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ABSTRACT
This research has objectives to study streams of factors involved in policy making of ICT Free Wi-Fi
Project by applying Kingdon’s Streams & Windows Model and found the following results. 1) Streams of problems
resulted from a gap in access to information basic infrastructure which was expensive and could not sufficiently
serve the needs of people causing this problem to gain attention from authorities involved. 2) For streams of
policies, public internet service policy has been continuously improved until it became the policy of Pheu Thai
Party but then faced with the problem of budget shortage causing a revision of the policy. 3) Political streams is
the most important factor having the drives from global trend and interest groups with politicians playing leading
role in cooperation agreement with private sector by the support of mass media as political tool to achieve such
agreement.
Keywords: Digital Divide, Public Internet, Kingdon

บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษากระแสเหตุ ปัจจัยในการกาหนดนโยบายด้ วยตั วแบบกระแสและ
หน้าต่างของ Kingdon ที่ทาให้เกิดโครงการ ICT Free Wi-Fi มีดังนี้ 1.กระแสปัญหาเกิดจากปัญหาความเหลื่อมล้า
ทางการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่ ไม่เพียงพอและมีร าคาแพงจึงทาให้ ปัญหานี้อยู่ในความสนใจของ
ผู้ เกี่ ยวข้ อง 2.กระแสนโยบายการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ ตสาธารณะได้ ถู กพั ฒ นามาโดยตลอด จนถู กน ามาเป็ น
นโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่กลับประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณจึงเป็นเหตุให้ต้องปรับปรุงนโยบายใหม่ 3.
กระแสการเมื องจึ งมี ความส าคั ญ ที่ สุ ด โดยมี กระแสโลกเป็ นพลั งผลั กดั นที่ ส าคั ญ และการผลั กดั นของกลุ่ ม
ผลประโยชน์ต่างๆที่มีนักการเมืองเป็นผู้มีบทบาทนาในการตกลงความร่วมมือกับเอกชนโดยใช้ส่ือสารมวลชนเป็น
เครื่องมือในการบรรลุข้อตกลง
คาสาคัญ: ความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล, อินเทอร์เน็ตสาธารณะ, Kingdon
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บทนา
ปั จ จุ บั นโลกอยู่ ภ ายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ต น์
(Globalization) ซึ่ งเป็ น สภาพที่ ทั่ วทั้ งโลกเชื่ อ มโยงกั น
ภ าย ใต้ แ น ว คิ ด แ บ บ เดี ยวกั น อั น เนื่ อ งม าจ าก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทาให้ทั้ง
โลกเชื่ อ มโยงกั น จึ ง มี ก ารไหลผ่ า นของข้ อ มู ล อย่ า ง
รวดเร็ ว ไม่ ว่ า จะเป็ นทางด้านสั งคม วั ฒ น ธรรม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง เสมื อ นว่ า โลกได้ พั ฒ นาไป
ในทางเดียวกั นหรือมีลั กษณะเป็ นระนาบเดี ยวกั น ซึ่ ง
เป็นลักษณะของสังคมสมัยใหม่ที่ไม่มีข้อจากัดทางเวลา
และสถานที่ จึ งก่ อให้ เกิ ด ระบบเศรษฐกิ จที่ ใช้ ข้ อมู ล
สารสนเทศและเทคโนโลยีเป็ นตั วขับเคลื่อนก าลั งการ
ผลิ ต และการเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ เรี ย กว่ า
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy) ซึ่ง
ต่างจากจากระบบเศรษฐกิจเดิ มที่ มุ่งเน้นแรงงาน ทุ น
วัตถุดิบและพลังงาน เป็นหลัก (OECD, 1996, pp.3,11)
อิ นเทอร์ เน็ ตถื อว่ าเป็ นโครงสร้ างพื้ นฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้ที่ส าคั ญอันประกอบ
ขึ้นมาจากเครือข่ ายคอมพิ วเตอร์ที่ มาเชื่อมต่ อกั นเป็ น
จ านวนมากจากทั่ ว โลก (Presser, 2008) คนที่ เข้ าถึ ง
อินเทอร์เน็ตและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จึง
มีความได้เปรียบกว่าคนที่ไม่สามารถเข้าถึ ง ก่อให้ เกิ ด
ความแตกต่ างทั้ งในเรื่องรายได้ สถานภาพทางสั งคม
และการศึ กษาของคนในสั งคมเป็ นอย่ างมาก ซึ่ งเป็ น
ปั ญ หาความเหลื่ อมล้ าในการเข้ าถึ งสารสนเทศและ
ความรู้ที่เรียกว่า ความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล หรือ Digital
Divide (Bucy & Newhagen, 2003, pp.233-234)
ก า ร ป ระ ชุ ม สุ ด ย อ ด ร ะ ดั บ โล ก ว่ า ด้ ว ย
สั ง คมสารสนเทศ (WSIS) ได้ ก าหนดให้ ก ารเข้ า ถึ ง

อินเทอร์เน็ตมีความสาคัญในฐานะของสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้ น ฐาน (World Bank Group, 2016, pp.204) ดั งนั้ น จึ ง
ควรมีความจาเป็นต้องจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตอย่าง
ทั่ ว ถึ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งในกลุ่ ม คนที่ ด้ อ ยโอกาส
(InfoDev & ITU, 2008) ซึ่ งการแก้ ปั ญ หาความเหลื่อม
ล้ าในการเข้ า ถึ ง สารสนเทศและความรู้ ในหลายๆ
ประเทศจึงมุ่งไปทางช่องว่างของการเข้าถึงเทคโนโลยี
(Physical Divide) ที่ เน้นไปในทางการพั ฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานสารสนเทศและคุณภาพของอินเทอร์เน็ต
กลุ่ มประชากรในโลกที่ มี ความสามารถเข้ าถึ ง
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในปี ค.ศ. 2015 มี
เพียงแค่ 3,185 ล้านคนจาก 7,349 ล้านคนทั่วโลก คิด
เป็ น 43 % ซึ่งหมายความว่า ประชากรอีก 57% หรือ
4,163 ล้ านคน (Internet Live Stats, 2016) ไม่ สามารถ
เข้าถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อการพั ฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของโลก ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น ประเทศต่างๆ จึงควรมีนโยบายในการลด
ความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล (Digital Divide) เพื่อส่งเสริม
การเข้ าถึ งเทคโนโลยี สารสนเทศในด้ าน การพั ฒ นา
ความรู้พ้ืนฐานในการเข้าถึงเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต
