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บทที ่1  
การวิจัยเชิงปฏิบัตกิาร และการวิจัยเชิงลึกในแต่ละพื้นที่ 

 

   หลกัการและเหตุผล 

   วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

   ระเบียบวิธีวิจัย 

   ผลที่คาดว่าจะได้รบัจากการวิจัย 

 

1.1 หลักการและเหตุผล (เพิ่ม Indicator Smart City และ Cross position & Function 
เพ่ิม SDGs) 

เนื่องจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยหลักการทั่วไปนั้นจะให้ความส าคัญกับเมืองทั้งในฐานะวัตถุที่
ศึกษา (Unit of Analysis) เพ่ือการสร้างองค์ความรู้ และในฐานะหน่วยหลักในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้วย
เหตุนี้การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะรวมไปถึงกับคัดเลือกระบบเทคโนโลยีที่
เหมาะสมให้กับเมืองจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยทางคณะวิจัยได้ให้ความส าคัญทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในภาพรวม เช่น แนวคิดพ้ืนฐานทางทฤษฎี , กระแสพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลง , ระบบเทคโนโลยีที่น่าสนใจ รวมไปถึงบริบทต่างๆ ด้าน Digital Landscape แล้ว คณะผู้วิจัย
ยังให้ความส าคัญด้านการให้ความรู้ความเข้าใจบนพ้ืนฐานของเงื่อนไขและสภาพปัญหาเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่
ด้วย เพราะแต่ละเมืองต่างก็เผชิญโจทย์ความท้าทายที่แตกต่างกัน และมีความสลับซับซ้อนของปัญหาที่
แตกต่างกันออกไป ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของแต่ละเมืองเองก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญ และออกแบบการวิจัยที่ทั้งมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการ
ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่มระหว่างเมืองต่างๆ กับคณะผู้วิจัยผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการออกส ารวจข้อมูลเชิงลึกภาคสนามผ่านกระบวนการส ารวจ และ
สังเกตการณ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของเมืองที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือท าการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา เมื่อ
ประสานองค์ความรู้จากการศึกษาทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันแล้วผลที่ได้รับคือข้อสังเกตและชุดของความรู้ที่ได้รับ
จากทั้งการศึกษาบนฐานของพ้ืนที่และการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบกลุ่มที่เมืองที่มีเงื่อนไขการพัฒนาที่แตกต่างกันน ามาแลกเปลี่ยนกัน ภายใต้การแนะน าของวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญ น ามาสู่การสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะส าหรับสร้างเป็น
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ข้อแนะน าเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะส าหรับผู้บริหาร และผู้ก าหนดนโยบาย ในขณะเดียวกันเมืองที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเองก็ได้รับประโยชน์ในรูปแบบของแนวคิดสร้างสรรค์ ( Idea) และแนวทางในการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม น าเอาไปปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาแผนแม่บท (Master Plan) โครงการน าร่อง (Pilot Project) 
และการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งต่างก็เป็นเครื่องมือที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการพัฒนาเมื องอัจฉริยะ
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งหมดนี้จึงน ามาสู่การเล็งเห็นความส าคัญของการท าการศึกษาตามโครงการนี้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 ในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

  (1) เพ่ือศึกษาและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเมืองด้วยแนวคิดเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) เพ่ือให้ความรู้และค าแนะน าเชิงวิชาการเรื่องการสร้างเมืองอัจฉริยะแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (3) เพ่ือเสนอรูปแบบและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเมืองด้วยแนวคิดเมือง
อัจฉริยะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 

1.2.2 ในส่วนของการลงพื้นที่ส ารวจ 

  (1) เพ่ือพัฒนาน าร่องเมืองต้นแบบในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
  (2) เพ่ือวางแผนกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความพร้อมและศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละเมือง ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน 
  (3) เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของแต่ละที่ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือจัดท าข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ ส าหรับการจัดท าแผนแม่บท 
  (4) เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติตามแผน Smart City ของปัจจัยต่างๆ และการออกแบบ
เทคโนโลยีที่ใช้น าร่องในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือสังเคราะห์ (Case-Bases Lesson) เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์
ความส าเร็จ 
  (5) เพ่ือจัดท ารายงานสรุปในรูปแบบของคู่มือในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารเมือง (Decision 
Maker Guidebook) ที่เหมาะสมกับความหลากหลายของเมืองในประเทศ 
 

1.3 ระเบียบวิธีวิจัย 

1.3.1 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ทางคณะวิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาจ านวน กลุ่มตัวอย่าง โดยได้จัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 
กลุ่มคือ กลุ่มตัวอย่างเมืองต้นแบบ และกลุ่มตัวอย่างเมืองคู่ขนานโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือการส ารวจ
ด้านศักยภาพความพร้อมต่อการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะทั้งในมิติของความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยี
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ที่เมืองมีอยู่เดิม , ความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน , ความพร้อมด้านวิสัยทัศน์การพัฒนา และความพร้อม
ด้านทรัพยากรของเมือง โดยที่กลุ่มเมืองต้นแบบมีความพร้อมในมิติต่างๆ เหล่านี้อย่างมีนัยส าคัญ ท าให้
สามารถมองเห็นแนวทางการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนเมืองคู่ขนานนั้นแม้จะ
ด้อยกว่าในด้านของความพร้อมในมิติต่างๆ แต่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่สังเกตเห็นได้ถึงศักยภาพในการพัฒนาให้มี
ความพร้อมในด้านต่างๆ เข้าใกล้เมืองต้นแบบ และอาจน าไปสู่การพัฒนาจนบรรลุเป้าหมายการเป็นเมือง
อัจฉริยะในอนาคต 

ตารางท่ี 1.3-1 รายช่ือกลุ่มตัวอย่างเมืองต้นแบบและกลุ่มตัวอย่างเมืองคู่ขนาน 

ด้าน ประเภทเมือง หน่วยงาน 

Smart Mobility 
เมืองวิจัยต้นแบบ เทศบาลนครขอนแก่น  

เมืองวิจัยคู่ขนาน ไม่มี 

Smart Tourism 

เมืองวิจัยต้นแบบ เทศบาลเมืองล าพูน 

เมืองวิจัยคู่ขนาน 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 

Smart Living 

เมืองวิจัยต้นแบบ 1. เทศบาลเมืองแสนสุข 

เมืองวิจัยคู่ขนาน 

1. เทศบาลต าบลเขาพระงาม 

2. เทศบาลนครเชียงราย 

3. เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

Smart Energy 

เมืองวิจัยต้นแบบ เทศบาลนครภูเก็ต 

เมืองวิจัยคู่ขนาน 
1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

2. เทศบาลต าบลวังดิน 

Smart Safety City 
เมืองวิจัยต้นแบบ 

1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

2. เทศบาลนครยะลา 

3. เทศบาลนครอุดรธานี 

เมืองวิจัยคู่ขนาน เทศบาลนครพิษณุโลก 

Smart Public 
Service 

เมืองวิจัยต้นแบบ เทศบาลนครนนทบุรี 

เมืองวิจัยคู่ขนาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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1.3.2 กระบวนการด าเนินการวิจัย 

(1) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   1.) คณะผู้วิจัยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าคัดเลือกเมืองกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฎิบัติการ 
   2.) ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

- Smart City Open House เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ ทั้งใน
กรอบความคิดท่ัวไปและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านต่างๆ 

- Smart City Workshop ครั้งที่ 1 เพ่ือให้ภาพรวมของการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ และให้กรอบความ
เข้าใจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตามความถนัดของผู้เชี่ยวชาญ 

- Smart City Workshop ครั้งที่ 2 เพ่ือให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการในฐานะที่ปรึกษาโครงการเฉพาะด้าน 

- Smart City Showcase เพ่ือให้ความเห็นต่อแผนปฏิบัติการสร้างเมือง
อัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาน าเสนอแผนงาน 

 3.) ด าเนินการถอดบทเรียนและสังคเราะห์องค์ความรู้เพ่ือจัดท ารายงานการวิจัย
ระดับสมบูรณ์ และเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
(2) การลงพ้ืนที่ส ารวจ 

1.) คณะผู้วิจัยจัดตั้งคณะวิจัยย่อย (City Research Team) ซึ่งมีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าเกี่ยวกับการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และการคัดเลือกเทคโนโลยีที่
จะน ามาใช้ 

2.) คณะวิจัยย่อยจะลงพ้ืนที่ส ารวจปัจจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และ
ทางเทคโนโลยีของเมือง รวมถึงสังเกตการณ์ขั้นตอนการท าจัดท าแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการจัดท าบทวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Area Base 
Report) 

3.) คณะผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ทั้งในมิติของการ
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนา และการวางระบบเทคโนโลยีน าร่องตามแนวทาง Smart City 
เพ่ือจัดท ารายงานเบื้องต้นในรูปแบบของการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา (Case-base 
Lesson Report) 

4.) คณะวิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการจัดท าบทวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Area Base Report) 
และการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา (Case-base Lesson Report) มาจัดท ารายงานสรุป
ในรูปแบบของ คู่มือในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารเมือง (Decision Maker Guidebook)  
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1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1.4.1  ผลในแง่ขององค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

  (1) คณะผู้วิจัยสามารถจัดท าบทวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Area Base Report) จากการลงส ารวจ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานทาเทคโนโลยีในพ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างแต่ละราย 
  (2) คณะผู้วิจัยสามารถจัดท ารายงานข้อสังเกตจากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา จากการ
ลงพื้นที่ให้ค าปรึกษาด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  (3) คณะผู้วิจัยสามารถจัดท ารายงานสรุปในรูปแบบของคู่มือในการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร
เมือง (Decision Maker Guidebook) บนพ้ืนฐานข้อมูลจากบทวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ และการถอดบทเรียนจาก
กรณีศึกษา 

1.4.2  ผลในแง่ของสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการจะได้รับ 

  (1) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐาน และ
แนวทางพลวัตร (Trend) เกี่ยวกับ Smart City และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้รองรับ 
  (2) กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาเมืองตามแนวทาง Smart City  
  (3) กลุ่มตัวอย่างได้รับแนวคิดสร้างสรรค์ ( Idea) ไปใช้ประกอบการก าหนดเป้าหมายของ
เมือง และการวางแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเมืองตามแนวทาง Smart City และการออกแบบโครงการน าร่อง
เพ่ือการพัฒนา Smart City 
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บทที ่2  
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ 

 

  เมืองอัจฉริยะ : แนวคิดเบือ้งต้น      

 ทบทวนแนวคิดว่าดว้ยเมืองอัจฉริยะ 

 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบนพื้นฐานของสภาพปัญหา - เงื่อนไขของพื้นที ่และรองรับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

 

2.1 เมืองอัจฉริยะ : แนวคิดเบื้องต้น 

แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นั้นได้มีการให้ค าจ ากัดความเอาไว้อย่าง
แตกต่างหลากหลายในรายละเอียด อย่างไรก็ตามค าอธิบายเกี่ยวกับ Smart City ที่แตกต่างหลากหลายนั้นก็
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน คือ  

1. เป็นแนวการบริหารจัดการที่ครอบคลุมในทุกมิติและขั้นตอนของการบริหารจัดการเมืองตั้งแต่
ขั้นตอนของการก าหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาเมือง , การวางแผนยุทธศาสตร์ , การวางแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือบรรลุยุทธศาสตร์ , การออกแบบระบบ – เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและด าเนินการ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งระบบดังกล่าว , การซ่อมบ ารุงและปรับปรุงระบบ , การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ
สอดรับกับระบบ ไปจนถึงการวัดและประเมินผล   

2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการให้บริการ 
หรือปฎิบัติงานของเมือง จะสังเกตได้ว่าค าอธิบายในส่วนนี้จะให้ความส าคัญทั้งใน มิติด้านประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ได้แก่ ประเด็นด้านต้นทุนปฏิบัติงาน (Operation Cost) , การใช้งานทรัพยากร และการ
โยกย้ายทรัพยากร (Resource Management & Allocation) , อัตราก าลังของทรัพยากรบุคคล รวมถึง
ทรัพยากรด้านเวลาและค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ซึ่งกระทบโดยตรงกับผู้รับบริการ – รับผลจาก
นโยบายของเมือง เป็นต้น และยังค านึงถึงประเด็นด้านประสิทธิผล (Outcome) ได้แก่ ประเด็นด้านคุณภาพ
โดยรวมของการให้บริการ (ซึ่งดูได้จากตัวชี้วัดการให้บริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ) , 
ประเด็นด้านความครอบคลุมและทั่วถึงของการให้บริการ , ประเด็นด้านความครอบคลุมด้านประเภทของ
บริการ เป็นต้น 

3. ค าอธิบายยังให้ความส าคัญกับบทบาทของโครงสร้างพ้ืนฐานชนิดใหม่ที่เรียกว่าโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Technology & Communication Infrastructure) 
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ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญให้เมืองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 2 ประการข้างต้น คือ การยกระดับคุณภาพชีวิต 
, การให้บริการ และปฎิบัติงานของเมือง (มิติด้านประสิทธิผล) และ การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ 
และปฏิบัติงานของเมือง (มิติด้านประสิทธิภาพ) ซึ่งทุกค าอธิบายนอกจากจะชี้ให้เห็นความส าคัญของโครงสร้าง
พ้ืนฐานส่วนนี้แล้ว ยังให้ความส าคัญกับการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร หรือโดยเนื้อแท้ก็คือ โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการจัดการข้อมูล-สารสนเทศ (Data – 
Information System) เข้ากับการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ (Physical Infrastructure) อาทิ ระบบ
สาธารณูปโภค , ระบบระวังและป้องกันสาธารณะภัย , ระบบป้องกันอาชญากรรม ฯลฯ รวมไปถึงต้องบูรณา
การเข้ากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเดิมที่เมืองมีอยู่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากล าพังโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน ICT หรือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล และการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพียงอย่างเดียวไม่อาจท า
ให้เมืองบรรลุเป้าหมายทั้งสองข้อที่กล่าวถึงข้างต้นได้  นอกจากนี้ยังช่วยให้เมืองสามารถก้าวข้ามข้อจ ากัด 
(Limitation) บางประการที่ไม่สามารถก้าวข้ามได้ (หรือก้าวข้ามได้แต่ต้องใช้ต้นทุนสูงมาก) เพ่ือเปิดโอกาส
ใหม่ๆ ของการพัฒนาและด าเนินงานของเมือง  

กล่าวโดยสรุป แนวคิด Smart City คือแนวคิดในการวางการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในทุกมิติ 
ขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุผลเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน – และการ
ให้บริการ 2. การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการด าเนินงานของเมือง โดยอาศัยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และเครื่องมือด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารบูรณาการเข้ากับ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุผลดังกล่าว และก้าวข้ามข้อจ ากัด (Limitation) ของเมือง 
เพ่ือเปิดใหม่ๆ ของการพัฒนาและด าเนินงานของเมือง 
 

2.2 ทบทวนแนวคิดว่าด้วยเมอืงอัจฉริยะ 

 องค์ประกอบของ เมืองอัจฉริยะ 
 หากวิเคราะห์อย่างละเอียดจะสังเกตได้ว่าแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้นจะสัมพันธ์กับทุกๆ ภาค
ส่วนของเมือง โดยจะสัมพันธ์กับภารกิจหน้าที่ (Function) ด้านต่างๆ ของเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะโดย
เนื้อแท้แล้วก็คือแนวทางในการบริหารจัดการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปรับใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ และ
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการ แก้ไขปัญหา และพัฒนาต่อยอดนั่นเอง 
 
องค์ประกอบของระบบ Smart City ตามแนวคิดของ IBM 

บริษัท IBM ได้วิเคราะห์อนาคตของเมืองว่า เมืองอัจฉริยะ (Smart city) ทุกระดับจะใช้ประโยชน์จาก 
เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่จะเปลี่ยนระบบการด าเนินงานและ
การให้บริการ การแข่งขัน ระหว่างเมืองที่จะมีดึงดูดใจประชาชนกลุ่มใหม่ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจและ
นักท่องเที่ยว และยกระดับให้บริการที่มีคุณภาพสูงของชีวิตและภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง i โดยเมือง
อัจฉริยะตามค าอธิบายของ IBM จะประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วนดังนี้  
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1.) Planning and Management เป็นการวางแผนพัฒนาและการใช้ทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อาท ิ

 -Public Safety มีระบบตรวจจับเฝ้าระวังความปลอดภัย มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านความปลอดภัย อาทิข้อมูลจากกล้องวงจรปิดได้แบบเป็น 

ปัจจุบัน (Real-time) เพ่ือสามารถสั่งการแก้ไขได้ทันท ี
 -Government and Agency Administration หน่วยงานของรัฐสามารถน าเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาประกอบการบริหารจัดการการให้บริการ และยกระดับการให้บริการ 
 -City Planning and Operations น าเทคโนโลยี สารสนเทศมาประกอบการจัดการวางผัง

เมือง การวางแผนรับมือการขยายตัวของเมือง และเชื่อมโยงเข้ากับระบบปฏิบัติการของเมืองที่มีอยู่เดิม 
 -Buildings น าเทคโนโลยี สารสนเทศมาประกอบการจัดอาคาร และการจัดการพลังงาน

ภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.) Infrastructure น าเทคโนโลยี สารสนเทศมาปรับใช้กับการจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐาน การ

คมนาคมขนส่งและระบบสื่อสารเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ  
 -Energy น าเทคโนโลยี สารสนเทศมาปรับใช้กับการจัดสรรพลังงานในเขตเมือง และการผลิต

พลังงานให้เพียงพอ และไม่ล้นเกิน 
 -Water น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้กับการผลิตและจัดสรรน้ าประปา ระบบระบาย

น้ า และบริหารจัดการน้ า ซึ่งรวมไปถึงระบบป้องกันสาธารณะภัยทางน้ าด้วย 
 -Environmental น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน และลด

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนด้วย 
3.) People อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต ยกระดับการให้บริการ

ประชาชน และอ านวยความสะดวกกับประชาชนด้านข้อมูลข่าวสาร 
 -Social Programs อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพ้ืนฐานการวางแผนโครงการพัฒนา

สังคม และส่งเสริมชุมชนได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 
 -Smarter care อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือยกระดับการให้บริการ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะสุข  
 -Smart Education ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  
 

องค์ประกอบของระบบ Smart City ตามมาตรฐาน ISO/IEC JTC1 
 ISO/IEC JTC1 ได้ให้ความหมายของเมืองไว้ว่า ความฉลาดของเมือง (Smartness of a city) คือ
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด ประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งต้องอาศัยการท างานในลักษณะบูรณาการและเชื่อมโยง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการท างาน, 
ลดข้อจ ากัดในการท างาน และส่งเสริม การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของเมือง 
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 โดยเมืองอัจฉริยะตามตามมาตรฐาน ISO/IEC JTC1 มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  
 
 1.) มีการเก็บรวบข้อมูลการขยายตัวของเมือง 
 2.) ระบบการบริหารงานของเมืองควรจะมีลักษณะบูรณาการ 
 3.) มีการเก็บข้อมูลของเมืองจากหลายแหล่ง 
 4.) มีช่องทางการน าเสนอข้อมูลที่หลากหลายตามกลุ่มผู้ใช้งาน ซึ่งจะต้องเข้าถึงได้ง่ายและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 5.) การเก็บข้อมูลของเมืองต้องมีการให้รายละเอียด และมาตรวัดที่ชัดเจน และมีการเข้าถึงข้อมูลแบบ
เป็นปัจจุบัน (Real-time) เพ่ือหน่วยงานบริหารจัดการเมืองเกิดการรับรู้แบบเป็นปัจจุบัน (Real-time 
Knowledge) 

