ ห าใน เร่ื อ งค ว าม เห ล่ื อม ล ่ าห รือก ารแยก แยก ท่ี เกิ ด ขึ้ น  ใน ท างป ฏิ บั ติ 
ผูก้  าหนดนโยบายจะมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัของการแบ่งแยกทางดิจิทลั  มากกว่าความหมายในเชิง
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึงเป็นการให้ความหมายท่ีได้รับความนิยมค่อนข้างมากในช่วง
ทศวรรษ 1990s และทศวรรษ 2000s ดงันั้น ดว้ยความหลากหลายของความหมายจากมุมมองของผู ้
ก  าหนดนโยบาย บางคร้ังอาจท าให้เกิดความสับสนต่อผลตอบสนอง (ท่ียงัไม่ถึงท่ีสุด) ต่อเร่ืองทา้
ทาย หลายประเทศ จึงมีความพยายามท่ีจะท าให้มุมมองท่ีหลากหลายนั้น ง่ายต่อการใช้งาน จึงไดมี้
การก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงนโยบายระดบัชาติท่ีสอคลอ้งและมุ่งเน้นในเรืองท่ีเป็นฉันทามติ แต่
กระนั้นก็ตาม มีหลกัฐานเชิงประจกัษ์จากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ไดถู้กวิเคราะห์และแสดงให้
เห็นว่า มุมมองร่วมกนัจะเป็นประโยชน์เม่ือเป็นการสร้างการท างานร่วมกนัระหว่างผูเ้ก่ียวขอ้งจาก
ส่วนงานตา่งๆ แต่ผลกระทบท่ีวดัไดจ้ากการก าหนดมุมมองร่วมกนันั้น เป็นเพียงผลกระทบท่ีเกิดใน
ระดับรองหรือในระดับเฉพาะกลุ่มเท่านั้ น  ซ่ึงสะท้อนให้ เห็นความส าคัญของการก าหนด
ความหมายของการแบ่งแยกทางดิจิทัล ให้เป็นการเฉพาะกับปัญหาท่ีท าการศึกษาหรือสนใจ 
มากกวา่จะก าหนดความหมายร่วมท่ีสอดคลอ้งระหวา่งกลุ่มของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

Hilbert (25541) ไดจ้ าแนกมุมมองของการแบ่งแยกทางดิจิทลั ออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 
1. ดา้นชนิดของเทคโนโลยี เป็นการก าหนดชนิดของเทคโนโลยีไอซีท่ีท่ีมีใช้งานและมี

ประเด็นของการเขา้ถึงเพื่อการใชง้าน Hilbert และ Cairo (2009) ไดก้ าหนดกลุ่มของเทคโนโลยีไอซี
ทีไว้คร่าวๆ 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มของเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมส าหรับรับส่งข่าวสาร                  
2) เทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับเก็บข้อมูลข่าวสาร และ 3) เทคโนโลยีท่ีใช้ค  านวณข้อมูลข่าวสาร           
โดยการศึกษาการแบ่งแยกทางดิจิทลั จะเนน้ไปท่ีเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม เช่น ในสมยัก่อน 
เราให้ความส าคญักบัการเขา้ถึงบริการโทรศพัท์ ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีส่ือสารในขณะนั้น แต่ปัจจุบนั 
เราหนัมาใหค้วามส าคญักบัการเขา้ถึงโครงข่ายส่ือสารไร้สายเคล่ือนท่ี และบริการอินเทอร์เน็ต  

2. ดา้นส่ิงท่ีท าการศึกษา เป็นการก าหนดส่ิงท่ีสนใจท่ีจะท าการศึกษา เช่น การเขา้ถึงใน
ระดบับุคคล ชุมชน สังคม ประเทศ และภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

3. ด้านคุณลักษณะท่ีมีผลต่อกระทบต่อการเข้าถึง เช่น ระดับรายได้ การศึกษา               
ภูมิประเทศ เป็นตน้ ในงานศึกษาวิจยัจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะ



   10 
 

เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีขยายช่องว่างของการแบ่งแยกทางดิจิทัล ให้กว้างขึ้ น บ้านเรือนท่ีมีระดับ
การศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะมีการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และการเขา้ถึงบริการอินเทอร์เน็ต 
ระดับรายไดท่ี้แตกต่างกัน เป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการขยายช่องว่างของการแบ่งแยกทาง
ดิจิทลั ให้กวา้งขึ้น เช่นเดียวกบัระดบัการศึกษา เน่ืองจากผูท่ี้มีระดบัรายไดท่ี้สูง จะมีความสามารถ
ในการซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใชง้าน รวมทั้งการจ่ายค่าใชบ้ริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต มากกวา่ผูท่ี้
มีรายได้น้อย และเผ่าพันธุ์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการสร้างช่องว่างของการแบ่งแยกทางดิจิทัล          
ให้ เกิดขึ้ นได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ในช่วงปี ค .ศ. 1994           
ถึงปี ค.ศ. 1998 มีค่าความแตกต่างในการใช้งานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น 39.2% ระหว่าง
ครัวเรือนของชาวอเมริกันผิวขาวและผิวด า และเพิ่มสูงขึ้นถึง 42.6% ระหว่างครัวเรือนของชาว
อเมริกนัผิวขาวและชาวฮิสแปนิค (Hispanic) ซ่ึงเป็นชาวอเมริกนัท่ีพูดภาษาสเปนและสืบเช้ือชาติมา
จากกลุ่มประเทศละตินอเมริกา เผ่าพันธุ์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการเข้าถึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียน โดยโรงเรียนท่ีมีนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มนอ้ย พบว่ามีจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้
งานน้อยกว่าโรงเรียนท่ีมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาว ปัจจยัดา้นความแตกต่างของเช้ือชาติมี
ส่งผลลดลงท่ีท าให้เกิดช่องว่างของการแบ่งแยกทางดิจิทลั หากประชาชนมีระดับรายได้ท่ีดีขึ้น       
แต่ในท านองกลบักนั ความแตกต่างทางเช้ือชาติ ประกอบกบัรายไดท่ี้นอ้ย จะยิง่สร้างความแตกต่าง
ของการแบ่งแยกทางดิจิทลั ใหเ้กิดขึ้นเป็นอย่างมาก เม่ือพิจารณาการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต จะพบความ
แตกต่างของการแบ่งแยกทางดิจิทลั ยิ่งมีมากขึ้นของชาวอเมริกันชาวผิวด าและชาวฮิสแปนิกเม่ือ
เปรียบเทียบกบัชาวอเมริกันผิวขาว ในช่วงปี ค .ศ. 1994 ถึงปี ค.ศ. 1998 ของการเก็บขอ้มูล พบว่า 
ครัวเรือนของชาวอเมริกาผิวขาวมีอตัราการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 37.6% ในขณะท่ี ครัวเรือน
ของชาวอเมริกันเช้ือสายอิสแปนิก มีสัดส่วนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อยกว่าครัวเรือนของชาว
อเมริกนัชาวผิวขาวเกือบ 2.5 เท่า การศึกษาของ NTIA ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างทางเช้ือชาติ
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยไม่ค  านึงถึ งรายได้ ในการศึกษาวัฒนธรรมเพื่อหาสาเหตุ ของ             
การแบ่งแยก นอกเหนือจากรายได้ กับชุมชนชาวอเมริกัน เช้ือชาติฮิสแปนิก แอฟริกัน-อเมริกัน   
และเอเชีย-อเมริกัน พบว่าชุมชนชาวฮิสแปนิก มองคอมพิวเตอร์เป็นของฟุ่ มเฟือยและไม่จ าเป็น 
กิจกรรมคอมพิวเตอร์จะแยกบุคคลออกจากกันและดึงเอาเวลาอันมีค่าของครอบครัวออกไป          
ในชุมชนชาวแอฟริกนั-อเมริกนั พบว่าในอดีตชาวแอฟริกนั-อเมริกนัตอ้งเผชิญกบันวตักรรมทาง
เทคโนโลยีในทางลบ ในทางกลับกัน คนอเมริกันเช้ือสายเอเชียมักให้ความส าคญักับการศึกษา 
ส่งผลท าใหมี้คนจ านวนท่ีมากขึ้นยอมรับความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเพิ่มขึ้น 

4. ดา้นวิธีการเช่ือมต่อ เป็นการก าหนดรูปแบบหรือวิธีการท่ีจะเช่ือมต่อ เช่น การเขา้ถึง 
การใชง้าน การรับเขา้มาใชง้าน 
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การแบ่งแยกทางดิจิทลั ยงัคงเป็นปัญหาท่ีใหญ่หลวงและซับซ้อน และเก่ียวพนัอย่างมาก
กบัปัจจยัต่างๆ ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ การแกไ้ขปัญหาการแบ่งแยกทางดิจิทลั โดยการเลือกแกไ้ขบาง
ปัจจยัของปัญหา จะไม่สามารถลดช่องว่างของปัญหาให้หมดลงไปได้ ต่อไปน้ี เป็นแนวทางการ
แกไ้ข เพื่อลดช่องวา่งของการแบ่งแยกใหน้อ้ยลง ดงัน้ี 

1. วิธีการเข้าถึงโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (Universal Access) ความจ าเป็นในการใช้
คอมพิวเตอร์และเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตจะมีเพิ่มขึ้นเร่ือยตามพฒันาการของเทคโนโลยี ดงันั้น 
รัฐบาลหรือผูก้  าหนดนโยบายและสมาชิกในชุมชนต้องตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากร
ดงักล่าว และก าหนดมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเขา้ถึงได้ ในขณะท่ีการแข่งขนัของ
ผูผ้ลิต ท าให้ราคาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มีราคาท่ีถูกลงมาก และผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ตได้ลดค่าใช้
บริการในการเช่ือมต่ออินเทอรืเน็ต แต่ปัจจุบนั ก็ยงัพบว่า มีหลายครัวเรือนท่ีไม่มีก าลงัพอท่ีจะจ่าย
ในส่ิงเหล่าน้ีได ้รัฐบาลจึงตอ้งก าหนดมาตรการเพื่ออุดหนุนการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตส าหรับครัวเรือน
ท่ีมีรายไดน้้อย เหมือนกับท่ีรัฐบาลอุดหนุนการเขา้ถึงบริการโทรศพัท์ในอดีต  ในขณะเดียวกนั ผู ้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตภาคเอกชนตอ้งให้ค  ามัน่ท่ีจะให้บริการและเครือข่ายท่ีเท่าเทียมกนัแก่ชุมชน
ในชนบทและชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสดว้ย เพื่อให้บุคคลทุกคนสามารถมีส่วนร่วมไดใ้นการใชบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต 

2. การตั้งศูนยก์ารเขา้ถึงบริการเพิ่มเติมภายในชุมชน การตั้งศูนยก์ารเขา้ถึงบริการของ
ชุมชน (Community Access Center) เป็นทรัพยากรท่ีส าคัญของชุมชน ส าหรับผูท่ี้ไม่มีการเขา้ถึง
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ีโรงเรียนหรือท่ีท างาน ชนกลุ่มน้อย บุคคลท่ีมีรายไดต้ ่า บุคคลท่ีมี
การศึกษาต ่ากวา่ และผูว้า่งงาน ไวใ้ชง้าน 

 
2.2 บริกำร USO  

บริการ Universal Service เป็นค าศพัท์ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และธุรกิจ ท่ีมักใช้งานใน
อุตสาหกรรมท่ีมีการก ากับดูแล ท่ีอา้งถึงแนวปฏิบติัในการให้มีบริการขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนทุก
คนของประเทศ แนวคิดน้ีมีการประยุกต์ใช้งานกบักิจการโทรคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ดงัปรากฏในบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัโทรคมนาคม พ.ศ. 2539 ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีมี
การก าหนดเป้าหมายในการใหบ้ริการขั้นต ่าไวด้งัน้ี 

1. เพื่อส่งเสริมความพร้อมของบริการท่ีมีคุณภาพ ในราคายติุธรรม สมเหตุสมผล และไม่แพง 

2. เพื่อเพิ่มการเขา้ถึงบริการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีซับซ้อนขึ้น แก่ประชาชนทัว่ทุกพื้นท่ี
ของประเทศ 
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3. เพื่อสร้างความกา้วหนา้ในความพร้อมของบริการดงัท่ีกล่าวแก่ผูบ้ริโภคทั้งหมด รวมทั้ง
ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย อยูใ่นชนบท อยูอ่ยา่งกระจายโดดเด่ียว เป็นตน้ 

บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน คือบริการ Universal Service ท่ีประยุกต์ใช้งานกับกิจการ
โทรคมนาคม ไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในกฎหมายในยุโรปตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990  

Universal Service Obligation หรือ USO เป็นค าท่ีเร่ิมมีการน ามาใช้งานอย่างกวา้งขวางใน
กิจการโทรคมนาคม เพื่อเน้นให้ เห็นว่า มีพันธะหรือข้อผูกมัดท่ีกฎหมายบังคับให้ผูใ้ห้บริการ
ส่ือสารโทรคมนาคม จะตอ้งจดัให้มีบริการส่ือสารโทรคมนาคมแก่ประชาชนในประเทศอย่างเท่า
เทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติัวา่ผูใ้ชมี้ระดบั 

Ofcom (2549) ซ่ึงเป็นองคก์ริสระท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูลการประกอบกิจการโทรคมนาคมใน
ประเทศสหรัฐอาณาจกัร ไดใ้ห้ความหมายของ Universal Service เป็นการสร้างความมัน่ใจว่า จะมี
บริการส่ือสารพื้นฐานทางสายให้บริการในราคาท่ีไม่แพงแก่ประชาชนทุกคนและผูบ้ริโภคใน
ประเทศสหราชอาณาจักร บริการ USO จะสร้างความเท่าเทียมทางสังคมและเป็นพื้นฐานเชิง
เศรษฐกิจ ใหแ้ก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นท่ีชนบทและห่างไกลความเจริญ ซ่ึงผูใ้หบ้ริการ
ในธุรกิจอาจเลือกไม่ไปลงทุนให้บริการ โดยกลุ่มคนเหล่าน้ียงัคงสามารถมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างเต็มท่ี ไม่มีอุปสรรคทางท่ีอยู่มาเป็นเคร่ืองกีดขวาง ด้วยการมีขนาดโครงข่าย
โทรศพัทท่ี์ใหญ่ขึ้น เพื่อให้บริการให้ครอบคลุม ประชาชนจะสามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนัได้
มากขึ้น ราคาค่าบริการท่ีถูกลง จะมีส่วนผลกัดันให้เศรษฐกิจเติบโต ความสมดุลระหว่างเหตุผล
เหล่าน้ี มีการเปล่ียนไปตามกาลเวลา ในปี พ.ศ. 2527 เม่ือสัดส่วนลูกคา้ท่ีใช้โทรศพัท์พื้นฐานอยู่ท่ี
ประมาณ 77% จุดเนน้อยู่ท่ีการเพิ่มขนาดขนาดของเครือข่าย แต่ในปัจจุบนั วนัน้ีเม่ือ 99% ของผูค้น
สามารถเข้าถึงบริการโทรศพัท์ได้ USO ให้ความส าคัญกับกลุ่มผูมี้รายได้น้อยท่ีมีปัญหาในการ
สมคัรใชบ้ริการโทรศพัท ์กลุ่มผูพ้ิการท่ีตอ้งการบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นการเฉพาะ 
และกลุ่มประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล ซ่ึงตน้ทุนการบริการท่ีแท้จริงจะมีต้นทุนสูง การจดัเตรียม
บริการ USO จึงย่อมตอ้งมีค่าใชจ่้าย ถา้มีการสร้างบริการใหก้บักลุ่มคนท่ีไม่สามารถสมคัรใชบ้ริการ
ได้ หรือกลุ่มคนในพื้นท่ีชนบทท่ีผูใ้ห้บริการไม่สนใจเขา้ไปลงทุนสร้างบริการ การสร้างบริการ 
USO น้ีให้เกิดขึ้นจ าเป็นตอ้งไดรั้บเงินอุดหนุนจากผูใ้ชบ้ริการรายอ่ืนของโครงข่ายโทรศพัท์ ซ่ึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งกระท าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับประเทศไทย ในอดีต ช่วงปี พ.ศ. 2495-2545 บริการโทรศพัทเ์ป็นกิจการท่ีผกูขาด
โดยองคก์ารโทรศพัท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) และบริการโทรศพัท์เป็นเทคโนโลยีส่ือสารใชง้าน
ในช่วงเวลานั้ น ดังนั้ น จึงเป็นบทบาทหน้าท่ีขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็น
รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีหน้าท่ีในการสร้างระบบโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมขึ้นให้บริการแก่ประชาชน 
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ทั้งในพื้นท่ีเขตเมืองและเขตพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ จดัท าโครงการจดัให้มีบริการโทรศพัท์ใน
พื้นท่ีนอกข่ายสาย ระดับต าบล หมู่บ้าน รวมทั้งท่ีห่างไกลความเจริญ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ี
เหล่านั้น ไดมี้โทรศพัทไ์วใ้ชง้าน ต่อมา เม่ือประเทศไทยเขา้สู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในธุรกิจบริการ
ส่ือสารในช่วงปี พ.ศ. 2545-2546 มีการสร้างตลาดแข่งขนัเสรี รวมทั้งการแยกบทบาทการก ากบัดูแล
ออกจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยและการส่ือสารแห่งประเทศไทย ไปรวมเข้ากับ
กรมไปรษณีย์โทรเลขและยกระดับเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นอิสระมีช่ือเรียกว่า ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซ่ึงต่อมา ในเดือนธนัวาคม 2553 ไดโ้อนกิจการ
ไปเป็นส่วนหน่ึงของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามกฎหมาย โดยท่ีส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ท าหน้าท่ีในการบริหารจดัการคล่ืน
ความถ่ีอนัเป็นทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์ ก ากบัดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทศัน์ และการประกอบกิจการโทรคมนาคมของประเทศ นอกจากบทบาทหน้าท่ีดงักล่าว
แล้ว กฎหมายยงัก าหนดให้ส านักงาน กสทช . มีพันธกิจในการสร้างบริการ Universal Service 
Obligation หรือบริการ USO โดยให้ใชค้  าภาษาไทยว่า “บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและ
บริการเพื่อสังคม” โดยก าหนดไวใ้นบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัองค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีและ
ก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 27 (12) 
และมาตรา 50 ประกอบพระราชบญัญติัโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 17 ซ่ึงก าหนดให้ กสทช.     
มีหนา้ท่ีในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม ใหค้รอบคลุมทั้ง
ในมิติเชิงพื้นท่ีและมิติเชิงสังคม 

 
กำรจัดให้มีบริกำร USO ระยะท่ี 1 
เม่ือปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการ กทช. ได้จดัท าประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธี การและ