ของประชาชน ราคาค่าบริการที่คุ้มค่ากับราคา เป็นต้น
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืน
(OECD, 2001, pp.3-4)
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี สารสนเทศเป็ น
ปัจจัยสาคัญในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่เป็นแหล่งข้อมูล
ความรู้ ข นาดใหญ่ ซึ่ ง อาจแบ่ ง เป็ น ความก้ า วหน้ า
ทางด้านอุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งเดิมเป็นแบบขนาดใหญ่ไม่
สะดวกในการพกพาไปสู่ อุ ป กรณ์ ที่ มี ข นาดเล็ ก ลง
สะดวกต่ อ การพกพา เช่ น คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก
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โทรศั พ ท์ มื อ ถือ แท็ บเล็ ตและแฟบเล็ ต เป็ นต้ น
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งโทรศั พ ท์ มื อถื อหรื อ สมาร์ ทโฟน
(Smartphones) เป็ นที่ นิ ยมอย่ างแพร่ หลายในปั จจุ บั น
เนื่ อ งจากมี ข นาดกะทั ด รั ด สะดวกในการพกพา มี
น้ าหนั กเบาและรองรั บ การใช้ ง านอิ น เทอร์ เน็ ต
หลากหลายรู ป แบบ ดั งนั้ น เมื่ อ อุ ป กรณ์ ส ารสนเทศ
พัฒนาไปสู่ขนาดที่ลดลง น้าหนักเบาและมีการรองรับ
การใช้งานที่หลากหลายขึ้นทาให้มีความนิยมในการใช้
เพิ่ มมากขึ้น ผู้ ใช้ก็ ต้องการความสะดวกสบายในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless) จึงก้าวเข้า
มามี บ ทบาทอย่ างมาก เช่ น เอดจ์ (EDGE) วายฟาย
(Wi-Fi) 3G และ 4G เป็นต้น
ประเทศไทยเองก็ เป็ นหนึ่งในประเทศที่ มีความ
เลื่อมล้าทางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากจะเห็น
ได้จาก ประชากรที่ สามารถเข้าถึงการใช้คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ยังคงน้อยกว่าร้อยละ
50% ของประชากรประเทศ ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงได้ก้าว
เข้ า มามี บ ทบาทเป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ
ประชาชน โดยการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ใน
บริ เวณพื้ น ที่ ส าธารณะ ผ่ า นสื่ อ ประเภทต่ า งๆ ทั้ ง
โครงข่ายวายฟาย (Wi-Fi Network) และโครงข่ายแบบ
สาย (Wired Network) ซึ่ ง จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกรอบ
นโยบายและแผนแม่บทต่างๆ อาทิเช่น โครงการ School
Net ศู น ย์ ICT ชุ ม ชน โครงการ One Tablet per Child
และโครงการ ICT Free Wi-Fi เป็ น ต้ น เพื่ อ ลดความ
เหลื่อมล้าทางดิจิทัล (Digital Divide) สามารถกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนยกระดับ
คุ ณ ภาพชีวิตตลอดจนการใช้งานอินเทอร์เน็ ตอย่างรู้

คุณค่าและสร้างสรรค์ของประชาชน เตรียมความพร้อม
ของประเทศเข้าสู่ สั งค มเศรษฐกิ จฐานค วามรู้
(Knowledge-Based Economy) ซึ่งประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
อย่างอินเทอร์เน็ตเพื่ อแสวงหาข้อมูลและข่าวสาร เพื่อ
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
โครงการ ICT Free Wi-Fi เป็นหนึ่งในนโยบายหา
เสี ยงของพรรคเพื่ อไทยที่ เกิ ด ขึ้ นในในการเลื อกตั้ งปี
พ.ศ. 2554 และเมื่อพรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกตั้งก็
ได้ผลักดันให้เกิ ดนโยบายนี้ขึ้นมา ดังนั้นโครงการ ICT
Free Wi-Fi จึ งถื อว่าเป็ นนโยบ ายการให้ บริการ
อินเทอร์เน็ตวายฟายสาธารณะ (Public Wi-Fi Internet)
โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะโดยมี
คุณภาพในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม ซึ่ งได้รับความ
ร่วม มื อจาก ก ลุ่ ม ผู้ ให้ บ ริก ารด้ านก ารสื่ อส าร
โทรคมนาคมทั้ง 6 ค่ายและการปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศ
ไทย (ปตท.) จะมี พ้ื น ที่ ให้ บ ริ ก าร ได้ แ ก่ ย่ า นชุ ม ชน
สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ท่องเที่ยว ศูนย์การค้า
ขนส่ ง มวลชนและปั้ ม น้ ามั น เป็ น ต้ น เพื่ อ กระจาย
โครงสร้ างพื้ นฐาน ICT ความเร็ วสู งหรื อบรอดแบนด์
(Broadband) อย่างทั่ วถึ ง ประชาชนสามารถเข้ าถึ งได้
อย่างเท่าเทียม เสมือนบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ทั่วไป โดยมีเงื่อนไขการใช้งานต้องลงทะเบียนก่อนการ
ใช้งาน มีความเร็วในการใช้งาน 2 Mbps และสามารถใช้
งานพร้ อ มกั น ไม่ เกิ น 15 คน ต่ อ Access Point ซึ่ ง มี
ระยะเวลาการใช้งานครั้งละ 20 นาที เวลารวมไม่เกิ น
120 นาที ต่ อวั น หลั งการใช้ งาน 6 เดื อน หลั งจากนั้ น
จะต้องทาการลงทะเบียนใหม่ ซึ่งโครงการนี้ก็ได้ดาเนิน
มาจนถึงปัจจุบันซึ่งในปี พ.ศ. 2559
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษากระแสที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนด
นโยบายโครงการ ICT Free Wi-Fi
วิธีดาเนินการวิจัย
การด าเนิ นการวิ จั ยโดยใช้ ระเบี ยบวิธี วิ จั ยเชิ ง
คุณภาพ ผู้วจิ ัยใช้วธิ ีการค้นคว้าจากเอกสาร การสังเกต
และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
(Key Information) อั น ได้ แ ก่ นั ก ก า รเมื อ ง พ รร ค
ประชาธิ ปัตย์และพรรคเพื่ อไทย กระทรวงเทคโนโลยี
แ ล ะก ารสื่ อ ส าร ส านั ก ก ารป ระก อ บ กิ จ ก าร
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง วิทยุ โทรทั ศน์ แล ะกิ จการ
โทรคมนาคม ภาคเอกชนผู้ ให้ บริการด้ านการสื่อสาร
โทรคมนาคม และองค์ กรพั ฒ นาเอกชน (NGOs) ด้ วย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย แบบ
สั มภาษณ์ แบบกึ่ งมี โครงสร้ า ง (Semi-Structured
Interview) ที่ ประกอบด้ วยค าถามปลายเปิ ด อุ ปกรณ์
บันทึกเสียง ซึ่งมีแนวทางในการการสัมภาษณ์เจาะลึก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก มีประเด็น ดังนี้ 1.พัฒนาการและสภาพ
ปั ญ หาของนโยบาย 2.กระบวนการในการผลั ก ดั น
นโยบาย 3.ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เกิ ด นโยบาย
รวมทั้งบทบาทตัวแสดงต่างๆ ของผู้ผลักดันนโยบาย 4.