6.) อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic) ประกอบในระบบการตัดสินใจทางนโยบาย (Decision 
Making System) โดยฝ่ายบริหาร และฝ่ายนโยบายของเมือง 

7.) มีความยิดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีส
เถียรภาพ น่าเชื่อถือ ไม่ถูกแทรกแซงได้โดยง่าย และท่ีส าคัญคือจะต้องมีประสิทธิภาพ 

8.) มีการบูรณาการระบบ และโครงสร้างพื้นฐานในด้าน Digital หรืออีกนัยหนึ่งก็คือโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร – โครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
เข้ากับระบบการท างาน และโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
 
แบบจ าลองของเมืองอัจฉริยะ 
 แบบจ าลองของเมืองอัจฉริยะอาจแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

แบบจ าลองอย่างง่าย (Simple models)  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ มุ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัวแสดงที่ต้อง

ด าเนินการร่วมกัน แบบจ าลองนี้พยายามอธิบายให้เห็นถึงกระบวนการท างานของเมือง จัดหมวดหมู่ตาม
ภารกิจหน้าที่ ความสัมพันธ์ในการท างานของแต่ละตัวแสดงเพ่ือให้เห็นภาพโดยรวม 

แบบจ าลองที่ซับซ้อน (Complex models)  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายถึงองค์ประกอบของระบบเมือง ทั้งหมดลงไปในรายละเอียด ทั้งผู้มีส่วนได้เสีย 

รูปแบบกิจกรรม ความสัมพันธ์ และผลลัพธ์อ่ืนๆ โดยจะลงลึกไปถึงรายละเอียดด้านองค์ประกอบของแต่ละ
ระบบ , การท างานของแต่ละระบบ , ศักยภาพและข้อจ ากัด รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบในภารกิจ
หน้าที่ที่คาบเก่ียวกัน 
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2.3 ทบทวนแนวคิดว่าด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องคือการ
ส ารวจต าแหน่งแห่งที่ของการพัฒนาของด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ว่า ณ ปัจจุบันนั้นระดับ
ของการพัฒนาของประเทศไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทยอยู่  ณ จุดไหน ใน
อดีตเรามีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบใด ในกระบวนการพัฒนาแต่ละช่วงเวลาเกิดพลวัตรการเปลี่ยนแปลง
เช่นใด และประสบกับสภาพปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้างในกระบวนการพัฒนา 

ด้วยเหตุนี้ การทบทวนแนวนโยบาย และแนวการพัฒนาของประเทศไทยสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบันด าเนินการพัฒนาไปในรูปแบบใด และแนวนโยบายมีพลวัตรอย่างไรจึงมีความส าคัญ โดยเรา
สามารถวิเคราะห์ประเด็นข้างต้นได้ใน 3 มิติคือ  

1. หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน (กลุ่มธุรกิจและหน่วยงานวิจัยและพัฒนาที่ส าคัญ) ใน 
ฐานะตัวแสดงที่มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 

2. แนวนโยบายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่มีความส าคัญ 
3. พลวัตรการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ และปัจจัยเชิงสาเหตุที่ก่อให้เกิด    

พลวัตรการเปลี่ยนแปลง 
หากเราสามารถวิเคราะห์ทั้ง 3 มิติข้างต้นได้อย่างครบถ้วนจะช่วยให้เราสามารถท าความเข้าใจประเด็น

ที่มีความส าคัญ 2 ประเด็นคือต าแหน่งแห่งที่ของการพัฒนาในปัจจุบัน และการถออดบทเรียนด้านปัจจัยเชิง
สาเหตุที่น ามาสู่พลวัตรการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 

 
2.3.1 ภาพรวมของแนวนโยบายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในประเทศไทย และประเด็นปัญหา 
 
หากส ารวจแนวนโยบายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในปัจจุบันจะพบว่าเป็นแนวคิดการพัฒนาที่เสมือน

หนึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาใหม่ที่เพ่ิงได้รับความสนใจโดยภาครัฐทั้งในระดับรัฐบาลกลางซึ่งน าโดยรัฐบาล คสช. 
และในระดับพ้ืนที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ และเล็งเห็นความส าคัญต่างมุ่งให้ความสนใจ 
นอกจากนี้หากวิเคราะห์ในมุมของเอกชน จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการเอกชนที่ท าธุรกิจด้านระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ-โทรคมนาคม และผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจด้านการจัดจ าหน่ายและติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีต่างให้ความสนใจเจาะตลาดการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับจังหวัด และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาสู่การขยายตัวของเม็ดเงินด้านการค้าการลงทุนในตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโทรคมนาคมอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามจากการทบทวนแนวนโยบายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะของประเทศไทยนั้น จะเห็นว่าแม้
แนวคิดเมืองอัจฉริยะอาจจะเป็นแนวคิดที่ถูกหยิบยกมาให้ความส าคัญไม่นานมากนัก แต่แนวการพัฒนา
ประเทศ และพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นแนวทางการพัฒนาที่ได้รับ
ความสนใจมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ผ่านการออกแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับ
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ที่ 2 ปีพุทธศักราช 2552 – 2556 ซึ่งสอดคล้องกับแนวการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559) ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของระบบ
เศรษฐกิจดิจิตอล ละการเพิ่มมูลค่าตลาดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย  

การพัฒนาในทางปฏิบัตินั้น ประเทศไทยอาศัยกลไกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานร่วมภาครัฐ -
เอกชน เป็นตัวแสดงหลักในการขับเคลื่อนนโยบายทั้งในระดับชาติ และระดับภูมิภาค (จังหวัด)  อย่างไรก็ตาม
เมื่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศโยภาพรวมเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับแนวคิดการพัฒนาที่ยึดโยงกับ
เงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ หรือที่เรียกกันว่าแนวการพัฒนาบนพ้ืนฐานของพ้ืนที่ (Area based development) 
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยที่มีศักยภาพจึงเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาสู่เมือง
อัจฉริยะบนพ้ืนฐานของปัญหาและเงื่อนไขการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาในระดับชาติและ
ระดับจังหวัด เนื่องจากการพัฒนาในระดับชาติ และระดับจังหวัดนั้นมีข้อจ ากัดที่ส าคัญคือเป้าประสงค์หลักใน
การพัฒนานั้นมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับชาติ และระดับจังหวัด อาทิ การยกระดับมูลค่าเพ่ิม
ของพ้ืนที่ ประโยชน์ด้านความมั่นคง ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทบวง 
กรมที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งยุทธศาสตร์เหล่านี้อาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่อย่างตรงจุด 
เนื่องจากเป็นโจทย์ยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะตอบโจทย์ความต้องการแบบกว้างๆ ไม่ได้มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะของ
แต่ละพ้ืนที่อย่างเฉพาะเจาะจง 

ด้วยเหตุนี้ภาพรวมของต าแหน่งแห่งที่การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในกรณีของประเทศไทยจึงเห็นได้ชัดว่า
เกิดการพัฒนาทับซ้อนเป็นสองระดับคือ  

1. การพัฒนาในระดับชาติ และระดับภูมิภาค (จังหวัด) ที่ได้รับการผลักดันโดยรัฐบาล และหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาในระดับพื้นท่ีน าโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา และ 
เห็นว่าการพัฒนาในระดับชาติ – ภูมิภาคไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ 

 
หากสังเกตเปรียบเทียบกับการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศจะ

เห็นความแตกต่างจากกรณีของประเทศไทยได้อย่างชัดเจน โดยในกรณีของต่างประเทศนั้นแม้การพัฒนาจะ
แยกออกเป็นสองระดับเช่นเดียวกัน แต่การพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและเงื่อนไข
เฉพาะนั้นได้รับการให้ความส าคัญมาตั้งแต่แรกเริ่มของกระบวนการพัฒนา โดยได้รับการผลักดันอย่างเป็น
รูปธรรมโดยรัฐบาลกลาง โดยการออกแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในระดับพ้ืนที่นั้นกระท า
พร้อมกับการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ และระดับกลุ่มพ้ืนที่ (ใกล้เคียงกับจังหวัดในกรณีประเทศ
ไทย) แผนยุทธศาสตร์ทั้งสองระดับจึงมีลักษณะที่สอดประสานซึ่งกันและกัน และมีลักษณะการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่เกื้อหนุนกัน  

นอกจากนี้หากวิเคราะห์ในมิติของตัวแสดงจะเห็นว่าในกรณีของต่างประเทศที่หยิบยกมาศึกษานั้นจะมี
การจัดตั้งองค์กรกลางที่มีหน้าที่ดูแลด้านการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะเป็นการเฉพาะ ซึ่งองค์กรเหล่านั้นให้
ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือกับตัวแสดงในพ้ืนทั้งที่เป็นหน่วยงานรัฐอย่างหน่วยงานบริหารจัด
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การเมือง และกลุ่มธุรกิจเอกชน อาทิ กลุ่มบริษัทห้างร้านในพ้ืนที่ หอการค้า และหน่วยงานวิจัยในระดับพ้ืนที่
เช่นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้นแม้จะมีการจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมาดูแลด้าน
การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะเป็นการเฉพาะ แต่ยังไม่เห็นการสร้างความร่วมมือในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเมือง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ทั้งนี้ประเมินบนฐานคติที่ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยบริหารราชการที่สัมผัสกับพื้นที่มากท่ีสุด และสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมได้มากท่ีสุด  

 
2.3.2 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 

2.3.2.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ การวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจกรรมเก่ียวกับเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสาร การอตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอนตามที่มีกฎหมาย ก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
พันธกิจ   
1. เสนอแนะนโยบายและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร การ 
อุตุนิยมวิทยา การสถิติ และการเตือนภัยพิบัติ  
2. พัฒนาและบริหารจัดการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศ ไปสู่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและ 
ประสิทธิภาพ  
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ด้วยการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และข้อมูลสถิติ ในทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ถูกต้องเหมาะสม  
4. ส่งเสริม สนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ และ 
มูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
5. ส่งเสริมและพัฒนาการอตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยพิบัติอย่างบูรณาการ ให้มีประสิทธิภาพ                  
ทันต่อเหตุการณ์  
6. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ 
เศรษฐกิจดิจิทัล  
 
ยุทธศาสตร์  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559-2562 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาฐานรากเพ่ือเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ ICT เพอบริหารจัดการอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัย 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
 
โดยมีส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส านักงานพัฒนาธรกรรมอเล็กทรอนิกส์อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสาร 
 
2.3.2.2 ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA 
 

SIPA เป็น หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรี วาการกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร   โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงานตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงาน ซึ่งส านักงานจะต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงาน ที่ก าหนด
ไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
วางแผนและก าหนดนโยบายด้านการ   
• พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี สารสนเทศและการ 
สื่อสารส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
ของประเทศ การพัฒนาบุคลากร การตลาด การลงทุน กระบวนการผลิต และการให้บริการที่ได้ 
มาตรฐานสากลรวมถึงการสร้างแรงจูงใจ ในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์โดยการ 
เสนอแนะมาตรการ ทางด้านภาษี และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ต่อคณะรัฐมนตรี  
• สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดให้มีกฎ ระเบียบ และมาตรการ ที่จ าเป็นต่อ 
การส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองและจัดให้มีกฎ ระเบียบ และมาตรการ 
ที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์เป็นหน่วยงานหลักในการ ประสานงานและแก้ปัญหา 
เกี่ยวกับการด าเนินการทางด้าน อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้มีบริการแบบ เบ็ดเสร็จ  
 
พันธกิจ  
1. ส่งเสริม การเงิน การลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ 
2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเศรษฐกิจหลัก 
ของประเทศ 
3. พัฒนา ศักยภาพบุคลากร ด้านซอฟต์แวร์ ให้ มีทักษะ ที่ สูงและตรง กับความ ต้องการของ 
ผู้ประกอบการ ซอฟต์แวร์ในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 
4. การส่งเสริมให้ธรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ในประเทศใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหาร 
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จัดการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพธุรกิจ 
5. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทั้งด้านการตลาดและการพัฒนาซอฟต์แวร์/บริการซอฟต์แวร์ ระหว่าง 
ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทยกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ต่างชาติ 
6. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์และผลักดันให้เกิด การน าผลงานวิจัย 
มาต่อยอดทางธุรกิจ 
7. ส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์ที่คิดค้นโดย 
ผู้ประกอบการไทย และให้บริการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ 
 
2.3.2.3 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA 
           ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้สร้างแนวทางในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
โครงการนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เป็น
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) บนฐานความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ  
NIA. ตระหนักเป็นอย่างดีวา ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ “นวัตกรรม” เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ประกอบด้วยปัจจัยด้านความเป็นผู้ประกอบการ และปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีดังนั้น NIA. ก าหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด 
(Open 
Innovation) โดยการน าองค์ความรู้จากหน่วยงานวิชาการทั้งหมดทั้งในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้
และเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านเครือข่ายธรกิจ
นวัตกรรม เพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมของประเทศ 
 
พันธกิจ 
           NIA  มีพันธกิจในการ “ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเร่งรัดให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในภาคการผลิต 
ภาครัฐ 
และภาคสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” ภายใต้การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
          1. ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยการวิเคราะห์และประเมินสถานภาพของอุตสาหกรรมและศักยภาพของ
นวัตกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 
          2. เชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจอย่างบูรณาการ โดยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการและ
การเงิน 
และเป็นหุ้นส่วนพันธมิตรในการด าเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การสร้างให้เกิด 
“ระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ” ขึ้นโดยเร็ว 
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          3. สนับสนุนด้านวิชาการและการเงิน เพ่ือช่วยการพัฒนาโครงการในระยะหลังการวิจัยและ
พัฒนาหรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดท า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการ หรือโรงงานน าร่อง การทดสอบในกระบวนการผลิตจริง เพ่ือการวิเคราะห์
และประเมินทางการตลาดและการจัดท าแผนธุรกิจ เป็นต้น 
          4. สนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคนิคและการบ ริหารจัดการ ได้แก่ การจัด
จ้างผู้เชี่ยวชาญ การจัดการประชุมและสัมมนา และการพัฒนาความใฝ่รู้ 
          5. ส่งเสริมเพ่ือสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม
ทั้งในระดับอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชนทั่วไป 
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน 
         NIA ได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของตนเองไปสู่องค์กรเพ่ือการสนับสนุนธุรกิจอย่างจริงจัง 
ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ NIA ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดการสร้างระบบการสนับสนุนภาคเอกชน
ที่เหมาะสม การสร้างความตื่นตัวของการพัฒนานวัตกรรมส าหรับประเทศไทย รวมถึงมุ่งหวงให้เกิดการ
พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติที่ยั่งยืน ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของ
ประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม กลยุทธ์การด าเนินงานของ NIA จึงประกอบด้วย 3 แผนหลัก 6 แผนงาน 
ได้แก่ 
          1. แผนยกระดับนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 1 การพัฒนาโครงการ
นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ( Strategic Innovation Programme) ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ ( 
new wave industry) เพ่ืออนาคต ประกอบด้วย อตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics 
Industry) และธรกิจเกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture Business) แผนงานที่ 2 การพัฒนา
โครงการนวัตกรรมรายอุตสาหกรรม (Sectoral-Industry Innovation Programme) โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจชีวภาพ (Bio-Business) กลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐ
นิเวศ (Eco-Industry) และกลุ่มการออกแบบและการแก้ไขปัญหา (Design & Solutions) 
          2. แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 3 การพัฒนา
ความใฝ่รู้ได้แก่ การฝึกอบรมสัมมนาและหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมในมหาวิทยาลั ยต่างๆ   และ
แผนงานที่ 4  การส่งเสริมความส าเร็จด้านนวัตกรรม เช่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ และรางวัล
นวัตกรรมขาวไทย เป็นต้น ซึ่งแผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมนี้จะเป็นการสร้างทุนทางสังคม (social 
capital) โดยตรง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง เพราะการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม
ให้แพร่หลาย จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทั้งในภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ในการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตด้วยฐานความรู้ เพ่ือปรับตัวไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกบนพ้ืนฐาน
ของนวัตกรรม 
          3. แผนสร้างองค์กรและระบบนวัตกรรม ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ แผนงานที่ 5 การพัฒนา
องค์กรนวัตกรรม และแผนงานที่ 6 นโยบายและระบบนิเวศนวัตกรรมแห่งชาติ ระบบบริหารจัดการ
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ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการก่อสร้าง “อุทยานนวัตกรรม ( Innovation Park)” ซึ่งแผนงานพัฒนา
องค์กรนวัตกรรมจะประกอบด้วยระบบการบริหารส านักงาน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งภายใน 
NIA เองในการเป็นองค์กรน าเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศในเชิงระบบแผนกลยุทธ์
ดังกล่าวพบว่าแผนทุกแผนจะมีส่วนสนับสนุนซึ่งกนและกันและมีความสอดคล้องกัน โดยมีเป้าหมายใน
การสนับสนุนและพัฒนาโครงการนวัตกรรม การส่งเสริมความรู้และความตื่นตัว ตลอดจนการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านนวัตกรรมของประเทศ 
 
2.3.2.4 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and 
Computer Technology Center, NECTEC)  
 

  NECTEC เป็นหน่วยงานภายใต้สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมี
หน้าที่หลักในการดาเนินการวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐ รวมถึงการบริการเพ่ือพัฒนา 
เสริมสร้างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคมสารสนเทศ  
 
วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรวิจัยที่ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือสร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ มีความ
เป็นเลิศ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนภูมิภาค  
 
พันธกิจ  
ด าเนินการวิจัย พัฒนา ออกแบบ วิศวกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภายในประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของประเทศ  
 
กลยุทธ์การด าเนินงาน  
1. สร้างความแตกต่างของผลงานและการประยุกต์ใช้งานก่อนนาไปสู่ความเป็นเลิศในด้านนั้น  
2. ให้ความส าคัญกับโครงการภายใต้ Flagship ของเนคเทค ได้แก่ Smart Health, Smart Farm, 
Digitized Thailand และ Smart Service  
3. ริเริ่มให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะมีความส าคัญในอนาคตในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  
4. สื่อสารกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทั้งระดับนโยบาย ระดับผู้รับประโยชน์ (Stakeholder) และ
ระดับองค์กร 
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ภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
 
1. ด าเนินการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมจากระดับห้องปฏิบัติการถึงขั้นโรงงานต้นแบบ ทั้งในด้านการ
สร้างขีดความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
2. วิเคราะห์ สนับสนุน และติดตามประเมินผลโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมของภาค รัฐ 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเพ่ือสร้างความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  
3. ร่วมให้บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของ
อุปกรณ์ การให้บริการข้อมูล และการให้คาปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4. ร่วมจัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งให้คาปรึกษาทางวิชาการ  
5. ส่งเสริมและจัดให้มีความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและนักวิชาการในสถาบันและหน่วยงานต่างๆทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  
6. สนับสนุน ประสานงาน และดาเนินการด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือกระตุ้นการ
นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ 
 
2.3.3 การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 
  จากการวิเคราะห์ตัวแสดงส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะข้างต้นจะเห็นได้ ว่า 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือกระทรวง ICT เป็นตัวแสดงที่มีความส าคัญมากใน
กระบวนการพัฒนา เนื่องจากมีบทบาทส าคัญทั้งในด้านการถ่ายทอดนโยบายจากรัฐบาลกลางสู่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบของการก าหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนแม่บท ICT) ซึ่ง
เป็นแนวทางหลักที่ก าหนดแนวการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐซึ่งแน่นอนว่า
ครอบคลุมไปถึงแนวการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะเนื่องจาก การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะมีหัวใจส าคัญอยู่ที่
การวางรากฐานด้านระบบเทคโนโลยี และการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการเมือง 
 โดยแนวนโยบายของกระทรวง ICT ที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
ประกอบด้วย 
 
