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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของ
เทศบาลนครสงขลา (Free Wi - Fi) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ในการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดระบบ Free Wi - Fi ของเทศบาลนครสงขลา จ านวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล
นครสงขลา 5 คน และประธานชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา 5 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการศึกษาพบว่า ทั้งผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสงขลาและประธานชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา
ต่างตระหนักถึงบทบาท ความส าคัญ และความจ าเป็นของระบบ Free Wi - Fi ว่าเป็นช่องทางส าหรับการติดต่อสื่อสาร  
การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในปัจจุบันของผู้คนทุกกลุ่มวัย ทุกอาชีพ ทุกคน โดยต่างก็เห็นสอดคล้องกันว่า ควรผลักดันให้มีการ
จัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ  ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้มาก
ที่สุด ในลักษณะ “บริการฟรี” และ “ตลอดเวลา” ทั้งน้ี ในส่วนของเทศบาลนครสงขลาเองน้ันยังมีอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนและ
ข้อจ ากัดอยู่หลายด้าน อาทิ การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการรับผิดชอบกิจการด้านน้ีโดยตรง บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ซึ่งมี
เพียงคนเดียวในหน่วยงาน การบริหารจัดการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซึ่งหากเทศบาล
ด าเนินการเองเป็นหลักจะกลายเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ดังน้ัน แนวทางการจัดระบบ Free Wi - Fi ของเทศบาลนคร
สงขลาควรเป็นรูปแบบ “ความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลและบริษัทเอกชน” เช่นเดียวกับรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้
การบริหารจัดการ Free Wi - Fi ของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญแห่ง
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ งบประมาณ เน่ืองจากประชาชนมีความคาดหวังที่จะได้รับบริการสาธารณะ
ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีความคาดหวังจะได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตามหลักการบริการสาธารณะที่ดีของรัฐ 
ค าส าคัญ: บริการสาธารณะ, ระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ, เทศบาลนครสงขลา 
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Abstract  
This qualitative research aimed to study the guideline for Public Wireless LAN Service or Free Wi -  Fi of 

Songkhla City Municipality. The research methods were literature reviewing and in-depth interview (semi - 
structure interview) the key persons who were five persons from the executive and officers of Songkhla City 
Municipality involved and five persons from the head of community included.  The data analyzed by 
Content Analysis. 

The result revealed that all of the key persons realized the important role of Free Wi -  Fi for 
everyone way of life. They agreed to promote Free Wi-Fi for all time service covering the area of Songkhla 
City Municipality.  However, Songkhla City Municipality lack of IT specialist and budget for Free Wi -  Fi 
management by themselves. The guideline for Free Wi-Fi of Songkhla City Municipality should be the Public-
Private Partnership-PPP that cooperated among Songkhla City Municipality and the private sector, like the 
present projects that handled by Songkhla City Municipality and Three Broad Band Public Company Limited-
3BB.  That guideline will be the most effective way for Public Wireless LAN Service of Songkhla City 
Municipality, in accordance with the standard practice of Public Services and the lifestyle of the people. 
Keyword: Public Service, Public Wireless LAN Service, Songkhla City Municipality 
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1. บทน า 
ปัจจุบัน ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge based Society) ที่จ าเป็นต้องมีระบบสารสนเทศ 

(Information System) เป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยอาศัยการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลทุกแหล่งให้เกิดเป็นเครือข่ายผ่านทาง
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) จนกลายเป็นกระบวนการในการเข้าถึงสารสนเทศ เกิดการใช้งานอย่างแพร่หลาย และน า
สารสนเทศดังกล่าวไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป แม้ว่าในทุกวันน้ีระบบสารสนเทศได้เริ่มมีการวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
และเครือข่ายในการเข้าถึงข้อมูลครอบคลุมทั่วประเทศ แต่การเข้าถึงและใช้งานของประชาชนยังคงต้องแบกรับค่าใช้จ่าย 
ที่ค่อนข้างสูง ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการใช้งาน ซึ่งท าให้มีประชาชนเพียงบางกลุ่มเท่าน้ันที่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน
ทางระบบอินเทอร์เน็ตได้  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทโดยตรงในการด าเนินงานทางด้าน
การจัดบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ได้ด าเนินการภายใต้นโยบาย SMART THAILAND ที่รัฐบาลส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่สาธารณะแก่ประชาชน โดยได้ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หน่วยงาน
ภาคเอกชนที่ด าเนินงานทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมจัดท าระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายด้วยความเร็ว
สูงสุดถึง 2 Mbps ผ่านจุดปล่อยสัญญาณหรือฮอตสปอต (Hotspot) Wi - Fi by True Move H 50,000 จุดทั่วประเทศ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้โดยการลงทะเบียนรับชื่อผู้ ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) เพ่ือใช้งานได้วันละ 30 นาที รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน และสามารถลงทะเบียนใหม่เพ่ือต่ออายุการใช้งานได้ทุก ๆ 
3 เดือน และใช้งานได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ Hotspot Wi - Fi by True Move H เป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ทัดเทียมคนในเมืองใหญ่ รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้านให้กับประชาชนเป็นส าคัญ (ศุภชัย  เจียรวนนท์ อ้างถึงใน ปภัสสร  โพธิ์ศรี, 2555, 
ออนไลน์) โดยจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดบริการ ICT Free 
Wi - Fi by TRUE ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น เป็นการเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จัก เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมมหานครแห่ง
การค้า และเมืองแห่ง ไอทีที่มีเสน่ห์ น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุนและทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 
(กฤษฎา  บุญราช อ้างถึงในปภัสสร  โพธิ์ศรี, 2555, ออนไลน์) อย่างไรก็ดี ระบบการใช้งาน ICT Free Wi - Fi by TRUE 
ดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดและปัญหาหลายประการ อาทิ ระบบสัญญาณที่มีความแรงไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ การรับส่งข้อมูลที่ยังคงล่าช้า 
และจ ากัดการใช้บริการทั้งระยะเวลาการใช้งานและจ านวนผู้ใช้งาน อันสะท้อนถึงการจัดบริการสาธารณะที่ยังไม่มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพเท่าที่ควร จ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องหันกลับมาทบทวนบทบาท หน้าที่ และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ให้ตอบสนอง สอดรับกับความต้องการและ
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐที่เกิดขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจทางปกครอง มีอิสระในการ
ปกครองและบริหารจัดการกิจกรรมบริการสาธารณะในเขตพ้ืนที่ของตน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่และการ
ก ากับดูแลจากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามหลักการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มาตรา 282 - 290 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 - 290 อีกทั้งยังได้รับการ
บัญญัติรับรองอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นไว้ในมาตรา 16 
- 22 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดท าบริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐมากขึ้น ภายใต้
หลักการส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ หลักผลประโยชน์มหาชนของรัฐ (Public Interest) หลักความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการ
จัดบริการ (Local Accountability) หลักความสามารถของท้องถิ่น (Local Capability) และหลักประสิทธิภาพในการ
จัดบริการ (Management Efficiency) (วุฒิสาร  ตันไชย, ม.ป.ป., ออนไลน์) เน่ืองจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในท้องถิ่น อันจะเป็นกลไกหลักในการรับรู้ เข้าใจ ความคาดหวัง ความต้องการของประชาชน และสามารถจัดท า
บริการสาธารณะที่สอดรับกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

เทศบาลนครสงขลาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นชุมชนเมือง มีสมรรถนะและศักยภาพในการจัดท า
บริการสาธารณะที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากภาครัฐส่วนต่าง ๆ  ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตนและประชาชน
ผู้สัญจรไปมาและใช้บริการสาธารณะในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้ตามหลักการจัดท าบริการสาธารณะส าคัญ
ทั้ง 4 ประการข้างต้น อีกทั้ง มีความพร้อมของเมืองในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมจ านวนมากขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปลายปี พ.ศ.  2558 ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง 
ที่จะเกิดขึ้นต่อบริบทสังคมจังหวัดสงขลา ประเทศไทย และนานาชาติ ซึ่งจะขับเคลื่อนเข้าสู่สังคมแห่งการสื่อสาร แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศหรือสังคมออนไลน์มากขึ้นในแทบทุกด้านของวิถีชีวิตผู้คน จึงได้มีนโยบายสาธารณะด้านระบบ
สารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงควบคู่ไปกับการจัดท าบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ิมความ
สะดวกสบายของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีแนวทางในการจัดท าโครงการขยายฟรีอินเทอร์เน็ต (Wi - Fi) ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
(เทศบาลนครสงขลา, 2558, ออนไลน์) ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล แหล่งเรียนรู้
ที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านบริการ Wi - Fi ของเทศบาลนครสงขลา เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความสะดวกสบาย ความ
ประทับใจในการรับบริการของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในเขตเทศบาลนครสงขลา อันส่งผลต่อการสร้างรายได้
ในเขตเทศบาล รวมทั้งภาพลักษณ์และความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการศึกษา 
“แนวทางการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา” 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา  

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

3.1 แนวคิดเก่ียวกับบริการสาธารณะ 
3.1.1 ความหมายของบริการสาธารณะ  

บริการสาธารณะ เป็นบริการที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าเพ่ือตอบสนองความต้องการเพ่ือให้
เกิดความพอใจ ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้บริการ (Providers) และผู้รับบริการ (Recipients) โดยฝ่ายแรกถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่ต้อง
ให้บริการเพ่ือให้ฝ่ายหลังเกิดความพึงพอใจ (ปฐม  มณีโรจน์, ม.ป.ป.) เป็นการเคลื่อนย้ายเรื่องที่ให้บริการจากจุดหน่ึงไปยังอีก
จุดหน่ึงเพ่ือให้เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 4 ปัจจัยที่ส าคัญคือ (1) ตัวบริการ (Services) (2) แหล่งหรือสถานที่ที่
ให้บริการ (Sources) (3) ช่องทางในการให้บริการ (Channels) และ (4) ผู้รับบริการ (Client Groups) ดังน้ัน การให้บริการ
จะต้องมีการเคลื่อนย้ายตัวบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการผ่านช่องทางและต้องตรงเวลาที่ก าหนด ( In Jung Wang, 
1986, p. 104) ทั้งน้ี อาจแยกพิจารณาเป็นประเด็นย่อยได้ 5 ด้าน (ประยูร  กาญจนดุล, 2538, น. 19) ได้แก่ 



 

 

Oral 

209 

1) บริการสาธารณะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความอ านวยการหรือในความควบคุมของรัฐ 
2) บริการสาธารณะมีวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน 
3) การจัดระเบียบและวิธีด าเนินบริการสาธารณะย่อมจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เพ่ือให้เหมาะสมแก่

ความจ าเป็นแห่งกาลสมัย 
4) บริการสาธารณะจะต้องจัดด าเนินการอยู่เป็นนิจและโดยสม่ าเสมอ ไม่มีการหยุดชะงัก ถ้าบริการ

สาธารณะจะต้องหยุดชะงักลงด้วยประการใด ๆ  ประชาชนย่อมได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับความ
เสียหาย 

5) เอกชนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะเท่าเทียมกัน 
3.1.2 ประเภทของบริการสาธารณะ 

บริการสาธารณะสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ บริการสาธารณะที่เป็นภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ 
(Primary Function of State) และบริการสาธารณะที่เป็นภารกิจล าดับรองของรัฐ (Secondary Functions of State) โดย
ภารกิจพ้ืนฐานหมายถึงบริการสาธารณะพ้ืนฐานที่ส าคัญซึ่งทุกรัฐต้องพึงปฏิบัติ จะละเลยไม่ได้ เพราะเป็นหลักประกันความ
มั่นคงปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานให้กับรัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้เกิดข้อพิพาทและการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น การดูแลความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบมั่นคงปลอดภัยในชุมชนและภายในประเทศ (ประยูร  กาญจนดุล, 2538, น. 108) กรณี
บริการสาธารณะในต่างประเทศ อาทิ บริการสาธารณะที่จัดท าโดยรฐัในประเทศฝรัง่เศสสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
บริการสาธารณะระดับชาติ และบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น (นันทวัฒน์  บรมานันท์, 2555, น. 107 - 123) กล่าวคือ 

1) บริการสาธารณะระดับชาติ ได้แก่ บริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเป็นผู้จัดท า อันได้แก่ 
กิจการที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งบริการสาธารณะระดับชาติเป็นบริการสาธารณะที่รัฐจัดท าอย่างทั่วถึงตลอดทั้งประเทศ 
สามารถแบ่งได้เป็น 7 ประเภท คือ 
1.1) บริการสาธารณะทางด้านยุติธรรม 
1.2) บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความปลอดภัยของสังคม 
1.3) บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ 
1.4) บริการสาธารณะทางด้านการศึกษาของชาติ 
1.5) บริการสาธารณะทางด้านสังคม อาทิ การจัดหางาน การจัดหาที่พักอาศัย 
1.6) บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม อาทิ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดแห่งชาติ ศูนย์ดนตรี และโรงละครโอ

เปรา เป็นต้น 
1.7) บริการสาธารณะทางด้านการท่องเที่ยว  

2) บริการสาธารณะระดับท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ บริการสาธารณะที่กฎหมายก าหนดให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ที่จะ
ด าเนินการจัดท าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ บริการสาธารณะระดับชาติ
ซึ่งมีการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดท ากับบริการสาธารณะซึ่งเป็น
หน้าที่แท้ ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะเป็นผู้จัดท าดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ซึ่งบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ประเภท คือ 
2.1) บริการสาธารณะด้านสุขอนามัย ซึ่งแบ่งออกเป็น บริการสาธารณะเกี่ยวกับสุสานและพิธีศพ การจัด

ให้มีน้ าสะอาด การท าให้น้ าสะอาดเพ่ือน ามาใช้ใหม่ และการเก็บขยะและของเหลือใช้  
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2.2) บริการสาธารณะเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิตและการจ่าย การตลาด และการขนส่ง  
2.3) บริการสาธารณะทางด้านสังคมและการศึกษา  
2.4) บริการสาธารณะทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และการรักษาโบราณสถาน 

3.1.3 หลักการพ้ืนฐานของบริการสาธารณะ 
หลักเกณฑ์ส าคัญในการจัดท าบริการสาธารณะควรต้องพิจารณามี 5 ประการ (Millet, 1954, pp. 397 - 

400 อ้างถึงใน เทพศักด์ิ  บุณยรัตนพันธ์, 2536, น. 14) ได้แก่  
1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มี

ฐานคติที่ว่า คนทุกคนเท่าเทียมกัน ดังน้ันประชาชนทุกคนควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในแง่
ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันให้บริการ ประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล
ที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน 

2) การให้บริการอย่างทันเวลา (Time Service) หมายถึง การให้บริการจะต้องมองว่าการให้บริการ
สาธารณะจะต้องตรงเวลา ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิภาพเลย ถ้าไม่มี
การตรงเวลา ซึ่งจะสร้างความไม่พอใจให้แก่ประชาชน 

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะจะต้องมีลักษณะมี
จ านวนการให้บริการ และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม มิลเลท เห็นว่า ความเสมอภาค การตรงเวลา
จะไม่มีความหมาย ถ้ามีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ต้ังที่ให้บริการสร้างความไม่
ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ 

4) การให้บริการอย่างต่อเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่เป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ โดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลัก ไม่ใช่ยึดความพอใจของหน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้
หรือยุติบริการเมื่อใดก็ได้ 

5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่มีปรับปรุง
คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การเพ่ิมประสิทธิภาพหรือความสามารถที่จะท า
หน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ 
ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ Wi - Fi (Wireless Fidelity) ถือได้ว่าเป็นระบบอินเทอร์เน็ตแบบไรส้าย (Wireless LAN: 

WLAN) รูปแบบหน่ึง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ด้วยกัน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อ แต่จะใช้คลื่นความถี่ RF และคลื่นความถี่อินฟาเรตในการรับส่งข้อมูล 
จึงสามารถทะลุทะลวงก าแพงหรือสิ่งกีดขวางได้ ท าให้การใช้งานที่เกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศมีความคล่องตัวและสะดวก 
สบายมากขึ้น (กิตติศักด์ิ  ยังประดับ, 2551, ออนไลน์) และอาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานหรือสาธารณูปโภคประเภท
ใหม่ ๆ ที่ประชาชนมีความต้องการใช้งานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุกวัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันอยู่ตลอดเวลา 

3.2.1 ชนิดของระบบเครือข่าย 
ระบบเครือข่ายในปัจจุบันมีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของแต่หน่วยงาน แต่แม้ว่าจะเป็น

ระบบเครือข่ายชนิดใด ต่างก็ท าหน้าที่เชื่อมโยงและใช้สารสนเทศร่วมกัน ซึ่งสามารถจ าแนกชนิดของระบบเครือข่ายเป็น 3 
ชนิด ดังน้ี (Baltzan, 2014 อ้างถึงในรุ่งรัศมี  บุญดาว, 2559, น. 120 - 121)  
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1) จ าแนกตามพ้ืนที ่
1.1) เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network: LAN) เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารต้ังแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป

ในระยะทางจ ากัด อาทิ ในอาคารส านักงานเดียวกัน เป็นต้น หรือในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายสาธารณะภายนอก อาทิ เครือข่ายโทรศัพท์ หรือเครือข่ายของหน่วยงานอื่น จะต้องใช้
เกตเวย์ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายที่แตกต่างกัน เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันได้ 

1.2) เครือข่ายเมือง (Metropolitan Area Network: MAN) เป็นระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ ใน
บริเวณใกล้เคียงกัน มีขนาดใหญ่กว่าเครือข่ายท้องถิ่น อาจเชื่อมต่อกันด้วยระบบเครือข่ายท้องถิ่น
หลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกันในเขตเมืองเดียวกัน หรือหลายเขตเมืองที่อยู่ใกล้กัน อาทิ การให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจเป็นบริการภายในหน่วยงานหรือบริการสาธารณะ เป็นต้น 

1.3) เครือข่ายบริเวณกว้าง (Wide Area Network: WAN) เป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง 
โดยครอบคลุมทั้งประเทศหรือระหว่างประเทศ โดยใช้สื่อโทรคมนาคมหลายประเภท อาทิ  เคเบิล 
ดาวเทียม และไมโครเวฟ เป็นต้น 

2) จ าแนกตามความเป็นเจ้าของ 
2.1) เครือข่ายสาธารณะ (Public Network) เป็นเครือข่ายที่รวมเอาเครือข่ายระบบต่าง ๆ  ไว้ด้วยกัน 

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โดยทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระ เหมาะ
ส าหรับองค์กรที่ไม่ต้องการวางเครือข่ายเอง องค์กรสามารถเช่าช่องทางของเครือข่ายสาธารณะ
และใช้งานได้ทันที 

2.2) เครือข่ายเอกชน (Private Network) เป็นเครือข่ายที่องค์กรสามารถเป็นเจ้าของและมีไว้ส าหรับ
บุคลากรในองค์กรใช้ทรัพยากรร่วมกันเท่าน้ัน บุคคลภายนอกเครือข่ายไม่สามารถเข้ามาร่วมใช้งาน
บนเครือข่ายขององค์กรได้ 

2.3) เครือข่ายแบบมูลค่าเพ่ิม (Value-added Network: VAN) เป็นเครือข่ายกึ่งสาธารณะซึ่งให้บริการ
การสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นกว่าปกติ ผู้เป็นเจ้าของเครือข่าย คือ ผู้ให้บริการสื่อสาร (Communication 
service provider) เป็นเครือข่ายที่มีความเร็วและมีความปลอดภัยมากกว่าเครือข่ายสาธารณะ 

2.4) เครือข่ายเอกชนเสมือนจริง (Virtual Private Network: VPN) เป็นเครือข่ายที่น ามาใช้ใน
หน่วยงานที่มีหลายสาขา ซึ่งท าให้สาขาสามารถสื่อสารกันได้ เหมาะส าหรับองค์กรที่สาขากระจาย
อยู่ในหลายภูมิภาค ซึ่งการเชื่อมต่อของ site อาจอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กรก็ได้  

3) จ าแนกตามความปลอดภัยของข้อมูล 
3.1) อินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งมี

คอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับระบบ เพ่ือให้สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ ผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างอิสระ ท าให้มีข้อมูลในรูปแบบที่
หลากหลายเป็นจ านวนมาก สืบค้นได้สะดวก แต่มีความปลอดภัยน้อย เน่ืองจากผู้ใช้สามารถเข้าถึง
เครือข่ายและข้อมูลได้ จึงท าให้การควบคุมและการรักษาความปลอดภัยเป็นไปได้ยาก 

3.2) อินทราเน็ต (Intranet) เป็นระบบเครือข่ายภายในองค์กรที่น าเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ตมา
ประยุกต์ใช้งานโดยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายย่อยในองค์กรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้
พนักงานใช้งานร่วมกันและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในองค์กรเท่าน้ัน เครือข่ายอินทราเน็ตจะ
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ถูกป้องกันโดยโปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall) ที่ท าหน้าที่กรองข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันระหว่าง
อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเมื่อระบบมีการเชื่อมต่อกัน จึงสามารถควบคุมการใช้งานได้ 

3.3) เอกซ์ทราเน็ต (Extranet) เป็นเครือข่ายซึ่งเชื่อมเครือข่ายภายในองค์กร หรืออินทราเน็ตเข้ากับ
ระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกองค์กร อาทิ ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรที่ท าธุรกิจร่วมกัน หรือ
ระบบของลูกค้า ดังน้ัน บางส่วนของเครือข่ายจะเป็นเจ้าของร่วมกันระหว่างสององค์กรจะอนุญาต
ให้เฉพาะพนักงานขององค์กรหรือผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้งานเท่าน้ัน การรักษาความปลอดภัยต้อง
ก าหนดนโยบายร่วมกันของทั้งสององค์กร มีการติดต้ังโปรแกรมไฟร์วอลล์ระหว่างเครือข่าย
อินทราเน็ตและเอกซ์ทราเน็ตโดยการเข้ารหัสข้อมูลเพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

3.2.2 รูปแบบการเช่ือมต่อของระบบเครือข่ายไร้สาย 
การประยุกต์ใช้งานของระบบเครือข่ายที่ส าคัญ เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ

การประยุกต์ใช้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งรายละเอียดมีดังน้ี (รุ่งรัศมี  บุญดาว, 2559, น. 125 - 127) 
1) การเช่ือมต่อแบบ Peer-to-Peer เป็นการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างคอมพิวเตอร์ที่มีความ