เป้ า หมายของนโยบาย 5.ปั ญ หาและอุ ป สรรคของ
นโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในประเทศ
ไทย: กรณีศึกษา ICT Free Wi-Fi
ส่วนการด าเนินการวิจั ยโดยใช้ระเบี ยบวิธีวิจั ย
เชิงปริมาณ ใช้การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็ป
แอฟพิ เคชั่น (Web Application) ของกู เกิ ล (Google) ที่ มี

ชื่ อ ว่ ากู เกิ ล ฟอร์ ม (Google Form) เพื่ อ ใช้ ในการแจก
แบบสอบถามโดยวิธีการนาแบบสอบถามซึ่งมีประเด็น
คาถาม ดังนี้ 1.คาถามที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อ
โครงการ ICT Free Wi-Fi 2.ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ
โครงการ ICT Free Wi-Fi โดยแบ่ ง เป็ น การก าหนด
นโยบายโดยมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ระแสการเมื อ งอั น ได้ แ ก่
กระแสโลกและกลุ่มผลประโยชน์ 3.คาถามเกี่ยวกับภูมิ
หลังประชากร 4.คาถามปลายเปิด ให้แสดงเหตุผลและ
ข้ อ เสนอแนะต่ อ โครงการ ICT Free Wi-Fi ซึ่ งเมื่ อ น า
แบบสอบถามไปกระจายในเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
(Social Network) ใน ช่ ว ง เว ล า 1 ม ก ร า ค ม – 29
กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ซึ่ งจากตารางทาโร่ ย ามาเน่ (Taro
Yamane) ที่ ร ะดั บความเชื่ อ มั่ น 95% และมี ร ะดั บ
ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่จานวนประชากรที่มากกว่า
100,000 คน (α) จะได้ ค่ า ของจ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
เท่ า กั บ จ านวน 400 คน ซึ่ ง ต้ อ งการจ านวนเป็ น 5
ภู มิ ภ าค ๆ ล ะ 80 ชุ ด เมื่ อ สิ้ น สุ ด ระย ะเวล าได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์จานวน 634 ชุด
พัฒนาการของนโยบาย
อินเทอร์เน็ตได้เข้าสู่ประเทศไทยในปี 2530 และ
มีความต้องการใช้มากขึ้นในปี 2537 ต่อมาในปี 2538
อเมริกาได้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับความเหลื่อมล้าดิจิทัล
และในไทยเองก็ได้เริ่มมีโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
(SchoolNet) เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของการศึ ก ษาของ
เยาวชนและลดความเหลื่ อ มล้ าในการเข้ าถึ งบริ การ
อินเทอร์เน็ตของนั กเรียน ต่ อมาในปี 2539 ก็ ได้มีการ
จั ด ท ากรอบนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศแห่ งชาติ
(IT2000) ขึ้นเพื่ อพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ นฐานสารสนเทศ
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และพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแต่ก็ไม่ประสบความสาเร็จ
จึ งมุ่ งการกระจายเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ ชนบทเพื่ อ
ความเสมอภาคและเท่าเทียมมากกว่า ต่อมาในปี 2540
จัดทารัฐธรรมนูญปี 40 มาตรา 78 ที่ว่ารัฐต้องกระจาย
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่ ว ประเทศซึ่ ง ก็ ป รากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ ปี 50 ด้ ว ย
ประกอบกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ฉบั บ ที่ 8 จนถึ ง
ปัจจุบันก็ได้ระบุไว้ ต่อมาในปี 2543 จัดตั้ง สานักงาน
คณะกรรมการกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (กทช.)
และทาการจัดทากรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี
2544-2553 (IT2010) เพื่ อพั ฒ นาสั งคมไปสู่ สั งคมภู มิ
ปัญญาและการเรียนรู้ด้วย กลยุทธ์ 5 E ซึ่ง 1 ใน 5 กล
ยุ ทธ์ คื อ ด้ านสั งคม (E-Society) มี เป้ าหมายที่ จะลด
ความเหลื่อมล้าของในการเข้าสารสนเทศและความรู้
ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน
ต่อมาในปี 2545 ได้ มีการจัดตั้งกระทรวงไอซี ทีขึ้นมา
และได้ จัดทาแผนแม่บท ฉบั บที่ 1 2545-2549 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย
สาหรับทุกกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งก็ยังคงยุทธ์ศาสตร์
การเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึง
และเท่ า เที ย ม ต่ อ มาในปี 2547 กระทรวงไอซี ที ได้
จั ดท าโครงการ 1 วั ด 1 ศู น ย์ ไอซี ที , โครงการพั ฒ นา
ชุมชนแห่ งข้ อมู ลและ โครงการศู นย์สารสนเทศชุมชน
ซึ่งต่อมาพัฒนาไปเป็นศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อให้
เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร ของเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนที่อยู่อาศัย
ในชุมชน ต่อในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ 2551-2554 ก็เริ่มมี
แนวคิ ดที่จะลดอั ตราค่ าบริการอินเทอร์เน็ตโดยมีการ
ร่างนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติและมีความพยายามที่

จะทาให้ทุกจุดในประเทศไทยครอบคลุมด้วยเครือข่าย
สื่ อ สารโทรคมนาคมความเร็ ว สู ง แต่ ก็ ไม่ ป ระสบ
ความส าเร็ จเนื่ องจากไม่ เป็ นนโยบายหลั กของพรรค
ประชาธิปัตย์ ซึ่งในขณะนั้นได้เริ่มมีการให้บริการ Free
Wi-Fi สาธารณะโดยกรุงเทพมหานคร ภายใต้ช่ือ Green
BKK Wi-Fi ขึ้นมาผู้ ว่าอภิ ลั กษณ์ อั นเนื่ องมาจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยี ต่อมาในปี 2552 ก็ได้จัดทาแผน
แม่ บท ฉบั บที่ 2 ขึ้ นมาเพื่ อความต่ อเนื่ อ งจากกรอบ
IT2010 ต่อมาในช่วงปี 2553 ได้จั ดตั้ง คณะกรรมการ
กิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่ งชาติ (กสทช.) ขึ้ น มาท าหน้ าที่ ดู แล
จั ดสรรคลื่ นความถี่ แทน TOT และ CAT เดิ ม ภายใต้
กสทช. เองก็ ได้ มีกองทุ น USO เพื่ อใช้ ในการกระจาย
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่
มีคนลงทุ น ได้ มี การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ ตภายใต้ ช่ือ
USO NET เพื่อลดความเหลื่อมล้าดิจิทัลซึ่งก็ดาเนินการ
มาถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี 2554 ได้จัดทากรอบนโยบาย
ICT2020 โดยใช้กลยุ ทธ์ 4 smart ซึ่ งมี Smart Thailand
เป็ นหนึ่งใน 4 กลยุ ทธ์ที่มุ่งเน้นการกระจายโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศ อย่างอินเทอร์เน็ ตความเร็วสู งให้
ทั่ ว ถึ ง และเท่ า เที ย ม ประกอบกั บ การประกาศใช้
นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติขึ้นมาเพื่อขับเคลื่ อนการ
พั ฒ นาบรอดแบนด์ ให้ สอดคล้ องกั บสั งคมไทยอย่ าง
ทั่วถึง ในขณะนั้นเองรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้นาเสนอ
นโยบายหาเสี ยงของพรรคในด้ านเทคโนโลยีและการ
สื่ อ สาร 2 นโยบาย คื อ One Tablet Pc Per Child และ
นโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะที่เป็นการ
ให้ บริการอินเทอร์เน็ตด้ วยเทคโนโลยีวายฟาย (Wi-Fi)
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อพรรค
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เพื่ อไทยได้ รับการเลื อกตั้ งจนสามารถเป็ นฝ่ ายจั ดตั้ ง
รัฐบาลเสียงข้างมากก็ได้จึงผลักดันให้เกิดนโยบายขึ้น
ซึ่ง OTPC ได้ถูกวิภาควิจารณ์เรื่องทุจริตเป็นอย่างมาก
ประกอบกับปัญหาต่างๆทาให้โครงการนี้ถูกยกเลิกไปใน
สมั ยของ คสช. แต่ โครงการ ICT Free Wi-Fi ได้ มี การ
ดาเนินการมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุให้มีการศึกษานี้
ขึ้นมา ต่อมาในปี 2557 รัฐบาลทหารน าโดย คสช. ได้
เข้ามามีอานาจแทน ก็ ได้มีการสั่งยกเลิกการร่างแผน
แม่ บ ท ฉบั บ ที่ 3 และกรอบนโยบาย ICT2020 ในปี
2559 และได้สั่งให้มีการจัดทากรอบนโยบายเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลขึน้ มาแทนพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อกระทรวง
ไอซีทีไปเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
ก็ยังเน้นการลดความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลเช่นเดิม ซึ่ ง
คสช. ก็ยังประกาศสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ต
วายฟายสาธารณะอยูเ่ ช่นเดิม
อภิปรายผลการวิจัย
การศึ กษานโยบายการให้ บริ การอิ นเทอร์ เน็ ต
สาธารณะในประเทศไทย: กรณี ศึกษา ICT Free Wi-Fi
จะวิ เคราะห์ “โครงการ ICT Free Wi-Fi” ในฐานะ
นโยบายสาธารณะ(Public Policy) มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับ
พั ฒ นาการของนโยบายการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต
สาธารณะในประเทศไทย กระแสปัจจัยในการกาหนด
นโยบายและการประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต่อโครงการ ICT Free Wi-Fi ในประเทศไทย
สอดคล้องกับการศึกษาของสุนทร ตันมันทอง (2553)
ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ า 30 บาทรั กษาทุ ก โรค พ.ศ. 2545 – 2552”
ซึ่งจะวิเคราะห์ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

30 บาทรักษาทุกโรคในฐานะนโยบายสาธารณะ (Public
Policy) โดยใช้แนวทางการศึกษาสาเหตุและผลกระทบ
ขอ งน โยบ าย (Cause-Effect Approach) ซึ่ งเป็ น วิ ธี
วิเคราะห์ ที่ เน้ นไปที่ ตั วนโยบายมากกว่ าขั้ นตอนและ
พฤติกรรมในการกาหนดนโยบาย
ในการวิจัยนี้จะมุง่ เน้นไปที่การศึกษาการกาหนด
นโยบายโดยใช้ ทฤษฎี ตั ว แบบกระแสและหน้ า ต่ า ง
นโยบาย (The “Streams and Windows” Model) ของ
Kingdon (1995) เพื่ อศึ กษากระแสปั จจั ยใดบ้ างที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด โครงการ ซึ่ ง เป็ น แบ่ ง เป็ น 3
กระแส คือ กระแสปัญหา กระแสนโยบายและกระแส
การเมือง โดยกระแสปัญหาเป็นกระแสที่เกี่ยวข้องกั บ
ประเด็ นปั ญ ห าค วามต้ องก ารใช้ อิ นเทอร์เน็ ต
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี แ ละอั ต ราค่ า บริ ก าร
อินเทอร์ เน็ ต ในส่ วนของกระแสนโยบายเป็ นกระแสที่
เกี่ยวกับนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
เป็ น หนึ่ งในนโยบายหาเสี ยงของพรรคเพื่ อไทย พ.ศ.
2554 เป็ นการให้ บริการอิ นเทอร์ เน็ ตวายฟาย (Wi-Fi)
โดยไม่ คิ ด ค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ซึ่ งใน
ช่ ว งแรกเสนอที่ จ ะใช้ งบประมาณกองทุ น USO ของ
กสทช. มาใช้แต่ไม่ประสบความสาเร็จจึงเป็นเหตุให้ต้อง
ปรับปรุงนโยบายใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนงบประมาณ โดยการขอความร่ ว มมื อ จากผู้
ให้บริการสารสนเทศรายใหญ่ภายในประเทศและบริษัท
ปตท. จนนาไปสู่การเกิดโครงการ ICT Free Wi-Fi ส่วน
กระแสก ารเมื องเป็ นปฏิ สั มพั นธ์ ระห ว่างก ลุ่ ม
ผลประโยชน์ ที่ ส าคั ญ ต่ า ง ๆ ในสั งคมเพื่ อ บรรลุ ผ ล
ประโยชน์ ที่ มุ่ งหวั ง ได้ แก่ สถานการณ์ ทางการเมื อง
สื่ อส ารมวล ชน ค่ านิ ยม ก ระแส โล ก แล ะก ลุ่ ม
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ผลประโยชน์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kim, J. W.