2.3.3.1 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 -2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทา กรอบนโยบาย
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศ (ICT 2020) ซึ่งสานักงานฯ อยู่
ภายใต้การกากับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานฯ 
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและกาหนดกรอบใน การจัดทาแผน และนากรอบนโยบายดังกล่าวมาเป็นแนวทางใน
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การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งกรอบนโยบาย ได้มีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ออกเป็น 7 
ยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 

  1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือการสื่อสารรูปแบบ
อ่ืนที่เป็น Broadband ให้มีความทันสมัย มีการกระจาย อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย 
สามารถรองรับความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ 

  2) พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันรวมถึงพัฒนาบุคลากร ICT ที่มี ความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล 

  3) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรม ICT เพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ การเปิดการค้าเสรี และประชาคมอาเซียน 

  4) ใช้ระบบ ICT เพ่ือสร้าง นวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชน
และธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความ มั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 

  5) พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิตให้สามารถถึง
ตนเองและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

  6) พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ICT เพ่ือลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและ สังคม โดย
สร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะสาหรับประชาชนทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงค์ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและ
บริการสาธารณสุข 

  7) พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สานักงาน ฯ จะต้องมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบาย
ดังกล่าว และเป็น กาลังส าคัญในการผลักดันกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 
2.3.3.2 แผนปฏิบัติการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2557 - 2560)  

  ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับกระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับหน่วยงานในสังกัดภายใต้กระทรวง เพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการของกระทรวง ร่วมกันซึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ จะต้องด าเนินการตามที่ได้มีการ
ก าหนดแผนไว้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ กระทรวง ฯ โดยได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้ทันสมัย  
- ส่งเสริมและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบ/เครือข่ายศูนย์บริการ 
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- พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศภาครัฐให้มีมาตรฐานสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการนา ICT ไปใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่าง 
บูรณาการและยั่งยืน  
- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT ในการบริหารจัดการและบริการของภาครัฐ  
- สร้างความตระหนัก ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ ICT ของทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
และ ผู้สูงอายุ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ  
- พัฒนา ส่งเสริม และสร้างความเชื่อม่ันในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับทุกภาคส่วน  
- พัฒนาการใช้ ICT ในการป้องกันและปราบปรามและสืบสวน สอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  
- พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่ภาคเอกชนและประชาชนในอ านาจหน้าที่ของข้าราชการต ารวจและ 
พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรม ICT เพ่ือแข่งขันได้ในระดับสากล  
- ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ICT  
- สร้างกลไกในการผลักดันให้ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ ICT ไทยมีมาตรฐานสากล  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม ICT ไทย  
- ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร/ผู้ประกอบการด้าน ICT ไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ/หรือ ตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ICT  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน/ กิจกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนานโยบายด้าน ICT และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  
- พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แผน กฎหมายและมติ ครม. กฎระเบียบ มาตรการให้ทันต่อเทคโนโลยี
และมีความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนมีการบังคับใช้และนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้าน ICT มีความรู้ความสามารถในระดับมาตรฐาน สามารถใช้ ICT ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ส่งเสริมการดาเนินงานด้าน ICT ในเวทีระหว่างประเทศ  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  
- สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
- พัฒนาปรับปรุง ปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในองค์กร  
- ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพ ICT เพ่ือการบริหารจัดการอุตุนิยมวิทยาและการเตือน
ภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 
- ส่งเสริมการน าระบบ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ และการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาและการ
เตือนภัยพิบัติ  
- พัฒนาระบบการเฝ้าระวังการพยากรณ์อากาศ การจาลองสถานการณ์ เพ่ือการเตือนภัยให้มี
ประสิทธิภาพ  
- พัฒนาระบบสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลไปสู่ผู้ใช้บริการให้สามารถใช้งานได้ทั้งภาวะปกติและภาวะ
วิกฤต  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยพิบัติแก่
ประชาชน  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกซ้อมเพ่ือเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ  
   
2.3.4 แนวนโยบายประเทศไทยอัจฉริยะ Smart Thailand 
 

  โครงการ Smart Thailand ได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน จากยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) และแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556)  ได้วางแนวทางหลักในการ
พัฒนา ICT ของประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ทั่วประเทศ และพัฒนาบริการภาครัฐผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดโครงการที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  ในการริเริ่มและผลักดัน โดยมีหน่วยงานหลัก 
คือ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ในการจัดท าโครงการ Smart 
Province (จังหวัดอัจฉริยะ) ขึ้น (ซึ่งเป็นต้นแบบของ Smart City) โดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ภายใต้
แนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ Smart Thailand ซึ่งประกอบไปด้วย Smart Network, Smart 
Government และ Smart Business โดยในระยะแรกของโครงการนี้ได้ก าหนดให้จังหวัดนครนายก
เป็นต้นแบบของจังหวัดที่จะด าเนินการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “Smart 
Province” เนื่องจากความเหมาะสมของขนาดพ้ืนที่จังหวัดและความพร้อมทั้งด้านสถานที่ราชการ 
สถานที่ท่องเที่ยว การเกษตร และจะขยายผลไปสู่จังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป โดยส าหรับแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.2552-2556)  

สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
  1) วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand)” 
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  2) พันธกิจ พัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ พัฒนาโครงข่ายสารสนเทศ
และการสื่อสารความเร็วสูง พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิ
บาล 
 3) วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมปริมาณและศักยภาพของก าลังคน เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต เพ่ือเสริมสร้าง
ความ 
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
  4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาก าลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ ICT ของประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล (National ICT 
Governance) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลใน
การบริหารและบริการของภาครัฐ (e-Governance) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืน 
  โดยมีการจัดท าโครงการ Smart Thailand  ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1. กิจกรรม Smart City หรือ Smart Province ซึ่งได้ด าเนินการน าร่องที่จังหวัดนครนายก 
โดยจะท าให้เกิดการบริหารงานราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
ประชาชนในระดับท้องถิ่น 
  2. กิจกรรม Smart Citizen Info. (การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้
ประโยชน์จากบัตรประจ าตัวประชาชน) ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จาก Smart Card ตามนโยบายของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) โดยเป็นระบบที่จะช่วยให้น าบัตรประชาชนแบบ 
Smart Card มาใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้ 
 
เป้าหมายโครงการ Smart Thailand  
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  1) ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการและ
สนับสนุนความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ รวมถึงข้อมูลสิทธิที่ตนพึงได้รับจากบริการภาครัฐผ่านบัตร
ประจ าตัวประชาชน (Smart Card) ผ่านศูนย์บริการร่วมโครงการ Smart Citizen Info. 
  2) ประชาชนสามารถท าธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ณ จุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) 
  3) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของระบบ
บริการภาครัฐแบบบูรณาการผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลางภาครัฐ 
 
Smart Thailand  ประกอบด้วย 
  1) Smart Network เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายสู่พ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
ดิจิทัลโดยจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เน้นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
ผ่านสายเคเบิลใยแก้วน าแสงเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมประชากรร้อยละ 80 ในอีก 3 ปีข้างหน้า และร้อยละ 95 ภายในปี 2563 การขยายโครงข่าย
จะแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 

เฟสแรก พ.ศ.2555-2558 เน้นการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของโครงข่ายที่มีอยู่แล้ว 
เฟสสอง พ.ศ.2559-2563 ลงทุนติดตั้งโครงข่ายใยแก้วน าแสงเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มี 

โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โครงการที่ด าเนินการ : โครงการ ICT Free WIFI และ PTT Free WIFI by TOT 
  

2) Smart Government เป็นการลงทุนภาครัฐและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน โดยส่งเสริมบริการและธุรกรรมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐบาล ซึ่งในขั้นแรกจะเน้น
บริการพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึงและลดความเหลื่อมล้ า ได้แก่ 

  1. บริการ Smart-Education เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการขยายโครงข่ายการให้บริการ
ศึกษาไปยังโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล 
  2. บริการ Smart-Health เป็นโครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางไกลผ่านโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  3. บริการ Smart-Government เป็นโครงการเพ่ิมช่องทางการให้บริการทะเบียนราษฎร์
ออนไลน์โดยขยายการให้บริการภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  4. บริการ Smart-Agriculture เป็นโครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร 
โดยให้บริการข้อมูลทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โครงการที่
ด าเนินการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(GIN) 
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โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. เพ่ือมีเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐที่เชื่อมต่อกระทรวง จนถึงระดับกรม เพ่ือให้รองรับ
ปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย Prime Minister Operation Center : PMOC, 
Minister Operation Center : MOC, Department Operation Center : DOC 
  2. เพ่ือมีเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เป็น
โครงข่ายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง 
  3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน Internet Gateway ของภาครัฐ โดยการจัดสรร 
Bandwidthให้เหมาะสมกับการใช้งานของทางราชการ 
  4. เพ่ือประหยัดงบประมาณค่าเช่าใช้ Internet Gateway ของหน่วยราชการ 
 
  3) Smart Business เป็นการก าหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือกระตุ้นประชาชนให้น า ICT 
มาใช้ท าธุรกิจ เช่น นโยบายสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้าน ICT โดยเฉพาะในระดับ SME 
นโยบายการพัฒนางานอาชีพด้าน ICT ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมประยุกต์ 
เป็นต้น  

โครงการที่ด าเนินการ : ระบบทะเบียนกลางทางธุรกิจ (National e-Business Registry) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลในการท าธุรกรรมเชิงเศรษฐกิจระหว่างองค์กร และส่งเสริมให้ใช้มาตรฐานเป็น
พ้ืนฐานร่วมในหน่วยงานธุรกิจต่างๆเพ่ือท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน 

 
2.3.5 แนวนโยบายจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Provience) 
 
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานส าคัญในการริเริ่มและผลักดัน
เรื่อง Smart Province (จังหวัดอัจฉริยะ) โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 น.อ.อนุดิษฐ์ นาค
รทรรพ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในช่วงเวลานั้น) ได้ท าการลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Smart Province ระหว่าง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครนายก  โดยก าหนดให้นครนายกเป็น
จังหวัดน าร่องในโครงการดังกล่าวโดยการจัดท า “จังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ” กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) วางกรอบแนวทางและขอบเขตการด าเนินโครงการไว้ 3 แนวทาง 
คือ  
   1. ด าเนินการผลักดันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนครนายก เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน   

2. ด าเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ 

3.ด าเนินการด้านให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับประชาชนในระดับหมู่บ้าน 
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เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 5 ประการ คือ ผลผลิตมวลรวมเพ่ิมขึ้นรายได้ประชากรต่อหัวต่อปี
เพ่ิมขึ้น การกระจายรายได้ของประชาชนดีขึ้น ความสุขมวลรวมของประชาชนดีขึ้น และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการภาครัฐลดลง  อันสะท้อนถึงข้อดีของการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
 
กรอบแนวทางและขอบเขตการด าเนินโครงการ Smart Province  
  1) การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Infrastructure)ของจังหวัด 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 
  2) การด าเนินการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการประชาชนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ 
  3) การด าเนินการด้านการให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับประชาชนในระดับหมู่บ้าน เพ่ือ
ให้บริการข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
   
  ทั้งนี้การผลักดันโครงการ Smart Province ยังเกิดข้ึนพร้อมกับบริบทการที่หน่วยงานภาครัฐ
พยายามผลักดันโครงการ "Smart Government in Action" ภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่
สมาร์ทไทยแลนด์ หรือ การอบรมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกซ์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่จัดด าเนินการโดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ที่ร่วมมือกับ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2556   
  ทั้งนี้กรณีของจังหวัดนครนายกเป็นโครงการที่ถูกผลักดันจากนโยบายระดับประเทศเป็นหลัก 
ในขณะที่บางเมืองหรือบางจังหวัดก็มีความพร้อมและศักยภาพ เป็นจุดดึงดูดให้เกิดการผลักดันให้พัฒนา
พ้ืนที่ด้วยพลังตนเอง เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่น ซึ่งเคยเป็นจังหวัดน าร่องในการพัฒนาเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่ในช่วงปีพ.ศ. 2546 ภายใต้การน าของรัฐบาลในสมัยนั้น โดยเฉพาะกรณีของ
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งในช่วงปีพ.ศ. 2555 โครงการ Smart Province ที่ได้ริเริ่มใหม่นั้นได้เลือกจังหวัดภูเก็ต
มาพัฒนาในโครงการด้วย ในกรณีของภูเก็ตนั้นมีความพร้อมทางโครงสร้างพ้ืนฐาน และภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารในพ้ืนที่ด้วย ตลอดทั้งบทบาททางเศรษฐกิจของภูเก็ตที่มีความส าคัญ ทั้งด้านการท่องเที่ยวที่
เติบโตของภูเก็ตที่ท าให้มีชาวต่างชาติเข้ามาท าธุรกิจที่รองรับการท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 
จากศักยภาพข้างต้นของจังหวัดภูเก็ตกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ยัง
สนับสนุนภูเก็ตในการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างก าลังคน 
ศูนย์ถ่ายทอดที่ทันสมัย ศูนย์นวัตกรรม ศูนย์บ่มเพาะ และการเสริมแรงจูงใจทางภาษี การแก้ไข
กฎหมาย การท าวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานได้สะดวกคล่องตัว รวมทั้งการเจรจากับบริษัท 
IT ระดับโลกเพ่ือให้มีการจัดตั้งส านักงานระดับอาเซียนในภูเก็ต โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ไอซีที) ยังได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและวางแผนจัดท าโครงการ Smart City น าร่องที่จังหวัด
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ภูเก็ต เนื่องจากภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและมีชื่อเสียงระดับโลกด้านการ
ท่องเที่ยว ทั้งยังมีความเหมาะสมในการเป็นสถานที่ท างาน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ซึ่งจ าเป็นต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ โครงข่ายการสื่อสารที่ทั่วถึง รวดเร็ว และมี
ความเสถียรสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ภูเก็ตกลายเป็นเมืองที่มีแรงดึงดูดในการพัฒนาเป็น Smart city ได้อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง 

ตัวอย่างโครงการและการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ที่ประสานงานร่วมมือกันระหว่างกระทรวง 
ICT SIPA และ NECTEC ได้แก่ 

• การพัฒนาระบบบูรณาการเชื่อมโยง CCTV การประมวลผลภาพเพ่ือป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก 
• การพัฒนาระบบรายงานสภาพจราจรแบบ Real-Time และระบบบอกเวลารถเข้าป้ายในเขตเมือง 
• การพัฒนาระบบกวดขันวินัยจราจร 
• การพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ 
• การพัฒนาระบบศูนย์สั่งการอัจฉริยะ 
• การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติ 
• การพัฒนาระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมแบบเครือข่าย 
  โดยแต่ละกิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์และเปิดใช้งานระบบเพ่ือเก็บข้อมูล 
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการและบริบทของพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
พร้อมกันนี้คณะท างานได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแผนและทิศทางการด าเนินงานในขั้นต่อไปเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  โดยจังหวัดภูเก็ตจะเริ่มต้นการพัฒนาสู่การเป็น Smart City ด้วยการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเครือข่ายการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือให้รากฐานของการเชื่อมโยงข้อมูล
และการเข้าถึงข้อมูลเพ่ือวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของความต้องการของประชาชนและของรัฐ 
ตลอดจนส่งเสริมให้การขับเคลื่อนเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งต่อจากนี้จะมีการพัฒนาโครงการรวม 3 
โครงการ  ได้แก่ 
  1. โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือการขับเคลื่อนการลงทุนให้มี
การเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิด Smart Growth มีเป้าหมายในการจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือก ากับดูแล
โครงการความร่วมมือนี้ในรูปแบบของสถาบันนานาชาติเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการ
รายใหม่ (International Creative and Innovation Entrepreneur Academy)  
  2. โครงการจัดตั้งสวนนวัตกรรม (Innovation Park) ส าหรับสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(Super Cluster Digital) เพ่ือเป็นหน่วยงานส าคัญส าหรับการประสานงานการให้บริการและค าปรึกษา
ด้านการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลท าหน้าที่ศึกษาและพัฒนาระบบนิเวศน์และการศึกษาเชิงรุกเพ่ือเป็น
ตัวอย่าง (Ecosystem and Incentive Study and Roadshow)  
   3. โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะให้แก่ประชาชนชาวภูเก็ตให้ครอบคลุมพ้ืนที่
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
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  ทั้งนี้ความมุ่งหมายส าคัญของการติดตั้งระบบเทคโนโลยีในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเพ่ือมุ่ง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาตินั่นคือการเพ่ิมมูลค่าให้กับพ้ืนที่ภูเก็ตที่เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลขึ้นเป็นอุตสาหกรรมหลักชนิดที่ 2 เพ่ิมเติมจาก
อุตสาหกรรมหลักด้านการท่องเที่ยว    
 

จากชุดของแนวนโยบายที่ส าคัญด้านการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่กล่าวถึงข้างต้น จะสังเกตได้
ว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะแบบ Top down ซึ่ง
ด าเนินการพัฒนาโดยรัฐบาลกลาง และมุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานความต้องการ หรือ
เป้าประสงค์ของรัฐบาลกลางเป็นส าคัญ แล้วจึงน าแนวทางการพัฒนาดังกล่าวทดลองน าไปสวมครอบ
การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในมิติระดับพ้ืนที่   

ซึ่งส่งผลกระทบที่ส าคัญคือการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่การพัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของความ
ต้องการ ความจ าเป็น และเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ นอกจากนี้องค์บริหารจัดการเมืองได้แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับพ้ืนที่ และเข้าใจสภาพปัญหาในพ้ืนที่ในเชิง
เปรียบเทียบมากกว่าหน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานระดับจังหวัดยังไม่สามารถก าหนดรูปแบบของ
เทคโนโลยีที่น ามาปรับใช้ รวมถึงไม่สามารถเข้าถึงประโยชน์ใช้สอยของระบบเทคโนโลยีที่ติดตั้งใน
พ้ืนที่ได้มากเท่าท่ีควร  

 
2.3.6 การกระจายบทบาทการพัฒนาลงสู่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
 
  ภายหลังการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 จะสังเกตได้ว่าแนวคิดด้านการพัฒนาบนพ้ืนฐานของพ้ืนที่เริ่มเข้ามามีบทบาทส าคัญในฐานะ
แนวคิดหลักของการพัฒนาในประเทศไทย โดยอาจดูได้จากตัวอย่างเช่น แนวการพัฒนาในโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ “เมืองชายแดน ธุรกิจ ชายฝั่ง น่าอยู่" ซึ่งก าหนดโดยสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ และให้โจทย์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประการหนึ่ง
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ภายใต้บริบทของพลวัตรด้านแนวคิดการพัฒนาข้างต้น ที่เริ่มหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาบน
พ้ืนฐานของพ้ืนที่ ส่งผลให้หน่วยงานวิจัยที่มีความส าคัญด้านการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 
อาทิ ศูนย์วิจัยนครอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เริ่มเข้ามาให้ความ
สนใจด้านการศึกษาวิจัย และการสร้างองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ให้เกิดการ
ขับเคลื่อน และยกระดับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายในระดับเทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองเป็นส าคัญ บนฐานคติที่ส าคัญคือ 
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1. เมืองเป็นหน่วยการพัฒนาที่มีศักยภาพ มีขนาดพ้ืนที่ ขอบข่ายภารกิจหน้าที่ และภาระ
ความรับผิดชอบที่เหมาะกับการพัฒนาบนฐานของพ้ืนที่ 

2. เทศบาลรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับพ้ืนที่ 
สภาพปัญหา และสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิด 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ งในระดับเทศบาลนคร และ
เทศบาลเมืองมีศักยภาพด้านการยกระดับสมรรถนะการท างานภายในองค์กรและการให้บริการ
ประชาชน 