เท่าเทียมกันต้ังแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ไม่มีการจัดระดับชั้นความส าคัญของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเข้ากับ
เครือข่าย คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายจะท าหน้าที่เป็นทั้งเครื่องรับบริการ (Client) และเครื่อง
ให้บริการ (Server) ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้ เครือข่ายประเภทน้ีติดต้ังง่าย รวดเร็ว เหมาะส าหรับ
ผู้ใช้เครือข่ายจ านวนไม่มากจนเกินไป  

2) การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบผู้รับบริการและผู้ให้บริการ Client/Server รูปแบบการเชื่อมต่อมีลักษณะ
การรับส่งข้อมูลโดยอาศัยแอ็กเซสพอยต์ (Access Point: AP) หรือเรียกว่า ฮอทสปอต (Hot spot)  
ซึ่งท าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างระบบเครือข่ายแบบใช้สายกับเครื่องคอมพิวเตอร์รับบริการ 
(Client) โดยการกระจายสัญญาณคลื่นวิทยุเพ่ือรับและส่งข้อมูลเป็นรัศมีโดยรอบ เครื่องคอมพิวเตอร์จะ
สามารถติดต่อกันหรือติดต่อกับเครื่องผู้ให้บริการ (Server) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ เครือข่ายแบบน้ี
เหมาะส าหรับการน าไปขยายเครือข่ายหรือใช้ง านร่วมกับระบบเครือข่ายแบบใช้สาย เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานให้มากขึ้น  

3) การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ Multi access points เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายได้หลายจุด เหมาะ
ส าหรับสถานที่ที่มีขนาดใหญ่มาก อาทิ ภายในอาคารขนาดใหญ่ สนามบิน มหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องมีการ
เพ่ิมจุดการติดต้ังแอ็กเซสพอยต์เพ่ือให้การรับส่งสัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่  

4) การเช่ือมต่อเครือข่ายแบบ Extension Point เป็นการขยายจุดเชื่อมต่อที่มีลักษณะเหมือนกับ Access 
Point แต่ไม่ต้องผูกติดกับเครือข่ายไร้สาย เหมาะส าหรับในกรณีที่โครงสร้างของสถานที่ติดต้ังเครือข่ าย
ไร้สายมีปัญหา เพ่ือใช้เป็นส่วนเพ่ิมเติมในการรับส่งสัญญาณ 

3.2.3 ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย 
ประโยชน์ของระบบเครือข่ายไร้สาย มีดังน้ี (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์, ม.ป.ป., 

ออนไลน์) 
1) มีความคล่องตัวสูง (Mobility Improves Productivity and Service) ดังน้ัน ไม่ว่าเราจะเคลื่อนที่ไปที่

ไหน หรือเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ไปต าแหน่งใด ก็ยังมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายตลอดเวลา ตราบใดที่ยัง
อยู่ในระยะการส่งข้อมูล 
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2) ติดต้ังได้ง่ายและรวดเร็ว (Installation Speed and Simplicity) เพราะไม่ต้องเสียเวลาติดต้ังสายเคเบิล 
และไม่รกรุงรัง 

3) ขยายระบบเครือข่ายได้ง่าย ( Installation Flexibility) เพราะเพียงแค่มีพีซีการ์ดมาต่อเข้ ากับ
คอมพิวเตอร์ก็เข้าสู่เครือข่ายได้ทันที 

4) ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม (Reduced Cost - of - Ownership) ที่ผู้ลงทุนต้องลงทุน ซึ่งมีราคาสูง เพราะใน
ระยะยาวแล้ว ระบบเครือข่ายไร้สายไม่จ าเป็นต้องเสียค่าบ ารุงรักษาและการขยายเครือข่ายก็ลงทุนน้อย
กว่าเดิมหลายเท่า เน่ืองด้วยความง่ายในการติดต้ัง 

5) องค์กรสามารถปรับขนาดและความเหมาะสมได้ง่ายไม่ยุ่งยาก (Scalability) เพราะสามารถโยกย้าย
ต าแหน่งการใช้งานโดยเฉพาะระบบที่มีการเชื่อมระหว่างจุดต่อจุด อาทิ ระหว่างตึกระบบเครือข่ายไรส้าย 
เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ที่ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ไม่มากนัก และมักจ ากัดอยู่ใน
อาคารหลังเดียวหรืออาคารที่ต้ังอยู่ใกล้เคียงกัน การใช้งานที่น่าสนใจที่สุดของเครือข่ายไร้สายก็คือ ความ
สะดวกสบายที่ไม่ต้องติดอยู่กับที่ ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้โดยที่ยังสื่อสารอยู่ในระบบเครือข่าย 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาแนวทางการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลาเป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ ที่เน้นการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการและการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของ
เทศบาลนครสงขลา จ านวน 10 คน ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครสงขลา 5 คน ได้แก่ 
นายสมศักด์ิ  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลา และนางสุจิตรา  สังข์ศิลป์ชัย 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน นางทิพยรัตน์  เรืองมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ และนางสาวมณฑาทิพย์  
แซ่หยี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ และ (2) ประธานชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา 5 คน ได้แก่  
นายครรชิต  อินทรสุวรรณ ประธานชุมชนศรีสุดา (เขต 1) นายวิวัฒน์  นวประภากุล ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า นายฉลอง  
เขียนดวง ประธานชุมชนทะเลหลวง (เขต 3) นายพิริรัฐ  แก้วสุกใส ประธานชุมชนหลังวิทยาลัยพยาบาล และนางบุญเพ่ิม   
รักชูชื่น ประธานชุมชนโรงเรียนพาณิชยการส าโรง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่มีข้อค าถาม 4 ข้อหลัก คือ  
1) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 2) ปัจจัยแห่งความส าเร็จใน
การจัดบริการระบบเครือข่ายไรส้ายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 3) ความคาดหวังต่อการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย
สาธารณะของเทศบาลนครสงขลาในอนาคต และ 4) แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย
สาธารณะของเทศบาลนครสงขลา ทั้งน้ี ได้ท าการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยด้านความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาก่อนการเก็บ
ข้อมูลจริง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการปกครองท้องถิ่นและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ตรวจสอบ 3 คน ได้แก่ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี  ยีหมะ โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการปกครองท้องถิ่น (2) ดร.อิสระ  ทองสามสี โปรแกรม
วิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคมศาสตร์ และ (3) นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าวัดได้ตรง 0 เมื่อไม่
แน่ใจ และ -1 เมื่อแน่ใจว่าวัดได้ไม่ตรง หลังจากน้ันน าคะแนนที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
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Item Objective Congruence : IOC) โดยคัดเลือกข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป โดยใช้สูตร  