เง่ือนไขในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม (ประกาศ USO 
ฉบบัท่ี 1 ลงราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 3 สิงหาคม 2548) ซ่ึงมีเน้ือหาส าคญัประกอบดว้ย การก าหนด
นิยามท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ขอบเขตของบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน เป้าหมายการด าเนินงานระยะเวลา 3 
ปี และวิธีการจดัให้มีบริการ USO ตลอดจนก าหนดให้ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 (เฉพาะท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง) ตอ้งมีหนา้ท่ีในการจดัให้มีบริการ USO 
ทั้ งน้ี  หากผู ้รับใบอนุญาตรายใดท่ีไม่สามารถด าเนินการจัดให้มีบริการ USO ตามเป้าหมาย 
ระยะเวลา และเง่ือนไขท่ี กทช. ก าหนด หรือการเสนอแผนการด าเนินงาน USO ของผูรั้บใบอนุญาต
ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก กทช. ผูรั้บใบอนุญาตดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งจดัสรรรายไดจ้ากการประกอบ
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กิจการโทรคมนาคมประจ าปี ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ของรายไดสุ้ทธิ ให้แก่กองทุนพฒันากิจการ
โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อน าไปจดัให้มีบริการ USO ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ี กทช. 
ก าหนด ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีผูรั้บใบอนุญาตรายใดสามารถด าเนินการจดัให้มีบริการได้ตามกลไก
ตลาด เม่ือประกาศดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ ปรากฏวา่มีผูรั้บใบอนุญาตจ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ บริษทั 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ท่ียื่นเสนอแผนการ
ด าเนินงาน USO เสนอต่อ กทช. เพื่อพิจารณา ซ่ึง กทช. ได้มีมติเห็นชอบแผนการด าเนินงาน USO 
ของผูรั้บใบอนุญาตทั้ ง 2 ราย ในการจดัให้มีบริการ USO ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2548-2552) ส่วนผูรั้บ
ใบอนุญาตท่ีเหลืออีก 24 ราย ในขณะนั้ นเลือกท่ีจะจัดสรรรายได้จากการประกอบกิจการ
โทรคมนาคมใหแ้ก่กองทุนพฒันากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 

กำรจัดให้มีบริกำร USO ระยะท่ี 2 
การจดัให้มีบริการ USO ระยะท่ี 2 เพื่อรองรับภารกิจตามแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม 

ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2553) มีการจดัท าประกาศ กทช. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการจดั
ให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบบัท่ี 2 (ลงราชกิจจานุเบกษา
วนัท่ี 6 ตุลาคม 2552) โดยมีวตัถุประสงคม์ุ่งเนน้กระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและ
บริการเพื่อสังคม เพิ่มเติมจากฉบับท่ี 1 โดยเน้นขยายบริการโทรศพัท์สาธารณะในสถานศึกษา 
ศาสนสถาน และสถานพยาบาล และเน้นส่งเสริมการจดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ตชุมชนในพื้นท่ี
เป้าหมายท่ี กทช. ก าหนด ต่อมา กทช. ไดจ้ดัท าประกาศ กทช. เร่ือง แผนปฏิบติัการจดัให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคมประจ าปี 2553 ขึ้น และมีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี 
8 มกราคม 2553 เพื่อใชก้ าหนดภารกิจและพื้นท่ีเป้าหมายในการจดัให้มีบริการ USO ตามประกาศ 
กทช. เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัให้มีบริการ USOฉบบัท่ี 2 ดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี 
คณะกรรมการ กทช. ไดก้ าหนดเป้าหมายและภารกิจใหผู้รั้บใบอนุญาตตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. จัดให้มีบริการโทรศัพท์โดยทั่วถึงระดับชุมชน ตามพื้นท่ีซ่ึงคณะกรรมการ กทช. 
ก าหนด รวมไปถึงการบ ารุงรักษาโทรศพัทส์าธารณะ USO ท่ีไดด้ าเนินการจดัตั้งไปแลว้ ตามการจดั
ใหมี้บริการ USO ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2548 – 2552) 

2. จดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ตระดบัชุมชนตามพื้นท่ีซ่ึงคณะกรรมการ กทช. ก าหนดโดย
การด าเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ งศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประจ าชุมชน เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการนั้นได้โดยสะดวก ทั้งน้ี การจดัให้มีบริการดังกล่าวอาจรวมไปถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ ตลอดจนการจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ 



   15 
 

3. จัดให้มีบริการโทรศัพท์สาธารณะและอินเทอร์เน็ตในหน่วยงานสาธารณะ ตามท่ี
คณะกรรมการก าหนด ทั้ งน้ีการจัดให้มีบริการดังกล่าวอาจรวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ ตลอดจนการจดัให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
ของบุคลากรของหน่วยงานสาธารณะนั้นและผูม้ารับบริการใหส้ามารถใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตได ้

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์และบริการ
โทรคมนาคม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คนพิการ เด็ก คนชรา และผูด้้อยโอกาสในสังคมให้
สามารถเขา้ถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการสนบัสนุนดา้น
อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ท่ี เหมาะสมต่อการใช้งาน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้าน
โทรคมนาคม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อให้สามารถใช้บริการโทรคมนาคม
พื้นฐานได ้
 อย่างไรก็ตาม การจัดให้มีบริการตามข้อ (1) (2) และ (3) ดังกล่าวให้หมายรวมถึงการ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานไดอ้ย่างเหมาะสมดว้ย ส าหรับการจดัให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตระดับชุมชนและภายในหน่วยงานสาธารณะนั้น คณะกรรมการ กทช. ได้ก าหนด
ลกัษณะของหน่วยงานท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นพื้นท่ีจดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ต และก าหนด
เง่ือนไขการจดัตั้งศูนยอิ์นเทอร์เน็ต ตามลกัษณะของพื้นท่ีเป้าหมาย หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ และ
กลุ่มเป้าหมายทางสังคม ออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน คณะกรรมการ กทช. ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตฯ ด าเนินการจดัให้มีโทรศพัทแ์ละอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนทัว่ประเทศ จ านวน 520 แห่ง 
ซ่ึงโรงเรียนท่ีได้รับคัดเลือกเป็นพื้นท่ี เป้าหมาย มีข้อก าหนดและเง่ือนไขท่ีส าคัญ อาทิเช่น            
เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นท่ีชนบท มีความขาดแคลนคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรือมีแต่ไม่
เพียงพอต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และไม่เคยไดรั้บงบประมาณสนับสนุนเก่ียวกับการจดัหา
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในช่วง
ระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผา่นมา 

2. ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน คณะกรรมการ กทช. ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อให้ผู ้รับ
ใบอนุญาตฯ ด าเนินการจดัใหมี้บริการอินเทอร์เน็ตระดบัชุมชน จ านวน 379แห่ง โดยคณะกรรมการ 
กทช. เห็นว่าการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อจดัตั้งศูนยอิ์นเทอร์เน็ตระดบัชุมชนในพื้นท่ีแห่งใดนั้น 
เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนของศูนยอิ์นเทอร์เน็ตและคุม้ค่าต่องบประมาณท่ีด าเนินการ ควรพิจารณาจาก
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีและความพร้อมของพื้นท่ีเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความต้องการศูนย์อิน เทอร์เน็ตแสดงความจ านงโดยสมัครใจพร้อมยื่น
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แบบฟอร์มขอรับมายงัส านักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาคดัเลือกเป็นพื้นท่ีเป้าหมาย โดยมีขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขท่ีส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 

1. คุณสมบติัของหน่วยงานท่ีขอรับ ตอ้งมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือนิติบุคคล 
เช่น สถานศึกษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาก าไร เช่น มูลนิธิ สมาคม 
ศาสนสถาน เป็นตน้ 

2. หน่วยงานท่ีขอรับ ต้องมีความพร้อมด้านต่างๆ คือ มีพื้นท่ีรองรับการจัดตั้ งศูนย์
อินเทอร์เน็ต  มีบุคลากรดูแลศูนยอิ์นเทอร์เน็ต และมีหน่วยงานท่ีแสดงตนเป็นผูรั้บผิดชอบศูนยแ์ละ
สนบัสนุนงบประมาณให้แก่ศูนยอิ์นเทอร์เน็ตได ้หรือมีการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นท่ีเพื่อให้
การสนบัสนุน 

3. หน่วยงานท่ีขอรับ ต้องมีการก าหนดแนวทางต่างๆ ในการบริหารจัดการศูนย์
อินเทอร์เน็ตชุมชน เพื่อให้ศูนยอิ์นเทอร์เน็ตเกิดความยัง่ยนืและเอ้ือประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน
ในพื้นท่ี 

4. พื้นท่ีขอรับการจัดตั้ งศูนย์อินเทอร์เน็ตในระดับต าบล ต้องไม่ซ ้ าซ้อนกับพื้นท่ี
ด าเนินการของกระทรวง ICT ซ่ึงด าเนินการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ ICT ชุมชนไปแลว้ และไม่ซ ้าซอ้น
กบัพื้นท่ีด าเนินการจดัให้มีบริการศูนยอิ์นเทอร์เน็ตโรงเรียนของส านักงาน กสทช. รวมทั้ง ยงัไม่มี
ร้านค้าของเอกชนเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต (อินเทอร์เน็ตคาเฟ่) บริเวณใกล้เคียง หรือมีแต่ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี 

3. ศูนย์อินเทอร์เน็ตเพ่ือสังคม คณะกรรมการ กทช. ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ 
และกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ ในการทดลองด าเนินการจดัให้มีบริการศูนยอิ์นเทอร์เน็ตเพื่อ
สังคมภายในหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ได้แก่ คนพิการ ผูสู้งอาย ุ
ผู ้ด้อยโอกาส และผู ้มีรายได้น้อย โดยเบ้ืองต้นได้ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายจัดให้มีบริการศูนย์
อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมจ านวน 40 แห่งทัว่ประเทศ พร้อมจดัให้มีอุปกรณ์พิเศษ คอมพิวเตอร์ และ
ซอฟต์แวร์ส าหรับคนพิการภายในศูนยอิ์นเทอร์เน็ตด้วย โดยมีรูปแบบวิธีการด าเนินงานยงัคงยึด
แนวทางท่ีส านักงานเคยด าเนินการมา คือการเปิดโอกาสให้ผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมสามารถเลือกระหว่างการจดัให้มีบริการตามเป้าหมายท่ี กทช. ก าหนด หรือเลือก
จ่ายเงินเขา้ “กองทุนพฒันากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ” ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี
ของรายได้สุทธิ โดยในปี พ.ศ.2553 กทช. ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการจัดให้มีบริการ USO         
ของผูรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม จ านวน 6 บริษทั ไดแ้ก่ 
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1. บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 
2. บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) 
3. บริษทั ทริปเปิลที บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) 
4. บริษทั จสัเทล เน็ทเวิร์ค 
5. บริษทั เอไอเอน็ โกลบอลคอม จ ากดั 
6. บริษทั ซุปเปอร์ บรอดแบนด ์เน็ทเวอร์ค จ ากดั 

 
กำรจัดให้มีบริกำร USO ระยะที่ 3 
ภายใตน้โยบายดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะรัฐมนตรีจึงไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการ 

“โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2559 โดยมีเป้าหมาย
ครอบคลุมทุกหมู่บา้นของประเทศไทย โดยไดม้อบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารบูรณาการการด าเนินงานร่วมกบั ส านักงาน กสทช เพื่อให้การด าเนินโครงการยกระดบั
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อขบัเคล่ือนของประเทศ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยง และไม่เกิดความซ ้ าซ้อนกับการด าเนินงานภายใต้แผนการจดัให้มี
บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ของส านักงาน กสทช . ดังนั้ น 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและส านักงาน กสทช. ไดจ้ดัตั้งคณะคณะท างาน
ร่วมเพื่อพิจารณาก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย ภายใตก้ารด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมเพื่อขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างทั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารกบัส านักงาน กสทช. เพื่อพิจารณาก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย ภายใตก้ารด าเนินโครงการ
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงท่ีประชุม
คณะท างานร่วมระหว่างส านักงาน กสทช และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ขณะนั้น ไดต้ก
ลงในหลกัการถึงกรอบแนวทางในการจ าแนกพื้นท่ีเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. พื้นท่ีเป้าหมาย โซน A และ B ซ่ึงเป็นพื้นท่ีมีจุดเช่ือมต่อโครงข่าย บมจ. ทีโอที หรือ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม ออกมาภายในรัศมี ระยะ 3 กิโลเมตร 

2. พื้นท่ีเป้าหมาย โซน C จากระยะห่างจากจุดเช่ือมต่อโครงข่าย บมจ. ทีโอที หรือ บมจ. 
กสท โทรคมนาคม ออกมาภายในรัศมีระยะ 3-15 กิโลเมตร 

3. พื้นท่ีเป้าหมาย โซน C+ จากระยะห่างจากจุดเช่ือมต่อโครงข่าย บมจ. ทีโอที หรือ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม ออกมาท่ีเกินกวา่ 15 กิโลเมตรเป็นตน้ไป 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้อนุมติัให้ส านักงาน 
กสทช. ด าเนินการภารกิจการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานและการบริการเพื่อสังคม (USO) 
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ในพื้นท่ีเป้าหมายโซน C+ จ านวน 3,920 แห่ง และต่อมา ส านกังาน กสทช. ใชช้ื้อว่าพื้นท่ีชายขอบ 
ในคร้ังน้ี ส านักงาน กสทช. เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจดัให้มี
สัญญาณโทรศัพท์_เคล่ือนท่ี (Mobile Broadband) บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband 
Internet) และการจัดตั้ งศูนย์อินเทอร์เน็ต (ศูนย_์ USO Net) การจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน 
(USO Net) เป็นหน่ึงในภารกิจในการส่งเส ริมการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(Broadband Internet) ให้กับคนในชุมชนและนักเรียนในพื้นท่ีเป้าหมาย จ านวน 3,920 หมู่บ้าน 
สามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีค่าบริการใดๆ และเพื่อลดความเล่ือมล ้ าในการเข้าถึงบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีหมู่บา้นชายขอบ โดยมีพื้นท่ีเป้าหมายในการจดัให้มีศูนย์_ USO 
Net ทั้งหมด จ านวน 763 แห่ง ในพื้นท่ีชายขอบ 
 
2.3 ทฤษฎีนโยบำยสำธำรณะ 

ควำมหมำยของนโยบำยสำธำรณะ 
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) มีความหมายไดห้ลายอย่าง ขึ้นอยู่กบัมิติของการศึกษา

ของนกัวิชาการ เช่น ศึกษาในมิติท่ีเป็นกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล James Anderson (1970) 
ไดใ้ห้ความหมายของนโยบายสาธารณะไวว้่า คือ แนวทางการกระท าของรัฐท่ีมีจุดมุ่งหมายหรือ
วตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง นโยบายอาจเป็นเร่ืองเก่ียวกับการออกกฎหมาย การน า
กฎหมายไปปฏิบติั และการบงัคบัใชก้ฎหมาย นอกจากน้ี นโยบายสาธารณะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ี
รัฐบาลกระท าจริง ไม่ใช่ส่ิงท่ีตั้ งใจกระท าหรือก าลังจะกระท า การกระท าจะก่อให้เกิดผลของ
นโยบาย แนวความคิดเก่ียวกบัผลของนโยบายน้ี ท าให้นโยบายสาธารณะแตกต่างจากการตดัสินใจ
ในทางเลือกต่างๆ นโยบายของรัฐอาจเป็นเร่ืองท่ีไดก้ระท าการหรืองดเวน้กระท าการอย่างใดอย่าง
หน่ึง โดยมีกฎหมายรองรับและมีอ านาจในการบงัคบันั้น  

 
ส าหรับในการศึกษามิติท่ีเป็นทางเลือกส าหรับการตัดสินใจของรัฐบาล Heinz Eulau และ 

Kenneth Prewitt (1973) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นการตดัสินใจท่ีไม่ใช่การตดัสินใจชัว่ขณะ 
แต่เป็นการตดัสินใจท่ีแน่นอน การตดัสินใจน้ีมีลกัษณะของการกระท าท่ีไม่เปล่ียนแปลงและกระท า
ซ ้ าๆเป็นเร่ืองท่ีด าเนินการในระยะยาวมากกว่าระยะสั้ น ในระบอบประชาธิปไตย การตดัสินใจ
กระท าโดยผู ้ซ่ึงก าหนดนโยบายและผู ้ปฏิบัติตามนโยบายแม้ว่าผูซ่ึ้งก าหนดนโยบายจะเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร หรือเป็นผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การตดัสินใจเป็นผลผลิต
ของความเขา้ใจและความคิด การปฏิสัมพนัธ์และการผลกัดนั ดว้ยเหตุน้ี นโยบายสาธารณะท่ีส าคญั
จึงประกอบดว้ยผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวนมาก 
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ส าหรับในการศึกษามิติท่ีเป็นแนวทางในการกระท าของรัฐบาล Harold Lasswell และ 
Abraham Kaplan (1974) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะหมายถึง แผนหรือโครงการท่ีได้ก าหนดขึ้น 
อนัประกอบดว้ย เป้าหมายปลายทาง คุณค่า และการปฏิบติัต่างๆ 

มยุรี อนุมานราชธน (2552: 6) ไดส้รุปความหมายของนโยบายสาธารณะไว ้2 ความหมาย
คือ ความหมายท่ีแคบ นโยบายสาธารณะหมายถึงกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล  และมิติ      
การเลือกตดัสินใจของรัฐบาล ส่วนในความหมายท่ีกวา้ง นโยบายสาธารณะหมายถึงแนวทางใน        
การกระท าของรัฐบาลซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ เป็นแนวทางกวา้งๆ ท่ีรัฐบาลไดท้ าการตดัสินใจ เลือกและ
ก าหนดไวล้่วงหน้า เพื่อช้ีน าให้มีกิจกรรมหรือการกระท าต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดท าโครงการ วิ ธีการบริหารงาน หรือ
กระบวนการด าเนินงาน ให้บรรลุวตัถุประสงค์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ด้วยวิธีปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม สอดคลอ้ง กบัสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชนหรือผูใ้ช้บริการใน
แต่ละเร่ือง 

เน่ืองจากนโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมหรือการกระท าของรัฐบาล ท่ีรัฐบาลตัดสินใจ
เลือกกระท า เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ดงันั้น ก่อนท่ีจะก าหนดนโยบายสาธารณะ จ าเป็นตอ้งทราบ
เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน และตอ้งก าหนดวิธีการด าเนินการ  
 

ควำมส ำคัญของนโยบำยสำธำรณะ 
มยุรี อนุมานราชธน (2552: 6) ได้อธิบายความส าคัญของนโยบายสาธารณะไว้ดังน้ี 

เน่ืองจากนโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรม/การกระท าของรัฐบาล หรือแนวทางการเลือกตดัสินใจ/
แนวทางการกระท าของรัฐบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด ดงันั้น ก่อนท่ีจะ
ก าหนดนโยบาย ก าหนดทางเลือกตดัสินใจ ก าหนดแผนงาน/โครงการ จ าเป็นตอ้งทราบเป้าหมาย
และวตัถุประสงค ์ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของกิจกรรม/ทางเลือกตดัสินใจ/แผนงานนั้นๆ  

เม่ือมีการก าหนดนโยบายสาธารณะหน่ึงๆ ขึ้นมา นโยบายสาธารณะจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า
และประโยชน์ต่อฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1. ฝ่ายรัฐบาล ถา้นโยบายท่ีรัฐบาลก าหนดขึ้นสอดคลอ้งตามความตอ้งการของประชาชน 
จะท าให้รัฐบาลรัฐบาลไดรั้บความศรัทธา เช่ือถือ และเป็นท่ีนิยมชมชอบ ในท านองกลบักนั หาก
รัฐบาลไม่สามารถด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายได ้ประชาชนอาจเส่ือมศรัทธาไม่เช่ือรัฐบาล และไม่
สนบัสนุนรัฐบาลอีกต่อไป 