ความพยายามข้างต้นน ามาสู่การสร้างความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการกับหน่วยงานศึกษาวิจัย 
ที่มีความส าคัญอาทิ สถาบันพระปกเกล้า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหลาย
แห่งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ อาทิ เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครนนทบุรี 
เทศบาลนครภูเก็ต ฯลฯ โดยได้จัดท าบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ เมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ รอยัลพาราก้อนฮอล ศูนย์สรรพสินค้าสยามพารากอน โดยแนวทางการพัฒนา
ภายใต้ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาบนพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
แต่ละพ้ืนที่ได้อย่างตรงจุด โดยมีส่วนเชื่อมโยงกับโครงข่ายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในระดับประเทศ – จังหวัด ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบโจทย์ความจ ากัดด้าน
อ านาจหน้าที่ของเมือง เช่น การด าเนินงานนอกเขตพ้ืนที่ หรือการด าเนินงานที่อยู่นอกขอบข่ายอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.3.7 สรุปรูปแบบพลวัตรของแนวนโยบายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในประเทศไทย 
  เมื่อพิจารณาแนวนโยบายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะของประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันจะเห็นได้ถึงพลวัตรของนโยบายอย่างชัดเจน โดยการพัฒนาในช่วงตั้งต้นเริ่มจากการที่ภาครัฐ 
และส่วนกลางเห็นความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้รองรับกับภูมิทัศน์ดิจิตอล (Digital 
Landscape) โดยมุ่งหวังประโยชน์ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ น ามาสู่การจัดตั้ง
หน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการท าแผนแม่บทด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร จากนั้นจึงขยายการพัฒนาลงมาในระดับพ้ืนที่ในระดับของจังหวัด ตาม
โครงการ Smart Province  
  อย่างไรก็ตามเมื่อการรับรู้และความสนใจของรัฐบาลกลางเปลี่ยนไปภายหลังการใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่งผลให้แนวคิดด้านการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่กลายเป็นแนวการพัฒนาที่มีความส าคัญ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มเข้ามา
มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในกระบวนการพัฒนา ส่งผลให้ในปัจจุบันแนวทางการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะเริ่ม
ขยับตัวจากการพัฒนาในระดับชั้น (Scale) ของจังหวัด ลงมายังระดับชั้นของเมือง หรือท้องถิ่น โดยมุ่ง
เป้าการพัฒนาพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจจึงเป็นประเด็ น
ด้านการพัฒนาจุดเชื่อมโยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
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ในระดับพ้ืนที่ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับชาติ – 
จังหวัดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ตามแนวทางการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลกลางและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น NECTEC หรือ SIPA 

2.4 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบนพื้นฐานของสภาพปัญหา - เงื่อนไขของพื้นที่ และรองรับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

จากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการ
ศึกษาวิจัยในเชิง Concept พบว่าการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นั้นแต่ละเมืองมี
แนวทางในการพัฒนาที่มีความเฉพาะเจาะจง แนวทางในการพัฒนาของเมืองหนึ่ง ไม่อาจน าไปปรับใช้ในเมือง
อ่ืนๆ ที่มีสภาพปัญหาและเงื่อนไขเฉพาะตัวที่แตกต่างกันได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันที่ส าคัญประการ
หนึ่งต่อสมมุติฐานที่ว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นผลิตภัณฑ์สูตรส าเร็จรูป ไปปรับใช้กับทุกๆ เมืองโดย
ไม่ได้ท าการศึกษาเงื่อนไข และสภาพปัญหาของเมือง – พื้นที่ ก่อนน าไปออกแบบระบบ-โครงสร้างพื้นฐาน
ในการบริหารจัดการเป็นการเฉพาะนั้น ไม่เกิดประสิทธิภาพ และไม่ได้ประสิทธิผลที่คาดหวังอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 อย่างไรก็ตามแม้จะกล่าวว่าการพัฒนาเมืองตามแนวทางอัจฉริยะจะมีความหลากหลายตามบริบทของ
แต่ละพ้ืนที่ หากแต่จากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาเรายังสามารถสังเกตเห็นว่าการพัฒนาเมืองตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะของแทบทุกกรณีศึกษาต่างตั้งอยู่บน 2 รากฐานหลัก นั่นคือ  

1.) การพัฒนาบนพื้นฐานของปัญหา และเงื่อนไขเฉพาะในพื้นที่ (Area Base Circumstance & 
Problem) 

2.) การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจึงไม่ใช่การหยิบยกเอาเทคโนโลยี หรือเครื่องมือการบริหารจัดการ

ที่ใหม่ล่าสุด ทันสมัยที่สุด หรือราคาแพงที่สุด มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
หรือเสริมสร้างพัฒนาการของเมืองเสมอไป หากแต่จะต้องค านึงถึงโจทย์ประการส าคัญคือ เข้ากันได้ กับสภาพ
เงื่อนไขและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ซึ่งในที่นี้ก็คือเมืองได้อย่างตรงจุด (Compatibility) และน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Suitable for Sustainable Development as Extension Package) ซึ่งกล่าวโดยสรุป
ก็คือการหาเครื่องมือ หรือเทคโนโลยีในการบริหารจัดการที่อาจต้องลงทุนในระยะสั้น แต่สามารถลดต้นทุนการ
ด าเนินการในระยะยาวได้ ในขณะเดียวกันในระยะยาวก็สามารถเปิดโอกาสให้เมืองลดสภาพการพ่ึงพาอาศัย 
(ท้ังจากส่วนกลาง และการรีดเร้นทรัพยากรจากพ้ืนที่ใกล้เคียง) และสามารถพัฒนาได้โดยใช้ต้นทุนการพัฒนาที่
สร้างข้ึนภายในเมืองเอง 
 จากวิธีคิดข้างต้นท าให้แนวทางในการพัฒนาเมืองแบบ SMART – City โดยอาศัยการเลือกซื้อ
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่เป็นระบบใหญ่ทั้งระบบ โดยใช้เกณฑ์ด้านความทันสมัย ใหม่ล่าสุด และราคาเพียง
อย่างเดียวอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม ในขณะที่การเลือกใช้เทคโนโลยี – เครื่องมือการบริหารจัดการที่
ผ่านการศึกษาสภาพปัญหา – สภาพเงื่อนไขของพื้นที่ (Area base Problem & Circumstance) แล้ว
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จึงน ามาออกแบบเป็นระบบเทคโนโลยี และชุดของเครื่องมือบริหารจัดการที่สอดคล้อง แก้ไขปัญหาได้
อย่างตรงจุด และเอื้ออ านวยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ในระยะยาว ดู
จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากกว่า แม้การพัฒนาไปในแนวทางนี้จะมีต้นทุนการพัฒนาที่สูงกว่าการเลือกใช้
ระบบเทคโนโลยีส าเร็จรูป แต่ก็มีข้อได้เปรียบส าคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ 

1.) มีความพอเหมาะพอสมระหว่างการใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหา (Solution) กับสภาพปัญหา  
กล่าวโดยสรุปคือไม่เกิดสภาพที่มีเครื่องไม้เครื่องมือและระบบที่ด าเนินการอยู่ ii (Enable) มากมาย

ในขณะที่สภาพปัญหายังไม่หนักหน่วงจนต้องอาศัยเครื่องมือบริหารจัดการที่มากมายในระดับนั้น และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่เกิดสภาพที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เพียงพอกับสภาพปัญหาที่ก าลังเผชิญ ข้อได้เปรียบของ
การจัดให้มีชุดของเครื่องมือแก้ไขปัญหาที่ไม่มากไม่น้อยเกินไปเช่นนี้คือ ช่วยลดต้นทุนการด าเนินการส่วนที่ไม่
จ าเป็นอันเกิดจากการปรับใช้เครื่องมือมากเกินกว่าสภาพปัญหาที่ก าลังเผชิญ (Excess supply of Solution)  

2.) มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพิ่มเติม หรือลดระดับการใช้เครื่องมือแก้ไขปัญหา 
(Solution) ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาได้iii   

จากข้อแรกอาจเกิดค าถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าสภาพปัญหามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจะท าอย่างไร ทั้งนี้ใน
สภาพความเป็นจริงแล้ว พลวัตรของสภาพปัญหาในพ้ืนที่นั้นจะมีลักษณะที่ไม่ได้ยกระดับหรือลดระดับพร้อม
กันทีเดียวทั้งระบบ แต่จะเป็นไปในลักษณะที่เป็นพลวัตรเฉพาะภาคส่วน หรือยกระดับในหลายๆ ภาคส่วน แต่
มีค่าน้ าหนักที่แตกต่างกัน ลักษณะเช่นนี้ จุดอ่อนของการใช้ระบบเทคโนโลยีส าเร็จรูปในแง่ของการขาดความ
ยืดหยุ่นในการปรับแต่งระบบ (Inflexible) จะยิ่งส่งผลเด่นชัด และจุดเด่นในด้านความยืดหยุ่นที่สามารถแก้ไข 
ปรับแต่งได้อย่างละเอียดอ่อนทั้งแบบทั้งระบบ หรือเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยีแบบสั่งเป็นการ
เฉพาะจะยิ่งเหน็ได้อย่างเด่นชัดมากขึ้น 

3.) ง่ายต่อการออกแบบระบบให้เกิดรอยต่อส าหรับรองรับส่วนขยาย (Extension Package)   
นอกจากจะต้องสอดคล้องกับแนวการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือประโยชน์ของเมืองในระยะยาวแล้ว การ

พัฒนาอย่างสอดคล้องไปกับแนวการพัฒนาหลักของเมืองเพ่ือเป็นการส่งเสริมจุดแข็ง , ไม่ลดทอนการพัฒนา
จุดแข็งของเมือง และไม่ก่อให้เกิดจุดอ่อนใหม่ๆ ในระหว่างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ในระยะยาว จึงเป็น
ประเด็นที่ส าคัญ ด้วยเหตุนี้การออกแบบระบบให้มีจุดรอยต่อ (Joint) ที่รองรับแนวทางการบริหารจัดการ – 
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือบรรลุผลระยะยาวเหล่านี้จึงมีความจ าเป็น ซึ่งไม่มีอะไรสามารถการันตีได้ว่าระบบ
เทคโนโลยีส าเร็จรูปจะมีรอยต่อตรงส่วนนี้ไว้รองรับ หรือต่อให้มีไว้รองรับก็ไม่มีอะไรการันตีอีกเช่นกันว่าจะสอด
ประสานไปกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเมืองในระยะยาวได้หรือไม่ 

จากจุดแข็งอย่างน้อย 3 ประการข้างต้น เป็นการยืนยันถึงความคุ้มค่าน่าลงทุน และเป็นเหตุผลที่ว่า 
การวางระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องกระท าการศึกษาทบทวนสภาพปัญหา สภาพบังคับและเงื่อนไข ของพ้ืนที่ อย่างละเอียดรอบคอบ 
ก่อนที่จะน าข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการออกแบบระบบที่เหมาะสมทั้งในแง่ของปริมาณการปรับใช้เครื่องมือ
แก้ไขปัญหา ในแง่ขอบวิธีการปรับใช้และตัวเลือกทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม จนกระทั่งมาถึงการเลือกช่องทาง
การลงทุนอย่างคุ้มค่า มาสู่การก าหนดแผนการด าเนินงาน การด าเนินการใช้เครื่องมือ การซ่อมบ ารุง 
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จนกระทัง่มาถึงการติดตามประเมินผล และปรับปรุงการให้บริการ ให้ครบวงรอบการบริหารจัดการ รวมไปถึง
ให้รองรับกับการพัฒนาในระยะยาวด้วย 

 

2.5 Digital Landscape บริบทในปัจจุบันของการพิจารณาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาเมือง
อัจฉริยะ 

 ก่อนที่เราจะวางแผนการรบได้อย่างถูกต้อง หากเราไม่ทราบสภาพสนามรบ และสถานการณ์การรบใน
ปัจจุบันเราย่อมไม่มีทางวางแผนการที่สร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายเราได้ ในมิติของการวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาคือการวิเคราะห์บริบท หรือ Landscape ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อเงื่อนไข และข้อจ ากัด
ในการพัฒนา ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการเกิดขึ้น , การได้รับความนิยม และความล้าสมัย ของระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน , สินค้า และบริการในบริบทเหล่านั้น ซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในมิติด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั้น การ
พิจารณาพลวัตรของบริบทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Digital Landscape จึงเป็นมิติพึงพิจารณาที่
ส าคัญ โดยบริบทการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่หยิบยกมาอธิบาย ณ ที่นี้ได้แก่ 

2.5.1 Data Driven Management 

เป็นแนวคิดในการยกระดับการบริหารจัดการซึ่งแต่เดิมเป็นเครื่องมือของการบริหารธุรกิจ (Business 
Administration) โดยมีหลักการเบื้องต้นคือการสร้างระบบการให้เหตุผลในการตัดสินใจ (Decision Making) 
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support System) บนฐานของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ 
ประมวลผล และลดความเป็นอัตวิสัยในการตัดสินใจ เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือและความแม่นย าในการตัดสินใจ 
และการันตีการใช้ต้นทุนปฏิบัติงาน (Operation Cost) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

ทั้งนี้ แม้แนวคิดนี้จะเป็นเครื่องมือด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งมีความแตกต่างจากการบริหารรัฐกิจที่ไม่
แสวงหาผลก าไร แต่การบริหารรัฐกิจในยุคหลังๆมานี้ ก็ให้ความส าคัญในมิติด้านประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการมากขึ้นซึ่งหลักการตรงนี้สอดคล้องกับฐานคิดด้านการประหยัดต้นทุนมากที่สุด (Safe Cost) ของการ
บริหารธุรกิจส่งผลให้การน าเครื่องมือที่ช่วยรีดเร้นประสิทธิภาพของการบริหารจัดการให้มากที่สุดมาปรับใช้จึง
ไม่ใช่เรื่องท่ีแปลกประหลาดแต่อย่างใด 

องค์ประกอบของการบริหารจัดการแบบ Data Driven Management นั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
1.) การเข้าถึงข้อมูล และการเก็บข้อมูล 
2.) การจัดเก็บข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูล 
3.) การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.) การปรับใช้ข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจ หรือบริหารจัดการ 
โดยอาจแบ่งระดับของการปรับใช้ Data Driven Management ออกเป็นสองระดับ คือ การใช้ Data 

Driven Management เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ หรือก าหนดนโยบาย และ การใช้ Data 
Driven Management เพื่อประกอบการบริหารจัดการการให้บริการ – การด าเนินงาน 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับเมืองอัจฉริยะ 

โครงการวิจัยถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 2-26 

 
1.) Driven Management เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ หรือก าหนดนโยบาย 
จะเก่ียวข้องกับขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ และปรับแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงก าหนดการตัดสินใจ

เชิงนโยบายซึ่งในบริบทของการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง – ฝ่าย
บริหารของเมือง โดยผ่านการสร้างระบบการให้เหตุผลในการตัดสินใจ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐาน
ของข้อมูล 

2.) Data Driven Management เพื่อประกอบการบริหารจัดการการให้บริการ – การด าเนินงาน 
จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่วางแผนการปฏิบัติงาน อาทิ ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงาน หรือ

ส านักงาน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายนโยบาย กับฝ่ายปฏิบัติ มีภารกิจหน้าที่ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
หรือนโยบายเป็นแผนการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม และบริหารจัดการให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือ
บริหารจัดการเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในกรณีฉุกเฉิน ระดับของการปรับใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจึงอยู่
ในมิติของการบริหารการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน และก าหนดขั้นตอนการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด , บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ให้มากที่สุด และเกิดปัญหาข้อผิดพลาดน้อยที่สุด 

2.5.2 Digital Life style & Business atmosphere 

นอกจากบริบทในเชิงการบริหารจัดการแล้ว ในมิติด้านสภาพสังคมการใช้ชีวิตของผู้คน และด้านการ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจเองก็มีพลวัตรเช่นเดียวกัน โดยเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตและธุรกิจนั้นมี
พลวัตรที่ค่อนข้างท่ีจะรวดเร็วมาก และแตกแขนงออกไปอย่างหลากหลายทั้งในของความกว้าง (ประเภท) และ
ความลึก (จ านวนรุ่น) จนผู้ที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับวงการเกิดอาการสับสน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาอย่างเป็นระบบ
แล้วจะพบว่าทั้งหมดทั้งมวลของการพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้มีที่มาจากรากฐานความต้องการเดียวกันสอง
ประการนั่นคือ 

1.) การพยายามอ านวยความสะดวกของผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศข้าม 
Platform อาทิ ผู้ใช้งานต้องการให้ข้อมูลสารสนเทศชุดหนึ่งสามารถใช้งานในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ -
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ เพ่ือประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลอย่างละเอียดอ่อน และการค านวณที่ต้องใช้
รายละเอียดหรือพลังการค านวณสูง ในขณะเดียวกันผู้ใช้งานเองก็ต้องการให้ข้อมูลชุดเดียวกันนั้นสามารถ
แสดงผลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Tablet หรือ Smart Phone เพ่ือการใช้งานแบบเคลื่อนที่สมบูรณ์แบบ (เช่น
บนระบบขนส่งสาธารณะ) เพ่ือประโยชน์สูงสุดด้านความคล่องตัว แต่ไม่ต้องการความละเ อียดในการแก้ไข 
หรือพลังการค านวณระดับสูงแบบที่ต้องการจากการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

ความต้องการนี้น ามาสู่การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (Cloud) , การพัฒนา 
Mobile Application , การพัฒนา Application แบบข้าม Platform เป็นต้น 

2.) การพยายามอ านวยความสะดวกด้านการด าเนินการระยะไกล เนื่องจากกระแสความนิยมของ
การท างานนอกสถานที่ และการลดความจ าเป็นของการติดต่อประสานงานโดยตรงส่งผลให้ความต้องการด้าน
การด าเนินธุรกรรม หรือสั่งการจากระยะไกลเพ่ิมมากขึ้น  
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ความต้องการเช่นนี้น ามาสู่การพัฒนาระบบการสั่งงานระยะไกลทั้ง ซึ่ งบีบบังคับให้ข้อมูลต่างๆ 
จ าเป็นต้องถูกเก็บในรูปแบบ Digital มากยิ่งขึ้น อาทิ ระบบ E Business หรือ E Banking , รวมถึงสร้างระบบ
ประมวลผลที่ลดภาระหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องติดต่อประสานงานโดยตรง เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ 

จากการวิเคราะห์บริบทด้าน Digital Landscape ทั้งสองบริบทร่วมกันจะเห็นว่าทั้งสองบริบทนั้นมี
ความต้องการร่วมกันอยู่นั่นคือ ต้องการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล และข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการ
ส่งผ่านข้อมูลจากจุดรับข้อมูล (แหล่งข้อมูลในกรณีของ Data Driven Management และผู้ส่งข้อมูลในกรณี
ของ Digital Lifestyle & Business) ไปสู่หน่วยประมวลผลหรือหน่วยจัดเก็บข้อมูล ซึ่งการจัดให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านข้อมูลสารสนเทศ และจัดการให้โครงสร้างพ้ืนฐานดงกล่าวสามารถใช้งานได้เป็นปกติ และสอด
ประสานเข้ากับโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพอ่ืนๆ ถือเป็นหน้าที่ส าคัญของเมืองในบริบทการบริหารจั ดการ
ภายใต้ Digital Landscape 