   IOC   =    
∑𝑥

𝑥
 

  เมื่อ  IOC หมายถึง  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
    R      หมายถึง  คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 

    ∑𝑥 หมายถึง  ผลรวมของคะแนนของผู้เชี่ยวชาญ 
    N หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

จากการหาค่าดังกล่าว พบว่า ข้อค าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.6-1 คะแนน 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ความคาดหวังต่อการจัดบริการ และแนวทางการ
จัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะ (Free Wi - Fi) ของเทศบาลนครสงขลา สรุปได้ดังน้ี 

5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 
การจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลาเป็นความจ าเป็นและความส าคัญต่อวิถีชีวิต

ผู้คนในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลนครสงขลา ที่ผู้บริหารชุดเก่าได้ลงพ้ืนที่รับทราบความต้องการของประชาชน และได้
ก าหนดเป็นนโยบายผู้บริหารต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554 ให้มีการจัดโครงการพัฒนาอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงเพ่ือให้ประชาชน
สามารถใช้งานบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายได้อย่างสะดวกและทั่วถึง โดยด าเนินการในลักษณะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหว่างเทศบาลนครสงขลากับบริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด หรือ 3BB ก าหนดเง่ือนไข MOU ทุก 3 ปี ร่วมกัน
ส ารวจและก าหนดพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดย 3BB เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการวาง
ระบบเครือข่ายการสื่อสารอินเตอร์เน็ตไร้สายและติดต้ังระบบ รวมถึงการดูแล บ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดต้ังอย่างต่อเน่ือง ส่วน
เทศบาลนครสงขลาเป็นผู้รับผิดชอบค่าไฟฟ้าในบริเวณพ้ืนที่ติดต้ังระบบเครือข่ายฯ (เรียบเรียงจากค าสัมภาษณ์ของนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนช านาญการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลนครสงขลา) 

อย่างไรก็ดี ในการด าเนินการยังมีปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดหลายอย่าง อาทิ ข้อจ ากัดด้ านงบประมาณและ
บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง ซึ่งเทศบาลนครสงขลาไม่มีงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางด้านน้ีอย่างเพียงพอ มี
บุคลากรที่มีความรู้ทางด้าน IT เพียงคนเดียว และการให้บริการน้ันมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาส าหรับ
เทศบาลนครสงขลาหากจะต้องด าเนินการด้วยตัวเอง (ค าให้สัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงานและนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ) อีกทั้ง ด้วยข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ซึ่งสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาถือเป็นเป้าหมายหน่ึงของการก่อการ
ร้ายในรูปแบบต่าง ๆ  จึงเป็นอุปสรรคในการจัดระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะแบบเสรี ตลอด 24 ชั่วโมงได้ทุกจุด จึงต้อง
ก าหนดระเบียบกฎเกณฑ์ในการเข้าใช้บริการด้วยการล็อคอิน และเข้าใช้งานในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ และเมื่อครบก าหนดเวลา
ก็ท าการล็อคอินเข้าใช้บริการใหม่ (เรียบเรียงจากค าสัมภาษณ์ของนายกเทศมนตรีนครสงขลา ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ เทศบาลนครสงขลา) รวมทั้งปัญหาด้านความเสถียรต่อเน่ืองของระบบ
สัญญาณ ความเร็วและ ความแรงของสัญญาณ Wi - Fi ที่ไม่ต่อเน่ือง ขาด ๆ หาย ๆ ซึ่งประชาชนคาดหวังให้เทศบาลมีช่องทาง
รับแจ้งข้อมูลกรณีเกิดปัญหาการใช้บริการดังกล่าว เช่น เบอร์โทรศัพท์ส าหรับติดต่อ เพ่ือให้การจัดการระบบ Free Wi - Fi  
มีมาตรฐาน รวมทั้ง ยังมีประชาชนอีกหลายส่วนที่ยังไม่ทราบข้อมูลโครงการดังกล่าว ซึ่งเทศบาลควรมีระบบประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง และควรด าเนินโครงการอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่โครงการลักษณะวาระการเมือง
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ตามวาระผู้บริหาร (เรียบเรียงจากค าสัมภาษณ์ของประธานชุมชนทะเลหลวงและประธานชุมชนหลังวิทยาลัยพยาบาลและ
ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า) 