2. ฝ่ายขา้ราชการ ดว้ยนโยบายสาธารณะเป็นกลไก/เคร่ืองมือท่ีส าคญัในการก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานขแงหน่วยงานในภาครัฐ เม่ือรัฐบาลก าหนดนโยบายเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแล้ว 
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ขา้ราชการ/ผูป้ฏิบติังานจะน านโยบายนั้นไปปฏิบติั โดยก าหนดแผนงาน/โครงการท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายท่ีรัฐก าหนด นโยบายของรัฐบาลอาจจะก าหนดไวใ้นลกัษณะต่างๆ เช่น พระราชบญัญติั 
พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎระเบียบ กฎกระทรวง และมติของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น     
ถา้นโยบายหน่ึงประกอบดว้ยวตัถุประสงค์ท่ีเป็นรูปธรรม/เฉพาะเจาะจง ปฏิบติัไดแ้ละวดัได ้ก็จะ
ช่วยให้ขา้ราชการ ผูน้ านโยบายไปปฏิบติั มีความเขา้ใจในแนวทางการด าเนินงาน และเป้าหมาย /
วตัถุประสงคไ์ดง้่ายและสอดคลอ้งกนั อนัจะส่งผลใหน้โยบายนั้นบรรลุสัมฤทธ์ิผลท่ีตอ้งการได ้

3. ฝ่ายประชาชน นโยบายของพรรคการเมือง ซ่ึงในเวลาต่อมา อาจกลายเป็นนโยบายของ
พรรครัฐบาล เม่ือพรรคการเมืองนั้น ไดรั้บเลือกตั้งให้จดัตั้งรัฐบาล ท าให้ประชาชนผูมี้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งสามารถตัดสินใจเลือกผูส้มัคร/พรรคการเมือง ท่ีผูส้มัครเลือกตั้งสังกัดได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น  

4. ฝ่ายผูส้นใจศึกษานโยบายสาธารณะ การศึกษาขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการก าหนด
นโยบาย การน านโยบายไปปฏิบติั การประเมินผลนโยบาย หรือการสืบต่อและยุตินโยบายจะไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัวิธีการพฒันานโยบาย วิธีการวิเคราะห์นโยบาย สาเหตุและผลลพัธ์หรือผลกระทบ
ของนโยบาย ความเข้าใจเหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ประเด็นสาธารณะ การเสนอแนะ
ทางเลือกในการตดัสินใจให้แก่ผูก้  าหนดนโยบาย/รัฐบาล เพื่อให้ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจสามารถ
ก าหนดนโยบายท่ีดี เม่ือน านโยบายนั้นไปปฏิบติัก็สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้นสัมฤทธิผล และเป็น
นโยบายท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชน/องคก์าร/สังคม 

การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัเป็นศาสตร์ท่ีเร่ิมมีการศึกษาอย่างจริงจงัในราวทศวรรษ
ท่ี 1970s (Hill and Hupe, 2002:41) โดยเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นหาค าอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ์
หรือสภาพความเป็นจริงในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมโยงท่ีส าคญั
ระหว่างการก าหนดนโยบายและการประเมินนโยบาย และเป็นช่องว่างท่ีไม่ได้รับความสนใจ        
ในอดีต มกัพบว่า บ่อยคร้ังท่ีนโยบายสาธารณะไดรั้บการยอมรับในเบ้ืองตน้ว่าดีหรือสามารถแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ได ้กลบัลม้เหลว เม่ือน าไปปฏิบัติจริง โดยท่ีไม่สามารถหาเหตุผลของความลม้เหลว
นั้นได้ จึงท าให้นโยบายดังกล่าวตอ้งลม้เลิกไปในท่ีสุด ด้วยเหตุน้ี จึงมีนักวิชาการหลายท่านให้
ความส าคญัและศึกษาการน านโยบายไปปฏิบติัอย่างจริงจงั เพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกับวิเคราะห์
นโยบาย ตลอดจนการปรับปรุงการปฏิบติังานตามเจตจ านงของนโยบายใหดี้ขึ้น 

กระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นการศึกษาปฏิสัมพันธ์ ความเช่ือมโยง        
การพึ่งพา ตลอดจนความเป็นอิสระขององคก์ารและบุคคล Berman (1978:157-184) ไดท้ าการศึกษา
ถึงกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลกัคือ  
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1. ขั้นตอนในระดบัมหภาค (Macro Implementation) เป็นขั้นตอนของหน่วยงานระดบัสูง
ก าหนดนโยบายและสั่งการให้หน่วยงานระดบัล่างน านโยบายไปปฏิบติั ขั้นตอนน้ีมีขอบเขตของ
งานท่ีค่อนขา้งกวา้งและครอบคลุมเน้ืองงานของการน านโยบายไปปฏิบติัในระดบัจุลภาคอีกดว้ย 
ส่ิงน้ีท าให้เกิดปัญหาตามมาหลายปัญหา ท่ีส าคญัคือหน่วยงานระดบัสูงไม่สามารถท าให้หน่วยงาน
ระดับล่างหรือหน่วยงานท่ีให้บริการของรัฐน านโยบายไปปฏิบัติได้อย่างตรงตามเจตจ านงของ
นโยบาย ท าให้เกิดความลม้เหลวหรือความล่าชา้ในการน านโยบายไปปฏิบติั ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้
การน านโยบายระดับมหภาพไปปฏิบัติ เกิดความไม่แน่นอนหรือความล้มเหลว Berman and 
McLaughlin (1977) ได้สรุปไว้ทั้ งส้ิน 4 ปัจจัย ได้แก่ ความขัดแยง้ของเป้าหมาย การให้ความ
สนับสนุนหรือให้อ านาจในการปฏิบติัท่ีแตกต่างกัน การขาดแคลนทรัพยากร และอุปสรรคด้าน
ส่ือสารระหว่างหน่วยงานหรือองคก์าร นอกจากปัจจยัทั้งส่ีเหล่าน้ีแลว้ การน านโยบายไปปฏิบติัยงั
ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือวตัถุประสงค์ของหน่วยงานอีกด้วย นโยบายในระดับมหภาพส่วนใหญ่
จะตอ้งอาศยัการน านโยบายไปปฏิบติัโดยหน่วยงานหลากหลายแห่ง ดังนั้น หน่วยงานจึงตอ้งท า
หนา้ท่ีเป็นผูส่้งมอบนโยบายดว้ย Berman พบว่า ยิง่มีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมากท่าไหร่ ยิง่จะมีปัญหา
มากขึ้นเท่านั้น การน านโยบายไปปฏิบติัในระดบัมหภาพ สามารถแบ่งงานออกไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน
หลกั คือ ขั้นตอนของการแปลงนโยบายออกเป็นแนวทางปฏิบติัหรือออกมาในรูปแบบแผนงาน
หรือโครงการและ ขั้นตอนในการท าให้หน่วยงานในระดบัล่างยอมรับแนวทางของแผนงานหรือ
โครงการนั้นไปปฏิบติัต่อ 

2. ขั้นตอนในระดบัจุลภาค (Micro Implementation) เป็นขั้นตอนของหน่วยงานระดบัล่าง 
รับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการมาจากเบ้ืองบน แลว้น านโยบาย แผนงงาน หรือโครงการนั้นมา
ปรับเปล่ียนให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองท่ีจะตอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายสาธารณะ
ระดับชาติ หน่วยงานระดับล่างจะตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการท างานภายในก่อน แต่ในทาง
ปฏิบติัท าไดย้าก และน่ีคือปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบติัในระดบัจุลภาค นอกจากน้ี การน า
นโยบายหรือโครงการดังกล่าวมาปฏิบัติให้บรรลุผลนั้น จะต้องอาศยัการมีปฏิสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่การประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจา้ของโครงการนั้นกบัองคก์าร
ระดบัล่างท่ีท าหนา้ท่ีปฏิบติังาน ซ่ึงBerman เรียกว่า การปรับตวัเขา้หากนัและกนั การน านโยบายไป
ปฏิบติัในระดบัจุลภาค ประกอบดว้ยขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นตอนของการรวมพลงั การปฏิบติั และการ
สร้างความเป็นปึกแผน่หรือความต่อเน่ืองในองคก์าร 
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เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลของกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
วรเดช จนัทรศร (2554:398-407) ไดใ้ช้หลกัทฤษฎีนิรนัยและทฤษฎีอุปมยัมาท าการศึกษา

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั โดยไดบู้รณาการทฤษฎีทั้งสองและสร้างใหเ้กิดกรอบทฤษฎีเร่ือง
การน านโยบายไปปฏิบติัท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด พบว่า ปัจจยัส าคญัในกระบวนการน านโยบาย
ไปปฏิบัติท่ีได้จากการสังเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีนิรนัยและทฤษฎีอุปมัย แต่ละปัจจัยหลัก จะ
ประกอบดว้ยปัจจยัย่อยต่างๆ มากมายและมีความหลากหลาย วรเดชไดพ้ยายามท่ีจะรวบรวมปัจจยั
ยอ่ยเหล่าน้ีมาสรุปไวร้าวมกนั เพื่อท าใหม้องภาพของปัจจยัหลกัไดอ้ยา่งละเอียดมากขึ้นและสะทอ้น
ถึงผลกระทบต่อกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบติั ซ่ึงคุณวรเดชไดร้วบรวมปัจจยัหลกัและ
ปัจจัยบ่อยท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติท่ีได้จากการบูรณาการของ
การศึกษาทฤษฎีนิรนยัและทฤษฎีอุปมยั มีดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นนโยบาย ประกอบดว้ยภาพรวมของปัจจยัยอ่ยท่ีสรุปรวมกนั มีดงัน้ี 
1.1 ความแตกต่างในประเภทของนโยบาย 
1.2 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของนโยบาย 
1.3 ความสามารถของนโยบายในการก าหนดโครงสร้างการปฏิบติังาน 
1.4 ความชดัเจนของวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของนโยบาย 
1.5 นโยบายมีทฤษฎีท่ีเหมาะสมรองรับ 
1.6 นโยบายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
1.7 นโยบายสอดคลอ้งกบันโยบายจากส่วนกลางและนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.8 นโยบายสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
1.9 มีการก าหนดตวัช้ีวดัและมาตรฐานของการบรรลุผลส าเร็จไวอ้ยา่งชดัเจน 
1.10 การปฏิบติัตามนโยบายสามารถท าใหเ้กิดการบรรลุผลตามเป้าหมาย 
1.11 การน านโยบายมาทดลองใชใ้นกลุ่มเป้าหมายบางส่วน 

2. ปัจจยัดา้นการก าหนดภารกิจและการมอบหมายงาน (การส่ือสารและกิจกรรมส่งเสริม
การน านโยบายไปปฏิบติั) ประกอบดว้ยภาพรวมของปัจจยัยอ่ยท่ีสรุปรวมกนั มีดงัน้ี 

2.1 ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความชดัเจน 
2.2 ความสอดคลอ้งของโครงการท่ีมีเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องนโยบายหลกั 
2.3 วิธีการปฏิบติังานสามารถเขา้ใจง่าย 
2.4 การก าหนดกฎระเบียบการปฏิบติังาน 
2.5 การก าหนดบทลงโทษและการใหร้างวลั 
2.6 การจดัสรรอ านาจหนา้ท่ี 
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3. ปัจจยัดา้นทรัพยากร ประกอบดว้ยภาพรวมของปัจจยัยอ่ยท่ีสรุปรวมกนั มีดงัน้ี 
3.1 ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงิน 
3.2 ความพร้อมดา้นพสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และสถานท่ี 
3.3 ความเหมาะสมของการจดัสรรทรัพยากรทางการเงิน 
3.4 การกระจายทรัพยากรไปยงัหน่วยงานต่างๆ 

4. ปัจจยัดา้นหน่วยงาน/องค์กรท่ีน านโยบายไปปฏิบติั ประกอบด้วยภาพรวมของปัจจยั
ยอ่ยท่ีสรุปรวมกนั มีดงัน้ี 

4.1 ลกัษณะโครงสร้างขององคก์าร 
4.2 ความสามารถในการยนืหยดัหรือความคงทนขององคก์าร 
4.3 ความซบัซอ้นของปฏิสัมพนัธ์และเครือข่ายภายในขององคก์าร 
4.4 ความยดืหยุน่ของการปฏิบติังาน 
4.5 กฎระเบียบในการด าเนินงานขององคก์าร 
4.6 จ านวนบคุลากร 
4.7 ลกัษณะของกระบวนการติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 
4.8 สมรรถนะในการน านโยบายไปปฏิบติัในอดีต 
4.9 หน่วยงาน/องคก์ารมีระบบการส่ือสารเป็นแบบเปิด 
4.10 ลกัษณะการเรียนรู้ขององคก์าร 
4.11 การก าหนดมาตรฐานของการปฏิบติังาน 

5. ปัจจยัดา้นผูบ้ริหารและผูก้  าหนดนโยบาย ประกอบดว้ยภาพรวมของปัจจยัย่อยท่ีสรุป
รวมกนั มีดงัน้ี 

5.1 ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
5.2 ทกัผาะและความเขา้ใจดา้นการบริหารงาน 
5.3 อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 
5.4 ความซบัซอ้นของกระบวนการตดัสินใจ 
5.5 การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
5.6 การเขา้ไปมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
5.7 ระดับความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงในการให้บริการของผูบ้ริหารหรือผู ้

ก  าหนดนโยบาย 
5.8 ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังาน 
5.9 การสร้างใหเ้กิดความผกูพนัต่อสมาชิกในองคก์ารดว้ยกนั 
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5.10 ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดขึ้น 
6. ปัจจยัดา้นบุคลากรผูป้ฏิบติังาน ประกอบดว้ยภาพรวมของปัจจยัย่อยท่ีสรุปรวมกนั มีดงัน้ี 

6.1 การคดัสรรเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
6.2 บุคลิกภาพของผูป้ฏิบติั 
6.3 ทศันะคติท่ีมีต่อนโยบาย 
6.4 ทกัษะการด าเนินงาน ความรู้ความสามารถ 
6.5 ระดบัการยอมรับในเป้าหมายและวคัถุประสงคข์องนโยบาย 
6.6 ความเตม็ใจในการปฏิบติังาน 
6.7 ทิศทางในการตอบสนองต่อนโยบายของผูป้ฏิบติั 
6.8 ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
6.9 ความจงรักภกัดีขององคก์ร 
6.10 ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อผูป้ฏิบติั 
6.11 ความสามารถในการปรับตวัค่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากนโยบาย 
6.12 ความสามารถในการเจรจาต่อรอง 
6.13 ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
6.14 บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม 

7. ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ยภาพรวมของปัจจยัยอ่ยท่ีสรุปรวมกนั มีดงัน้ี 
7.1 ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
7.2 ผลกระทบจากการต่อตา้นและคดัคา้นนโยบายจากฝ่ายต่างๆ 
7.3 ผลพกระทบต่อศีลธรรมของสังคม 
7.4 การสนบัสนุนทางการเมืองและกฎหมาย 
7.5 การสนบัสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐและหน่วยงานทอ้งถ่ิน 
7.6 การเขา้ไปมีส่วนร่วมของของบุคคลภายนอก 
7.7 ความสนใจของมวงชนตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
7.8 ทิศทางของความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มของนโยบายและการน าไปปฏิบติั 

8. ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย/ประชาชนผูรั้บบริการ ประกอบดว้ยภาพรวมของปัจจยัย่อยท่ี
สรุปรวมกนั มีดงัน้ี 

8.1 ทศันะคติท่ีมีต่อนโยบาย 
8.2 การสนบัสนุนจากประชาชน 
8.3 ความเขา้ใจในประโยชน์ท่ีไดรั้บและผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 
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9. ปัจจยัด้านการประสานงานและความร่วมมือ  ประกอบด้วยภาพรวมของปัจจยัย่อยท่ี
สรุปรวมกนั มีดงัน้ี 

9.1 ความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ หรือองคก์ารท่ีรับผิดชอบใน
การน านโยบายไปปฏิบติั 

9.2 ความเท่ียงตรง สม ่าเสมอของการส่ือสารระหวา่งองคก์าร 
9.3 จ านวนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
9.4 ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ ประกอบดว้ยภาพรวมของปัจจยัย่อยท่ีสรุปรวมกนั มีดงัน้ี 
10.1 รูปแบบของส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์และการติดต่อส่ือสาร 
10.2 ผลกระทบจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการปฏิบติังานงานและกลุ่มเป้าหมาย 

11. ปัจจยัด้านการวางแผนและการควบคุม  ประกอบด้วยภาพรวมของปัจจยัย่อยท่ีสรุป
รวมกนั มีดงัน้ี 

11.1 ประสิทธิภาพในการด าเนินการควบคุม 
11.2 วิธีการควบคุม ดูและ และประเมินผลการปฏิบติังาน 
11.3 มาตรการในการกระตุน้ส่งเสริม 
11.4 ผลกระทบต่อบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดจาการน ามาตรการในการควบคุมมาใช ้

12. ปัจจยัดา้นมาตรการในการตรวจตราและประเมินผล ประกอบดว้ยภาพรวมของปัจจัย
ยอ่ยท่ีสรุปรวมกนั มีดงัน้ี 

12.1 การประเมินผลสะท้อนกลับท่ีอยู่ในกระบวนการวางแผน และการออกแบบ
แผนงาน/โครงการ 

12.2 การประเมินผลโครงการหรือนโยบายท่ีก าลงัด าเนินอยู ่
ปัจจยัหลกัและปัจจยัยอ่ยดงัท่ีไดแ้จกแจงขา้งตน้ ลว้นส่งผลกระทบต่อกระบวนการของการ

น านโยบายไปปฏิบติัท่ีจะส่งผลท าให้เกิดความส าเร็จหรือล้มเหลวทั้งส้ิน ทั้งน้ี หากพิจารณาใน
รายละเอียดแลว้ จะพบวา่ ความส าเร็จและความลม้เหลวดงักล่าวอาจเกิดขึ้นเร็วหรือชา้ยอ่มขึ้นอยูก่บั
สถานการณ์และเง่ือนไขด้านเวลาด้วย อย่างไรก็ดี  อาจกล่าวได้ว่าในระยะเวลาพอสมควร                 
ผูท่ี้เก่ียวข้องกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติอาจมองเห็นแนวโน้มว่านโยบายจะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ไม่ยาก เพราะกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติจะส่งผล
สะทอ้นกลบัมาตลอดเวลา ไม่ทางใดก็ทางหน่ึงหากหน่วยงานหรือองคก์ารมีระบบการประเมินผล
และตรวจสอบท่ีดีพอ 
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2.4 เกณฑ์กำรประเมินประสิทธิผลของบริกำร USO Net 
โครงข่าย USO Net เป็นส่วนหน่ึงของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการ

เพื่อสังคม ท่ีส านักงาน กสทช. จดัให้มีขึ้นให้บริการท่ีลดความเหลือมล ้าทางดา้นดิจิทลั ถือเป็น
นโยบายสาธารณะท่ีส าคัญของรัฐ ในการจัดให้ มีโครงสร้างพื้นฐานด้านบริการส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีจ าเป็นแก่ประชาชนให้ประชาชนในเขตพื้นท่ีห่างไกลความเจริญและไม่มีการลงุ
ทนสร้างโครงข่ายส่ือสารให้ประชาชนไดเ้ขา้ถึง ท่ีถูกก าหนดโดยกฎหมาย ในการวดัประสิทธิผล
ดา้นความส าเร็จในการสร้างให้เกิดบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม 
ผูว้ิจยัจะท าการเฉพาะการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ท่ีใชช่ื้อว่าเน็ตชายขอบหรือ USO Net 
นอกจากน้ี ผูว้ิจยัจะเลือกศึกษาประสิทธิผลของการใหบ้ริการในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการ วา่มีความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการมากน้อยเพียงใด ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงเลือกใช้ปัจจยัเพียง 3 ปัจจยั จากปัจจยั
ทั้งหมดขา้งตน้ ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมายนโยบาย โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีท าการศึกษาประกอบดว้ย 
1.1 ท่านเห็นดว้ยกบันโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. 
1.2 ท่านได้รับประโยชน์จากนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ

ส านกังาน กสทช. 
1.3 ท่านมีเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับใช้งานเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบของ

ส านกังาน กสทช. 
1.4 ท่านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบ

ของส านกังาน กสทช. 
1.5 ท่านมีความเขา้ใจในวิธีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. 
1.6 ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งานอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. 

