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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยันีศกึษาถึงคณุภาพการบริหารจดัการเครือขา่ยชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต กรณีศกึษา 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เพือเป็นการบง่ชีถึงปัญหาทีเกิดขนึกบัการบริหารจดัการ
เครือขา่ยชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต ทีมีอยูใ่นปัจจบุนั ของผู้ให้บริการอินเทอร์ เน็ตและนําเสนอกรอบ
แนวคดิสําหรับการบริหารจดัการเครือขา่ยชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต (Internet Bandwidth Network 

Quality Management [iBWQM]) เพือให้การบริหารจดัการมีคณุภาพทีดีขนึ  
ผู้วิจยัใช้การวิจยั เชิงทดลองภาคสนาม โดยมีการวิเคราะห์ข้อมลูการใช้งานอินเทอร์เน็ตข อง

กลุม่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผา่นดาวเทียม IPSTAR เพือเป็นจดุเริมต้นของการพฒันากรอบแนวคดิ
เบืองต้นสําหรับการบริหารจดัการชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต พร้อมกนันนัผู้วิจยัได้ใช้การวิจยัเชิง
คณุภาพโดยการสมัภาษณ์ เชิงลกึ กบัผู้บริหารฝ่ายปฏิบตักิารของบริษัทผู้ให้บริการอิ นเทอร์เน็ต จาก
การทบทวนวรรณกรรมในอดีต การทดลอง และการสมัภาษณ์ ผู้วิจยัได้พฒันาแบบสอบถามทีใช้เป็น
เครืองมือในการวิจยัเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมลูเชิงสํารวจ  

ผลการศกึษาพบวา่  ในมมุมองของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพบวา่ปัญหาทีสง่ผลตอ่การ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตทีสุ ดคือ ความคาดหวงัของลกูค้าสงูตอ่การ ใช้งานอินเทอร์เน็ต ปัญหานีอาจ เกิด
จากการทีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตยงัไมมี่ความเข้าใจในการใช้งานชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ตร่วมกบั
ผู้ อืนจงึสง่ผลให้ลกูค้ามีความเข้าใจผิดตอ่บริการอินเทอร์เน็ต 

 สําหรับปัญหาที ได้รับเรืองร้องเรียนจากผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต มากทีสดุ คือ ปัญหาอินเทอร์เน็ต
ช้า ไมเ่ป็นไปตามทีระบไุว้ในโปรโมชนั 

 สาเหตขุองปัญหาความคบัคงัของชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ตในมมุมองของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต พบวา่สาเหตทีุสําคญัทีสดุสําหรับปัญหาความคบัคงัของชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต คือ 
การดาวน์โหลด P2P/Bittorent 

 ปัจจยัความต้องการทางการตลาด ปัจจยัการบริหารจดัการเครือขา่ย ปัจจยัด้านพฤตกิรรมการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตสง่ผลกระทบตอ่การบริหารนโยบายชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต และมีอิทธิพลตอ่การ
บริหารนโยบายชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต  ปัจจยัความต้องการทางการตลา ดมีผลตอ่การบริหาร
นโยบายชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ตเป็นลําดบัที 1 ปัจจยัการบริหารจดัการเครือขา่ยมีผลตอ่การบริหาร
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นโยบายชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ตเป็นลําดบัที 2 ด้านพฤตกิรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีผลตอ่การ
บริหารนโยบายชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ตเป็นลําดบัที 3 

ปัจจยัการบริหาร จดัการเครือขา่ย และปัจจยัด้าน การบริหารจดัการนโยบายชอ่งสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพของบริการ และมีอิทธิพลตอ่คณุภาพของบริการ โดยปัจจยัด้าน
การบริหารจดัการนโยบายชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต มีผลตอ่คณุภาพของบริการเป็นลําดบัที 1 ปัจจยั
การบริหารจดัการเครือขา่ยมีผลตอ่คณุภาพของบริการเป็นลําดบัที 2 

 ปัจจยัการบริหารจดัการนโยบายชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต และปัจจยัคณุภาพของบริการ
สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการบริหารจดัการเครือขา่ยชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต และมีอิทธิพลตอ่
คณุภาพการบริหารจดัการเครือขา่ยชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต โดยปัจจยัคุ ณภาพของบริการมีผลตอ่
คณุภาพการบริหารจดัการเครือขา่ยชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ตเป็นลําดบัที 1 ปัจจยัการบริหารจดัการ
นโยบายชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ตมีผลตอ่คณุภาพการบริหารจดัการเครือขา่ยชอ่งสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตเป็นลําดบัที 2 

 การประยกุต์ใช้กรอบแนวคดิ จากงานวิจยันี  (iBWQM) คือการหาจดุสมดลุร่ วมกนัของเงือนไข
เริมต้น ซงึประกอบไปด้วย  ความต้องการทางการตลาดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความสามารถใน
การบริหารจดัการเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และ พฤติกรรมของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต กบัผลลพัธ์ทีผู้
ให้บริการสามารถยอมรับได้ซงึประกอบไปด้วย การบริหารจดัการนโยบายชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต 
คณุภาพของบริการอินเ ทอร์เน็ต และคณุภาพการบริหารจดัการเครือขา่ยชอ่งสญัญาณอินเทอร์เน็ต 
เพือให้เกิดความเหมาะสมตอ่บริการอินเทอร์เน็ตทีสง่มอบให้กบัผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต จดุสมดลุทีได้
ออกมาจากการประยกุต์ใช้กรอบแนวคดิ iBWQM จะเป็นเสมือนเป้าหมายหลกัในการให้บริการ
อินเทอร์เน็ต และ เป็นภาพทีสามารถสือสารออกไปให้กบัผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเพือสร้างให้เกิดความ
เข้าใจทีดียิงขนึอยา่งมีเหตมีุผล ทรัพยากร ชอ่งสญัญาณ อินเทอร์เน็ตจะได้ถกูใช้งานได้อยา่งรู้คณุคา่
และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทกุภาคสว่น 
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Abstract 
 

This research study about “Internet Bandwidth Network Quality Management: The 

Case of Thai Internet Service Provider”. This paper addresses a current problem that occurs 

among Thai internet service providers with regard to bandwidth network quality 

management. We purpose the Internet Bandwidth Network Quality Management framework 

in order to improve a quality of internet bandwidth management. 

We use 3 research methods. First, Experimental Research by doing a field 

experimental research with commercial internet users (1,886 modems), who are subscribers 

of TOT IPSTAR (Internet Service by satellite). To observe the real internet user behavior, 

then, we establish our framework (iBWQM). Second, Qualitative Research by doing a depth 

interview with 5 internet service operation managers in order to make more complete in our 

iBWQM framework model. Finally, we do a quantitative research by doing a survey research 

with 229 samples, who working in internet service area in order to confirm our iBWQM 

framework.  

The result, Internet service provider view, the most problem in delivery internet 

service is a customer expectation of internet service. Oppositely, a slow speed is the most 

problem, which Thai internet user confronts.  Moreover, the root cause of internet bandwidth 

congestion today is traffic of peer-to-peer (P2P) or Bittorent protocol. 

Bandwidth Management Policy (BMP) and Quality of Service (QoS) are two 

antecedents of iBWQM. This paper investigates internet user behavior, marketing demand 

and network operation views in order to determine bandwidth management policy (e.g. 

quota management, scheduling and malicious management). The congestion of bandwidth 

is also analyzed to enhance Quality of Service (QoS). Moreover, the iBWQM framework is 

able to improve the quality of service and increase bandwidth utilization, minimize complaint 

rate concerns to slow speed, and provide network planning guidelines through Thai Internet 

services providers. 
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