5.2 ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 
ปัจจัยส าคัญในการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลาคืองบประมาณ กฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง และแนวนโยบายของผู้บริหาร กล่าวคือ ระบบเครือข่ายไร้สารสาธารณะ (Free Wi - Fi) ถือเป็นบริการสาธารณะที่
จ าเป็นส าหรับประชาชน ซึ่งเทศบาลให้ความส าคัญเป็นหลัก แม้จะยังไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของทางราชการที่ก าหนด
ให้บริการดังกล่าวเป็นภารกิจหรือหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากแต่เป็นแนวนโยบายของผู้บริหารที่ก าหนดให้เป็น
ภารกิจหน้าที่ต้องท าก็จ าเป็นจะต้องด าเนินการ เน่ืองจากเป็นบริการสาธารณะที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน
ของประชาชนในพ้ืนที่ หากแต่ในการด าเนินการน้ันต้องพิจารณางบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประกอบไปด้วย ซึ่ง
เทศบาลนครสงขลามองว่า หากหน่วยงานราชการส่วนกลางเข้ามาด าเนินการจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะมีงบประมาณเพียงพอ 
แต่หากราชการส่วนกลางจะมอบหมายให้ท้องถิ่นด าเนินการก็ควรต้องมีการจัดสรรงบประมาณมาให้ด้วย รวมทั้งหากมีระเบียบ
รองรับจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นผู้ก ากับดูแล โดยเฉพาะจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็จะท าให้การบริหารจัดการเป็นไป
ด้วยความราบรื่น ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ( เรียบเรียงจากค าสัมภาษณ์ของปลัดเทศบาลนคร
สงขลาและผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสงขลา) เช่นเดียวกับความคิดเห็นของชุมชน ซึ่งมองว่าสิ่งที่เป็น
ปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการคือ งบประมาณและการประชาสัมพันธ์ที่ดี โดยงบประมาณเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดเพราะการบริหารจัดการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณมาก ซึ่งหากเทศบาลด าเนินการ Free Wi - Fi ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยเฉพาะเขตชุมชนทุกชุมชน ตลอด 24 ชั่วโมง จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยิ่ง เป็นการ
ช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในการเข้าถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้า
มาในพ้ืนที่ เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ของเทศบาลด้วย (เรียบเรียงจากค าสัมภาษณ์ของ
ประธานศรีสุดา) ขณะเดียวกันเทศบาลควรต้องมีระบบการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ ในวงกว้าง 
ทั่วถึง และควรมีอุปกรณ์ในการติดต้ัง Free Wi - Fi ที่ได้มาตรฐานและมีระบบการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการใช้
บริการอย่างปลอดภัยและต่อเน่ือง อันจะส่งผลต่อความส าเร็จของการจัดระบบ Free Wi - Fi (เรียบเรียงจากค าสัมภาษณ์ของ
ประธานชุมชนหลังวิทยาลัยพยาบาล) 

5.3 ความคาดหวังต่อการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลาในอนาคต 
ทั้งน้ี ชุมชนมีความคาดหวังต่อการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลาให้มีความ

ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ โดยประชาชนทุกคน ทุกพ้ืนที่สามารถได้รับบริการที่เพียงพอ โดยเป็นบริการ “ฟรี” และ 
“ตลอดเวลา” โดยคาดหวังให้เทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง และผลักดันให้เป็นรูปธรรม
โดยเร็ว เน่ืองจากปัจจุบันทุกช่วงทุกวัยให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารกับ
บุคคลในครอบครัว การผ่อนคลายโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ ซึ่งการมี Free Wi - Fi นอกจากเป็นประโยชน์
ส าหรับประชาชนในชุมชนในวิถีชีวิตส่วนตัวแล้ว ยังเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอีกทาง
หน่ึงด้วย โดยคาดหวังว่าในอนาคตน้ันการให้บริการเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลาจะมีการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาให้พร้อมใช้งานได้มากยิ่งขึ้น (เรียบเรียงจากค าสัมภาษณ์ของประธานชุมชนโรงเรียนพาณิชยการส าโรงและประธาน
ชุมชนทะเลหลวง) สอดคล้องกับแนวทางที่เทศบาลนครสงขลาจะด าเนินการในอนาคต กล่าวคือ เทศบาลมีแนวทางที่จะเพ่ิม
พ้ืนที่การให้บริการ Free Wi - Fi โดยเฉพาะสถานที่ส าคัญในเขตในพ้ืนที่ของเทศบาลนครสงขลา ในทุก 9.2 ตารางกิโลเมตร 
เช่น บริเวณหาดสมิหลา เขาน้อย เขาตังกวน และสถานที่ส าคัญอื่น ๆ เพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยว
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ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยให้สิทธิในการเข้าใช้บริการ Free Wi - Fi อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจ ากัด และในอนาคตอันไกล 
มีความเป็นไปได้สูงมากที่ทุก ๆ พ้ืนที่จะครอบคลุมไปด้วยการใช้บริการ Free Wi - Fi  

5.4 แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะของเทศบาลนครสงขลา 
จากวิธีการด าเนินการในปัจจุบันในการจัดระบบ Free Wi - Fi ของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งยังคงมีปัญหา จุดอ่อน 