แต่สิ่งที่แตกต่างกันของทั้งสองบริบทคือ Data Driven Management นั้นรัฐจะต้องเข้าไปมีบทบาท
มากเนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของเมืองโดยตรง การวางระบบการจัดเก็บข้อมูล
และประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ Internet of Thing ในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญของ Data Driven Management ส่วนในบริบทด้าน Digital Lifestyle & 
Business โดยธรรมชาติของมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการ กับผู้บริโภค ภาครัฐจึงไม่จ าเป็นต้อง
วางระบบอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่อาจต้องจัดท าเครื่องมือเพ่ือปฏิบัติภารกิจในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และ
ป้องปรามปัญหาอาชญากรรม-การฉ้อโกงแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ใหม่นี้ 
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รูปที่ 5.1 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Data Driven Management , Digital Life style & Business 

atmosphere และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศ 

 

2.6 Data Flow & Containment : as a New set of Infrastructure 

จากการวิเคราะห์บริบทด้าน Digital Landscape ในส่วนก่อนหน้าจะเห็นว่าข้อมูลเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของ Digital Landscape ทั้ง 2 มิติ คือทั้งในมิติของการใช้ชีวิและด าเนินธุรกรรมผ่านระบบ Digital 
และในมิติของการบริหารจัดการ ,การตัดสินใจ ทั้งนี้ข้อมูลนั้นมีลักษณะโดยทั่วไปบางประการที่ใกล้เคียงกับ
สาธารณูปโภคทางกายภาพนั่นคือข้อมูลนั้นมีมูลค่า (Value) มีขนาด (Volume)  และ มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเท 
(Velocity) ซึ่งแน่นอนว่าล าพังตัวของข้อมูลเองไม่สามารถวัดคุณค่า วัดขนาด หรือเคลื่อนย้ายไปไหนได้หากแต่
ต้องมีระบบเทคโนโลยีรวมถึงช่องทางสนับสนุนที่รีดเร้นคุณค่าของข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ , จัดเก็บข้อมูลเอาไว้ 
ณ จุดใดจุดหนึ่งได้อย่างเพียงพอกับขนาดของข้อมูล และมีช่องทางในการเคลื่อนย้ายถ่ายโอนจากที่จัดเก็บหนึ่ง
ไปยังอีกที่จัดเก็บหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกระบบเทคโนโลยีชุดนี้ได้ว่าระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (Data & 
Information System) 
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ด้วยเหตุนี้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล และสารสนเทศ (Data-Information Infrastructure) จึงมี
ความส าคัญในฐานะส่วนประกอบที่ส าคัญมากส่วนหนึ่งของระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเนื่องจาก
เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญเพ่ือให้ข้อมูล และสารสนเทศ (Data & Information) มีที่รองรับจัดเก็บอย่าง
ปลอดภัย (Contain) และสามารถเคลื่อนย้ายจากที่จัดเก็บหนึ่ งไปยังอีกที่จัดเก็บหนึ่ ง ( Flow from 
Containment 1 to Containment 2) หรือย้ายจากที่จัดเก็บไปยังหน่วยประมวลผลเพ่ือการวิเคราะห์ หรือ
หน่วยประมวลผลเพ่ือจัดท าผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ผู้ใช้บริการ (Flow from Containment to Control 
Unit , Processing Unit) โดยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล และสารสนเทศ (Digital-Information 
Infrastructure) อาจแบ่งออกเป็น 4 ส่วนตามเป้าหมายการใช้งานได้แก่ 

1.) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเก็บข้อมูล (Data Collecting Unit- Infrastructure)  
2.) โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บ-เก็บรักษาข้อมูล (Data Containment Unit- 

Infrastructure) 
3.) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการส่งผ่านข้อมูล (Data Transferring Channel- Infrastructure) 
4.) โครงสร้างพื้นฐานด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล (Data Analysis & Processing 

Unit- Infrastructure) 
 ทั้งนี้ภารกิจส าคัญของเมืองอย่างหนึ่งเพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้บริบทของ Digital 
Landscape คือการจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการส่งผ่าน
ข้อมูล (Data Transferring Channel- Infrastructure) ตลอดจนต้องด าเนินการซ่อมบ ารุงให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีความเสถียร เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนนี้มีความส าคัญอย่างมากทั้งในมิติด้านการบริหาร
จัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูล (Data Driven Management) และในมิติของ Digital Lifestyle & Business 
ซึ่งเป็นมิติความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการส่งผ่านข้อมูล (Data Transferring 
Channel- Infrastructure) นี้กล่าวโดยสรุปก็คือช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ (Device) แต่ละชนิดใน
พ้ืนที่เข้ากับระบบเครือข่าย (Network) เพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงระหว่าง Device กับ Device (ประโยชน์
ด้านการติดต่อสื่อสาร-การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างผู้ใช้ต่อผู้ใช้) และเพ่ือประโยชน์ในการเชื่อมโยงระหว่าง 
Device กับชุดของข้อมูลอ่ืนๆ ในระบบเครือข่าย (การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน่วยเก็บข้อมูลกับ ผู้ใช้ และ
ระหว่างผู้ใช้กับหน่วยประมวลผล)  

จะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการถ่ายโอนข้อมูลนั้นส าคัญทั้งส่วนของการบริหารงานของเมืองเอง 
(เชื่อมต่อระหว่างหน่วยเก็บข้อมูล , หน่วยประมวลผลข้อมูล และหน่วยจัดเก็บ-เก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของเมือง
ที่เป็นส่วนประกอบของ Data Driven Management) และเป็นตัวขับเคลื่อนให้การถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง
เอกชน (ผู้ประกอบการ) กับเอกชน (ผู้ใช้บริการ) ในบริบท Digital Lifestyle & Business สามารถกระท าได้ 
โครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนนี้จึงสิ่งที่เมืองควรจัดสร้าง (จัดหา) มาให้กับเมืองเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะวางระบบ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ  

จากนั้นเมืองควรต้องค านึงถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลสารสนเทศอีกโครงสร้างหนึ่ง ที่ท างานสอด
ประสานกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการถ่ายโอนข้อมูลอย่างใกล้ชิด นั่นคือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บ-เก็บ
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รักษาข้อมูล (Data Containment Unit- Infrastructure) ซึ่งท าให้ข้อมูลที่ตามปกติแล้วไม่มีลักษณะทาง
กายภาพ มีความเป็นกายภาพมากขึ้นคือสามารถรับรู้ได้ว่า ณ ขณะนั้นข้อมูลถูกเก็บไว้ที่ใดบ้าง หากข้อมูลชุด
หนึ่งเสียหาย จะสามารถน าข้อมูลส ารองจากที่ใดมาใช้ได้ , ใครควรจะเป็นผู้มีสิทธิเขาถึงข้อมูลชุดนี้ได้บาง , 
ข้อมูลมีการแบ่งแยกย่อยอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร ฯลฯ นอกจากนี้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บ -เก็บ
รักษาข้อมูล (Data Containment Unit- Infrastructure) ยังเป็นเงื่อนไขส าคัญในการก าหนดจุดเริ่มต้น และ
จุดสิ้นสุด (Start & Destination) ของการส่งผ่านข้อมูล เนื่องจากลักษณะของข้อมูลใน Digital Landscape 
นั้นมีแนวโน้มที่จะมีความหลากหลายด้านแหล่งที่มา , ประเภท และการไหลเวียนของข้อมูลที่สูง ด้วยเหตุนี้การ
ก าหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของการส่งผ่านข้อมูล (การสื่อสารข้อมูล) โดยเอาตัวของข้อมูลเป็นเกณฑ์จึง
แทบเป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องก าหนดจุดเริ่ม และจุดสิ้นสุดของการสื่อสารแต่ละช่วงผ่าน Device อาทิ 
Device ที่ใช้เก็บข้อมูล (เครื่อง Server หรือ Cloud) ของระบบกล้องวงจรปิด (Data Collecting Unit) เป็น
จุดเริ่มต้นของการส่งผ่านข้อมูล เชื่อมต่อเข้ากับ Device ที่ใช้เก็บข้อมูลของฐานข้อมูล ส่งผ่านไปยัง Device ที่
ใช้เก็บข้อมูลของหน่วยประมวลผล (Processing Unit) แล้วจึงเชื่อมต่อขั้นสุดท้ายในรูปของ Information เข้า
สู่ Device ของผู้ใช้ (ตรงจุดนี้เนื่องจากเป็นสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์เอาแต่ส่วนที่ผู้ใช้ต้องการจึงไม่ใช่ชุด
ของข้อมูลขนาดใหญ่ แต่เป็นการแสดงผลที่เครื่องมือสามารถแสดงผลได้ทันที) โดยอาจดูได้จากรูปที่ 5.2-1 
 

 

 
รูปที่ 2.6-1 แสดงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง Device ในระบบเทคโนโลยีด้านการจราจรอัจฉริยะ 

 

อย่างไรก็ตามโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการถ่ายโอนข้อมูล และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บ-เก็บ
รักษาข้อมูลนั้นมีหลกาหลายประเภทให้เลือกใช้งานโดยเกณฑ์ในการเลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่
ไหลเวียนอยู่ใน Digital Landscape ทั้งนี้ประเด็นพึงพิจารณาในการเลือกโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการถ่ายโอน
ข้อมูล และการจัดเก็บ-เก็บรักษาข้อมูลมีดังต่อไปนี้   
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 1.) ขนาดของข้อมูล (Volume) ยิ่งข้อมูลมีปริมาณมหาศาล และมีความถี่ในการเก็บ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และอุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บยิ่งต้องมีขนาดพอรองรับ และช่องทางการถ่ายโอนข้อมูลก็ควรจะใหญ่และ
รวดเร็วพอไม่ให้เกิดอาการอ้ันของข้อมูล 
 2.) ความหลากหลาย (Variety) โดยเฉพาะอย่างการบริหารจัดการบนฐานของข้อมูล (Data Driven 
Management) ที่อาศัย Big Data ซึ่งเป็นชุดของข้อมูลที่นอกจากจะมีขนาดใหญ่มากแล้ว ยังมีลักษณะของ
ข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง หลายรูปแบบ และมีความเป็นพลวัตรอย่างมหาศาล การบริหารจัดการด้วยข้อมูล
ประเภทนี้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บข้อมูล และการถ่ายโอนข้อมูลจึงต้องมีความยืดหยุ่นสูง รองรับ
ข้อมูลได้หลากหลายประเภท มีการจัดระบบข้อมูลประเภทเดียวกันให้จัดเก็บและถ่ายโอนในระบบเดียวกัน ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรองรับเมื่อมีกรณีจ าเป็นที่จะต้องน าเอาข้อมูลหลายประเภทมาประยุกต์ใช้ ประกอบกันใน
หน่วยประมวลผล 
 3.) ความเป็นพลวัตรอย่างรวดเร็ว (Velocity) ยิ่งเป็นการบริหารงานบนฐานข้อมูล Big Data ที่
กล่าวไปแล้วในข้างต้น ยิ่งเห็นความจ าเป็นของประเด็นพิจารณานี้ได้เด่นชัด ด้วยเหตุนี้ช่องทางการถ่ายโอน
ข้อมูลจึงต้องมีความรวดเร็ว สะดวกกับการถ่ายโอนจากต้อนทางไปยังปลายทางให้เร็วที่สุดเพ่ือลดภาระของ 
โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดเก็บให้มากท่ีสุด (เคลียร์ไว้รงรับคลื่นของข้อมูลระลอกใหม่ที่จะเข้ามาเรื่อยๆ) และ
เพ่ือสร้างความรับรู้ที่เป็นปัจจุบันที่สุด (Real-time Knowledge) 
 4.) คุณค่าของข้อมูล (Value) ข้อมูลบางชนิดมีคุณค่าในตัวของมันเองมาก อาจจะด้วย
ลักษณะเฉพาะของมัน เช่น แง่ของความลับ , ข้อมูลที่ชี้วัดความส าเร็จหรือล้มเหลวไดหากรับรู้หรือไม่รับรู้ ฯลฯ 
โดยมากข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่ใช้ในกระวนการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูล (Data Driven 
Management) ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นอกจากจะต้องค านึงถึงประเด็นด้านการสูญหายที่สามารถน าเทคโนโลยีด้าน
การส ารองข้อมูล หรือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลสารสนเทศแบบคู่ขนานแล้ว ควรจะต้องค านึงถึงประเด็น
ด้านสิทธิการเข้าถึงระบบเครือข่าย – Device ของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลข่าวสารด้วยการเลือกใช้ระบบ
เทคโนโลยีที่ฝ่ายบริหารของเมืองและช่างเทคนิคที่เกี่ยวข้องสามารถดูแลควบคุมได้อย่างใกล้ชิด อาทิการวาง
แนว Fiber Optic ในกรณีของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการถ่ายโอนข้อมูล หรือเลือกใช้เครื่อง Server ส่วนตัว
แทนที่จะเช่า Cloud ในกรณีของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดเก็บ จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 
 เมื่อน ากรอบการวิเคราะห์นี้ไปใช้วิเคราะห์รูปแบบของข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่ภายใน Digital Land 
Scape ของเมือง เราก็จะเห็นภาพว่าระบบโครงสร้างพ้ืนฐานแบบใดที่ควรจะเลือกใช้อย่างเหมาะสม หลังจาก
วางโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการถ่ายโอนข้อมูล และการจัดเก็บ-เก็บรักษาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมืองจึงควร
กลับมาให้ความสนใจกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลอ่ืนๆที่เหลือ คือโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเก็บข้อมูล 
(Data Collecting unit - Infrastructure) และ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการประมวลผล – แสดงผลข้อมูล 
(Data Analysis & Visualization) เพ่ือผลักดันให้การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูล (Data Driven 
Management) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นฐานของข้อมูล Big Data เกิดข้ึนในทางปฏิบัติ  

ข้อสังเกตประการหนึ่งที่น่าสนใจคือในเมืองอาจไม่จ าเป็นต้องวางระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูล 
สารสนเทศเพียงระบบเดียว แต่สามารถวางหลายๆ ระบบซ้อนทับกันได้ โดยแต่ละระบบมีระดับการรองรับการ
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ใช้งาน (Spec) ที่เหมาะสมกับภารกิจ เช่น การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างผู้ค้ากับลูกค้าใน Digital Landscape 
แบบ E-Shopping นั้นก็อาจไม่จ าเป็นต้องใช้ท่อส่งผ่านข้อมูล (Band Width) ขนาดใหญ่ จึงไม่จ าเป็นที่จะต้อง
น าข้อมูลในส่วนนี้มาไหลเวียนร่วมกับข้อมูลการบริหารจัดการของภาครัฐในระบบเครือข่าย Fiber Optic ที่มี
สภาพการจราจรของข้อมูล (Traffic) คับคั่งอยู่แล้ว แต่เมืองอาจจัดให้มีระบบเครือข่าย Internet แบบไร้สาย
ภายในเมืองเพ่ือรองรับการสื่อสารข้อมูลในระดับเพียงแต่ต้องมีจุดเชื่อมต่อที่ระบบบริหารจัดการข้อมูลของ
เมืองสามารถเข้าไปเชื่อมโยงได้ในกรณีที่มีความจ าเป็น จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าเมืองมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ข้อมูลซ้อนกันใน 2 ระดับ คือระดับบริหารจัดการรองรับข้อมูลที่มีพลวัตรการถ่ายโอนข้อมูลสูง กับระดับธุรกิจ
เอกชนที่มีพลวัตรการถ่ายโอนไม่มากเท่า ขนาดของท่อส่งผ่านข้อมูล (Band Width) จึงมีความแตกต่างกัน 
เทคโนโลยีที่ใช้จึงต่างกัน (แน่นอนว่าต้นทุนย่อมต่างกัน) แต่ทั้งสองระบบก็ยังควรมีจุดเชื่อมโยงต่อกันโดยมี
หน่วยงานของเมืองเป็นจุดศูนย์กลางการเชื่อมต่อดังกล่าว 

 

2.7 Internet of Thing (IOT) : an Important Control processing unit for (BIG) 
Data Driven Management 

Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญส าหรับขับเคลื่อนการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานขอข้อมูล (Data Driven 
Management) ให้เกิดผลสูงที่สุด มีการให้นิยามเพ่ือแบ่งแยกออกจากชุดข้อมูลทั่วๆ ไป (Ordinary Data) 
โดยดูจากกรอบ 3 ประการ คือ ขนาด (Volume) ,  ความหลากหลาย (Variety) และความเป็นพลวัตรที่
รวดเร็ว (Velocity) โดยลักษณะพ้ืนฐานข้อมูลแบบ Big Data คือจะมีค่าคุณสมบัติ (Parameter) เหล่านี้สูง
มาก จนไม่สามารถจัดเก็บ หรือประมวลผลเสร็จสิ้นในระบบเดียวได้ iv เพราะนอกจากขนาดที่ใหญ่เกินกว่าจะ
จัดเก็บเอาไว้ใน Hard disk ตัวใดๆ ในโลกแล้ว ลักษณะของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ วินาที ท าให้เมื่อ
พิจารณาในมิติของเวลา ขนาดของข้อมูลก็จะใหญ่ขึ้นมาอีก และประโยชน์ของข้อมูลชุดก่อนหน้าก็จะตกลง
อย่างรวดเร็วทุกๆ วินาที การท าให้ข้อมูลที่เก็บมาเมื่อวินาทีก่อนเกิดประโยชน์สูงสุดคือการถ่ายโอนไปยังหน่วย
ประมวลผลให้เร็วที่สุดเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของการค านวณ และรองรับข้อมูลชุดใหม่ที่จะมาในวินาทีต่อไป ส่วน
ผลการวิเคราะห์จากหน่วยประมวลผลก็จะต้องส่งผ่านไปยังผู้ใช้งานในรูปของสารสนเทศให้ได้อย่างเร็วที่สุดเพ่ือ
ประโยชน์ ในด้านของการสร้างการรับรู้อย่างเป็นปัจจุบัน (Real-time Knowledge)  
 จากข้อความข้างต้นจะสังเกตได้ว่าทั้งกระบวนการเก็บ กระบวนการถ่ายโอน กระบวนการวิเคราะห์ 
และแปลงเป็นสารสนเทศนั้นชัดเจนว่าอยู่นอกขอบข่ายขีดจ ากัดและความสามารถของมนุษย์ กล่าวคือโดย
ธรรมชาติแล้ว ณ ปัจจุบันไม่น่าที่จะมีมนุษย์คนใดสามารถด าเนินการตามวงรอบดังกล่าวได้ ตรงจุดนี้เองที่การ
ใช้เครื่องมือกลไกหรือระบบอัตโนมัติ (Automation) เข้ามามีบทบาทส าคัญให้การจัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ แนวคิดเกี่ยวกับ Internet of Thing ซึ่งว่าด้วยการ
วางระบบที่ช่วยให้เครื่องยนต์กลไกอัตโนมัติเหล่านี้ท างานได้อย่างสอดประสานกันและลดภาระของมนุษย์
ได้มากที่สุดจึงถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของข้ อมูล 
Big Data 
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2.7.1  แนวคิดพื้นฐานของ IOT  

ค าว่า Internet of Things (IoT) ถือก าเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1999 ในบริบทของการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain Management) โดย Mr. Kevin Ashton และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ค าว่า IoT ก็
ถูก น าไปใช้และพูดถึงในวงกว้างในอีกหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพ (Healthcare) ด้าน
สาธารณูปโภค (Utility) ด้านคมนาคมขนส่ง (Transport) และอ่ืนๆ เป็นต้น  Internet of Things (IoT) จึง
เป็นแนวคิดที่เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ หรืออุปกรณ์ ทันสมัยต่างๆให้ติดต่อกันได้โดยไม่ต้องผ่าน
คน ซึ่งมีเป้าหมายในการช่วยกันท างานเพ่ือให้มนุษย์มีความ สะดวกสบายมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเข้าอยู่ใน
กระบวนการสั่งการใดๆ  ในปัจจุบันได้มีการให้ค านิยามของ Internet of Things หรือ IoT ไว้หลากหลายเพ่ือ
ง่ายต่อการเข้าใจ ดัตัวอย่างค านิยามของ IoT ดังนี้ 