(2012, pp. 183-203) ศึกษาเรื่อง A Study on AgendaSetting Process for College Tuition & Fee Policy Based
on Kingdom Policy Stream Model พบว่ า การศึ ก ษา
กระบวนการเข้าสู่ วาระของนโยบายค่ าเล่ าเรียนฟรีใน
ระดับอุดมศึกษา มีจุดเริ่มต้นจากความสนใจในเรื่องของ
กระบวนการนโยบายค่ าเล่ า เรี ย นฟรี ในเกาหลี ที่ ถู ก
นาเข้าสู่วาระนโยบายโดยมุง่ หวังที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าเล่า
เรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นนโยบายที่เรียกว่า “ค่าเล่า
เรี ยนครึ่ งราคา” ซึ่ งมี การชู นโยบายนี้ ในการหาเสี ยง
จนกระทั่งมีการประกาศใช้นโยบายลดค่าเล่าเรียนโดย
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ในเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2011 จากการใช้ตัว
แบบกระแสนโยบายของ Kingdon ในการวิเคราะห์พบว่า
การเกิ ดขึ้นของโอกาสถูกเรียกว่า “หน้าต่างนโยบาย”
จะเกิดขึ้นได้ ก็ ต่อเมื่อมีการไหลมาบรรจบกันของสาม
กระแส คือ กระแสปัญหา กระแสการเมือง และกระแส
นโยบาย เมื่ อทั้ งสามกระแสนี้ ม าบรรจบกั น ก็ จะเกิ ด
ความสัมพันธ์กันขึน้ ท่ามกลางผู้มีส่วนร่วมในนโยบายซึ่ง
มี อิ ทธิ พ ลในการตั ด สิ น ใจและก าหนดนโยบาย จาก
การศึกษาพบว่า กระแสการเมืองนั้นมีอานาจมากที่สุด
ในกระบวนการเข้าสู่วาระนโยบายของนโยบายลดค่าเล่า
เรียน นั่นคือความปรารถนาซึ่งมีความต้องการอย่างแรง
กล้ าเพื่ อแก้ ไขปั ญ หาค่ าเล่ าเรี ยนโดยที่ นั กศึกษาและ
ผู้ ป กครองเป็ น ผู้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบโดยตรง ความ
พยายามในการดาเนินการเพื่อกดดันผ่านกลุ่มพลเมือง
และพรรคการเมื อ ง หรื อ การด าเนิ น กิ จ กรรมทาง
การเมืองโดยพรรคการเมืองและรัฐสภา ซึ่งเป็นองค์กร
หลักในการตัดสินใจและกาหนดนโยบายการเรียนการ

สอนที่มีความน่าเชื่อถื อสู ง มี ประสิทธิภาพ รวมไปถึ ง
การพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบและมีเหตุมผี ล
การกาหนดนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ ต
สาธารณะในประเทศไทย: กรณี ศึกษา ICT Free Wi-Fi
ในส่ วนของกระแสปั ญ หาเป็ น กระแสที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ประเด็นความเหลื่อมล้าทางดิจิทัล (Digital Divide) เป็น
ความเหลื่อมล้าที่ เกิดจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ ตและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การเข้าถึ งแหล่ งข้ อมู ลข่าวสารและความรู้ที่ส่ งผลถึ ง
ความแตกต่างในเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชน ความ
เหลื่อมล้านั้นมีหลายมิติ ในหลายๆ ประเทศจึงเน้นไปที่
การลดช่ อ งว่ า งทางการเข้ า ถึ ง เทคโนโลยี (Physical
Divide) ที่ เป็ น การแก้ ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าในการ
เข้ าถึ งโครงสร้างพื้ นฐานสารสนเทศและคุ ณภาพของ
อินเทอร์ เน็ ต เพื่ อการกระจายอย่ างครอบคลุ มอย่ าง
ทั่วถึง (Universality) และตอบสนองต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย
ปัญหาความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชน ที่อยู่
ในยุ ค แห่ ง เทคโนโลยี ส ารสนเทศและข่ า วสารที่ มี
อิ น เทอร์ เน็ ต เป็ น แหล่ งข้ อ มู ล ข่ า วสารและความรู้ ที่
สาคัญจึงเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ดังนั้นความต้องการ
ใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต จึ ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ปั ญ หา
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สารสนเทศภายใต้ ก ระแสโลกาภิ วั ตน์ ที่ มี
ความก้ าวหน้ าอย่ า งรวดเร็ ว เช่ น ประเภทของ
อินเทอร์เน็ ตที่ มีความเร็วในการรับส่ งข้ อมู ลที่ เพิ่ มขึ้น
ประเภทและอุ ป กรณ์ ในการเชื่ อ มต่ อ ที่ ทั น สมั ย และ
สะด วกส บายมากขึ้ น ปั ญ ห าอั ตราค่ าบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีราคาแพง ซึ่งจากการถอด
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ค าสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก พบว่ า อั ต ราค่ า อิ น เทอร์ เน็ ต
ความเร็วสูงจะลดลง แต่เมื่อทาการคานวณจากข้อมูล
ค่ าบริ การเฉลี่ ยต่ อเดื อนของผู้ ใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ ต
ความเร็ ว สู ง (Average Revenue Per Usage : ARPU)
ต่ ออั ตราค่ าจ้ างขั้ นต่ าของกรุ งเทพมหานคร ตั้ งแต่ ปี
2552-2556 พบว่ า การที่ ประชาชนคิ ดว่ าค่ าบริ ก าร
อินเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู งถู กลงน่าจะมาจากค่ าแรงที่
เพิ่ มขึ้ น มากกว่ า ค่าบริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต ที่ ล ดลง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lehr, W. & McKnight, L. W.