ดว้ยความปลอดภยั เช่น รู้เท่าทนัส่ือ เน้ือหาบนเวบ็ไซด ์ในระหวา่งการใชง้านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
2. ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีท าการศึกษาประกอบดว้ย 

2.1 กสทช.ไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านกังาน กสทช. ผา่นช่องทางการส่ือสารมวลชน อาทิ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์

2.2 กสทช.ไดใ้ชส่ื้อออนไลน์ในการประชาสัมพนัธ์นโยบายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ชายขอบของส านกังาน กสทช. เช่น เวบ็ไซด ์ไลน์ แอปพลิเคชนั เป็นตน้ 

2.3 กสทช.โดยผูใ้หบ้ริการท่ีประมูลโครงการ ไดป้ระสานกบัผูน้ าชุมชนในการใหข้อ้มูล 
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2.4 กสทช.โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ไดป้ระสานกับผูน้ าชุมชนในการติดต่อ
ประสานงานเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในการใชง้านอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. กบั
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

2.5 ท่านได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช . ตามเง่ือนไข          
การใหบ้ริการของส านกั กสทช. 

2.6 ท่านเห็นว่าคนในชุมชนของท่านไดใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน 
กสทช. ตามเง่ือนไขการใหบ้ริการของส านกังาน กสทช. 

3. ปัจจยัดา้นทรัพยากร โดยมีปัจจยัยอ่ยท่ีท าการศึกษาประกอบดว้ย 
3.1 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุดให้บริการเพียงพอ

ส าหรับการใชง้านของท่าน 
3.2 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุดใหบ้ริการเพียงพอกบั

ความตอ้งการของชุมชน 
3.3 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีพื้นท่ีให้บริการครอบคลุม

หน่วยงานต่างๆทีตอ้งการสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบล เป็นตน้ ท่ีตั้งอยูภ่ายนอกพื้นท่ีชุมชน 

3.4 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีพื้นท่ีให้บริการได้ครอบคลุม
พื้นท่ีในชุมชน 

3.5 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมี
เสถียรภาพของสัญญาณตลอดเวลาใหบ้ริการ 

3.6 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. รองรับการใชง้านท่ีระดบัความเร็วสูง 
ผูว้ิจยัใช้เกณฑ์การประเมินในภาพรวมของการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชาย

ขอบของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั ดงัน้ี 
1. นโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต

ในพื้นท่ีท่ีไม่มีผูใ้หบ้ริการเอกชนมาด าเนินการ 
2 นโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต

กบัชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ 
3 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
4 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อปริมาณการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
5. ประชาชนสนบัสนุนใหมี้การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. ต่อไปในอนาคต 
6. ประชาชนมียนิดีใหค้  าแนะน ากบับุคคลอ่ืนในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
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2.5 งำนวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
จากการได้ศึกษางานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการศึกษาประสิทธิผลในการน านโยบาย              

การให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั พบว่ามีนักวิจยัหลายท่านท่ีท าการศึกษาวิจยั 
คน้ควา้ ในแนวทางใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกบัผูวิ้จยัโดยสังเขป ดงัน้ี 

อดุลย ์วนัไชยธนวงศ์ (2544) ได้ศึกษาเร่ือง " แนวทางการก าหนดนโยบายการให้บริการ
โทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อผลประโยชน์ผูบ้ริโภค" ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง      
การก าหนดนโยบายในการให้บริการโทรคมนาคมอย่างทัว่ถึงท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับประเทศไทย 
คือ แนวทางการก าหนดนโยบายแบบกวา้งโดยก าหนดกิจกรรมของการให้บริการอย่างทั่วถึง        
และมีกลไกจดัการกองทุนแยกกนัไปตามกิจกรรมการให้บริการ (Broad Regulation Oversight with 
Unbundled Funding Mechanism Model) โดยสามารถปรับใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยั คือ 

1. ปัจจัยทางกฎหมายและการปกครอง กฎหมายเก่ียวกับการก ากับ ดูแลกิจการ
โทรคมนาคมเป็นกฎหมายท่ีบญัญติัขึ้นใหม่ การจดัตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กทช.) การเปล่ียนหน้าท่ีการก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมจากเดิมให้เป็นหน้าท่ีของ กทช.         
เป็นผลมาจากขอ้บญัญติัทางกฎหมายทั้งส้ิน ผูใ้ห้บริการทั้งรายเดิมและรายท่ีจะเขา้มาใหม่ในกิจการ
น้ี จึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้ช่วงระยะเวลาในการปรับตวั ปรับการด าเนินงาน หรือการให้บริการให้
สอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย การก าหนดนโยบายก ากบัดูแลการใหบ้ริการอย่างทัว่ถึงในลกัษณะกวา้งๆ
จึงน่าจะเป็นแนวทางท่ีใหค้วามยดืหยุน่ไดดี้ 

2. ปัจจยัของผูใ้หบ้ริการ แนวทางการก ากบันโยบายในแนวทางก าหนดนโยบายแบบกวา้ง 
โดยก าหนดกิจกรรมของการให้บริการอย่างทั่วถึง และมีกลไกจัดการกองทุนแยกกันไปตาม
กิจกรรมการให้บริการ จะมีความยดืหยุ่นท าให้ผูใ้ช้บริการสามารถตดัสินใจและด าเนินการไดอ้ย่าง
เหมาะสมกับสภาวะทางการเงินของตนเอง และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย       
ณ เวลานั้น และจากการเป็นแนวทางท่ีก าหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการวิเคราะห์ตน้ทุน
การใหบ้ริการโดยมีกลไกจดัหาเงินกองทุน และจ่ายเงินอุดหนุนแยกกนัไปใหค้รอบคลุมตน้ทุนของ
แต่ละกิจกรรมหรือประเภทของการให้บริการอย่างทัว่ถึงเท่านั้น จึงเป็นแนวทางท่ีสะทอ้นถึงความ
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบติั เป็นธรรมทั้งต่อผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ สามารถแสดงได้อย่างชดัเจน
ถึงตน้ทุน รายได้ และผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งในการให้บริการตามพนัธะหน้าท่ีของผูใ้ห้บริการ     
ซ่ึงเป็นไปตามการจ าแนกกลุ่มลูกคา้และประเภทหรือกิจกรรมใหบ้ริการ 

3. ปัจจยัทางสังคม แนวทางการก าหนดนโยบายตามแนวทางน้ีมีความยดืหยุน่ในการน าไป
ปฏิบติัให้เกิดผลโดยเฉพาะการตอบสนองสภาพสังคมท่ีมีความตอ้งการบริการในระดับท่ีแตกต่าง
กนั ดงันั้นแนวทางการก าหนดนโยบายแบบกวา้งจะเป็นแนวทางท่ีมีความเป็นไปไดใ้นเชิงธุรกิจ     
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มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ ก่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู ้ให้บริการด้วยกัน และต่อ
ผูรั้บบริการ สามารถน ามาปรับใชก้บัประเทศไทยไดอ้ยา่งเหมาะสมกบับริบทท่ีเป็นอยูใ่นขณะน้ีไดดี้ท่ีสุด 

นฤพนธ์ รัตนสมาหาร (2556) ศึกษาการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทัว่ถึงและ
บริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) โดยศึกษาปัจจยัท่ีมีต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ    
มีวตัถุประสงค ์เพือ่ 

1. ศึกษาพฒันาการของการน านโยบายการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและ
บริการเพื่อสังคมไปปฏิบติั ตั้งแต่มีการจดัตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
เป็นองคก์รอิสระท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลกิจการโทรคมนาคมจนถึงปัจจุบนั 

2. ศึกษาวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ และความลม้เหลวของการน านโยบายการจดั
ใหบ้ริการโทรคมนาคมโดยทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคมไปปฏิบติั 

3. เสนอแนะแนวทางการน านโยบายการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทัว่ถึงและบริการ
เพื่อสังคมไปปฏิบัติท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย ผูว้ิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Approach) โดยการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ อาทิเช่น ประกาศหลกัเกณฑ์
ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูและกิจการโทรคมนาคม กฎหมายโทรคมนาคม นโยบายรัฐบาล 
เอกสารทางวิชาการและรายงานผลการด าเนินการจดัให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทัว่ถึงและบริการ
เพื่อสังคม (บริการ USO) ท่ีส านักงาน กสทช. ได้เผยแพร่ผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ ง             
การสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัการของหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนด
นโยบายการจดัใหมี้บริการ USO และการน านโยบายไปปฏิบติั อาทิเช่น หน่วยงานก ากบัดูแลกิจการ
โทรคมนาคม สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์ ผู ้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม และผูรั้บสัมปทานกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนใชข้อ้มูลเชิงลึกจาก
การท่ีผูว้ิจยัมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจดัท าประกาศหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบับริการ 
USO ของหน่วยงานก ากับดูแลทุกชุดท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทั้ งน้ี ในการสัมภาษณ์ ใช้กรอบ
ความคิ ด ในการวิ เค ราะห์ ท่ี ดัดแปลงจากตัวแบบสห องค์ก าร(Intergovernmental Policy 
Implementation Model) ของ Carl E. Van Horn และ Donald S. Van Meter เพื่อคน้หาว่าปัจจยัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งมีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการจดัให้มีบริการ USO ผลการศึกษา สรุปไดว้่า
การน านโยบายการจดัให้บริการ USO ไปปฏิบติัท่ีผ่านมายงัไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
วางไวซ่ึ้งเป็นผลสืบเน่ืองมาปัญหาและอุปสรรคจากปัจจยัต่างๆ คือ 

1. นโยบายของหน่วยงานก ากบัดูแล 
2. ลกัษณะของหน่วยงานปฏิบติั 
3. ลกัษณะของโครงการ USO 
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4. ทศันคติของผูป้ฏิบติั 
5. บริบทสภาวะแวดล้อม ซ่ึงแต่ละปัจจยัจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จใน     

การน านโยบายการจดัให้มีบริการ USO ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละยุค ของหน่วยงานก ากับดูแล 
ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัน้ี คือ ปัญหาความทัว่ถึงของบริการโทรคมนาคมพื้นฐานของประเทศไทย
ลดลงโดยล าดับจากการท่ีมีการขยายโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีครอบคลุม เกือบทุกพื้นท่ีของ
ประเทศแลว้ และปัญหาพื้นท่ีท่ียงัไม่มีบริการโทรคมนาคมเชา้ถึงนั้น ท่ีผา่นมา ปรากฎว่าไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดท าโครงการ USO ซ่ึงมีปัญหาข้อขัดข้องหลาย
ประการ ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่าควรจะก าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บใบอนุญาตใช้คล่ืนความถ่ีและ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในการขยายโครงข่าย (Network Rollout Obligation) 
ใหค้รอบคลุมจ านวนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของประชากรภายในระยะเวลา 2 ปีและ ร้อยละ 80 ภายใน
ระยะเวลา 4 ปี และ กสทช. มีหนา้ท่ีเดิมเต็มโครงข่ายเพื่อใหค้รอบคลุมจ านวนร้อยละของประซากร
เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเป็นวิธีท่ีมีความยัง่ยนืมากกว่าแนวทางการด าเนินการต่างๆท่ีผา่น นอกจากน้ี เน่ืองจาก
เป้าหมายของบริการ USO ตามหลักปฏิบัติสากล 2 ประการ คือ Availability  และ Accessibility 
ไม่ใช่ปัญหาส าคญัส าหรับประเทศไทยอีกต่อไป ในขณะท่ีเป้าหมายสุดทา้ย คือ Affordability นั้น 
ยงัคงมีช่องว่างส าหรับประชาชนบางกลุ่มซ่ึงเป็นผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเสนอให้น า
เงินกองทุน USO ไปใช้ในการจดัให้มีบริการเพื่อสังคมแก่ประชาชนกลุ่มดงักล่าวเพื่อตอบโจทย์
ของบริการ USO ในมิติดา้นสังคมมากยิง่ขึ้นต่อไป 

ธีรพงศ์ ชึรัมย ์(2561) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พื้นท่ีห่างไกลอยา่งต่อเน่ือง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกลอย่างต่อเน่ือง เพื่อวดัประสิทธิภาพของโครงการการจดัให้มีบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
กระบวนการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกลให้มีประสิทธิภาพ โดยประยกุตใ์ช้
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โมเดลการใช้ระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง โมเดลการยอมรับ
เทคโนโลยีในครัวเรือนและโมเดลความส าเร็จของระบบสารสนเทศ เป็นกรอบแนวคิดของ          
การศึกษาวิจัย โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้
โครงการจดัให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกลโซน C จ านวน 5 ภูมิภาค ไดแ้ก่ 
กลุ่มหมู่บ้านพื้นท่ี ห่างไกลภาคเหนือ กลุ่มหมู่บ้านพื้ นท่ีห่างไกลภาคกลางและตะวันออก             
กลุ่มหมู่บา้นพื้นท่ีห่างไกลภาคใต ้กลุ่มหมู่บา้นพื้นท่ีห่างไกลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบนและ
กลุ่มหมู่บ้านพื้นท่ีห่างไกลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน       
ความพึงพอใจและความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการใช้บริการ
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อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีห่างไกลอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยด้านการรับรู้
ประโยชน์ ปัจจยัด้านคุณภาพ ปัจจยัด้านความสามารถในตนเองและปัจจยัด้านส่ิงอานวยความ
สะดวกในการใชง้าน 

เมธิชาอุบลเลิศ (2561) ศึกษาการประเมินการเรียนรู้ของประชาชนในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีชายขอบ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินปัจจยัด้านการเรียนรู้ของ
ประชาชนในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีชายขอบ เพื่อน าผลท่ีได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ีชายขอบ (Zone C+) และเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนท่ีอาศยัในพื้นท่ีชายขอบในระดบัหมู่บา้นเกิดการเรียนรู้ท่ีถูกวิธี โดยไดมี้การ
น าทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั ผลการศึกษาพบว่าปัจจยั
ดา้นความคาดหวงัในผลลพัธ์จากการปฏิบติั และ ปัจจยัดา้นการเรียนรู้โดยผา่นการสังเกต เป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของประชาชนในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีชายขอบ 

จากการท่ีไดท้บทวนวรรณกรรมขา้งตน้ ทั้งบทความและงานวิจยัท่ีไดศึ้กษางานท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือใกลเ้คียงกบัหัวขอ้การศึกษาประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ USO ของ ส านกังาน 
กสทช ไปปฏิบัติ พบข้อสังเขปดังต่อไปน้ี ผูว้ิจัยหลายท่าน พยายามศึกษาการให้บริการ USO        
ของส านักงาน กทช. หรือส านักงาน กสทช. ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล    
การประกอบกิจการดา้นโทรคมนาคมและน านโยบายสาธารรณะท่ีก าหนดไวเ้ป็นกฎหมาย นัน่คือ
การให้บริการ USO โดยท าการศึกษาการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการให้บริการ 
USO ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการนนโยบายไปปฏิบติั และศึกษาประชาชนในการใช้
ประโยชน์จากการให้บริการ USO โดยเฉพาะการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ี
ห่างไกล เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการใหบ้ริการ USO ท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาการเหล่ือมล ่าในการ
เข้าถึงบริการโทรคมนาคม หรือในมิติท่ีกวา้งขึ้น นั่นคือปัญหาการแบ่งแยกทางด้านดิจิทัลของ      
ประชานในพื้นท่ีห่างไกลของประเทศ 

อัครนันท์ คิดสม (2561) ศึกษาเร่ือง ความสามารถในการจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงแบบประจ าท่ีของครัวเรือนไทย พบว่า งานวิจยัน้ีมีค  าถามวิจยัหลกั คือ ราคาค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจ าท่ีของไทย อยู่ในระดบัท่ีประขาชนทัว่ไป สามารถรับได้มาก
น้อยเพียงใด อีกทั้งเป็นการศึกษาข้อเท็จจริงในการใช้ ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของตัวอย่าง
จ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศึกษาสรุปไดว้่า ครัวเรือนท่ีใช้ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจ าท่ี 
(อินเทอร์เน็ตบ้าน) มีรายจ่ายค่าบริการส่วนน้ีอยู่ท่ีราวร้อยละ3.67 ของรายได้ต่อเดือน ซ่ึงต ่ากว่า
เป้าหมายราคาแรกเข้าของสหประชาติ (United Nations-UN) ท่ี ร้อยละ 5 ของรายได้ต่อเดือน 
ครัวเรือนท่ีมีผู ้พิการ มีภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตบ้านสูงกว่ากลุ่ ม อ่ืนๆ โดย เปรียบเทียบ              
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เม่ือพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่าสัดส่วนรายจ่ายอินเทอร์เน็ตบา้นก็จะอยู่ในช่วงราวร้อย ละ 3.3     
ถึง 3.9 ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้กลุ่มนกัเรียน/นิสิต/นักศึกษา ท่ีมีสัดส่วนรายจ่าย ค่าบริการ
อินเทอร์เน็ตบ้านต่อรายได้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากน้ี เกินกว่าหน่ึงในสามของตัวอย่าง          
ท่ีมีอินเทอร์เน็ตบ้านใช้ อยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได้น้อย และถือได้ว่ ามีความยากล าบากในการจ่าย
ค่าบริการ อินเทอร์เน็ตบา้น ซ่ึงอาจส่งผลต่อการยอมรับหรือบอกรับบริการอินเทอร์เน็ตบา้นดว้ยใน
ท่ีสุด ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาในคร้ังน้ี ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรจัดให้ผู ้ประกอบการ
อินเทอร์เน็ต บา้น ท าการจดทะเบียนลูกคา้ท่ีเขา้ข่ายเป็นผูด้อ้ยโอกาส และมอบหน้าท่ีการบริการ
อินเทอร์เน็ตแก่ผูด้อ้ยโอกาสให้เป็นของผูป้ระกอบการ โดยให้สามารถด าเนินการและสามารถหัก
ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ท่ี ลดลงตามจริง นอกจากน้ี การบริหารโครงการอินเทอร์เน็ตภาครัฐ เช่น 
อินเทอร์เน็ตประชารัฐ ของ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ควรตอ้งพิจารณาทั้งใน
มิติเชิงพื้นท่ีและเชิงรายได้ของ ครัวเรือน และเน้นท่ีครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยทั้งในเมืองและนอก
เมือง และการท าวิจยัคร้ังต่อไปควร พิจารณาการแยกเก็บกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะเช่น กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย
ในเมือง กลุ่มผูมี้รายได้น้อยท่ีอยู่นอก เมือง กลุ่มผูด้้อยโอกาสเฉพาะกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ความตอ้งการใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็ว สูงแบบประจ าท่ีแยกแต่ละกลุ่มไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 