IoT คือสิ่งของ (Things) ที่เชื่อมเครือข่ายไร้สายโดยการฝังเทคโนโลยีที่ใช้ส าหรับสื่อสารกับมนุษย์ ไว้
ภายใน ซึ่งมนุษย์ไม่จ าเป็นต้องควบคุมสั่งงานที่ตัวอุปกรณ์นั้นๆ โดยตรงv 

IoT คือ เครือข่ายของสิ่งที่เป็นตัวตนจับต้องได้ (Things) ที่มีสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์  
หรือ ซอฟต์แวร์ฝังตัวอยู่โดยสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เพ่ือเพ่ิมประโยชน์และคุณค่าของบริการ โดยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของผู้ผลิตกับ Operator และ/หรืออุปกรณ์ท่ีมีสิ่งฝั่งตัวอยู่vi 

บริษัท Intel ได้ระบุว่า “IoT คือการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันที่สามารถเชื่อมต่อ กับ
โลกออนไลน์ได้vii 

จากนิยามต่างๆ ข้างต้นก็พอจะสรุปได้ว่า “Internet of Things (IoT) คือ ระบบการเชื่อมโยงอุปกรณ์
หรือสิ่งของ ต่างๆที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ผ่านเครือข่าย เพื่อที่จะท าการ รับ-ส่งข้อมูลทั้งจากตนเองและแหล่งอ่ืน
มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับการใช้ งานนั้นๆ โดยลดภาระด้านการสั่งงาน
โดยตรงจากมนุษย์นั่นเอง โดยระบบ Internet of Thing มีส่วนองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนคือ  

- Sensor & Activators คือ ส่วนของการรับข้อมูลต่างๆ  
- Connectivity คือ ส่วนของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเน็ทเวิร์ค เช่น Wi-Fi, GPRS, 3G  
- Process คือ ส่วนกระบวนการท างานของอุปกรณใ์นระบบ IoT และการท างานของตัวระบบ 
 

2.7.2 การประยุกต์ใช้ IOT กับการปรับใช้ Data Driven Management 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นยิ่งตอกย้ าความส าคัญของการวางโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการถ่ายโอนข้อมูล 
(Data Transferring Channel- Infrastructure) ในส่วนก่อนหน้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นตัวขัยเคลื่อนที่
ส าคัญยิ่งต่อการท างานของระบบ Internet of Thing จุดเด่นของระบบนี้คือการตัดบทบาทของมนุษย์ด้านการ
สั่งการออกและรีดเร้นเอาจุดแข็งของ อุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) นั่นคือ 

ความรวดเร็วเหนือกว่ามนุษย์ในด้านการรับรู้ การตอบสนอง และการด าเนินงานแต่ละชนิด 
ความต่อเนื่องในการท างานที่ใกล้เคียงกับค าว่าตลอดเวลาและไม่สิ้นสุด  
ก้าวข้ามอุปสรรคที่มนุษย์ไม่สามารถท าได้อันเนื่องมาจากเหตุผลทางชีวภาพ – กายภาพ 
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 ออกมาใช้งานอย่างเต็มที่ ซึ่งการปรับใช้กับภารกิจด้านการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data Driven Management) ที่โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ไม่สามารถท าได้ ยิ่งเป็นการจับคู่ที่ลงตัว 
โดยระบบเทคโนโลยี Internet of Thing นั้นเป็นส่วนส าคัญที่ควรหยิบมาใช้ในการพัฒนาหน่วยประมวลผล 
(Data Analysis & Process Unit) , หน่วยเก็บข้อมูล (Data Collecting Unit) และหน่วยควบคุมการถ่ายโอน
ข้อมูล (Data Transferring Control Unit) ซึ่งสังเกตได้อย่างชัดเจนว่าเป็นหน่วยที่ต้องรับภาระหนักที่สุดใน
วงรอบการท างานของการบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Driven Management) 

2.7.3 การแลกเปลี่ยน และจัดสรรหน้าที่ใหม่ระหว่างมนุษย์ กับ Automation ภายใต้บริบทของ 
Internet of Thing (IoT) 

หนึ่งในความกังวลของมนุษย์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Thing ก็คือเรื่องของการเข้ามา
แย่งงานมนุษย์โดยเครื่องจักร บนฐานความเข้าใจที่ว่ามนุษย์จะถูกตัดบทบาทออกไปโดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็น
คามเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเท่าใดนัก แม้ว่าบทบาทของมนุษย์ในแง่การสั่งการ และการท างานจะถูกลดบทบาทลง
อย่างมีนัยส าคัญ แต่บทบาทหน้าที่ใหม่ของมนุษย์ในการประยุกต์ใช้ระบบ Internet of Thing ก็เกิดขึ้นด้วย
เช่นกัน โดยอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ 
  1.) บทบาทในการซ่อมบ ารุง และปรับปรุงการท างานของระบบ  เนื่องจากแนวโน้มใน
ปัจจุบันที่เครื่องจักรโดยส่วนมากยังมีขีดความสามารถทางความคิดตามกรอบการท างานหรือชุดค าสั่งที่ได้รับ 
จะมีความสามารถในด้านการปรับปรุงการท างานก็ยังคงอยู่ในกรอบการท างานยังไม่สามารถปรับแก้กรอบการ
ท างานในภาพรวมได้ด้วยตัวเอง หน้าที่ในด้านการปรับปรุงซ่อมแซมกรอบการท างานจากสภาพปัญหาที่ พบ 
รวมไปถึงการซ่อมซ่อมสภาพทางกายภาพของตัวเครื่องจักรเครื่องกลเองจึงยังเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์ 
  2.) บทบาทในการเติมเต็มการท างาน เนื่องจากเครื่องจักรเองก็มีข้อจ ากัดในการท างานคือ
การยึดมั่นต่อกรอบการท างานหรือชุดค าสั่งอย่างเคร่งครัด และโดยส่วนมากแล้วยังขาดความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจ ตรงจุดนี้เองที่มนุษย์สามารถเข้าไปเติมเต็มการท างานของเครื่องจักรได้ 
  3.) บทบาทด้านการปรับใช้ข้อมูล และการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย เพราะไม่ว่าระบบบริหาร
จัดการภายใต้พ้ืนฐานของข้อมูลจะทันสมัย หรือมีความละเอียดลออเพียงใด มีขีดความสามารถขั้ นสูงเพียงใด 
ตามหลักแล้วผลผลิตที่ออกมาคือชุดของทางเลือก และข้อแนะน าด้านทางเลือก (Set of Option & Decision 
Making Recommendation) จึงท าให้มันได้ชื่อว่า Decision Making Support System ดังนั้นมนุษย์จึง
ยังคงมีหน้าที่ส าคัญคือการเลือกในขั้นสุดท้ายว่าตกลงแล้วควรที่จะตัดสินใจตามแนวค าแนะน าที่ระบบสร้างขึ้น
จากฐานการิเคราะห์ข้อมูล หรือ เลือกทางเลือกอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
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2.8 การคิดเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะในบริบทความท้าทายของ Digital 
Landscape 

2.8.1 ความส าคัญของการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

การคิดเชิงยุทธศาสตร์คือการคิดบนฐานของการพยายามท าให้เป้าหมายที่วางไว้บรรลุผลสัมฤทธิ์ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะซึ่งมีการวางเป้าหมายที่ชัดเจนและความส าเร็จนั้นวัดจากการ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งข้ันตอนแรกและถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญที่สุดของการคิดเชิงยุทธศาสตร์คือขั้นตอนใน
การก าหนดเป้าหมาย และขั้นตอนในการก าหนดยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 
เนื่องจากจะเป็นตัวก าหนดแนวทางการพัฒนาในภาพรวม , เป็นตัวก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพบริบท 
และสภาพความท้าทายของการพัฒนา , เป็นแนวน าทางในการส ารวจและคัดเลือกระบบเทคโนโลยีตลอดจน
เครื่องมือในการบริหารจัดการที่ เหมาะสม และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
กระบวนการพัฒนาซึ่งสามารถหาวิธีการปรับเปลี่ยนให้มาเป็นพันธมิตรการพัฒนาในอนาคตได้ 

กล่าวโดยสรุป การคิดเชิงยุทธศาสตร์จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการพัฒนา ได้รับรู้ว่าภาค 
ส่วนใดบ้างจะเข้ามาเก่ียวข้อง ประเด็นปัญหาใดจะได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น ปัญหาใดจะได้ถูกหยิบ
ยกขึ้นมาแก้ไข บริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามีอะไรบ้าง และระบบเทคโนโลยีใดบ้างที่ทางเมือง
จะต้องให้ความสนใจ หรือเลือกที่จะพัฒนา การก าหนดทิศทางได้อย่างชัดเจนเช่นนี้จะช่วยให้การพัฒนาเมือง
อัจฉริยะเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือเพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ไม่เกิดสภาพของการพัฒนาที่
กระจัดกระจายไม่สอดประสานซึ่งกันและกัน   
 

2.8.2 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะบนฐานของสภาพปัญหา และเงื่อนไขของพ้ืนที่ 
และรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของ Digital Landscape 

จากที่กล่าวถึงไปแล้วในส่วนก่อนหน้าว่า เป้าหมายหลักสองประการของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตาม
ความเข้าใจในปัจจุบันคือ  

1.) การพัฒนาบนพื้นฐานของปัญหา และเงื่อนไขเฉพาะในพื้นที่ (Area Base 
Circumstance & Problem) 

2.) การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ทั้งสองเป้าหมายจึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทั้งนี้ 

นอกจากเงื่อนไขทากายภาพ และสภาพปัญหาเฉพาะของเมืองแล้ว เงื่อนด้านบริบทของ Digital Landscape 
เองก็มีส่วนส าคัญในการน าไปประกอบในการก าหนดยุทธศาสตร์ แต่การวิเคราะห์บริบท Digital Landscape 
นั้นจะไม่ได้ท าการวิเคราะห์ในระดับโครงสร้างมหภาค (Macro) หรือโครงสร้างในระดับชาติ (State Level) 
หากแต่เป็นการวิเคราะห์ในระดับพ้ืนที่กล่าวคือวิเคราะห์สภาพบริบท และความท้าทายที่เมืองเผชิญจาก
กระแสของ Digital Landscape เนื่องจากแต่ละเมืองก็เผชิญกับกระแสความเปลี่ยนแปลงและสภาพความท้า
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ทายที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) ด้วย โดยสภาพความท้าทายจาก 
Digital Landscape ที่เมืองมักจะพบคือ 

1.) การเข้ามาของ Digital Life Style & Business ซึ่งโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐาน และแนวคิดด้านการปกครอง (Governance) ของเมืองยังไม่ได้รับการ
พัฒนาให้รองรับ 

2.) เกิดธุรกิจ หรือการให้บริการรูปแบบใหม่ ซึ่งเครื่องมือด้านการบริหารจัดการและก ากับ
ดูแลของเมืองยังไม่ได้พัฒนาให้รองรับ จนเกิดเป็นพ้ืนที่ธุรกิจที่ขาดการก ากับดูแล  

3.) การเข้ามาของแนวการบริหารบนพื้นฐานของข้อมูล (Data Driven Management) แล้ว
แนวโน้มความต้องการช่วงใช้ Big Data เพ่ือการบริหารจัดการท าให้เมืองต้องปรับตัว
ด้านการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านข้อมูล และสารสนเทศ
เป็นการใหญ่ ซึ่งต้องอาศัยต้นทุนค่อนข้างสูง และมักจะติดปัญหาจากอ านาจหน้าที่ที่
จ ากัดของเมือง 

ซึ่งบางเมืองก็อาจจะไม่ประสบปัญหาเหล่านี้ในทุกข้อ หรือมีปัญหาที่เฉพาะเจาะจงยิ่งกว่า 3  
ข้อนี้ ขึ้นอยู่กับต าแหน่งหน้าที่ของเมือง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ออกมาได้แล้วขั้นต่อไปคือการผนวกเอา
เงื่อนไขส่วนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในพ้ืนที่ (Area Base Circumstance) ประกอบการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้เมืองจ าเป็นที่จะต้องศึกษาบริบท Digital Landscape ในระดับมห
ภาคเอาไว้ด้วยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ว่า Digital Landscape นอกบริบทของเมืองนั้นมีพลวัตรเช่นใด เนื่องจาก
บริบทเหล่านั้นอาจส่งอิทธิพลกับเมืองได้ในอนาคต และเพ่ือการออกแบบแนวทางการพัฒนาเมืองที่รองรับกับ
การพัฒนาในระยะยาวให้บรรลุผลการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2.8.3 ออกแบบระบบเทคโนโลยี และพิจารณาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็น
ต่อการขับเคลื่อนระบบเทคโนโลย ี

เมื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้แล้วทั้งในส่วนยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์รอง ขั้นต่อมาเมือง
ก็จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ว่าระบบการบริหารจัดการ รวมถึงระบบเทคโนโลยีใดบ้างที่มีความจ าเป็น หรือจะ
น าไปสู่การบรรลุผลยุทธศาสตร์ตามที่ตั้งไว้ จากนั้นจึงท าการจัดวางระบบเทคโนโลยีเหล่านั้นว่ามีต าแหน่งแห่ง
ที่ใดในกระบวนการพัฒนาโดยการจับคู่ระบบเทคโนโลยีเข้ากับยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง จากนั้นจึงเริ่มออกแบบ
รายละเอียดของระบบเทคโนโลยีทั้งในมิติของ 

การออกแบบรายเทคโนโลยี ว่าในระบบเทคโนโลยีนั้นต้องการอุปกรณ์ (Device) , โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) , ระบบการท างาน (Process) , ระบบการซ่อมบ ารุง (Maintenance) และระบบโปรแกรม
ประยุกต์ (Software – Application) ใดบ้าง 

การออกแบบการประสานการท างานระหว่างระบบเทคโนโลยี เพื่อการท าภารกิจบางประการที่ไม่อาจ
ส าเร็จได้ด้วยการอาศัยระบบเทคโนโลยีระบบเดียว ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องค านึงถึงการสร้างหน่วยประมวล
กลางระหว่างระบบเทคโนโลยี , ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกลางระหว่างระบบเทคโนโลยี , ระบบการจั ดเก็บ
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ข้อมูล และจัดการข้อมูลกลางระหว่างระบบเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างองค์กรกลางที่มีศักยภาพรองรับการ
ท างานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่จัดเก็บและประมวลผลจากระบบเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน  

การออกแบบการประสานระบบเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานทางข้อมูลสารสนเทศ เข้ากับ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขความส าเร็จที่ส าคัญตามข้อสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนา 
Smart City ของหลายๆ แนวคิดอาทิข้อสังเกตของ IBM โดยอาจประสานทั้งสองส่วนนี้เข้าด้วยกันผ่านการ
ปรับใช้ Data Driven Management และกระบวนการหลอมแผนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่ดูแลด้าน
ข้อมูล และหน่วยงานด้านการวางแผนปฏิบัติงาน  
 

2.8.4 ส ารวจเทคโนโลยี เครื่องมือการบริหารที่มีอยู่เดิม และการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ 

เมื่อพิจารณาและออกแบบระบบเทคโนโลยีจนเห็นภาพรวมและรายละเอียดของระบบ 
เทคโนโลยีแล้วขั้นต่อมาคือการจัดล าดับความส าคัญของแต่ละระบบเทคโนโลยีว่าระบบใดควรพัฒนาก่อนหลัง 
โดยอาจยึดเกณฑ์การล าดับความส าคัญ 2 เกณฑ์คือ 

1.) เกณฑ์ความส าคัญของยุทธศาสตร์ที่ระบบเทคโนโลยีนั้นช่วยให้บรรลุผล 
2.) เกณฑ์ด้านแนวโน้มที่จะสามารถท าให้ส าเร็จได้ในเวลาอันสั้น 

กล่าวโดยสรุป เกณฑ์ในข้อแรกคือการวัดว่าระบบเทคโนโลยีที่จะพัฒนานั้นช่วยให้เมืองบรรลุ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญอันดับต้นๆ หรือไม่ การวิเคราะห์จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวของระบบเทคโนโลยี แต่อยู่ที่ตัว
ของยุทธศาสตร์ที่ระบบเทคโนโลยีนั้นช่วยให้บรรลุผล ด้วยเหตุนี้การจับคู่ระบบเทคโนโลยีเข้ากับยุทธศาสตร์แต่
ละข้อจึงส าคัญมาก โดยยุทธศาสตร์ที่ถือได้ว่ามีความส าคัญมากๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานไปสู่
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ข้ออ่ืนๆ เช่นการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน , การสร้างระบบบริหารจัดการของเมือง
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูล และการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนร้ายแรงของเมือง 
เป็นต้น 
 ส่วนเกณฑ์ในข้อสองคือการวัดว่าระบบเทคโนโลยีที่จะพัฒนานั้นมีความง่ายในการพัฒนา อาจจะ
สามารถพัฒนาให้เสร็จได้โดยเร็ว , มีความเสี่ยงต่ าเนื่องจากใช้เม็ดเงินในการลงทุนที่ต่ า และไม่ติดปัญหาด้าน
อ านาจหน้าที่ , มีผู้ประกอบการในตลาดเป็นจ านวนมากสามารถจัดหาระบบเทคโนโลยีได้โดยง่าย เป็นต้น การ
วิเคราะห์จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวของยุทธศาสตร์ แต่อยู่บนพ้ืนฐานของตัวระบบเทคโนโลยีว่ามีความยากง่ายในการ
จัดสร้างจัดหาเพียงใด 
 ทั้งนี้แนวทางการจัดล าดับความส าคัญที่ถูกต้องไม่ใช่การใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง แต่จะต้องใช้ทั้งสอง
เกณฑ์ร่วมกันในการวิเคราะห์เพ่ือหาระบบเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ และไม่เกิน
ความสามารถของเมืองที่จะจัดหามาใช้ หรือสร้างข้ึนได้ (Important & Affordable)  
 ขั้นถัดไปคือการพยายามส ารวจว่าจนถึงปัจจุบันเมืองมีระบบเทคโนโลยีใดบ้างแล้ว ซึ่งอาจไม่ใช่ระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดก็ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีหลายๆ ระบบในปัจจุบันเองก็มีพ้ืนฐานมาจากระบบ
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เทคโนโลยีรุ่นก่อนหน้า ด้วยเหตุนี้การควบรวมระบบเทคโนโลยีเก่า แล้วน ามาปรับปรุง หรือน ามาเป็นฐานการ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาเป็นระบบเทคโนโลยีที่ไม่ตกรุ่นเองก็มีความส าคัญไม่แพ้กัน  

เมือ่ท าการส ารวจเรียบร้อยแล้วว่าพ้ืนฐานของเมืองมีระบบเทคโนโลยี และ ระบบโครงสร้าง 
พ้ืนฐานใดอยู่แล้วบ้าง , สภาพความพร้อมของการใช้งานแต่ละระบบ-โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นอย่างไร ขั้นต่อมา
คือการส ารวจว่า เพ่ือให้ครบถ้วนตามภาพใหญ่ของระบบเทคโนโลยี – โครงสร้างพ้ืนฐานที่ออกแบบไว้แล้วนั้น 
เมืองยังมีส่วนใดที่ขาดตกบกพร่องอยู่บ้าง เมื่อได้รายการของระบบเทคโนโลยีที่และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ขาดหายไปแล้วจึงเริ่มวางแผนการจัดหา หรือจัดสร้างระบบเทคโนโลยี หรือโครงสร้างพ้ืนฐานเหล่านั้นว่า
จะต้องท าอย่างไร , ถ้ามีวิธีในการจัดสร้างจัดหาที่มากกว่าวิธีเดียวควรจะเลือกวิธีใด โดยจัดล าดับการจัดซื้อ
จัดหาตามล าดับความส าคัญที่ได้ก าหนดเอาไว้ก่อนหน้านี้ 
 