(2003, pp. 351-370) ศึ ก ษ าเรื่ อ ง Wireless Internet
Access: 3G vs. WiFi? พบว่ า ข้ อแตกต่ างระหว่ างสอง
เทคโนโลยีในการให้บริการในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตไร้
สายความเร็ ว สู ง คื อ 3G และวายฟาย (Wi-Fi) ซึ่ ง
รูปแบบของ 3G ก็คือ ยุคที่สามของโทรศัพท์มือถือ (3rd
Generation) ที่ ถู กออกแบบมาเพื่อให้ ผู้ ด าเนินการด้าน
ธุรกิจโทรศัพท์มือถือได้ทาการบูรณาการระหว่างการ
ให้ บ ริ ก ารด้ านข้ อ มู ล และการบริ ก ารด้ านเสี ย งผ่ า น
เครือข่ ายมื อถื อ ส่ วนวายฟาย (Wi-Fi) นั้นเป็ นการส่ ง
สัญญาณโดยมาตรฐาน 802.11b ซึ่งถูกออกแบบมาให้
รองรั บ Wireless LANs แม้ ว่ า ทั้ ง สองเทคโนโลยี ต่ า ง
สะท้ อนให้ เห็ นถึ งพื้ นฐานในการให้ บริ การที่ แตกต่ าง
ธุรกิจการค้า จึงนามาสู่ขอบเขตของสองเทคโนโลยีน้ีใน
การแข่งขันกันตามกลไกตลาดก็จะนาไปสู่ราคาของการ
เข้ าถึ งอิ น เทอร์ เน็ ต ไร้ ส ายที่ ต่ าลง และงานวิ จั ย ของ
Powell & Shade (2006, pp. 381–403) ศึ ก ษ า เรื่ อ ง
Going Wi-Fi in Canada: Municipal and Community
Initiative พบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตวายฟาย (Wi-Fi) ใน
แคนาดาเป็ นความคิ ดริเริ่มของเทศบาลและชุมชน ใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก ามี ก ารอภิ ป รายถกเถี ย งกั น

มากกว่าระหว่างกลุ่มเทศบาลและชุมชนกับกลุ่มบริษัท
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารโทรคมนาคมว่ า กลุ่ ม ใดควรจะเป็ น ผู้
ให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต วายฟาย (Wi-Fi) ในขณะที่
ประเทศแคนาดานั้นมี การให้ บริการอินเทอร์ เน็ ตวาย
ฟาย (Wi-Fi) ที่ ไม่ ถึ งกั บ มี ค วามขั ด แย้ งความรุ น แรง
เหมือนในกรณี ของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการใช้งาน
อย่างแพร่หลายของสายเคเบิ ลในแคนาดา เมืองใหญ่
หลายเมื อ งของประเทศแคนาดามี ก ารเข้ าถึ งบรอด
แบนด์ (Broadband) โดยข้อมูลสถิติของแคนาดาปี ค.ศ.
2003 แสดงให้เห็นว่า 86% ของประชาชนมีการเข้าถึง
บริการบรอดแบนด์ สิ่งที่เหมือนกันใน American Cities
และ Canadian Cities ได้พบเห็นหลายกิจการให้บริการ
(Wi-Fi) ส่วนบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเชื่อมต่อ
วายฟาย (Wi-Fi) ในสถานประกอบการค้า แต่นอกจากนี้
ยั งมี หลายกิ จการในเขตเทศบาลเมื องที่ โดดเด่ น เช่ น
Fred eZone ใน Fredericton, New Brunswick. โดยวาย
ฟาย (Wi-Fi) ในชุมชนเมืองของแคนาดาอยู่ในช่วงเริ่มต้น
จากกลุ่ ม ที่ ไม่ แ สวงหาผลก าไรรวมถึ ง BC Wireless
Network Society ซึ่งเป็ นเครือข่ายสังคมในเมือง British
Columbia แ ล ะ Île Sans Fil (Wireless Island) ใ น
Montreal เช่ น เดี ย วกั บ กลุ่ ม ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่ เรี ย กว่ า
“Wireless Toronto” และอี ก หลายๆ กลุ่ ม ขนาดเล็ ก ใน
Charlotte Town, Hamiltonแ ล ะ Winnipeg ก ลุ่ ม
อาสาสมั ค รเหล่ านี้ ให้ ก ารสนั บสนุ น การพั ฒ นาการ
ให้บริการวายฟาย (Wi-Fi) ในพื้นที่ชุมชนของพวกเขา ใน
บางกรณีกลุ่มเหล่านี้ยังพัฒนาและปรับแต่งซอฟต์แวร์
ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
ศิลปะการแสดงและการเนื้อหาท้ องถิ่ นผ่ านเครือข่ าย
วายฟายของชุมชน ดังนั้นวายฟาย(Wi-Fi) จึงมีศักยภาพ
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ที่จะสนับสนุนชุมชนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่
จึ ง การเปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ชุ ม ชน Wi-Fi และ
รู ปแบบอื่ น ๆ ของเครือ ข่ ายชุ ม ชน ในขณะที่ มี ความ
คล้ายคลึงกันบางอย่างแน่นอนระหว่างกลุ่มชุมชน WiFi และกิจการ ICT ชุมชนในแคนาดายังมีความแตกต่าง
ที่ชัดเจน
ส่วนกระแสนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ ต
สาธารณะเป็นหนึ่งในนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทย
พ.ศ. 2554 เป็นการให้บริการอินเทอร์เน็ตวายฟาย (WiFi) โดยไม่คิ ดค่ าใช้จ่ ายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่ งใน
ช่ ว งแรกเสนอที่ จ ะใช้ งบประมาณกองทุ น USO ของ
กสทช. มาใช้แต่ไม่ประสบความสาเร็จ เนื่องจากประสบ
ปัญหาในรายละเอียดข้อตกลงกับทางบริษัททีโอทีจากัด
ดั งนั้นจึ งเป็ นเหตุ ให้ ต้องปรับปรุ งนโยบายใหม่อีกครั้ ง
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ โดยการขอ
ความร่ ว มมื อ จากผู้ ให้ บ ริ ก ารสารสนเทศรายใหญ่
ภายในประเทศและบริ ษั ท ปตท. จนน าไปสู่ ก ารเกิ ด
โครงการ ICT Free Wi-Fi
ส่วนในกระแสการเมืองมีความสาคัญอย่างมาก
ต่อการกาหนดนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสโลก
หรื อ กระแสโลกาภิ วั ต น์ เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ที่
ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด นโยบายการให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต
สาธารณะในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ ICT Free
Wi-Fi ที่ ก ระแสโลกเป็ น ปั จจั ย หลั ก ที่ แฝงอยู่ ในทั้ ง 3
กระแส กล่ าวคือ ปั ญหาความเหลื่อมล้ าทางดิ จิทัลที่
เกิดจากการพัฒนาที่ไม่ทันต่อกระแสโลก ได้แก่ ความ
ต้ อ งการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต และความก้ าวหน้ า ทาง
เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น ความสะดวกสบายมากขึ้นแต่อัตรา
ค่าบริการยังคงสูงอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ ความต้องการ

ของประชาชนภายในประเทศ ประกอบกระแสโลกจาก
ภายนอกประเทศที่อนิ เทอร์เน็ตมีความสาคัญอย่างมาก
ในเวที โลก ซึ่ งปั จจั ยเหล่ านี้ทาให้ ภาคการเมืองมิอาจ
ละเลยได้ รองลงมาคือ สถานการณ์ทางการเมืองของ
ไทยรัฐบาลยังขาดความมีเสถียรภาพถึงแม้นว่าจะเป็น
รั ฐ บาลเสี ย งข้ างมาก แต่ ก ารเมื อ งกลั บ ไม่ น่ิ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพรรคการเมืองที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลอยู่เสมอ
ทาให้นโยบายขาดการสานต่อเกิดความไม่ต่อเนื่องของ
นโยบาย ส่วนนโยบายพรรคการเมืองของไทยส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปแบบนโยบายประชานิยมที่มุ่งตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง
ข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาล นโยบายนั้นๆ ก็มักจะถูก
สนองออกมาอย่างรวดเร็วโดยพรรครัฐบาลที่มุ่งหวังผล
ทางการเมืองในสมัยหน้า แต่บางนโยบายก็อาจจะแฝง
ไปด้วยการแสวงหาผลประโยชน์เข้าพรรคอีกด้วย และ
ค่ านิ ยมเนื่ อ งจากค่ านิ ย มของผู้ ก าหนดนโยบายเป็ น
ความต้องการให้ สั งคมพึ งมี พึงปรารถนา ต้ องการให้
เป็นเป้าหมายของสังคมและปลูกฝังให้สมาชิกของสังคม
ซึ่งค่านิยมเชิงบวกเชื่อว่ารัฐบาล ทุกฝ่ายและทุกวัยต่าง
ก็ ส่ งเสริ ม นโยบายที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ประชาชนโดย
ปราศจากผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงทาให้เกิด
การผลั กดั น นโยบายที่ รวดเร็ วจากทุ ก ฝ่ าย ต่ างจาก
ค่ านิ ย มเชิ งลบที่ เชื่ อ ว่ าทุ ก การกระท าของรั ฐ บาลมี
ผลประโยชน์ทางการเมืองแอบแฝงเสมอซึ่ งผู้ ก าหนด
นโยบายกลุ่ มนี้จะพยายามรั้งหรือไม่ ผลั กดั นผลั กดั น
นโยบายให้เกิดขึ้น ส่วนตัวแสดงในกลุ่มผลประโยชน์นั้น
พบว่า บทบาทผลั กดันของนักการเมืองมีน้าหนั กมาก
ที่ สุ ด ในการก าหนดนโยบาย รองลงมาคื อ กลุ่ ม ผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ต ส่วนบทบาทของกระทรวงไอซีที
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และ กสทช. นั้นซ้อนทับกัน โดย กสทช. มีหน้าที่เป็นผู้
คุมกฎ (Regulator) และมีกระทรวงไอซีที (ICT) ทาหน้าที่
เป็ นผู้แปลงนโยบายไปสู่ การปฏิ บัติ (Policy Maker) แต่
จากค าสั ม ภาษณ์ จะเห็ น ได้ ว่ า กสทช. ที่ เป็ น องค์ ก ร
อิสระกลั บทาหน้าที่ เป็ นทั้ งผู้คุ มกฎ (Regulator) และผู้
แปลงนโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Policy Maker) ส่ ว น
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก
สอดคล้ องกั บงานวิ จั ย Joo, J. (2015, pp. 53-83)
ศึ ก ษ า เรื่ อ ง A Case Study of the Transformation
Process of Korean National Health Insurance
IntegrationPolicy : Applying the Modified Policy
Streams Framework พ บ ว่ า ก ร ณี ศึ ก ษ า
กระบวนการปรั บเปลี่ ยนของนโยบายประกั นสุ ขภาพ
แห่งชาติของเกาหลีได้นาเอาแนวความคิดแบบกระแส
นโยบายมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
นโยบายจากโครงการประกั น สุ ขภาพมาสู่ โครงการ
ประกันสุขภาพแห่งชาติในรัฐบาลคิมแดจุง เมื่อปี ค.ศ.
1999 นั้นได้ ถู กจดจ าเอาไว้ว่าเป็ น “นโยบายที่ ประสบ
ความส าเร็ จ ” หลั งจากการคงไว้ ซึ่ งแนวคิ ด นี้ อ ย่ า ง
ยาวนาน (นวัตกรรมนโยบาย) โดยรัฐบาลปาร์ค จุงฮี ใน
ปี ค.ศ. 1977 การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ
วิ เค ราะห์ ปั จจั ยหลั กซึ่ งเป็ นส าเห ตุ ให้ เกิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงนโยบายและน าการประยุ ก ต์ ตั ว แบบ
กระแสนโยบายของ John Kingdon มาใช้ในการอธิบาย
ปัจจัยต่างๆ จากการศึกษาได้ค้นพบสิ่งสาคัญดังนี้คือ
ประการแรก “หน้าต่างนโยบาย” จะเปิ ดสองครั้ งโดย
การมาบรรจบกั น ของกระแสปั ญ หาและกระแส
การเมือง ทั้งกฎหมายของการประกันสุขภาพแห่งชาติ
และการประกั นสุ ขภาพแห่ งชาติ ได้ ถู กน าออกมาเป็ น

กฎหมายในช่วงเวลาของการรวมตัวกันของการพัฒนา
ทางเลื อ กนโยบายในกระแสนโยบาย ประการที่ สอง
ปัจจัยหลักที่อธิบาย NHIP เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อม (วิกฤตการแลกเปลี่ยนเงินตราและระบบ IMF)
และ “พลั งของแนวความคิ ดด้ านโยบาย” (การบู รณา
การระบบการจัดการ) การสานต่อของนโยบายและพลัง
ของกลุ่มผลประโยชน์ตา่ งมีบทบาทที่เสริมซึ่งกันและกัน
ประการที่สามกรณีศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการนา
ตั ว แบบกระแสนโยบายมาประยุ ก ต์ ใช้ นั้ น สามารถ
น ามาใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในการวิ เคราะห์ ก รณี ก าร
เปลี่ยนแปลงนโยบายได้
ข้อค้นพบในงานวิจัย
กระแสโลกเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ผลักดันให้
เกิดนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ ICT Free Wi-Fi ที่ กระแส
โลกเป็นปัจจัยหลักที่แฝงอยู่ในทั้ง 3 กระแส กล่าวคือ
ปัญหาความเหลื่อมล้าทางดิจิทัลที่เกิดจากการพัฒนาที่
ไม่ ทั นต่ อก ระแส โล ก ได้ แก่ ค วามต้ องก ารใช้
อินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น