สุภัทรา ฝอฝน และคณะ (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ี มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของ 
ผูป้ระกอบการคา้แผงลอยในกรุงเทพมหานคร พบว่า การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ระกอบการค้าแผงลอยในกรุงเทพมหานคร และใช้เคร่ืองมือวดั
คุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลกชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOLBREF-THAI) กลุ่มตวัอย่าง
คือ ผู ้ประกอบการค้าแผงลอยในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 360 คน ผลการศึกษา พบว่า 
ผูป้ระกอบการคา้แผงลอยส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 78.9 มีเพียงร้อยละ 
20.8 ท่ีมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัดี ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ประกอบการคา้แผงลอย 
ได้แก่ อายุ สิทธิในการรักษาพยาบาล พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สัมพันธภาพในครอบครัว 
สัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนผูป้ระกอบการค้า และการรับรู้นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบ       
โดยตวัแปรทั้ง 6 ตวัน้ี สามารถร่วมกนัท านายคุณภาพชีวิตของผูป้ระกอบการคา้แผงลอยไดร้้อยละ 
67.10 ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี ควรให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลการตรวจ
สุขภาพประจ าปีและการดูแลสุขภาพตนเอง การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ระกอบการคา้
แผงลอย การสร้างเสริมสัมพนัธภาพทั้งในระดับครอบครัวและสังคม และมีการประชาสัมพนัธ์
นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ผูป้ระกอบการคา้แผงลอยรับรู้และเขา้ใจอย่างทัว่ถึง รวมถึง
การส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 
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ไวษิษฐ์ บุญเทพประทาน (2559) ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการน านโยบายบา้นหลงัแรกไป
ปฏิบัติ พบว่า งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงบริบทสภาพปัญหา และอุปสรรคของ
นโยบายบา้นหลงัแรกไปปฏิบติั 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายบา้น
หลงัแรกไปปฏิบติั 3) เพื่อน าเสนอแนวทางท่ีมีประสิทธิผลในการน านโยบายบา้นหลงัแรกไปใชใ้ห้
เกิด ประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจยัสรุปไดว้่า ตวัแบบประสิทธิผลของการน านโยบายบา้นหลงั
แรกไปปฏิบัตินั้ นมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องมีทั้งหมด 4 ด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่          
1) ปัจจัยการแข่งขันในอุตสาหกรรม  2) ปัจจัย ผู ้ประกอบการ 3) ปัจจัยนโยบายรัฐบาล                      
4) ปัจจยัผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการน านโยบายบา้นหลังแรกไปปฏิบัติ ดังนั้น
รัฐบาลควรท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายบา้นหลงัแรก เพื่อใหป้ระชาชนมีชีวิตท่ีดี
ขึ้น และมีท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง ซ่ึงการน านโยบายน้ีไปปฏิบติันั้นจะสามารถกระตุน้เศรษฐกิจ
ของภาพรวมใน อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด ดงัท่ีกล่าวมานั้นนโยบายน้ีจะเป็นการกระตุน้
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และท่ีสะทอ้นถึงความเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป 
 
2.6 กรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย 

ในการท าวิจัย ผูว้ิจัยจะก าหนดปัจจัยท่ีใช้วดัระดับประสิทธิผลในการน านโยบายการ
ให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช . โดยการทบทวนกฎหมายท่ี เก่ียวข้อง ประกาศของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ืองแผนปฏิบัติการจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
พื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั และก าหนด
ปัจจยั 3 ขอ้ เพื่อวดัระดบัประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. 
ไปปฏิบติั คือ 

1. ปัจจยัดา้นประชาชนผูใ้ชบ้ริการ จะท าการศึกษา ดงัน้ี 
1.1 ทศันะคติท่ีมีต่อนโยบาย 
1.2 ความเขา้ใจในประโยชน์ท่ีไดรั้บ และผลเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
1.3 การมีเคร่ืองมือส่ือสาร เช่น มือถือสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ใชง้าน 
1.4 มีความเขา้ใจในเร่ืองการรู้เท่าทนัอินเทอร์เน็ต (Internet literacy) 

2. ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อการใชง้าน จะท าการศึกษา ดงัน้ี 
2.1 รูปแบบของส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
2.2 ผลกระทบของการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการใชง้านและกลุ่มเป้าหมาย 

3. ปัจจยัดา้นทรัพยากรโครงข่ายท่ีจดัสร้างขึ้นใชง้าน จะท าการศึกษา ดงัน้ี 
3.1 จ านวนจุดท่ีใหบ้ริการโครงข่าย 
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3.2 พื้นท่ีท่ีสามารถใชบ้ริการได ้
3.3 ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
3.4 ความหลากหลายของบริการท่ีจดัใหมี้ขึ้น 

กรอบแนวคิดการวิจัย จึงก าหนดให้ตัวแปรต้นคือปัจจัยทั้ ง 3 ข้างต้น ส่วนตัวแปรตาม  
ซ่ึงเป็นประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั จะใช้
ผลประเมิน 3 ดา้นคือ 

1. บรรลุวตัถุประสงค ์
2. บริการท่ีจดัใหต้รงกบัความตอ้งการ 
3. ประชาชนในพื้นท่ีพอใจกบับริการ 

 

                    ตัวแปรต้น                                                                                         ตัวแปรตำม 

        (Independent Variables) (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภำพท่ี 1  แสดงกรอบแนวความคิดวิจยั (Conceptual Framework) 

ท่ีมา : ผูว้ิจยั 

ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบติั 

• บรรลุวตัถุประสงค ์
• บริการท่ีจดัใหต้รงกบัความตอ้งการ 
• ประชาชนในพื้นท่ีพอใจกบับริการ 

ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 
• ทศันะคติท่ีมีต่อนโยบาย 
• ความเขา้ใจในประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
• มีมือถือ smart phone หรือ คอมพิวเตอร์ ใชง้าน 
• มีความเขา้ใจใน Internet literacy 

การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับทราบเพื่อการใชง้าน 
• รูปแบบของส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ 
• ผลกระทบของการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการใชง้าน 

ทรัพยากรโครงข่ายท่ีจดัสร้างขึ้นใชง้าน 
• จ านวนจุดท่ีใหบ้ริการโครงข่าย 
• พื้นท่ีท่ีสามารถใชบ้ริการได ้
• ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
• ความหลากหลายของบริการท่ีจดัใหมี้ขึ้น 



   35 
 

2.7 สมมติฐำนในกำรวิจัย 
งานวิจยัน้ี มีสมมุติฐานการวิจยั ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1: ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมายมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายการให้บริการ 

USO ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั 
สมมติฐานท่ี 2: ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับทราบเพื่อการใช้งานมีผล

ต่อประสิทธิผลการน านโยบายการใหบ้ริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั 
สมมติฐานท่ี 3: ปัจจยัดา้นทรัพยากรโครงข่ายท่ีจดัสร้างขึ้นใชง้านมีผลต่อประสิทธิผลการ

น านโยบายการใหบ้ริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั 
สมมติฐานท่ี 4: ปัจจัยด้านประชาชนผู ้ใช้บริการ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนรับทราบเพื่อการใช้งาน ปัจจัยด้านทรัพยากรโครงข่ายท่ีจัดสร้างขึ้นใช้งาน ร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลการน านโยบายการใหบ้ริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย  

 
การศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. 

ไปปฏิบัติ  มีว ัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับประสิทธิผลของนโยบายการให้บ ริการ USO            
ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบัติ  2) ศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อนโยบายการให้บ ริการ USO                 
ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั และ 3) เสนอแนะแนวทางพฒันาประสิทธิผลในการน านโยบาย
การให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั ผูว้ิจยัไดก้ าหนดโจทยห์ลกัของการวิจยัน้ีไว้
ว่า “การน านโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิผลควร
เป็นอยา่งไร” 

การวิจัยคร้ังน้ีจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการประมวลผลการวิจยั ผูว้ิจยัมี
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของผลงานท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของการแบ่งแยกทางดิจิทัล      
(Digital divide) บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service 
Obligation)  และแนวคิดและทฤษฎีท่ี เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  เพื่ อน าหลักการมาอธิบาย
ประกอบการวิจยัเพื่อให้งานวิจยัมีความสมบูรณ์มากขึ้น การด าเนินการวิจยัประกอบขั้นตอนต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 การออกแบบการวิจยั 
3.3 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัท า 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ในการวิจยั ประชากรคือผูเ้ขา้ใชบ้ริการ USO Net ท่ีกระจายอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลความเจริญ
ทัว่ประเทศ ซ่ึงมีโครงข่ายข่ายส่ือสารส าหรับสร้างบริการ USO Net ขึ้นใหบ้ริการ เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่
สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของผูเ้ขา้ใชบ้ริการดงักล่าวได ้ดงันั้น ขนาดกลุ่มประชากร
ตัวอย่างสามารถค านวนได้จากสูตรไม่ทราบขนาดประชากรตัวอย่างของ Cochran (1953)            
โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 จะไดจ้ านวน
ประชากรท่ีตอ้งท าการเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 คน (ศิริชยั พงษว์ิชยั, 2545: 55) 
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โดยท่ี n หมายถึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) 
 N หมายถึงขนาดประชากร 
 e หมายถึงค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งโดยก าหนดใหเ้ท่ากบั 0.05 
 
เม่ือแทนค่าต่างๆ ลงในสูตรค านวณ จะไดค้่า n = 400 ดงันั้น จ านวนประชากรท่ีตอ้งท าการ

เก็บแบบสอบถามของการวิจัย เร่ืองประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บ ริการ USO                  
ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั จะเลือกใชค้่า เท่ากบั 438  

 
3.2 กำรออกแบบกำรวิจัย 

ในการศึกษาประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช .        
ไปปฏิบติั จะก าหนดรูปแบบและขั้นตอนของการวิจยั ดงัน้ี 

 
3.2.1 รูปแบบของกำรวิจัย 

การวิจัยเร่ืองประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช.       
ไปปฏิบติั จะเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ี 

 
3.2.2 ขั้นตอนกำรวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดขั้นตอนการวิจยัเป็นขั้นตอนดงัน้ี 
1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย เอกสารต่างๆ และสืบค้นข้อมูลผ่าน

อินเตอร์เน็ต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งแยกทางดิจิทลั (Digital divide) บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดย
ทัว่ถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) แลแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบันโยบาย
สาธารณะ  

2. ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และใช้กรอบแนวคิดการวิจัยส าหรับการออกแบบ
แบบสอบถามการวิจยัเชิงปริมาณ 

3. ผูว้ิจยัท าการแจกแบบสอบถามงานวิจยัใหแ้ก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีท่ีไดก้ าหนด 
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4. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามงานวิจัยตามขั้นตอนท่ี 3 เพื่อตอบ
สมมุติฐานของงานวิจยัท่ีไดก้ าหนดไว ้และเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

5. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 5 มาเขียนขอ้คน้พบการวิจยั ซ่ึงมีการตรวจสอบจากแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจยั เพื่อความถูกตอ้งและความเหมาะสม เพื่อให้ทราบถึง 1) ระดับประสิทธิผลของ
นโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบัติ 2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อนโยบายการ
ให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั และ 3) แนวทางพฒันาประสิทธิผลในการน า
นโยบายการใหบ้ริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั 

6. จดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

3.3 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การวิจยัในคร้ังน้ี จะใช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่ง

แบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามในลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการของ

บริการ USO Net ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ช่องทางการ
ไดรั้บข่าวสาร เคร่ืองมืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีใชง้าน และการใชป้ระโยชน์ของบริการ USO Net 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการน า
นโยบายการใหบ้ริการ USO ของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั เป็นการสอบถามเก่ียวกบั 

3. ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมายนโยบาย  
1.1 ท่านเห็นดว้ยกบันโยบายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. 
1.2 ท่านได้รับประโยชน์จากนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ

ส านกังาน กสทช. 
1.3 ท่านมีเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับใช้งานเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบ

ของส านกังาน กสทช. 
1.4 ท่านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบ

ของส านกังาน กสทช. 
1.5 ท่านมีความเขา้ใจในวิธีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. 
1.6 ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งานอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. 

ดว้ยความปลอดภยั เช่น รู้เท่าทนัส่ือ เน้ือหาบนเวบ็ไซด ์ในระหวา่งการใชง้านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 
4. ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย 
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2.1 กสทช. ไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของส านกังาน กสทช. ผา่นช่องทางการส่ือสารมวลชน อาทิ โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์

2.2 กสทช.ได้ใช้ส่ือออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์นโยบายการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. เช่น เวบ็ไซด ์ไลน์ แอปพลิเคชนั เป็นตน้ 

2.3 กสทช.โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ไดป้ระสานกบัผูน้ าชุมชนในการให้
ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช . กับประชาชนท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย 

4.4 กสทช.โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ได้ประสานกับผูน้ าชุมชนในการ
ติดต่อประสานงานเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการใช้งานอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน 
กสทช. กบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

2.5 ท่านได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. ตามเง่ือนไข    
การใหบ้ริการของ กสทช. 

2.6 ท่านเห็นว่าคนในชุมชนของท่านได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านกังาน กสทช. ตามเง่ือนไขการใหบ้ริการของ กสทช. 

3. ปัจจยัดา้นทรัพยากร 
3.1 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุดให้บริการ

เพียงพอส าหรับการใชง้านของท่าน 
3.2 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุดให้บริการ

เพียงพอกบัความตอ้งการของชุมชน 
3.3 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีพื้นท่ีให้บริการครอบคลุม

หน่วยงานต่างๆทีตอ้งการสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบล เป็นตน้ ท่ีตั้งอยูภ่ายนอกพื้นท่ีชุมชน 

3.4 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีพื้ น ท่ีให้บริการได้
ครอบคลุมพื้นท่ีในชุมชน 

3.5 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ี มี
เสถียรภาพของสัญญาณตลอดเวลาใหบ้ริการ 

3.6 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. รองรับการใช้งานท่ีระดับ
ความเร็วสูง 
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการน านโยบายการ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั เป็นการสอบถามเก่ียวกบั  

1 ท่านเห็นว่านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.สามารถ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีท่ีไม่มีผูใ้หบ้ริการเอกชนมาด าเนินการ 

2 ท่านเห็นว่านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.สามารถ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตกบัชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ 

3 ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
4 ท่านมีความพึงพอใจต่อปริมาณการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
5 ท่านสนบัสนุนใหมี้การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.ต่อไปในอนาคต 
6 ท่านยนิดีใหค้  าแนะน ากบับุคคลอ่ืนในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
นโยบายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 

 
ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
1. น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาแกไ้ขปรับปรุง 

ความถูกตอ้ง 
2. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงของอาจารยท่ี์ปรึกษาในขอ้ 1 เสนอผูท้รงคุณวุฒิ 

จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงในเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใช้ค่าดัชนี     
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ (IOC: Item-Objective Congruence Index) 
(Rovinelli & Hambleton, 1977) ไดค้่า IOT เท่ากบั 1.00 

3. น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแลว้ ไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
โดยน าไปทดลองใช้กับประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการท าวิจัยในคร้ังน้ี 
จ านวน 30 คน จากนั้นน าผลไปทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โยการค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) โดยใชสู้ตรของ Cronbach (1990: 202-204) ไดค้่าเท่ากบั 0.96 
แสดงวา่ แบบสอบถามท่ีออกแบบสามารถน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบัประชากรกลุ่มตวัอยา่งได ้
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3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในกำรจัดท ำ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยน้ี โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล       

30 วนั โดยผูว้ิจยัไดผ้ลิตแบบสอบถามด้วยรูปแบบของ Google Form และส่งไปในกลุ่มไลน์ของ
ข้าราชการในพื้นท่ี ผู ้น าชุมชน นักเรียน รวมทั้ งประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้บริการ USO Net         
ตอบแบบสอบถาม จ านวน 438 คน 

 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ภายหลงัจากการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความเท่ียงตรง และความน่าเช่ือถือ
ของแบบสอบถามจึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่าทางสถิติ ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติท่ีใช้ในการสรุปบรรยายซ่ึงค่าสถิติท่ี
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ค่าความถ่ี (Frequencies) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่ออธิบายลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูใ้ช้บริการ USO Net และประสิทธิผลในการน านโยบาย
การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) โดยการวิเคราะห์แบบถดถอย
พหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ในการพิ สู จน์ สมม ติฐาน ท่ี ได้ก าหนดไว้ เพื่ อ เป็น             
การวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างชุดของตวัแปรตวัเดียว กบั ตวัแปรหลายตวั ซ่ึงในท่ีน้ีคือ 
ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย และปัจจยัดา้นทรัพยากร กบัตวัแปร
ตาม คือประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านักงาน กสทช.    
ไปปฏิบติั เพื่อสร้างสมการท านายท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ โดยมีรูปแบบของสมการ ดงัน้ี 
Y = a + b1X1 + b2X2 + … + bkXk 

Y = ตวัแปรตาม (ประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ 
ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั) 

X = ตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) ตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k ตามล าดบั 
X1 = ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย 
X2 = ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย 
X3 = ปัจจยัดา้นทรัพยากร 
k = จ านวนตวัแปรอิสระ   
a = Constant ความคงท่ีของตวัแปร 
b = Beta ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรอิสระ (ตวัพยากรณ์) ในแบบคะแนนดิบ 
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 = Beta ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์) ในแบบคะแนน
มาตรฐาน 

S.D. = ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig. = ระดบันยัส าคญัของแต่ละตวัแปร 
R2 = ค่าสัมประสิทธ์ิซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ์สมการ 
T = ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกบัค่าเฉล่ียของสมการแต่ละค่าท่ีอยูใ่นสมการ 
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บทที ่4 

ผลกำรวจิัย 
 

การศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการน านโยบายการใหบ้ริการ USO Net ของ ส านกังาน กสทช. 
ไปปฏิบัติ  มีว ัตถุประสงค์เพื่ อ  1) ศึกษาระดับประสิทธิผลของนโยบายการให้บ ริการ USO               
ของ ส านักงาน  กสทช. ไปปฏิบั ติ  2) ศึกษาปัจจัย ท่ี มี ผลต่อนโยบายการให้บ ริการ USO                     
ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั และ 3) เสนอแนะแนวทางพฒันาประสิทธิผลในการน านโยบายการ
ให้บ ริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบัติ  ผู ้วิจัยใช้ข้อมูล ท่ีได้จากแบบสอบถาม                      
ท่ีประชาชนในพื้นท่ีให้บริการของ USO Net ไดต้อบแบบสอบถามจ านวน 430 คน และด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลใน 4 หวัขอ้ ดงัน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูก้รอกแบบสอบถาม 
4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO    

ของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั 
4.3 การวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ

ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั 
4.4 การวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐาน 
การรายงานผลการวิจยัจะใช้สัญลกัษณ์ทางสถิติดงัต่อไปน้ี เพื่อช่วยอธิบายผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลของการวิจยั 
n คือจ านวนตวักลุ่มตวัอยา่ง 

 คือค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. คือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
* คือความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.02 
Sig คือ ค่าสถิติแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.02 

 
4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กรอกแบบสอบถำม 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล าเนา 
ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้อาชีพ ช่องทางการไดรั้บข่าวสาร และเคร่ืองมือท่ีใช้เช่ือมโยงกบั
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง แสดงดว้ย
จ านวนและร้อยละ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 ถึง ตารางท่ี 4.8 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลคือ “เพศ” พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  มีจ านวน  239 คน ห รือคิด เป็น ร้อยละ 54.6 รองลงมาเป็น เพศชาย  มีจ านวน 199 คน               
หรือคิดเป็นร้อยละ 45.4 (แสดงดงัตามตารางท่ี 4.1) 