2.8.5 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสร้างเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนา 

ขั้นตอนต่อมาคือการวิเคราะห์ว่าปริมณฑลของระบบเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ 
ต้องการพัฒนานั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดบ้าง โดยอาจแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ  

ผู้ประกอบการที่อาจเป็นผู้ออกแบบและจัดจ าหน่ายระบบเทคโนโลยีทั้งระบบ หรือเป็นผู้จัด 
จ าหน่ายอุปกรณ์หรือองค์ประกอบย่อยอันใดอันหนึ่งในระบบเทคโนโลยี 

ผู้ปฏิบัติงาน และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้ปรับใช้ระบบเทคโนโลยีโดยตรงในการ 
ปฏิบัติงาน และเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ – ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดหา และการปรับใช้ระบบเทคโนโลยี 

ผู้ได้รับผลกระทบจากระบบเทคโนโลยี ทั้งในมิติของผู้รับบริการ (End User) และผู้ได้รับ 
ผลกระทบโดยทางอ้อม โดยจะต้องพิจารณาทั้งในระหว่างกระบวนการพัฒนา -ติดตั้งระบบเทคโนโลยี และใน
ระหว่างการปรับใช้ระบบเทคโนโลยี  
 ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจากชื่อก็บอกชัดเจนแล้วว่าเป็นกลุ่มตัวแสดงที่ อาจเป็นโอกาส หรือความ
เสี่ยงในกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือ
ยกระดับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นพันธมิตรการพัฒนา จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และปรากฏอยู่โดยทั่วไปใน
หลายๆ กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ประสบความส าเร็จ อาทิกรณีของเมืองเวียนนา หรือกรณีของ 
Kashiwa โดยการยกระดับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นสามารถกระท าได้โดยการออกแบบกรอบการท างานแบบ
เปิดและรองรับการประสานการท างาน (Open & Instigation Framework) ซึ่งดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มาร่วมในกระบวนการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่ขั้นการก าหนดเป้าหมาย , การวางแผนปฏิบัติการ ไปจนถึงขั้น
การด าเนินงาน การปรับแผน และการติดตามประเมินผล 
 จากขั้นตอนทั้งหมดจะท าให้เราได้ชุดของแผนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งภาพรวมของการพัฒนาที่
สะท้อนแนวทางการพัฒนา และความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละส่วนงานย่อยที่ชัดเจน , เห็นภาพรายละเอียดใน
แต่ละส่วนงานย่อยตามรายการระบบเทคโนโลยี ว่าแต่ละส่วนงานมีปัญหาหรือความท้าทายใด , แนวทางใน
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การปรับปรุงและซ่อมบ ารุงการด าเนินงานควรจะต้องเป็นไปในแนวทางใด , ในกระบวนการพัฒนามีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียใดบ้าง และในระยะยาวจะสามารถพัฒนาไปในแนวทางใด ทั้งหมดนี้จะช่วยให้การวางแผนการ
ปฏิบัติงานในขั้นตอนถัดจากนี้ มีแนวทางที่ชัดเจนและสอดประสานไปในแนวทางเดียวกัน และที่ส าคัญคือช่วย
การันตีได้ว่าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะด าเนินไปบนพ้ืนฐานส าคัญ 2 ประการคือ การพัฒนาบนพ้ืนฐานของ
เงื่อนไขและสภาพปัญหาของพ้ืนที่ (Area Base Circumstance & Problem) และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) 
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บทที ่3  
กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  

และการถอดบทเรยีนจากกรณีศึกษา 

 กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในเมืองมหานครและเมืองหลวง 

 กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในเมืองที่อยู่อาศัย และเมืองปรมิณฑล 

 การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา : ขั้นตอนสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

 

3.1 กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในเมืองมหานครและเมืองหลวง 

SMART CITY VIENNA – ออสเตรียviii 
แม้กรุงเวียนนาได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ที่สุดในโลก (Most Livable City) โดย บริษัทที่

ปรึกษา Mercer แต่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างก็ไม่ได้หยุดที่จะคิดค้นแนวทางการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของเมือง เพราะตระหนักถึงการเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของปัจจัยต่างๆ ที่คุกคามคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมือง   อาทิปัญหาด้านการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากร และการขยายตัวของเขตที่อยู่อาศัย นายกเทศมนตรีประจ ากรุงเวียนนาได้ประกาศแผนงาน 
“Smart City Wien” อย่างเป็นทางการใน เดือนมีนาคม ค.ศ. 2001 โดยมุ่งเน้นการยกระดับของเมืองในทุกๆ 
ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และ คมนาคม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิตของประชากร 

องค์ประกอบส าคัญของแผนงาน Smart City Vienna คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการ (Stakeholder) ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและจากภาคส่วนอ่ืนๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วม
การประชุมที่หารือ ในเรื่องทั่วไป (general consultation) หรือเข้าร่วมการประชุมที่มีหัวข้อเฉพาะ ซึ่งหัวข้อ
การหารือเฉพาะมี ทั้งหมด 6 หัวข้อด้วยกัน คือ ด้านการพัฒนาประชากร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหาร 
ด้านเศรษฐกิจ ด้าน พลังงาน และด้านคมนาคม โดยจากการหารือสามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานออกมาได้ 3 ประการดังนี้ 

1.) ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาเอาไว้ 3 ด้านคือ  
-ด้านทรัพยากร 4 ด้าน ได้แก่ พลังงาน , การคมนาคม , อาคาร และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-ด้านนวัตกรรม 3 ด้าน ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา , เศรษฐกิจ และ การศึกษา 
-ด้านคุณภาพชีวิต 3 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน , ด้านสาธารณสุข และด้าน

สิ่งแวดล้อม 
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 2.) รูปแบบของโครงการ 
 โดยเน้นโครงการสัมมนาและวางแผนการพัฒนาโดยแบ่งช่วงเวลาของการพัฒนาเอาไว้เป็น 3 ช่วงคือ 
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในขั้นตอนการด าเนินโครงการจะดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stake 
holder) ทั้งท่ีเป็นภาครัฐ , ภาคธุรกิจ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม และดึงเอาผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเข้า
มาร่วมในการสัมมนาและวางแผนการพัฒนาด้วย โดยประชุมสัมมนาใน สามหัวข้อ ได้แก่ “Smart Energy 
Vision 2050″ “Roadmap for 2020 and Beyond” และ “Action Plan for 2012-2015″ หลังจากนั้น
ภาคส่วนต่างๆ ขององค์กรในกรุงเวียนนาก็ได้ริเริ่มโครงการภายใต้แผน Smart City Vienna 
 3.) การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการติดตามผลด าเนินการ 
 แผนงาน Smart City Vienna ได้รับการแบ่งช่วงการด าเนินการออกเป็นในระยะสั้น (Action Plan 
for 2012-2015 ) ระยะกลาง (Roadmap for 2020 and Beyond) และระยะยาว (Smart Energy Vision 
2050) การแบ่งช่วงด าเนินการดังกล่าวท าให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนและด าเนินการ มีการหารือ 
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดตั้งเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนยอมรับ เป้าหมายที่ได้รับการจัดตั้งมีข้อผูกมัดกับ 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Binding) ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) และมีความพยายามในการติดตาม 
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Monitoring) โดยบริษัทที่ปรึกษา TINA ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบและด าเนินการ 
ติดตามผลที่ได้รับจะถูกน ามาหารือในที่ประชุม เพ่ือเป็นข้อมูลส่งกลับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน าไป 
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการด าเนินการต่อไป ตามวงรอบการบริหารจัดการix  
 การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา 
 สิ่งท่ีน่าสนใจจากกรณีของกรุง Vienna ได้แก่  
 1.) การสร้างยุทธศาสตร์ที่ก าหนดเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับปัญหาและเงื่อนไขของพ้ืนที่ 
 2.) การสร้างกรอบยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับแผนปฏิบัติงาน  (Framework 
Strategy) และมีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 3.) ดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และมีแนวโน้มที่จ าน าไปสู่การพัฒนาเป็น
เครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
 

3.2 กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในเมืองที่อยู่อาศัย และเมืองปริมณฑล 

กรณีศึกษา Fujisawa Smart Town และ Kashiwa Smart Living City – ญี่ปุ่น 
ตัวอย่างกรณีศึกษาในตางประเทศที่น่าสนใจที่หยิบยกมาคือตัวอย่างการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของ

ประเทศญี่ปุ่น โดยเมืองที่ยกมาเป็นตัวอย่างคือ เมือง Fujisawax เทศบาลระดับ Shi (ฐานะเทียบเท่ากับ
เทศบาลนคร) ในจังหวัด คานางาวะ ภูมิภาคคันโต และ เมือง Kashiwaxi หรือ Kashiwa no ha เทศบาล
ระดับ Shi ในจังหวัด จิบะ (Chiba) ซึ่งทั้งสองเมืองนี้มีเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกันคือ เป็นเมืองปริมณฑล (Satellite 
City) นอกจากนี้ลักษณะด้านปริมาณประชากร รวมถึงระดับชั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีความ
คล้ายคลึงกันอีกด้วย โดยทั้งสองเมืองนี้ต่างเป็นเมืองปริมณฑลของมหานครในภูมิภาคคันโตของประเทศญี่ปุ่น
นั่นคือมหานครโตเกียว (Tokyo Metropolitan) ซึ่งมีประชากรหมุนเวียนในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน ซึ่ง
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ทั้งสองเมืองนี้ต่างก็ประสบปัญหาร่วมกันในฐานะเมืองปริมณฑล ทั้งปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ
จ านวนประชากร และเขตที่พักอาศัย รวมถึงปัญหาประชากรแฝง ซึ่งต่างส่งผลถึงปัญหาด้านการบริหารจัดการ
ได้แก่ งบประมาณส าหรับจัดบริการสาธารณะรายหัวที่เพ่ิมมากขึ้นในขณะที่เม็ดเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก
ส่วนกลางเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีไม่สอดคล้องกับภาระที่ท้องถิ่นต้องแบกรับ ปัญหาคุณภาพชีวิต ฯลฯ 
 ทั้งนี้ก่อนจะเจาะลึกลงไปศึกษาในระดับพ้ืนที่ อาจต้องท าความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ในระดับชาติ (State Level) ของญี่ปุ่นเสียก่อน ในบริบทการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่นนั้นญี่ปุ่นเองได้
ตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาร่วมที่ประสบในทุกๆ พ้ืนที่ และรัฐบาลกลางเล็งเห็น
ความส าคัญ โดยในบริบทที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาได้แก่ 1. ปัญหาสังคมผู้สู งอายุ 2. ปัญหาการจัดการความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ 3. ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน xii จากวิสัยทัศน์ข้างต้นน ามาสู่การก่อตั้งรวมถึง
เพ่ิมเติมบทบาทของหน่วยงานแม่งานที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ กับหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนา ซึ่งหุ้นส่วนดังกล่าวได้รับการสนับสนุจากภาครัฐซึ่ง
หน่วยงานข้างต้นมีชื่อว่า Japan Smart Community Alliance (JSCA)xiii  ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศถึง 259 
บริษัท หน่วยงานนี้มีบทบาทส าคัญในด้านการวิจัยพัฒนาการวางแผนพัฒนาเมืองตามแนวทาง Smart city ใน
ระดับชาติ ตลอดจนมีส่วนส าคัญในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือการพัฒนา Smart City ในระดับพ้ืนที่ผ่าน
เครือข่ายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่างๆ  
 เมื่อพิจารณาในระดับพ้ืนที่ สิ่งที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนคือทั้งสองเมืองต่างเอายุทธศาสตร์หลักทั้ง 3 
ข้อที่เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตามแนวทาง Smart city หากแต่ทั้งสอง
เมืองไม่ลืมที่จะน าเอาเงื่อนไขความต้องการและสภาพปัญหาทีเมืองเผชิญอยู่เข้ามาเป็นแนวทางหลักในการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยในกรณีของ Fujisawa นั้นเนื่องจากมีเขตอุตสาหกรรมหนักอย่าง
อุตสาหกรรมรถยนต์บรรทุกของ Isuzu , อุตสาหกรรมเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของ 
Panasonic ท าให้เงื่อนไขและสภาพปัญหาที่เมืองเผชิญคือความมั่นคงด้านพลังงาน และปัญหาด้านการจัด
การพลังงาน แนวทางการพัฒนาของเมืองจึงมุ่งไปที่การพัฒนา Smart Energy โดยการน า Concept เรื่อง 
Smart Power grid และ Smart Reusable Energy เข้ามาใช้ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติในข้อที่
สาม คือ แก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนพลังงาน แต่ในขณะเดียวกันเมือง Fujisawa เองก็ไม่ได้ทอดทิ้ง
ประเด็นการพัฒนาด้านการเป็นเมืองอยู่อาศัย ซึ่งเป็นหน้าที่โดยปริยายในฐานเมืองปริมณฑล ท าให้ Concept 
หลักอีกส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของ Fujisawa คือ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และรองรับการพัฒนาระยะยาวไปสู่เมืองอัจฉริยะด้านพลังงานxiv 
 ในขณะที่อีกกรณีศึกษาหนึ่งคือเมือง Kashiwa หรือ Kashiwa no ha ในจังหวัดจิบะนั้น มีลักษณะ
ของอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากกรณีเมือง Fujisawa อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากรูปแบบธุรกิจที่ขับเคลื่อนเมืองคือ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการขนส่งสินค้า (ไม่ใช่ท่าพักสินค้าแต่เป็นที่ตั้งของบริษัทขนส่งขนาดใหญ่)  ส่วน
อุตสาหกรรมก็เป็นอุตสาหกรรมเบา ได้แก่โรงกลั่นเบียร์ยี่ห้อ Asahi , บริษัทผลิตอาหาร Ito Ham และ บริษัท
กลั่นสุรา Nikka Whisky เป็นต้น ท าให้โจทย์การพัฒนาของเมืองตามแนวทาง Smart city ไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับประเด็นเรื่องพลังงานเป็นประเด็นส าคัญในระยะสั้น แต่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองเพ่ือการอยู่อาศัย
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อัจฉริยะ (Smart living City) โดยให้ความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมถึงพัฒนาธุรกิจบนฐาน
ของความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและการรับมือกับสังคม
ผู้สูงอายุล้วนรวมอยู่ในแผนการพัฒนาด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับชาติข้อที่ 1 และ 2 
 จะสังเกตได้ว่าทั้งสองเมืองล้วนตั้งเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทาง Smart City จาก
พ้ืนฐานของเงื่อนไข และสภาพปัญหาของพ้ืนที่ (Area Base Circumstance – Problem) แล้วจึงเชื่อมโยง
แนวการพัฒนาเข้ากับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ไม่ได้ตั้งต้นการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยแผนระดับชาติ  
 เมื่อก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของเมืองได้แล้วจึงเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบโครงการ
เช่นเดียวกับกรณีของเวียนนา (Vienna Smart City) โดย Fujisawa ให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนา
พลังงานสะอาด , โครงการพัฒนาการบริหารจัดการการจัดสรรพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน (Reusable 
Energy) ซึ่งบูรณาการระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านพลังงาน (Smart Energy) , ด้านการจัดสรรพลังงาน 
(Smart Gird) และการยกระดับอุตสาหกรรม (Smart Industry – Smart Factory) เข้าด้วยกัน กับระบบ
เทคโนโลยีอัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart Living) ซึ่งเป็นเป้าหมายโดยปริยายในฐานะเมืองปริมณฑล 
 ในขณะที่เมือง Kashiwa no ha ที่มุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นหลัก เน้นพัฒนาด้านระบบสาธารณะสุข (Smart Care) , ด้าน
สิ่งแวดล้อม (Smart Environment) และ การอยู่อาศัย (Smart Living) ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โดยการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพ่ือเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจ (Smart Industry – Economy) โดยดูจาก
รูปที่ 3.2-1 
 

 
 

รูปที่ 3.2-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม , สาธารณะสุข  

(สังคมผู้สูงอายุ) และ การอยู่อาศัย กับการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาคธุรกิจ 

ผ่านการเปิดโอกาสใหม่ทางธุรกิจxv 

จากภาพจะเห็นความสัมพันธ์ในเชิงสอดคล้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันระหว่างยุทธศาสตร์ คนละ
ประเภท คือยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเพ่ือการอยู่อาศัย และยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และ
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ธุรกรรม ซึ่งแม้จะอยู่ในคนละหมวดการพัฒนา แต่ผลลัพธ์จากการพัฒนาของทั้งสองยุทธศาสตร์ต่างส่งผล
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือระบบเศรษฐกิจที่มีความ Smart มีแนวโน้มจะส่งผลร้าย (Harmful) ต่อ
สภาพแวดล้อม หรืออีกนัยหนึ่งก็คือคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยกว่า (อาทิ มลภาวะ , ขยะอุตสาหกรรม) 
นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดต าแหน่งงานใหม่ๆ ที่อาจไม่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบเก่า รวมถึงสินค้าบริการชนิด
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย ยิ่งไปกว่านั้นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ มีส่วนช่วยในการดึงดูดผู้ประกอบการจาก
ภายนอก ให้เข้ามาดเนินธุรกิจในพ้ืนที่มากขึ้นส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมเป็นไปในทางบวก 
 อย่างไรก็ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจย่อยน ามาซึ่งการขยายตัวของประชากร และเขตที่อยู่อาศัย 
ส่งผลกระทบต่อปัญหาความหนาแน่นของประชากรที่ล้นเกินศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผ่านการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีด้าน Smart Living Smart , Environment และ Smart 
Care มีส่วนส าคัญในการลบจุดอ่อนดังกล่าว 
 หลังจากการออกแบบโครงการทั้งสองเมืองจึงเริ่มขั้นตอนของการดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake 
Holder) เข้าสู่กระบวนการพัฒนาและเริ่มสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยในกรณีของ Fujisawa ได้ดึงเอา
บริษัท Panasonic ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอุตสาหกรรมหนักในพ้ืนที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในด้านการพัฒนา 
Hardware ส่วนแนวทางการออกแบบระบบโดยส่วนมากแล้วเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ภายใต้การ
ให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากองค์กรบริหารเมือง ในขณะที่กรณีของ Kashiwa นั้นดึงเอาบริษัท Mitsu 
fudosanxvi ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของพ้ืนที่เข้ามามีบทบาทหลักในแง่ของการออกแบบระบบ 
และวางผังการพัฒนาเมืองร่วมกับองค์กรเมือง ในขณะที่การออกแบบเทคโนโลยี รวมถึงฐานข้อมูลเป็นหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยโตเกียว ภายใต้ความร่วมมือของ JSCAxvii โดยอาจท าความเข้าใจได้จากรูปที่ 3.2-2 

 
รูปที่ 3.2-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรณีศึกษาเมือง 

Kashiwa no haxviii 

 

จากรูปที่ 3.2-2 จะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละตัวละคร อาจแบ่งออกเป็น 3 
(+1) ส่วนคือ ภาครัฐ (Public Sector) , ภาคเอกชน (Private Sector : ผู้ประกอบการ และประชาชน) และ 
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ภาคส่วนการวิจัยและพัฒนา (R&D or Academia Sector) ซึ่งทั้ง 3 ภาคส่วนจะต้องถูกบูรณาการการท างาน
เข้ามาในกรอบการท างาน (Framework) แบบเปิดเพ่ือสร้าง การจุดประเด็นปัญหา , แนวการแก้ไข , เร่งรัด 
และติดตามผล ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือขึ้น กรณีนี้จะสอดคล้องทั้งกับข้อสังเกตด้าน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของ IBM และจากการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาของเวียนนา (Vienna Smart 
City) 
 อย่างไรก็ตามภาพนี้ให้น้ าหนักการอธิบายกับการวิเคราะห์การสร้างเครือข่ายพันธมิตรการพัฒนาใน
ระดับพ้ืนที่ แต่ยังละเลยความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการพัฒนาในระดับชาติซึ่งอธิบายได้จากแผนภาพต่อไปนี้ 
 