และข้อจ ากัดหลายเรื่อง โดยเฉพาะงบประมาณและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานน้ัน 
ส่งผลให้ชุมชนมองว่าแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการควรเป็นความรับผิดชอบของบริษัทเอกชนซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เกี่ยวกับระบบเครือข่ายฯ ได้ดีกว่า โดยเฉพาะการบ ารุงดูแลรักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เครือข่ายฯ ซึ่งต้องอาศัยผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะคอยตรวจสอบ หากเป็นไปได้ก็อยากให้เอกชนเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบหน้าที่น้ีมากกว่า ซึ่งจะช่วยลดภาระของเทศบาล อย่างไรก็ดี หากเทศบาลจะรับผิดชอบดูแลก็ท าได้ ถือเป็นการ
เรียนรู้งานอย่างหน่ึง แต่จะเป็นอุปสรรคในการท างานมากกว่า เน่ืองจากไม่ใช่งานที่เทศบาลถนัด การให้บริการก็คงไม่เต็มที่นัก 
โดยเฉพาะปัญหาด้านสัญญาณ (เรียบเรียงจากค าสัมภาษณ์ของประธานชุมชนทะเลหลวงและประธานชุมชนหลังวิทยาลัย
พยาบาล) ทั้งน้ี ในส่วนของเทศบาลนครสงขลาเองก็ยอมรับในข้อจ ากัดดังกล่าว ที่ยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม ดังน้ัน รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการจัดระบบบริการ Free 
Wi - Fi ของเทศบาลนครสงขลาจึงควรมอบหมายให้หน่วยงานเอกชนที่มีบุคลากรที่มีเทคนิค มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
โดยเฉพาะเป็นผู้รับผิดชอบ ผ่านการปรึกษาหารือและหาข้อตกลงร่วมกัน ต้ังแต่กระบวนการด าเนินการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
หรือค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานเอกชนผู้รับผิดชอบจะได้รับหลังการด าเนินการ กล่าวโดยสรุปคือ รูปแบบ
วิธีการด าเนินงานยังคงเป็นความร่วมมือในลักษณะ MOU ระหว่างเทศบาลและบริษัทเอกชน (3BB) ทั้งน้ี กองวิชาการและ
แผนงานของเทศบาลนครสงขลาจะมีการเปรียบเทียบในส่วนของผู้ให้บริการบริษัทอื่น ๆ  ด้วย เช่น 3BB, TOT, CAT โดย
พิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้บริการว่าแต่ละบริษัทมีประสิทธิภาพในการให้บริการมากน้อยเพียงใด หรือ
อาจจะพิจารณาในเรื่องของสัญญาณในการบริการทั้งน้ีหากผู้ใช้บริการเป็นนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปมีการร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพในการใช้บริการ Wi - Fi ไม่ดีเท่าที่ควร ทางเทศบาลก็อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงในล าดับ
ต่อไปตามความเหมาะสม เพ่ือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด (เรียบเรียงจากค า
สัมภาษณ์ของนายกเทศมนตรีนครสงขลา) 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง ทั้งจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลนครสงขลา และ
ประธานชุมชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา สรุปได้ว่า ทั้งสองกลุ่มตระหนักถึงบทบาท ความส าคัญ และความจ าเป็นของ
ระบบ Free Wi-Fi ว่าเป็นช่องทางส าหรับการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในปัจจุบันของผู้คนทุกกลุ่มวัย ทุกอาชีพ 
ทุกคน โดยต่างก็เห็นสอดคล้องกันว่า ควรผลักดันให้มีการจัดท าบริการสาธารณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั่วถึง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มากที่สุด ในลักษณะ “บริการฟรี” และ “ตลอดเวลา” ทั้งน้ี ในส่วนของเทศบาลนครสงขลาเองน้ันยัง
มีอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดอยู่หลายด้าน อาทิ การขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการรับผิดชอบกิจการด้านน้ีโดยตรง 
บุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ซึ่งมีเพียงคนเดียวในหน่วยงาน การบริหารจัดการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ ซึ่งหากเทศบาลด าเนินการเองเป็นหลักจะกลายเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งน้ี แนวทางการจัดระบบ 
Free Wi - Fi ของเทศบาลนครสงขลาควรเป็นรูปแบบ “ความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลและบริษัทเอกชน” เช่นเดียวกับ
รูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ Free Wi - Fi ของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักเกณฑ์
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มาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักประสิทธิภาพ และหลักความ
คุ้มค่า ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จในการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้แก่ งบประมาณ เน่ืองจากประชาชนมีความ
คาดหวังที่จะได้รับบริการสาธารณะดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และมีความคาดหวังจะได้รับอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตาม
หลักการบริการสาธารณะที่ดีของรัฐ ดังที่ พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช  เงินคล้าย (2545) และ กุลธน  ธนาพงศธร 
(2530) กล่าวไว้ รวมทั้งความต่อเน่ืองของผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงนโยบายการบริหารจัดการที่มีความต่อเน่ือง ไม่ขาดตอน อัน
ส่งผลต่อการได้รับบริการระบบเครือข่ายไร้สายสาธารณะอย่างสม่ าเสมอ ตลอดไป ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเข้าใจอย่างทั่วถึง เพ่ือสามารถใช้บริการดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อัน
จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชนและน าไปสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้และการท่องเที่ยว ดังที่ 
นโยบายผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา (ส านักงานเทศบาลนครสงขลา, 2558, ออนไลน์) ที่ได้ระบุไว้ว่าเทศบาลนครสงขลาต้อง
ก้าวไปสู่นครแห่งการเรียนรู้และแหล่งเศรษฐกิจใหม่ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งการขยายระบบ 
Free Wi - Fi ให้ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาล ถือเป็นการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ที่จะน าไปสู่สิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นดังกล่าวต่อไปได้ 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลประโยชน์การวิจัยไปใช้ 

จากผลการศึกษา พบว่า การจัดบริการระบบ Free Wi - Fi ของเทศบาลนครสงขลา เป็นลักษณะของการร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการให้บริการ ดังน้ัน เทศบาลนครสงขลาจึงควรมีการจัดระบบหรือทบทวนข้อตกลง โดยค านึงถึงบทบาทและ
ภารกิจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ และความคาดหวังของประชาชน รวมทั้งประสานการท างานไปยังหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง อาทิ จังหวัดสงขลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นต้น เพ่ือเป็นการขยาย
เครือข่ายและร่วมกันด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงเดียวกัน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท างานให้แก่เทศบาลนครสงขลาในฐานะ
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ 
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