 
ตำรำงท่ี 4.1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งโดยจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

199 
239 

45.4 
54.6 

รวม 438 100 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลคือ “อายุ” พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 41-50 ปี จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาตามล าดบัคือ กลุ่มอายรุะหวา่ง 31-40 
ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 กลุ่มอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 
กลุ่มอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 และกลุ่มสุดทา้ยคือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้น
ไป จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 (แสดงดงัตามตารางท่ี 4.2) 

 
ตำรำงท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ
อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61 ปีขึ้นไป 

91 
111 
118 
72 
46 

20.8 
25.3 
26.9 
16.4 
10.5 

รวม 438 100.0 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลคือ “ระดบัการศึกษา” พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาตามล าดับคือ              
กลุ่มระดับการศึกษา ปวช./ปวส. จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 กลุ่มระดับการศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 37 คน         
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คิด เป็น ร้อยละ  8.4 กลุ่ ม ระดับการศึกษาประถม ศึกษา จ านวน  9 คน  คิ ด เป็น ร้อยละ  2.1                     
และกลุ่มสุดทา้ยคือ อ่ืนๆ มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 (แสดงดงัตามตารางท่ี 4.3) 

 

ตำรำงท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

9 
37 
142 
194 
52 
4 

2.1 
8.4 
32.4 
44.3 
11.9 
0.9 

รวม 438 100 
 

ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้วิเคราะห์คือ “สถานภาพ” ผลการวิเคราะห์พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 รองลงมาตามล าดบั
คือ กลุ่มสถานภาพโสด จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 และกลุ่มสุดทา้ยคือ สถานภาพหม่าย        
มีจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 (แสดงดงัตามตารางท่ี 4.4) 

 

ตำรำงท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพ 
สถำนภำพ จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หม่าย 

164 
226 
48 

37.4 
51.6 
11.0 

รวม 438 100 
 

ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้วิเคราะห์คือ “ระดับรายได้” ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดใ้นช่วงเงินได้ 2,001-35,000 บาทต่อเดือน จ านวน 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37 รองลงมาตามล าดบัคือ กลุ่มระดบัเงินได ้15,001-25,000 บาทต่อเดือน จ านวน 106 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.2 กลุ่มระดบัเงินได้ 35,001-45,000 บาทต่อเดือน จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 
กลุ่มระดับเงินได้ต ่ากว่า 15,001 บาทต่อเดือน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 กลุ่มระดับเงินได ้
45,001-55,000 บาทต่อเดือน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และกลุ่มสุดทา้ยคือ กลุ่มระดบัเงินได้ 
60,001 บาทต่อเดือน มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 (แสดงดงัตามตารางท่ี 4.5) 
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ตำรำงท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รำยได้เฉลีย่ต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 15,000บาทต่อเดือน 
15,001 - 25,000บาทต่อเดือน 
25,001 - 35,000บาทต่อเดือน 
35,001 - 45,000บาทต่อเดือน 
45,001 - 60,000บาทต่อเดือน 

60,001 บาทขึ้นไป 

42 
106 
162 
54 
38 

36 

9.6 
24.2 
37.0 
12.3 
8.7 

8.2 
รวม 438 100.0 
 

ส าห รับข้อมูล ส่วนบุคคลท่ีใช้วิ เคราะห์คือ  “อาชีพ ” ผลการวิ เคราะห์พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการ จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 รองลงมา
ตามล าดับคือ กลุ่มอาชีพคา้ขาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 กลุ่มอาชีพลูกจา้งบริษทัเอกชน 
จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 กลุ่มอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 
กลุ่มอาชีพเกษตร จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 กลุ่มอาชีพเจา้ของธุรกิจส่วนตวั       จ านวน 38 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 กลุ่มนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6         และกลุ่มสุดทา้ย
คือ กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.1 (แสดงดงัตามตารางท่ี 4.6) 
 

ตำรำงท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
คา้ขาย 
เจา้ของธุรกิจส่วนตวั 
นกัศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

22.8 
13.7 
15.1 
17.4 
8.7 
6.6 
11.6 
4.1 

22.8 
13.7 
15.1 
17.4 
8.7 
6.6 
11.6 
4.1 

รวม 438 100.0 
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ส าหรับขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีใชว้ิเคราะห์คือ “ช่องทางรับข่าวสาร” ผลการวิเคราะห์พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เขา้ถึงช่องทางส่ือออนไลน์ จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 รองลงมา
ตามล าดบัคือ ช่องทางผูน้ าชุมชน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 กลุ่มช่องทางผูใ้ห้บริการส่ือสาร 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 กลุ่มช่องทางหนังสือพิมพแ์ละบุคคลใกลชิ้ด   มีจ านวนใกลเ้คียง
กัน คือ จ านวน 39 และ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9 และ 8.7 กลุ่มช่องทางโทรทัศน์ จ านวน 28 คน      
คิดเป็นร้อยละ 6.4 กลุ่มช่องทางเจา้หน้าท่ีกระทรวงดีอี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และกลุ่ม
สุดทา้ยคือ กลุ่มช่องทางเจา้หนา้ท่ี กสทช. จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 (แสดงดงัตามตารางท่ี 4.7) 

 
ตำรำงท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามช่องทางในการรับข่าวสาร 
ควำมถี่ในกำรรับข่ำวสำร จ ำนวน ร้อยละ 
ข่าวโทรทศัน์ 
ข่าวในส่ือสังคมออนไลน์ 
ข่าวหนงัสือพิมพ ์
บุคคลใกลชิ้ด 
ผูน้ าชุมชน 
ผูใ้หบ้ริการส่ือสาร 
เจา้หนา้ท่ีกระทรวง 
เจา้หนา้ท่ี กสทช. 

28 
143 
39 
38 
95 
81 
12 
2 

6.4 
32.6 
8.9 
8.7 
21.7 
18.5 
2.7 
0.5 

รวม 438 100.0 
 

ส าหรับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีใช้วิเคราะห์คือ “เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ใดมากท่ีสุดในการ
เช่ือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.” ผลการวิเคราะห์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ใช้สมาร์ทโฟน จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 รองลงมาตามล าดับคือ คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะ 
จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 โน๊ตบุ๊ค จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 แท็บเล็ต จ านวน 50 
คิดเป็นร้อยละ 11.4 และกลุ่มสุดท้ายคือ ไม่มีเคร่ืองมือใช้งาน จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 
(แสดงดงัตามตารางท่ี 4.8) 
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ตำรำงท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ใดมากท่ีสุดใน      
การเช่ือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
ควำมถี่ จ ำนวน ร้อยละ 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
โน๊ตบุ๊ค 
แทบ็เลต็ 
สมาร์ทโฟน 
ไม่มีเคร่ืองมือเลย 

103 
68 
50 
182 
35 

23.5 
15.5 
11.4 
41.6 
8.0 

รวม 438 100.0 
 
4.2 กำรวิ เครำะห์ ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในกำรน ำนโยบำยกำรให้บริกำร USO                  
ของ ส ำนักงำน กสทช. ไปปฏิบัติ 

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO ของ 
ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบัติ ในงานวิจยัน้ี ได้เลือกปัจจยัท่ีจะท าการทดสอบออกเป็น 3 ปัจจยัคือ 
ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย (X1) ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย (X2) และปัจจยัดา้นทรัพยากร 
(X3) แต่ละปัจจยั จะเลือกก าหนดตวัช้ีวดัขึ้น 6 ตวัช้ีวดั เพื่อท าการทดสอบปัจจยั แบบสอบถามไดแ้บ่ง
ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบสอบถามออกเป็น 5 ระดบัคือ 

1 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
2 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ย 
3 หมายถึงเห็นดว้ยเห็นปานกลาง 
4 หมายถึงเห็นดว้ยมาก 
5 หมายถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ดังนั้ น ผูวิ้จัยจึงได้แบ่งช่วงคะแนนตามหลักทางสถิติ หรืออันตรภาคชั้น (Class Interval) 

ออกเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (5-Point Likert Scale) เพื่อแสดงความถ่ีท่ีผู ้
กรอกแบบสอบถามเลือกใหค้ะแนนของเกณฑต์วัช้ีวดัในแต่ละขอ้ (Best,1977:14) ดงัน้ี 

ระดบัความเห็น “ระดบัมากท่ีสุด” อยูใ่นช่วงคะแนน 4.21-5.00 
ระดบัความเห็น “ระดบัมาก” อยูใ่นช่วงคะแนน 3.41-4.20 
ระดบัความเห็น “ระดบัปานกลาง” อยูใ่นช่วงคะแนน 2.61-3.40 
ระดบัความเห็น “ระดบันอ้ย” อยูใ่นช่วงคะแนน 1.81-2.60 
ระดบัความเห็น “ระดบันอ้ยท่ีสุด” อยูใ่นช่วงคะแนน 1.00-1.80 
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ผู ้วิจัยได้ใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิ เคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู ้กรอก
แบบสอบถาม ของแต่ละปัจจัยท่ีใช้ทดสอบประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO          
ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 - 4.10 

 
ตำรำงท่ี 4.9 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการน า
นโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช . ไปปฏิบัติ ในด้านปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย
นโยบาย  ใช ้n=438 

รำยกำร 
ประเมินผล 

ควำมหมำย 

 S.D. 

1. ปัจจัยด้ำนกลุ่มเป้ำหมำยนโยบำย 3.44 0.75 เห็นด้วยมำก 

1.1 ท่ าน เห็ น ด้ ว ย กั บ น โ ยบ ายก ารให้ บ ริก าร
อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. 

3.92 0.96 เห็นดว้ยมาก 

1.2 ท่านได้รับประโยชน์จากนโยบายการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. 

3.36 0.96 เห็นดว้ยปานกลาง 

1.3 ท่านมีเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับใช้งานเช่ือมโยง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน 
กสทช. 

3.80 1.01 เห็นดว้ยมาก 

1.4 ท่านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านเช่ือมโยง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน 
กสทช. 

2.93 1.26 เห็นดว้ยปานกลาง 

1.5 ท่านมีความเขา้ใจในวิธีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตชาย
ขอบของส านกังาน กสทช. 

3.51 1.06 เห็นดว้ยมาก 

1.6 ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านอินเทอร์เน็ต
ชายขอบของส านัก งาน  กสทช. ด้วยความ
ปลอดภยั เช่น รู้เท่าทนัส่ือ เน้ือหาบนเว็บไซด์ ใน
ระหวา่งการใชง้านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

3.13 0.93 เห็นดว้ยปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมายนโยบาย ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO ของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.44 
คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบันโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. 
พบวา่ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 3.92 คะแนน 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์จากนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านกังาน กสทช. พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั
3.36 คะแนน 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับท่ านมี เค ร่ืองมือส่ือสารส าห รับใช้งาน เช่ือมโยงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นด้วยมาก และมี
ค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 3.80 คะแนน 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับท่านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้งานเช่ือมโยงสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นด้วยมาก และมี
ค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 2.93 คะแนน 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับท่านมีความเข้าใจในวิธีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านกังาน กสทช. พบว่า ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั
3.51 คะแนน 

6. ความคิดเห็นเก่ียวกับท่านมีความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านักงาน กสทช. ด้วยความปลอดภยั เช่น รู้เท่ าทันส่ือ เน้ือหาบนเว็บไซด์ ในระหว่างการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดับท่ีเห็นด้วยมำก และมีค่าเฉล่ียของความเห็น
เท่ากบั 3.13 คะแนน 
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ตำรำงท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการน า
นโยบายการให้บริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั ในดา้นปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์
นโยบาย  ใช ้n=438 
 

รำยกำร 
ประเมินผล ควำมหมำย 

 S.D.  

2. ปัจจัยด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์นโยบำย 3.44 0.75 เห็นด้วยมำก 

2.1 กสทช. ไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบายการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน 
กสทช. ผ่านช่องทางการส่ือสารมวลชน อาทิ 
โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์

2.61 1.10 เห็นดว้ยปานกลาง 

2.2 ก ส ท ช .  ไ ด้ ใ ช้ ส่ื อ อ อ น ไ ล น์ ใ น ก า ร
ป ระช าสั มพัน ธ์ น โยบ ายก ารให้ บ ริก าร
อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช . 
เช่น เวบ็ไซด ์ไลน์ แอปพลิเคชนั เป็นตน้ 

2.49 1.08 เห็นดว้ยนอ้ย 

2.3 กสทช. โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ได้
ประสานกบัผูน้ าชุมชนในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
การให้บ ริการอิน เทอร์ เน็ ตชายขอบของ
ส านั ก งาน  กสทช . กับป ระช าชน ท่ี เป็ น
กลุ่มเป้าหมาย 

3.58 1.03 เห็นดว้ยมาก 

2.4 กสทช. โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ได้
ป ร ะ ส าน กั บ ผู ้น า ชุ ม ช น ใน ก าร ติ ด ต่ อ
ประสานงานเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในการใช้
งาน อิน เทอร์เน็ ตชายขอบของส านักงาน 
กสทช. กบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

3.37 0.97 เห็นดว้ยปานกลาง 

2.5 ท่านได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านักงาน กสทช. ตามเง่ือนไขการให้บริการ
ของ กสทช. 

3.08 1.01 เห็นดว้ยปานกลาง 
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รำยกำร 
ประเมินผล ควำมหมำย 

 S.D.  

2.6 ท่านเห็นว่าคนในชุมชนของท่านได้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. 
ตามเง่ือนไขการใหบ้ริการของ กสทช. 

3.50 0.99 เห็นดว้ยมาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย ท่ีมีผล

ต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.10 คะแนน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับ  กสทช. ได้ประชาสัมพันธ์ เก่ียวกับนโยบายการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช . ผ่านช่องทางการส่ือสารมวลชน อาทิ โทรทัศน์ วิทย ุ
หนังสือพิมพ ์พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 2.61 
คะแนน 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับ  กสทช. ได้ใช้ส่ือออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์นโยบายการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. เช่น เวบ็ไซด ์ไลน์ แอปพลิเคชนั เป็นตน้ พบว่า 
ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 2.49 คะแนน 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับ กสทช. โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ได้ประสานกับผูน้ า
ชุมชนในการให้ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช . กับ
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดับท่ีเห็นด้วยมาก และมีค่าเฉล่ียของ
ความเห็นเท่ากบั 3.58 คะแนน 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกับ กสทช. โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ได้ประสานกับผูน้ า
ชุมชนในการติดต่อประสานงานเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการใช้งานอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านกังาน กสทช. กบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก 
และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 3.37 คะแนน 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกบัท่านไดใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช . ตาม
เง่ือนไขการให้บริการของ กสทช. พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของ
ความเห็นเท่ากบั 3.08 คะแนน 
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6. ความคิดเห็นเก่ียวกบัท่านเห็นว่าคนในชุมชนของท่านไดใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของส านกังาน กสทช. ตามเง่ือนไขการให้บริการของ กสทช. พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็น
ดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 3.50 คะแนน 
 
ตำรำงท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลในการน าโยบาย
การใหบ้ริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั ในดา้นปัจจยัดา้นทรัพยากร  ใช ้n=438 
 

รำยกำร 
ประเมินผล 

ควำมหมำย 

 S.D. 

3. ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร 2.95 0.73 เห็นด้วย 

3.1 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
มีจ านวนจุดให้บริการเพียงพอส าหรับการใช้งาน
ของท่าน 

2.69 0.99 เห็นดว้ยปานกลาง 

3.2 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
มีจ านวนจุดให้บริการเพียงพอกับความตอ้งการ
ของชุมชน 

2.65 1.03 เห็นดว้ยปานกลาง 

3.3 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
มีพื้นท่ีให้บริการครอบคลุมหน่วยงานต่างๆที
ต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาทิ โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล เป็นตน้ 
ท่ีตั้งอยูภ่ายนอกพื้นท่ีชุมชน 

2.92 0.96 เห็นดว้ยปานกลาง 

3.4 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
มีพื้นท่ีใหบ้ริการไดค้รอบคลุมพื้นท่ีในชุมชน 

2.65 1.11 เห็นดว้ยปานกลาง 

3.5 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
มีสัญญ าณ อิน เทอร์เน็ ต ท่ี มี เส ถี ยรภาพของ
สัญญาณตลอดเวลาใหบ้ริการ 

3.24 0.94 เห็นดว้ยปานกลาง 

3.6 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
รองรับการใชง้านท่ีระดบัความเร็วสูง 

3.53 1.00 เห็นดว้ยมาก 
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จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นทรัพยากร ท่ีมีผลต่อประสิทธิผลใน
การน าโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.95 คะแนน อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  

1. ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุด
ให้บริการเพียงพอส าหรับการใช้งานของท่าน พบว่าความคิดเห็นอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมี
ค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 2.69 คะแนน 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุด
ให้บริการเพียงพอกบัความตอ้งการของชุมชน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมี
ค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 2.65 คะแนน 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีพื้นท่ีให้บริการ
ครอบคลุมหน่วยงานต่างๆทีตอ้งการสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล เป็นตน้ ท่ีตั้งอยู่ภายนอกพื้นท่ีชุมชน พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และ
มีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 2.92 คะแนน 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีพื้นท่ีให้บริการ
ได้ครอบคลุมพื้นท่ีในชุมชน พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดับท่ีเห็นด้วยมาก และมีค่าเฉล่ียของ
ความเห็นเท่ากบั 2.65 คะแนน 

5. ความคิดเห็นเก่ียวกับระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตท่ีมีเสถียรภาพของสัญญาณตลอดเวลาให้บริการ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็น
ดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 3.24 คะแนน 

6. ความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. รองรับการใชง้าน
ท่ีระดับความเร็วสูง พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดับท่ีเห็นด้วยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็น
เท่ากบั 3.54 คะแนน 
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4.3 กำรวิเครำะห์ระดับประสิทธิผลในกำรน ำนโยบำยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตชำยขอบของ 
ส ำนักงำน กสทช. ไปปฏิบัติ 

ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ 
ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั ในงานวิจยัน้ี ไดเ้ลือกวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ใน 5 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. ท่านเห็นว่านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. สามารถให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีท่ีไม่มีผูใ้หบ้ริการเอกชนมาด าเนินการ 

2. ท่านเห็นว่านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. สามารถให้บริการ
อินเทอร์เน็ตกบัชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ 

3 . ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
4. ท่านมีความพึงพอใจต่อปริมาณการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
5. ท่านสนบัสนุนใหมี้การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. ต่อไปในอนาคต 
6. ท่านยนิดีใหค้  าแนะน ากบับุคคลอ่ืนในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
 
ผู ้วิจัยได้ใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู ้กรอก

แบบสอบถาม ของแต่ละปัจจัยท่ีใช้ทดสอบประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO          
ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน        
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.12 

 
ตำรำงท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการน า
นโยบายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั  n=438 
 

รำยกำร 
ประเมินผล 

ควำมหมำย 

 S.D. 

ประสิทธิผลในกำรน ำนโยบำยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
ชำยขอบของ ส ำนักงำน กสทช ไปปฏิบัติ 

3.65 0.71 เห็นด้วยมำก 

1. ท่านเห็นวา่นโยบายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของ กสทช. สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีท่ี
ไม่มีผูใ้หบ้ริการเอกชนมาด าเนินการ 

3.75 1.02 เห็นดว้ยมาก 
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รำยกำร 
ประเมินผล 

ควำมหมำย 

 S.D. 