ความสะดวกสบายมากขึ้นแต่อัตราค่าบริการยังคงสูง
อยู่ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ความต้ อ งการของประชาชน
ภายในประเทศ ประกอบกระแสโลกจากภายนอก
ประเทศที่ อินเทอร์เน็ ตมีความส าคั ญอย่างมากในเวที
โลก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทาให้ภาคการเมืองมิอาจละเลยได้
ค่ านิ ยมของผู้ ก าหนดนโยบายในสั งคมไทย
มักจะถูกกาหนดโดยชนชัน้ นา เนื่องจากสภาพทางสังคม
ในเอเชียอาคเนย์ไม่ว่าจะได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
จากจีน หรืออินเดียซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมของเอเชีย
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ประชนชนจะถูกแบ่งออกเป็นสองชนชั้นกว้างๆ คือ ชน
ชั้นปกครอง (Ruler) และชนชั้นใต้ปกครอง (Ruled) ไม่มี
ความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างประชาชนในสังคม
ชนชั้นปกครองเป็นผู้ใช้อานาจปกครองในสังคม ซึ่งชน
ชั้นนาเหล่านี้ก็จะยึดความพึงพอใจ (Preferences) หรือ
ค่ านิ ย ม (Values) ของตนเป็ น เกณฑ์ ในการตั ด สิ น ใจ
นโยบาย จากการประเมิ นผลนโยบายจะเห็ นได้ ชัดว่า
ประชาชนยั งขาดการมี ส่ วนร่ วมในการก าหนดและ
ประเมินผลนโยบาย ค่านิยมในงานชิ้นนี้ ได้แก่ ค่านิยม
เชิงบวกเชื่อว่ารัฐบาล ทุกฝ่ายและทุกวัยต่างก็ส่งเสริม
นโยบายที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ ประชาชนโดยปราศจาก
ผลประโยชน์ ท างการเมื อ งแอบแฝงท าให้ เกิ ด การ
ผลักดันนโยบายที่รวดเร็วจากทุกฝ่าย ต่างจากค่านิยม
เชิงลบที่เชื่อว่าทุกการกระทาของรัฐบาลมีผลประโยชน์
ทางการเมืองแอบแฝงเสมอซึ่งผู้กาหนดนโยบายกลุ่มนี้
จะพยายามรั้งหรือไม่ผลักดันผลักดันนโยบายให้เกิดขึน้
สื่อสารมวลชนในการวิจัยครั้งนี้นอกเหนือจาก
บทบาทในการผลักโดยการนาเสนอข่าวต่างๆ เกี่ยวกับ
โครงการ ICT Free Wi-Fi และเป็นสื่อกลางในการรับฟัง
ความคิ ดเห็ นของประชาชนเพื่อส่ งต่อให้ กั บการเมือง
ตลอดจนการสื่ อ สารวั ต ถุ ป ระสงค์ น โยบายไปสู่
ประชาชนแล้ ว ยั งมี บทบาทพิ เศษเป็ น เครื่ อ งมื อ ทาง
การเมืองที่ใช้เป็นข้อตกลงในการขอความร่วมมือจากผู้
ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดโครงการ ICT Free WiFi ขึน้ มาได้
การสื่ อ สารนโยบายกั บ ประชาชน จาก
ประเมินผลนโยบาย พบว่า มีประชาชนบางส่วนที่ขาด
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบาย
โดยเฉพาะนโยบาย ICT Free Wi-Fi ได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ

สนองตอบความต้ อ งการเข้ าถึ งการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต
พื้นฐานเพื่อใช้ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้
และการเข้าระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EGovernment เท่ า นั้ น ไม่ ได้ เป็ น ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เน็ ต
สาธารณ ะ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ICT Free Wi-Fi ให้
เทศบาลหรือจั งหวัดเป็ นผู้บริหารในแต่ละเขตร่วมกั บ
ผู้ให้บริการภายในท้องถิ่น แล้วให้รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนใน
ระบบส่วนกลาง เช่น ระบบเก็บข้อมูลบัญชีรายชื่อการ
ใช้งานส่วนกลางเพื่อรวมระบบการให้บริการเป็นหนึ่ง
เดี ยว การน าระบบบัตรวันมาใช้ในการให้ บริการ เพิ่ ม
ความเร็วแต่จากัดเวลาการใช้งาน
2. ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารบรู ณ าการร่ ว มกั น ของ
กระทรวงไอซีทีและ กสทช. ให้เป็นรูปประธรรมมากขึ้น
เนื่องจาก กสทช. มีหน้าที่เป็นผู้คุมกฎ (Regulator) และ
มีกระทรวงไอซี ที (ICT) ท าหน้ าที่ เป็ นผู้ แปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ (Policy Maker) แต่จากคาสัมภาษณ์ จะ
เห็นได้ว่า กสทช. ที่เป็นองค์กรอิสระกลับทาหน้าที่เป็น
ทั้ งผู้ คุ มกฎ (Regulator) และผู้ แปลงนโยบายไปสู่ การ
ปฏิ บั ติ (Policy Maker) เพื่ อให้ ได้ ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ทางานมากขึน้
3. รั ฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรน าผล
การศึกษาในส่วนของการประเมินผลนโยบายไปทาการ
ปรับปรุงแก้ไขการให้บริการโครงการ ICT Free Wi-Fi ใน
ปัจจุบันให้ได้หรือในอนาคต
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4. ส่งเสริมการเข้าใช้งานของประชาชนโดยการ
จัดเตรียมเนื้อหาสาหรับเว็ปไซด์ที่จะให้ประชาชนเข้าไป
ศึ กษาหาความรู้ เช่น เว็ ปสภาพดิ นฟ้ าอากาศ ราคา
เฉลี่ยพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อรวมรวมความรู้
หรือเนื้อหาที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้งาน
หรือการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่ างๆ ที่เหมาะสมแก่การ
ใช้งาน สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกมากขึน้

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษา ในครั้งต่อไปควรทาการศึกษาการนา
นโยบายไปปฏิบัติเพื่ อให้ ทราบถึ งขั้นตอน ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดาเนินการ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่
ครอบคลุมวงจรของนโยบายการให้บริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ: กรณีศึกษา ICT Free Wi-Fi
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