2. ท่านเห็นวา่นโยบายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของ กสทช.สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตกบัชุมชนท่ี
ดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ 

3.83 0.97 เห็นดว้ยมาก 

3. ท่ าน มีความพึ งพอใจต่อคุณภาพการให้บ ริการ 
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 

3.61 1.02 เห็นดว้ยมาก 

4. ท่ าน มีความพึ งพอใจต่อป ริม าณการให้ บ ริการ 
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 

3.13 0.94 เห็นดว้ยปานกลาง 

5. ท่านสนบัสนุนให้มีการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของ กสทช. ต่อไปในอนาคต 

3.98 1.00 เห็นดว้ยมาก 

6. ท่านยินดีให้ค  าแนะน ากับบุคคลอ่ืนในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 

3.65 1.01 เห็นดว้ยมาก 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.65 คะแนน อยู่ในระดับเห็น
ดว้ยมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  

1. ความคิดเห็นเก่ียวกบัท่านเห็นวา่นโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีท่ีไม่มีผูใ้ห้บริการเอกชนมาด าเนินการ พบว่าความคิดเห็นอยู่
ในระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 3.75 คะแนน 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบัท่านเห็นวา่นโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
สามารถใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตกบัชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดับ
ท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 3.83 คะแนน 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกบัท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของ กสทช. พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 3.61 
คะแนน 

4. ความคิดเห็นเก่ียวกบัท่านมีความพึงพอใจต่อปริมาณการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของ กสทช. พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 3.13 
คะแนน 
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5. ความคิดเห็นเก่ียวกบัท่านสนบัสนุนให้มีการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
ต่อไปในอนาคต พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็นเท่ากบั 
3.98 คะแนน 

6. ความคิดเห็นเก่ียวกับท่านมีความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านักงาน กสทช. ด้วยความปลอดภยั เช่น รู้เท่าทันส่ือ เน้ือหาบนเว็บไซด์ ในระหว่างการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ พบว่า ความคิดเห็นอยู่ในยระดับท่ีเห็นด้วยมาก และมีค่าเฉล่ียของความเห็น
เท่ากบั 3.65 คะแนน 
 
4.4 กำรวิเครำะห์และทดสอบสมมติฐำน 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมคิดเห็น 
 
ตำรำงท่ี 4.13 ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับประสิทธิผลและปัจจัยท่ี มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการน านโยบายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั 
 

รำยกำร 
ประเมินผล 

ควำมหมำย 

 S.D. 

X1 ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย 3.44 0.75 มาก 

X2 ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย 3.10 0.70 ปานกลาง 

X3 ปัจจยัดา้นทรัพยากร 2.95 0.73 ปานกลาง 

Y ประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านักงาน กสทช ไป
ปฏิบติั 

3.65 0.71 มาก 

 
การน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านักงาน  กสทช. ไปปฏิบัติ          

จากความคิดเห็นโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 438 ตวัอยา่ง พบวา่ 
1. ปัจจัยด้านกลุ่ม เป้ าหมาย  ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก (  = 3.44) ผู ้กรอก

แบบสอบถามให้ความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ท่านเห็นด้วยกับนโยบายการ
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ให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. (  = 3.92) ท่านมีเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับใช้
งานเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. (  = 3.80) ท่านมีความเขา้ใจใน
วิธีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. (  = 3.51) ท่านไดรั้บประโยชน์จากนโยบาย
การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. (  = 3.36) ท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้
งานอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. ดว้ยความปลอดภยั เช่น รู้เท่าทนัส่ือ เน้ือหาบนเว็บ
ไซด์ ในระหว่างการใชง้านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ (  = 3.13) และท่านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้
งานเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. (  = 2.93) 

2. ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย  ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (  = 3.10)       
ผูก้รอกแบบสอบถามให้ความส าคญัเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี กสทช. โดยผูใ้ห้บริการท่ี
ประมูลโครงการ ไดป้ระสานกบัผูน้ าชุมชนในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้บริการอินเทอร์เน็ตชาย
ขอบของส านกังาน กสทช. กบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (  = 3.58) ท่านเห็นวา่คนในชุมชนของ
ท่านไดใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. ตามเง่ือนไขการให้บริการของ กสทช. 
(  = 3.50) กสทช. โดยผู ้ให้บริการท่ีประมูลโครงการ ได้ประสานกับผูน้ าชุมชนในการติดต่อ
ประสานงานเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการใช้งานอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช.          
กบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย (  = 3.37) ท่านได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน 
กสทช. ตามเง่ือนไขการให้บริการของ กสทช. (  = 3.08) กสทช. ไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบาย
การให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. ผ่านช่องทางการส่ือสารมวลชน อาทิ 
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ (  = 2.61) และ กสทช. ได้ใช้ส่ือออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์
นโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช . เช่น เวบ็ไซด์ ไลน์ แอปพลิเคชนั 
เป็นตน้ (  = 2.49) 

3. ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (  = 2.63) ผูก้รอกแบบสอบถาม
ให้ความส าคญัเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. 
รองรับการใช้งานท่ีระดับความเร็วสูง (  = 3.54) ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.     
มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีเสถียรภาพของสัญญาณตลอดเวลาให้บริการ (  = 3.24) ระบบโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีพื้นท่ีให้บริการครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ท่ีตอ้งการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล เป็นตน้  ท่ีตั้งอยู่ภายนอกพื้นท่ี
ชุมชน (  = 2.92) ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุดให้บริการเพียงพอ
ส าหรับการใชง้านของท่าน (  = 2.69) ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุด
ให้บริการเพียงพอกบัความตอ้งการของชุมชน (  = 2.65) และระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของ กสทช. มีพื้นท่ีใหบ้ริการไดค้รอบคลุมพื้นท่ีในชุมชน (  = 2.65) 
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ส าหรับการวดัระดบัประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ 
ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั ภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก (  = -3.65) ผูก้รอกแบบสอบถามให้
ความส าคญัเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ท่านสนบัสนุนใหมี้การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของ กสทช. ต่อไปในอนาคต (3.98) ท่านเห็นว่านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ 
กสทช. สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตกับชุมชนท่ีด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ (3.83) ท่านเห็นว่า
นโยบายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.สามารถใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีท่ีไม่มี
ผู ้ให้บริการเอกชนมาด าเนินการ (3.75) ท่านยินดีให้ค  าแนะน ากับบุคคลอ่ืนในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. (3.65) ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ อินเทอร์เน็ต
ชายขอบของ กสทช. (3.61) และท่านมีความพึงพอใจต่อปริมาณการให้บริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของ กสทช. (3.13) 

 
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
ผลการศึกษาประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ 

ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั มีตวัแปรอิสระในการวิเคราะห์ 3 ตัว ได้แก่ ปัจจยัด้านกลุ่มเป้าหมาย 
ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย และปัจจยัดา้นทรัพยากร พบวา่ 

สมมติฐำนท่ี 1: ปัจจยัดา้นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย (ผูใ้ชบ้ริการ) มีผลต่อประสิทธิผล
ในการน านโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ปัจจยัดา้นความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย (ผูใ้ช้บริการ) มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการน า
นโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมี          
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation) มีค่าเท่ากบั 0.456 ค่า Sig เท่ากบั 0 

สมมติฐำนท่ี 2: ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์นโยบาย  มีผลต่อประสิทธิผลในการน า
นโยบายการให้บริการ USO ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยั
ดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO 
ของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร
สัน มีค่าเท่ากบั 0.52 ค่า Sig เท่ากบั 0 

สมมติฐำนท่ี 3: ปัจจยัดา้นทรัพยากร มีผลต่อประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ 
USO ของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นทรัพยากร มีผลเชิง
บวกต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. ไปปฏิบติั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน มีค่าเท่ากบั ค่า 0.415 Sig เท่ากบั 0 
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กำรวิเครำะห์สมกำรถดถอยพหุ 
การตรวจสอบปัญหาเส้นตรงร่วมพหุ (Multicollinearity) ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปรตน้เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์กันเองของตวัแปร ซ่ึงเรียกว่า Multicollinearity โดยใช้
วิธีการ Correlation Analysis ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ ประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั ทั้ง 3 ปัจจยั ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตำรำงท่ี 4.14 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ชายขอบของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั ทั้ง 3 ปัจจยั 
ประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชาย
ขอบของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั 

(X1) (X2) (X3) 

X1 ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย 1 0.548* 0.403* 

X2 ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย  1 0.657* 

X3 ปัจจยัดา้นทรัพยากร   1 

หมายเหต ุ* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระทั้ งหมดไม่ปรากฏว่ามี
ความสัมพนัธ์คู่ใดท่ีมีค่าความสัมพนัธ์เกินกวา่ 0.85 ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 จึงถือว่าตวัแปร
ต้นทั้ งหมดไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันเองหรือไม่มีปัญหา Multicollinearity จึงสามารถศึกษา
วิเคราะห์ตัวแปรต้นทั้ งหมดท่ีส่งผลต่อตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการพหุถดถอย 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษาอิทธิพลของตวัแปรตน้ท่ีมีต่อตวัแปรตามได ้

ในการทดสอบสมมติฐานตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวัคือ ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย (X1) ปัจจยัดา้น
การประชาสัมพนัธ์นโยบาย (X2) และปัจจยัดา้นทรัพยากร (X3) พบว่า ปัจจยัทั้ง 3 ตวัสามารถน ามา
ท านายประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านักงาน กสทช ไป
ปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression) 
ดว้ยวิธีการ Stepwise 
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ตำรำงท่ี 4.15 ค่าสัมประสิทธ์ิและค่าสถิติทดสอบประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านกังาน กสทช. ไปปฏิบติั 
 

ประสิทธิผลในกำรน ำนโยบำยกำร
ให้บริกำรอนิเทอร์เน็ตชำยขอบของ 

ส ำนักงำน กสทช ไปปฏิบัติ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. 

Error 
Beta 

ค่ำคงท่ี (Constant) 1.572 0.152  10.331 0 
(X1) ปัจจัยด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
(X2) ปัจจัยด้ำนกำรประชำสัมพันธ์
นโยบำย 
(X3) ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร  

0.223 
0.322 
0.107 

0.045 
0.059 
0.051 

0.236 
0.318 
0.111 

4.938 
5.471 
2.088 

0 
0 

0.037 

 R = 0.565 R2 = 0.319 SEest = 0.58892 F = 66.831 Sig. = 0 
 

R แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

R
2
แทนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

SEest แทนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
F แทนสถิติท่ีใชเ้ปรียบกบัค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบเอฟเพื่อทราบนยัส าคญัของ R  
 

จากตาราง 4.15 พบว่า ตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย (X1) ปัจจยัดา้น
การประชาสัมพันธ์นโยบาย  (X2) และปัจจัยด้านทรัพยากร  (X3)  สามารถร่วมกันพยากรณ์ 
ประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั 
พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ้โดยปัจจัยทั้ ง 3 ค่า R = 0.565 มีค่าเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่ามี
ความสัมพนัธ์สูง สามารถน าตวัแปรตน้พยาการณ์ตวัแปรตามไดดี้ และสามารถอธิบายประสิทธิผลใน
การน านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั (R2) ไดร้้อยละ 
31.9 และมีค่าความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (SE

est
) เท่ากับร้อยละ 58.89 ได้อย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 โดยมี 
สมการในรูปแบบคะแนนดิบ  
 Y = 1.572 + 0.223X1 + 0.322X2 + 0.107X3  

 สมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน   
  Y = 0.236 X1 + 0.318 X2 + 0.111 X3 
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บทที ่5 
สรุปผลกำรวจัิย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ืองประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช. 

ไปปฏิบัติ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnair)    
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการประมวลผลการวิจยั ทั้งน้ี เพื่อน าผลการวิจยั
ไปเป็นขอ้เสนอส าหรับการปรับปรุงการน านโยบายเร่ืองการให้บริการ USO ไปปฏิบติั เพื่อน าไปสู่
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเช่ือมั่น และก่อให้เกิดการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากท่ีสุด ท่ีส าคญัคือการลดความเหล่ือมล ่าทางดิจิทลัของประชาชน ในการเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์จากโครงข่ายส่ือสาร ท าให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนห่างไกลความเจริญได้รับ    
การพฒันา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยมีการน าเสนอการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล 
และขอ้เสนอแนะ ตามล าดบัดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจยั 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
5.4 ขอ้คน้พบงานวิจยั 

 
5.1 สรุปผลกำรวิจัย 

การวิจัยเร่ืองประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช.        
ไปปฏิบติั มีผลสรุปการวิจยั ดงัน้ี 

 
5.1.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีสัดส่วนชายหญิงใกลเ้คียงกนั โดยมีเพศหญิงจ านวน 239 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 และมากกว่าเพศชายอยู่ร้อยละ 9.2 ส่วนใหญ่เป็นผูมี้อายุระหว่าง 31-40 ปี 
และกลุ่ม 41-50 ปีมากท่ีสุด ดว้ยจ านวน 111 คนและ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และ 26.9 ตามล าดบั 
เป็นผูท่ี้มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาเป็นระดับ ปวช./ปวส. ดว้ยจ านวน 194 คน
และ 142 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 และ 32.4 ตามล าดบั เป็นผูมี้สถานภาพสมรสมากท่ีสุด จ านวน 226 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 เป็นผูมี้รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,000-35,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37 เป็นผูมี้อาชีพข้าราชการมากท่ีสุด จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 เป็นผูรั้บ
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ทราบข่าวสารผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์มากท่ีสุด จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 32.6 และเป็น
ผูใ้ชเ้คร่ืองสมาร์ทโฟนมากสุดจ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 41.6 

 
5.1.2 ผลกำรวิ เครำะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในกำรน ำโยบำยกำรให้บริกำร USO           

ของ ส ำนักงำน กสทช. ไปปฏิบัติ 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO คือ     

อยู่ในระดับท่ีมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจยัด้านกลุ่มเป้าหมายอยู่ในล าดับท่ีได้รับ
คะแนนมากท่ีสุด รองลงมาเป็น ปัจจยัด้านการประชาสัมพนัธ์นโยบาย และตามมาด้วย ปัจจยัด้าน
ทรัพยากร และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ แต่ละปัจจยัพบวา่ 

5.1.2.1 ปัจจัยด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม “ท่านเห็นดว้ยกบันโยบายการใหบ้ริการ

อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช.” รองลงมาคือค าถาม “ท่านมีเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับใช้
งานเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช.” และค าถาม “ท่านมีความเขา้ใจใน
วิธีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช.” ตามล าดบั 

5.1.2.2 ปัจจัยด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์นโยบำย 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม “กสทช. โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูล

โครงการ ไดป้ระสานกบัผูน้ าชุมชนในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านักงาน กสทช. กบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย” รองลงมาคือค าถาม “ท่านเห็นว่าคนในชุมชน
ของท่านได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. ตามเง่ือนไขการให้บริการของ 
กสทช.” และค าถาม “กสทช. โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ไดป้ระสานกับผูน้ าชุมชนในการ
ติดต่อประสานงานเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในการใชง้านอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช.
กบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย” ตามล าดบั 

5.1.2.3 ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร  
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีสูงสุดในค าถาม “ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบ

ของ กสทช. รองรับการใชง้านท่ีระดบัความเร็วสูง” รองลงมาคือค าถาม “ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ชายขอบของ กสทช. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีเสถียรภาพของสัญญาณตลอดเวลาให้บริการ ”        
และค าถาม “ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีพื้นท่ีให้บริการครอบคลุมหน่วยงาน
ต่างๆทีตอ้งการสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เป็นตน้ 
ท่ีตั้งอยูภ่ายนอกพื้นท่ีชุมชน” ตามล าดบั 
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5.1.3 ผลกำรวิเครำะห์ระดับประสิทธิผลในกำรน ำนโยบำยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตชำยขอบ
ของ ส ำนักงำน กสทช ไปปฏิบัติ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับประสิทธิผลในการน า
นโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดคือ “ท่านสนับสนุนให้มีการให้บริการอินเทอร์เน็ต         
ชายขอบของ กสทช. ต่อไปในอนาคต” รองลงมาคือ “ท่านเห็นว่านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ชายขอบของ กสทช. สามารถใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตกบัชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ” ตามมาดว้ย 
“ท่านเห็นว่านโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ต
ในพื้นท่ีท่ีไม่มีผูใ้หบ้ริการเอกชนมาด าเนินการ” และตามดว้ย “ท่านยินดีให้ค  าแนะน ากบับุคคลอ่ืนใน
การใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.” และ “ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.” ตามล าดบั 

5.1.4   ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐำนท่ี 1: 
ปัจจยัด้านกลุ่มเป้าหมาย (ผูใ้ช้บริการ) มีผลต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการ

ให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นความ
พร้อมของกลุ่มเป้าหมาย (ผูใ้ช้บริการ) มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ 
USO ของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียรสัน (Pearson Correlation) มีค่าเท่ากบั 0.456 และค่า Sig เท่ากบั 0.00 

สมมติฐำนท่ี 2: 
ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์นโยบาย  มีผลต่อประสิทธิผลในการน าโยบาย          

การให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบัติ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัด้าน     
การประชาสัมพันธ์นโยบาย  มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO               
ของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบัติ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียรสัน มีค่าเท่ากบั 0.520 และค่า Sig เท่ากบั 0.00 

สมมติฐำนท่ี 3: 
ปัจจัยด้านทรัพยากร มีผลต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO       

ของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ปัจจยัดา้นทรัพยากร มีผลเชิงบวก
ต่อประสิทธิผลในการน าโยบายการใหบ้ริการ USO ของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสัน มีค่าเท่ากับ 0.415 และค่า Sig 
เท่ากบั 0.00 



65 
 

  

สมมติฐำนท่ี 4: 
การทดสอบสมมติฐานตัวแปรอิสระทั้ ง 3 ตัวคือ ปัจจัยด้านกลุ่มเป้าหมาย  (X1)    

ปัจจัยด้านการประชาสัมพนัธ์นโยบาย (X2) และปัจจัยด้านทรัพยากร (X3) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่าปัจจัยทั้ ง 3 ปัจจัย ไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันเองหรือไม่มีปัญหา 
Multicollinearity และจากการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ตัวแปร
อิสระทั้ ง 3 ปัจจัย คือ ปัจจยัด้านกลุ่มเป้าหมาย (X1) ปัจจยัด้านการประชาสัมพันธ์นโยบาย  (X2)       
และปัจจยัดา้นทรัพยากร (X3) สามารถร่วมพยากรณ์ประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO 
ของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีค่า R = 0.565 มีค่าเขา้ใกล ้
1.00 แสดงว่ามีความสัมพนัธ์สูง สามารถน าตวัแปรตน้พยาการณ์ตวัแปรตามไดดี้ และสามารถอธิบาย
ประสิทธิผลในการน าโยบายการให้บริการ USO ของ ส านักงาน กสทช ไปปฏิบติั มีค่า (R2) ไดร้้อย
ละ 31.9 และมีค่าความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (SE

est
) เท่ากับร้อยละ 58.89 โดยมีสมการใน

รูปแบบคะแนนดิบ : Y = 1.572 + 0.223X1 + 0.322X2 + 0.107X3  และสมการในรูปแบบคะแนน
มาตรฐาน: Y = 0.236 X1 + 0.318 X2 + 0.111 X3 
 
5.2 อภิปรำยผล 

จากการศึกษาประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ USO Net ของ ส านกังาน กสทช. 
ไปปฏิบติั พบวา่ 

1. ปัจจยัดา้นกลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. 

ค่อนขา้งมาก แต่ประชาชนยงัไม่สามารถไดรั้บประโยชน์จากนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชาย
ขอบของส านกังาน กสทช. ไดเ้ต็มท่ี ส านกังาน กสทช. ตอ้งให้ความส าคญัในการเขียนแผนและระบุ
ตวัช้ีวดัของการน าบริการ USO Net ไปใชง้านให้ตรงกบัความตอ้งการของประชาชนมากขึ้น เพื่อให้
เกิดการพฒันาดา้นชีวิตความเป็นอยูแ่ละการน า USO Net ไปใชป้ระโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ นอกจากน้ี
ถึงแม้ประชาชนมีเคร่ืองมือส่ือสารเป็นจ านวนค่อนข้างมาก แต่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้งานเป็น
สัดส่วนท่ีนอ้ยกว่า ประชาชนมีความเขา้ใจในวิธีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช. 
ค่อนขา้งมาก แต่กระนั้นก็ตาม พวกเขายงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้งานอินเทอร์เน็ตชาย
ขอบของส านักงาน กสทช. ด้วยความปลอดภยั เช่น การรู้เท่าทนัส่ือ (Internet Literacy) การเสพส่ือ
เน้ือหาบนเวบ็ไซดท่ี์มีข่าวปลอม (Fake News) ดงันั้น ในการเขียนแผนสร้างและการใชป้ระโยชน์ของ 
USO Net มีความจ าเป็นตอ้งบรรจุการอบรมพฒันา ให้ความรู้และสร้างทกัษะในการใช้อินเตอร์เน็ต
อย่างถูกต้องด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของไวษิษฐ์ บุญเทพประทาน  (2559) ศึกษาเร่ือง 
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ประสิทธิผลการน านโยบายบา้นหลงัแรกไปปฏิบติั พบว่า งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาถึง
บริบทสภาพปัญหา และอุปสรรคของนโยบายบา้นหลงัแรกไปปฏิบติั 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลในการน านโยบายบา้นหลงัแรกไปปฏิบติั 3) เพื่อน าเสนอแนวทางท่ีมีประสิทธิผลใน   
การน านโยบายบ้านหลังแรกไปใช้ให้เกิด ประโยชน์มากท่ีสุด ซ่ึงผลการวิจัยสรุปได้ว่า ตัวแบบ
ประสิทธิผลของการน านโยบายบ้านหลังแรกไปปฏิบัตินั้ นมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องมีทั้ งหมด 4 ด้าน        
โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 2) ปัจจยัผูป้ระกอบการ 
3) ปัจจยันโยบายรัฐบาล 4) ปัจจยัผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลการน านโยบายบา้นหลงั
แรกไปปฏิบติั ดงันั้นรัฐบาลควรท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายบา้นหลงัแรก เพื่อให้
ประชาชนมีชีวิตท่ีดีขึ้น และมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซ่ึงการน านโยบายน้ีไปปฏิบัตินั้ นจะสามารถ
กระตุน้เศรษฐกิจของภาพรวมใน อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท์ั้งหมด ดงัท่ีกล่าวมานั้นนโยบายน้ีจะเป็น
การกระตุน้ทางเศรษฐกิจของประเทศ และท่ีสะทอ้นถึงความเจริญเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคตต่อไป 

2. ปัจจยัดา้นการประชาสัมพนัธ์นโยบาย 
การประชาสัมพนัธ์ของนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านักงาน กสทช. 

ไปปฏิบติั พบวา่ ประชาชนรับทราบการให้บริการเน็ตชายขอบ รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคของ
การใชง้าน จากการประสานงานร่วมกนัของผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ กับผูน้ าชุมชน ในการให้
ข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. แก่ประชาชนท่ีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย และจากการสอบถามประชาชนได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน 
กสทช. ตามเง่ือนไขการให้บริการของ กสทช ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุภทัรา ฝอฝน และคณะ 
(2557) ศึกษ าเร่ือง ปั จจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อคุณภาพ ชีวิตของ ผู ้ประกอบการค้าแ ผงลอยใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของ
ผูป้ระกอบการคา้แผงลอยในกรุงเทพมหานคร และใช้เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตขององค์การอนามยั
โลกชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOLBREF-THAI) กลุ่มตวัอย่างคือ ผูป้ระกอบการคา้แผงลอยใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน 360 คน ผลการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการค้าแผงลอยส่วนใหญ่              
มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลางร้อยละ 78.9 มีเพียงร้อยละ 20.8 ท่ีมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผูป้ระกอบการค้าแผงลอย ไดแ้ก่ อายุ สิทธิในการรักษาพยาบาล 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ สัมพนัธภาพในครอบครัว สัมพนัธภาพในกลุ่มเพื่อนผูป้ระกอบการคา้ 
และการรับรู้นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบ โดยตัวแปรทั้ ง 6 ตัวน้ี สามารถร่วมกันท านาย
คุณภาพชีวิตของผูป้ระกอบการค้าแผงลอยได้ร้อยละ 67.10 ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี ควรให้
ความรู้เก่ียวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลการตรวจสุขภาพประจ าปีและการดูแลสุขภาพตนเอง        
การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของผูป้ระกอบการคา้แผงลอย การสร้างเสริมสัมพนัธภาพทั้งในระดบั
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ครอบครัวและสังคม และมีการประชาสัมพนัธ์นโยบายส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ผูป้ระกอบการ
คา้แผงลอยรับรู้และเขา้ใจอยา่งทัว่ถึง รวมถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

3. ส าหรับปัจจยัดา้นทรัพยากร 
โครงข่ายส่ือสารรองรับการให้บริการ USO Net ท่ีระดับความเร็วสูง และมีสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตท่ีเสถียรภาพตลอดเวลาใหบ้ริการ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุด
ให้บริการยงัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการใชง้านส่วนบุคคล ชุมชน และจุดให้บริการยงัไม่ครอบคลุม
หน่วยงานต่างๆ ท่ีตอ้งการสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบล เป็นตน้ ท่ีตั้งอยู่ภายนอกพื้นท่ีชุมชน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของอคัรนันท์ คิดสม (2561) 
ศึกษาเร่ือง ความสามารถในการจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจ าท่ีของครัวเรือนไทย 
พบว่า งานวิจยัน้ีมีค  าถามวิจยัหลกั คือ ราคาค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจ าท่ีของไทย 
อยู่ในระดับท่ีประขาชนทั่วไป สามารถรับได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งเป็นการศึกษาขอ้เท็จจริงใน     
การใช ้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตของตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ครัวเรือน
ท่ีใช ้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบประจ าท่ี (อินเทอร์เน็ตบา้น) มีรายจ่ายค่าบริการส่วนน้ีอยู่ท่ีราวร้อยละ 
3.67 ของรายไดต้่อเดือน ซ่ึงต ่ากว่าเป้าหมายราคาแรกเขา้ของสหประชาติ (United Nations-UN) ท่ีร้อยละ 
5 ของรายได้ต่อเดือน ครัวเรือนท่ีมีผู ้พิการ มีภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตบ้านสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ           
โดย เปรียบเทียบ เม่ือพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่าสัดส่วนรายจ่ายอินเทอร์ เน็ตบา้นก็จะอยู่ในช่วง
ราวร้อย ละ 3.3 ถึง 3.9 ของรายได้เฉล่ียต่อเดือน ยกเวน้กลุ่มนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ท่ีมีสัดส่วน
รายจ่าย ค่าบริการอินเทอร์เน็ตบา้นต่อรายไดสู้งกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากน้ี เกินกว่าหน่ึงในสาม
ของตวัอย่าง ท่ีมีอินเทอร์เน็ตบ้านใช้ อยู่ในกลุ่มท่ีมีรายได้น้อย และถือได้ว่ามีความยากล าบากใน    
การจ่ายค่าบริการ อินเทอร์เน็ตบา้น ซ่ึงอาจส่งผลต่อการยอมรับหรือบอกรับบริการอินเทอร์เน็ตบา้น
ดว้ยในท่ีสุด ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จากการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ควรจดัให้ผูป้ระกอบการอินเทอร์เน็ต 
บา้น ท าการจดทะเบียนลูกคา้ท่ีเขา้ข่ายเป็นผูด้อ้ยโอกาส และมอบหน้าท่ีการบริการอินเทอร์เน็ตแก่
ผูด้้อยโอกาสให้เป็นของผูป้ระกอบการ โดยให้สามารถด าเนินการและสามารถหักค่าใช้จ่ายหรือ
รายไดท่ี้ ลดลงตามจริง นอกจากน้ี การบริหารโครงการอินเทอร์เน็ตภาครัฐ เช่น อินเทอร์เน็ตประชารัฐ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ควรต้องพิจารณาทั้งในมิติเชิงพื้นท่ีและเชิง
รายไดข้องครัวเรือน และเน้นท่ีครัวเรือนท่ีมีรายไดน้อ้ยทั้งในเมืองและนอกเมือง และการท าวิจยัคร้ัง
ต่อไปควรพิจารณาการแยกเก็บกลุ่มตวัอยา่งเฉพาะเช่น กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ยในเมือง กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย
ท่ีอยู่นอก เมือง กลุ่มผู ้ด้อยโอกาสเฉพาะกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความต้องการใช้
อินเทอร์เน็ตความเร็ว สูงแบบประจ าท่ีแยกแต่ละกลุ่มไดช้ดัเจนยิง่ขึ้น 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
ผูว้ิจัยมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการท าวิจัยประสิทธิผลในการน านโยบายการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตชายขอบของ ส านกังาน กสทช ไปปฏิบติั ดงัน้ี 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1. ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาเพิ่มจุดให้บริการ USO Net เพื่อให้ครอบคลุมพื้นท่ีของ

ชุมชน หน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นท่ีชุมชน 
2. สร้างศูนย์ USO Net ในชุมชน เพื่อให้ประชาชนท่ีไม่ มีอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงสามารถมาใชบ้ริการได ้
3. จดัอบรมให้แก่ผูน้ าชุมชนและประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้งาน

ของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยา่งถูกตอ้งและรู้เท่าทนัส่ือ 
4. จดัอบรมให้แก่ผูน้ าชุมชนและประชาชนในชุมชน ให้มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้งาน

แอพพริเคชันต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่ อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานให้ เกิด
ประโยชน์ทั้งในแง่การพฒันาเศรษฐกิจในครัวเรือน และคุณภาพชีวิต 

ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน า

นโยบายของภาครัฐไปปฏิบติั 
2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างการให้บริการ USO Net 

กบัการให้บริการเน็ตประชารัฐ เพื่อหาแนวทางด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานของอินเทอร์เน็ตขึ้นใหบ้ริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลต่อไป 

3. การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพื่อหาวิธีการน าบริการ USO Net ไปใช้
ประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี
ห่างไกล 
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แบบสอบถำมอเีลก็ทรอนิกส์ 
เร่ือง ประสิทธิผลในกำรน ำโยบำยกำรให้บริกำร USO ของ ส ำนักงำน กสทช ไปปฏิบัติ 

 
ค ำชี้แจง แบบสอบถามฉบบัน้ีใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลสารนิพนธ์ในหลกัสูตรรัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสยาม ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในคร้ังน้ี 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 โปรดกาเคร่ืองหมาย “X” ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมากท่ีสุด 
1) เพศ 

□  1) ชาย □  2) หญิง 
2) อายุ 

□  1) 20-30 ปี □  2) 31-40 ปี □  3) 41-50 ปี 
□  4) 51-60 ปี  □  5) 61 ปีขึ้นไป 

3) ระดบัการศึกษา 
□  1) ประถมศึกษา □  2) มธัยมศึกษา □  3) ปวช./ปวส. 
□  4) ปริญญาตรี  □  5) สูงกวา่ปริญญาตรี □  6) อ่ืนๆ …… 

4) สถานภาพ 
□  1) โสด □  2) สมรส □  3) หมา้ย  

5) รายได ้
□  1) ต ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือน □  2) 15,000 - 25,000 บาทต่อเดือน 
□  3) 25,001 - 35,000 บาทต่อเดือน □  4) 35,001 - 45,000 บาทต่อเดือน 
□  5) 45,001 - 60,000 บาทต่อเดือน □  6) 60,001 ต่อเดือนขึ้นไป 

6) อาชีพ 
□  1) ขา้ราชการ □  2) พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
□  3) ลูกจา้งบริษทัเอกชน □  4) คา้ขาย 
□  5) เจา้ของธุรกิจส่วนตวั □  6) นกัเรียน-นกัศึกษา 
□  7) เกษตรกร □  8) อ่ืนๆ …………………………… 
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7) ช่องทางการไดรั้บข่าวสาร  
□  1) ข่าวโทรทศัน์ □  2) ข่าวในส่ือสังคมออนไลน์ 
□  3) ข่าวหนงัสือพิมพ ์ □  4) บุคคลใกลชิ้ด 
□  5) ผูน้ าชุมชน □  6) ผูใ้หบ้ริการส่ือสาร 
□  7) เจา้หนา้ท่ีกระทรวง □  8) เจา้หนา้ท่ี กสทช. 

8) ท่านใชเ้คร่ืองมืออีเลก็ทรอนิกส์ใดมากท่ีสุดในการเช่ือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.  
(เลือกเพียง 1 ขอ้)  
□  1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ □  2) โนต้บุ๊ค 
□  3) แทบ็เลต็ □  4) สมาร์ทโฟน 
□  5) ไม่มีเคร่ืองมือเลย 

9) การใชป้ระยชน์ของโครงข่ายเน็ตชายขอบในเร่ืองใดมากท่ีสุด (เลือกเพียง 1 ขอ้)  
□  1) ท่องเน็ต □  2) คน้หาขอ้มูล  
□  3) โทรศพัทด์ว้ยแอบพริเคชนั □  4) รับส่งขอ้มูลกบับริษทั 
□  5) ดูหนงัฟังเพลง □  6) เวบ็ไซด์แนะน าชุมชน 
□  7) เวบ็ไซดข์ายของของตนเอง □  8) เวบ็ไซดข์ายของของชุมชน 
□  9) อ่ืนๆ ……………………... 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลในกำรน ำโยบำยกำรให้บริกำร USO ของ ส ำนักงำน กสทช ไป
ปฏิบัติ 

ค ำชี้แจง  การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. หมายถึง การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตใน
พื้นท่ีห่างไกลนอกเขตพื้นท่ีใหบ้ริการของธุรกิจเอกชนผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 
1 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ย 
3 หมายถึงเห็นดว้ยเห็นปานกลาง 4 หมายถึงเห็นดว้ยมาก 
5 หมายถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค ำถำม 

ระดับควำม
คิดเห็น 

1 2 3 4 5 

5. ปัจจัยด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย      

1.1 ท่านเห็นด้วยกับนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน 
กสทช. 

     

1.2 ท่านได้รับประโยชน์จากนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ
ส านกังาน กสทช. 

     

1.3 ท่านมีเคร่ืองมือส่ือสารส าหรับใช้งานเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของส านกังาน กสทช. 

     

1.4 ท่านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใชง้านเช่ือมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของส านกังาน กสทช. 

     

1.5 ท่านมีความเขา้ใจในวิธีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน กสทช.      

1.6 ท่านมีความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน 
กสทช. ดว้ยความปลอดภยั เช่น รู้เท่าทนัส่ือ เน้ือหาบนเวบ็ไซด์ ในระหว่างการ
ใชง้านอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

     

6. ปัจจัยด้ำนกำรประชำสัมพนัธ์นโยบำย      

2.1 กสทช. ไดป้ระชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของส านักงาน กสทช. ผ่านช่องทางการส่ือสารมวลชน อาทิ โทรทัศน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์
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ค ำถำม 

ระดับควำม
คิดเห็น 

1 2 3 4 5 

2.2 กสทช. ได้ใช้ส่ือออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์นโยบายการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช . เช่น เว็บไซด์ ไลน์ แอปพลิเคชัน 
เป็นตน้ 

     

2.3 กสทช. โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ไดป้ระสานกบัผูน้ าชุมชนในการให้
ขอ้มูลเก่ียวกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช. กับ
ประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

     

6.4 กสทช. โดยผูใ้ห้บริการท่ีประมูลโครงการ ได้ประสานกับผูน้ าชุมชนในการ
ติดต่อประสานงานเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคในการใช้งานอินเทอร์เน็ตชายขอบ
ของส านกังาน กสทช.กบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

     

2.5 ท่านไดใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านักงาน กสทช . ตามเง่ือนไขการ
ใหบ้ริการของ กสทช. 

     

2.6 ท่านเห็นวา่คนในชุมชนของท่านไดใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของส านกังาน 
กสทช. ตามเง่ือนไขการใหบ้ริการของ กสทช. 

     

3. ปัจจัยด้ำนทรัพยำกร      

3.1 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุดให้บริการเพียงพอ
ส าหรับการใชง้านของท่าน 

     

3.2 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีจ านวนจุดให้บริการเพียงพอ
กบัความตอ้งการของชุมชน 

     

3.3 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีพื้นท่ีให้บริการครอบคลุม
หน่วยงานต่างๆทีต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาทิ โรงเรียน โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดบัต าบล เป็นตน้ ท่ีตั้งอยูภ่ายนอกพื้นท่ีชุมชน 

     

3.4 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มี พื้ น ท่ีให้บ ริการได้
ครอบคลุมพื้นท่ีในชุมชน 

     

3.5 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมี
เสถียรภาพของสัญญาณตลอดเวลาใหบ้ริการ 
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ค ำถำม 

ระดับควำม
คิดเห็น 

1 2 3 4 5 

3.6 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. รองรับการใช้งานท่ีระดับ
ความเร็วสูง  

     

 
ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลในกำรน ำนโยบำยกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตชำยขอบของ ส ำนักงำน กสทช 
ไปปฏิบัติ 
ค ำชี้แจง  การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. หมายถึง การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตใน
พื้นท่ีห่างไกลนอกเขตพื้นท่ีใหบ้ริการของธุรกิจเอกชนผูใ้หบ้ริการอินเทอร์เน็ต 

1 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 หมายถึงเห็นดว้ยนอ้ย 
3 หมายถึงเห็นดว้ยเห็นปานกลาง 4 หมายถึงเห็นดว้ยมาก 
5 หมายถึงเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค ำถำม 

ระดับควำม
คิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1 ท่านเห็นวา่นโยบายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. สามารถ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตในพื้นท่ีท่ีไม่มีผูใ้หบ้ริการเอกชนมาด าเนินการ 

     

2 ท่านเห็นวา่นโยบายการใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. สามารถ
ใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตกบัชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสทางเศรษฐกิจ 

     

3 ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.      

4 ท่านมีความพึงพอใจต่อปริมาณการใหบ้ริการ อินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช.      

5.    ท่านสนบัสนุนใหมี้การใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ กสทช. ต่อไปใน
อนาคต 

     

6.   ท่านยนิดีใหค้  าแนะน ากบับุคคลอ่ืนในการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตชายขอบของ 
กสทช. 
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ส่วนท่ี 4 ควำมคิดเห็นเกีย่วกบันโยบำยอนิเทอร์เน็ตชำยขอบของ กสทช. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 
 

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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