 
 

รูปที่ 3.2-3 แสดงใหค้วามสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในระดับชาติ  

และความสัมพันธ์กับในระดับพื้นที่ 

 

จากจากรูปที่ 3.2-3 จะเห็นได้ว่า หน่วยงานรัฐในระดับชาติมีบทบาทมากในฐานะผู้ริเริ่มเปิดฉาก 
(Initiator – Kick starter) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และเสนอแนวทางการพัฒนาที่เป็นความต้องการที่รัฐบาล
กลางเห็นว่าส าคัญต่อประเทศในภาพรวม โดยมีเครือข่ายพันธมิตรที่ส าคัญในระดับชาติอย่าง JSCA ที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ และหน่วยงานวิจัยและพัฒนาทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ในภาพรวม ครั้นแล้วเมืองจึงเป็นผู้รับเอาแนวคิดการพัฒนาไปขับเคลื่อนต่อบนพ้ืนฐานของสภาพ
ปัญหา และเงื่อนไขของเมือง จนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับความท้าทายที่เมืองต้อง
เผชิญ จากนั้นเมืองจึงน าเอาตัวแบบการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระดับชาติมาปรับใช้ในมิติระดับพ้ืนที่ โดย

การริเริ่มและผลักดันจากภาครัฐ (ระดับชาติ) 

Public Sector Private Sector 
Acadamia - 
R&D Sector 

เครือข่ายความร่วมมือใน
ระดับชาติ ได้แก่  

1. JSCA 

2. บริษัทในเครือความร่วมมือ
ของ JSCA 

3. มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ด้าน R&D ที่อยู่ในเครือ JSCA 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะระดับชาติ 

1. การจัดการพลังงาน 

2. สังคมผู้สูงอายุ 

3. การจัดการภัยพิบัติ 

State Level – National 
Level 

Area  Level Alliance 
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การดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรการ
พัฒนา ตามรายละเอียดที่กล่าวถึงไปแล้วในรูปที่ 3.2-2 

3.3 การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา : ขั้นตอนสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า เราไม่สามารถสร้างวิธีการแบบตายตัวในทุกๆ กรณีว่าจะต้องท าอย่างไรบ้างจึงจะ
บรรลุผลส าเร็จในการพัฒนาไปสู่ Smart city เนื่องจากปัจจัยด้านลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ รวมถึงบทบาทของ
ตัวแสดงต่างๆ อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าเราจะไม่สามารถหาจุดร่วม หรือชุดของแบบแผนที่ใช้เป็นแนวทางไปสู่
ความส าเร็จของการพัฒนาตามแนวทาง Smart City ได้เลย โดยจากการปรับใช้เครื่องมือการศึกษาวิเคราะห์ที่
เรียกว่าการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการปฏิบัติจากตัวแบบที่ดี (Benchmarking) ท าให้เราพอจะสรุป
แนวทางร่วมที่กรณีศึกษาท่ีเป็นตัวแบบที่ดีต่างปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้ 
 

1.) วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อก าหนด และเงื่อนไขของพื้นที่ (Area base Problem – 
Circumstance Analysis) 
 ซึ่งจะอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป (3. กรอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาและเงื่อนไขของพ้ืนที่ 
เพ่ือวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ) 

2.) ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย (Strategic Planning)  
 ในขั้นตอนนี้คือการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา และออกแบบแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและเงื่อนไขของพ้ืนที่ ซึ่งส าคัญมากต่อขั้นตอนการก าหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และ
การคัดเลือกเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

3.) ตรวจสอบเครื่องมือการบริหารจัดการ – ระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ และคัดเลือกเครื่องมือ – 
ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เสริมอย่างเหมาะสม (Technology – Management system Self 
Check & Insertion) 
 ขั้นถัดมาคือการเลือกเครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการท าให้ยุทธศาสตร์บรรลุผล ซึ่งใน
ขั้นแรกคือการตรวจสอบตนเองเสียก่อนว่ามีเครื่องมือ และเทคโนโลยีอะไรอยู่บ้างแล้ว สามารถน าไปใช้อะไรได้
บ้าง จากนั้นจึงตรวจสอบว่าการจะบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ได้นั้นยังขาดเครื่องมือ หรือระบบเทคโนโลยีอะไร
อีกบ้าง เครื่องมือ – ระบบใดมีความส าคัญมากน้อยก่อนหลัง การจะได้มาซึ่งเครื่องมือหรือระบบเทคโนโลยีแต่
ละอย่างต้องท าอย่างไร หากมีวิธีที่จะได้มาซึ่งแต่ละเครื่องมือ - เทคโนโลยี มากกว่า 1 วิธี ควรจะเลือกวิธีใดที่
คุ้มค่าท่ีสุดทั้งในแง่ของต้นทุนระยะสั้น และต้นทุนระยะยาวด้านการซ่อมบ ารุง และการบริหารจัดการ เป็นต้น 

4.) สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในอนาคต ว่าประกอบด้วยตัวแสดงใดบ้าง อาจจ า เป็นต้องใช้เครื่องมือด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น 
SWOT หรือ Risk Analysis & Management เข้ามาช่วย เมื่อวิเคราะห์ได้ผลออกมาแล้ว ก็จ าเป็นที่จะต้อง
พยายามปรับเปลี่ยนท่าทีหรือการแสดงบทบาท (Action) ของตัวแสดงเหล่านั้นให้เป็นไปแนวทางที่สอดคล้อง
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กับการพัฒนาให้ได้มากที่สุด เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง (T) และเพ่ิมปัจจัยโอกาส (O) ผ่านการดึงเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาแบบเปิด (ดูเพ่ิมเติมได้จากภาพที่ 2 และค าอธิบายประกอบ) 
 โดย Stakeholder อาจจัดออกเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ ภาครัฐ (Public) , ผู้ประกอบการเอกชน 
(Entrepreneur) , ประชาชน (People – Citizen) และหน่วยงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Think Tank – 
Academic) อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทอาจมีความแตกต่างหลากหลาย และมีความละเอียดของการแบ่ง
ประเภทต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความจ าเป็นเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังอาจแบ่งระดับของการ
วิเคราะห์ออกเป็นระดับรัฐ (State Level) และระดับพื้นท่ี (Area Level) ได้อีกด้วย 

5.) ออกแบบระบบเครื่องมือ – เทคโนโลยี , แปรเข้าสู่รูปแบบของโครงการ และก าหนดแผนการ
ด าเนินการ 

ในขั้นตอนนี้จะเริ่มลงลึกถึงการน าชุดเครื่องมือ – ระบบเทคโนโลยีลงมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทเงื่อนไข 
และสภาพปัญหาแต่ละจุดๆ ในรายละเอียด และศึกษาถึงแนวโน้มของความเข้ากันได้กับสภาพปัญหาในระดับ
จุลภาค (Micro) , ความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการซ่อมบ ารุง – ต้นทุนด าเนินการ กับผลที่ได้รับ 
(ตัวชี้วัดที่ปรับตัวดีขึ้น) ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และในกรณีที่เป็นประเด็นที่สลับซับซ้อนก็จะต้องค านึงถึง
การจัดการสานระหว่างระบบเทคโนโลยีหลายๆ ระบบเข้าด้วยกัน ( Integration of Technology & 
Management systems) ฯลฯ เมื่อออกแบบเสร็จสิ้น จึงเริ่มแปรระบบเหล่านั้นเข้าสู่ขั้นตอนของการเขียน
โครงการในขั้นตอนการท าแผนและเสนองบประมาณของพ้ืนที่ ตามข้ันตอนการบริหารราชการ  

6.) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการใน
วงรอบถัดไป 
 ขั้นตอนนี้ก็คือการลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโครงการมีรูปแบบ
ของการด าเนินงานอย่างไร หากเป็นโครงการที่ต้องปฏิบัติเป็นวงรอบก็ให้ด าเนินการตามวงรอบ โครงการที่แบ่ง
ออกเป็นห้วงเวลา (Phase) ก็ด าเนินการแต่ละห้วงเวลาให้แล้วเสร็จตามก าหนด เป็นต้น จุดที่ส าคัญคือการ
พัฒนาตามแนวทาง Smart City นั้นควรที่จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นอย่างยิ่งเพ่ือป้องกันปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยี กับความก้าวหน้า
ซับซ้อนของระบบเทคโนโลยี จนก่อให้เกิดความไม่สมมาตรระหว่างเทคโนโลยีกับผู้ใช้เทคโนโลยี  

นอกจากนี้การวัดและประเมินผลเองก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างส าคัญ เนื่องจากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง (Trend) ของการพัฒนาตามแนวทาง Smart City มีพลวัตรที่ค่อนข้างมาก การพัฒนาแผนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือการบริหารจัดการใน
ท้องตลาดอย่างสม่ าเสมอจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตลอดจนกรอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินที่มี
ประสิทธิภาพเองก็เป็นสิ่งส าคัญดังเช่นกรณีศึกษาของกรุงเวียนนา 
 ทั้งหมดนี้คือรูปแบบร่วมที่ถอดออกมาได้จากการศึกษากรณีศึกษาที่เป็นตัวแบบที่ดี (Benchmarking) 
ในด้านการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะบนพ้ืนฐานของความสอดคล้องกับปัญหา – เงื่อนไขของพ้ืนที่ และ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว  
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บทที ่4  
กรอบการวิเคราะหส์ภาพปัญหาและเงือ่นไขของพื้นที่ 

เพื่อวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

 

 ความส าคัญของการวิเคราะห์สภาพปัญหาและเงื่อนไขของพื้นที ่

  กรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 

  กรอบภารกิจหน้าที่ของเมอืง (City Function) 

 

4.1 ความส าคัญของการวิเคราะห์สภาพปัญหาและเงื่อนไขของพื้นที่ 

การวิเคราะห์เมืองในมิติของสภาพปัญหา เงื่อนไข ศักยภาพและข้อจ ากัดของเมือง เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานของสภาพปัญหา และเงื่อนไขของพ้ืนที่ (Area Base Circumstance & Problem) และ
รองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Sustainable Development) นั้นมีกรอบการวิเคราะห์ที่ส าคัญ 2 
กรอบ คือ  
 1. กรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position Analytical Framework) 
 2. กรอบการวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function Analytical Framework) 
 
 โดยที่กรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความ
แตกต่างของเมืองอันเนื่องมาจากต้นทุนด้านต่างๆ อันได้แก่ ทุนที่ดิน , ทุนวัฒนธรรม , ทุนมนุษย์ , ทุนด้าน
ต าแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างด้านต้นทุนเหล่านี้น ามาสู่ความแตกต่างกันในแง่ของแนวทางการพัฒนา
ที่เหมาะสม กล่าวคือเมืองนั้นสามารถที่จะพัฒนาไปทางใดก็ได้ตามที่ต้องการ เพียงแต่การเลือกมิติด้านการ
พัฒนาที่สอดรับไปกับต้นทุนของเมือง จะท าให้การพัฒนาเมืองสามารถดึงจุดเด่นของเมืองออกมาได้สูงที่สุด 
และเกิดข้อจ ากัดในการพัฒนาซึ่งจะน ามาสู่ความเสี่ยงต่อการล้มเหลว (T) ให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเชื่อมโยง
ไปสู่การดึงเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาได้ง่ายเนื่องจากสอดประสานกับ
กิจกรรมโดยปกติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ (สัมพันธ์กับสภาพการใช้ชีวิตของผู้คน และประเภทธุรกิจใน
พ้ืนที่)  
 ในขณะที่ กรอบการวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) จะตั้งอยู่บนฐานของภารกิจ
หน้าที่ที่เมืองโดยส่วนใหญ่จะต้องท าเช่นเดียวกัน โดยอาจแบ่งออกเป็น 3 มิติ  คือ มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ-ด าเนินงานของเมือง , มิติด้านการบริหารจัดการการให้บริการ-ด าเนินงานของเมือง และมิติด้านการ
บริหารจัดการภายในของเมือง ทั้งนี้การวิเคราะห์ในกรอบนี้จะค่อนข้างให้ความส าคัญกับตัวแปร และตัวชี้วัดใน
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ระดับจุลภาค (Micro) แตกต่างจากกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมืองที่ให้น้ าหนักการอธิบายกับตัว
แปรในระดับโครงสร้าง และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ทั้งสองประการข้างต้นคือการน าชุดข้อมูลที่ได้
รับมาปรับใช้ในการท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้เห็นภาพของการพัฒนาใน และสภาพปัญหาทั้งใน
ภาพรวมและในรายละเอียด ซึ่งจะน าไปปรับใช้ประกอบการออกแบบระบบเทคโนโลยี – การบริหารจัดการ 
และการคัดเลือกระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัญหาแต่ละจุดๆ โดยไม่ที่ไม่ขัดแย้งกันเองในระดับยุทธศาสตร์
ภาพรวม และเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาในระยะยาว 
 

4.2 กรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 

ในรายงานฉบับนี้จะขอแบ่งประเภทของเมืองตามกรอบ City Position ออกเป็น 5 ประเภทดังนี้ 
1.) เมืองอุตสาหกรรม 
2.) เมืองท่องเที่ยว 
3.) เมืองที่อยู่อาศัย 
4.) เมืองศูนย์กลางการเดินทาง  
5.) เมืองธุรกิจ การค้า การลงทุน 

 

4.2.1 เมืองอุตสาหกรรม 

เป็นเมืองที่มีจุดเด่นในด้านทุนที่ดินในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของการผลิต หรือเป็น
เขตพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับแหล่งจัดหาสินค้าทุนดังกล่าว นอกจากนี้ยังอาจมีจุดเด่นในด้านทุนที่ตั้ง ที่สะดวกสบาย
ต่อการขนถ่ายสินค้าทุนจากพ้ืนที่อ่ืนๆ มีพื้นที่ราบดอนกว้างขวางเหมาะกับการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม , ไม่ใกล้
กับพ้ืนที่มหานครจนเกินไปในขณะเดียวกันก็เดินทางไปกลับได้อย่างสะดวก และเหมาะสมกับการขนส่งสินค้าที่
ผลิตได้ไปยังเส้นทางการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ  
 ปัญหาร่วมกันที่เมืองอุตสาหกรรมจะต้องเผชิญคือปัญหาด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ปัญหาด้านการ
จัดการพลังงาน-สาธารณูปโภค และปัญหาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน โดยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นแน่นอน
ว่าเกิดจากการทิ้งกากอุตสาหกรรมจากโรงงานและสถานประกอบการ , ปัญหาด้านพลังงาน -สาธารณูปโภค 
เกิดจากปัญหาการไม่สามารถจัดหาพลังงาน-สาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ (Shortage) และ
ปัญหาการกระจายตัวของการจัดสรรพลังงาน (Distribution) , ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต แน่นอนว่ากระทบมา
จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากกากอุตสาหกรรมประกอบกับการขยายตัวของพ้ืนที่อยู่อาศัยของผู้ที่ท างานใน
ระบบอุตสาหกรรม ซึ่งโดยมากจะมีลักษณะเป็นประชากรแฝงน ามาสู่ปัญหาความไม่สมมาตรระหว่างภาระที่
เมืองจะต้องแบบรับกับการจัดสรรทรัพยากรอุดหนุนรายหัวที่เมืองควรจะได้รับจากส่วนกลาง ตัวอย่างของ
เมืองที่ประสบกับปัญหาความท้าทายเช่นนี้ อาทิ กรณีของเทศบาลนครแหลมฉบัง 
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 แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมจึงเป็นการปรับใช้ Smart City ให้สอดคล้องกับปัญหา โดย
การปรับใช้ Smart Industry และ Smart Energy ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม , 
ยกระดับของอุตสาหกรรม และการจัดหาพลังงาน , อาศัยเทคโนโลยีด้าน Smart Gird ในการแก้ไขปัญหาด้าน
การจัดสรรพลังงานซึ่งเป็นการเสริมจุดแข็งของเมืองในฐานะศูนย์รวมของการลงทุนของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็อาศัยเทคโนโลยีด้าน Smart Health Care แก้ไขปัญหาสุขภาพ และ Smart 
Governance แก้ไขปัญหาประชากรแฝง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตอันเป็นจุดอ่อนของเมืองอุตสาหกรรม 

4.2.2 เมืองท่องเที่ยว   

มีจุดเด่นที่ส าคัญคือทุนที่ตั้งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดน่าสนใจทางธรรมชาติในพ้ืนที่ ตลอดจนมีทุน
ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เนื่องจากมีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ 
นอกจากนี้ปัจจัยด้านการเดินทางเชื่อมต่อจากเมืองศูนย์กลางด้านการเดินทาง หรือมหานครก็มีส่วนส าคัญใน
การพัฒนา และเป็นอีกตัวแปรที่จะก าหนดความนิยมของเมืองจากกลุ่มลูกค้า (นักท่องเที่ยว) และ
ผู้ประกอบการ ตัวอย่างของเมืองเหล่านี้ เช่น เมืองเกียวโต เมืองเซนได ในประเทศญี่ปุ่น หรือภูเก็ต ในกรณีขง
ประเทศไทย 
 เมืองท่องเที่ยวมักจะมีปัญหาร่วมกัน ประการแรกคือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชน หรือพ้ืนที่
ใหม่ในเมืองซึ่งขยายตัวตามแหล่งท่องเที่ยว จนเกิดเป็นการไม่สอดประสานกันกับชุมชนวัฒนธรรม หรือ
โครงสร้างการบริหารจัดการดั้งเดิม โดยปัญหาเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในกรณีของเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
ขึ้นมาอย่างรวดเร็วกระทันหันตัวอย่างเช่น กรณีของภูทับเบิก เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้น ามาสู่ปัญหาด้านคุณภาพ
ชีวิตอันเกิดมาจากการไม่สมดุลระหว่างการขยายตัวของประชากรกับสาธารณูปโภคของเมือง และปัญหา
การจราจร ประการที่สองเกิดการรุกเข้าสู่พ้ืนที่ของทุนขนาดใหญ่จนท าให้กิจการท้องถิ่นที่มีสายป่านสั้นกว่าไม่
สามารถปรับตัวได้ในสภาพการแข่งขันใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น เมืองพัทยา และประการสุดท้ายคือการเจริญของ
เมืองนั้นพึ่งพาอยู่กับความนิยมของสถานที่ท่องเที่ยว ดังนั้นหากเกิดความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ หรือเสื่อมความนิยมจากนักท่องเที่ยว ย่อมท าให้เมืองตกต่ าลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากรากฐาน
เศรษฐกิจขอเมืองไม่ได้เกิดจากการใช้จ่ายหรือภาคการผลิตของประชาชนในพื้นที่เป็นส าคัญ 
 การแก้ไขปัญหาของเมืองท่องเที่ยวอาจท าได้เป็นสองแนวทางเช่นเดียวกันคือ การเพ่ิมจุดแข็ง คือการ
จัดระบบเทคโนโลยีในการส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ ผ่านการปรับใช้ระบบเทคโนโลยี 
Smart Tourism เพ่ือการันตีว่าสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองจะไม่มีทางเสื่อมความนิยม และได้รับความนิยม
เพ่ิมข้ึน อีกแนวทางหนึ่งคือการลบจุดอ่อนโดยการปรับใช้เครื่องมือด้าน Smart Living , Smart Governance
และ Smart Mobility เพ่ือแก้ไขปัญหาอันเป็นผลกระทบมาจากการขยายตัวของเมืองจากการท่องเที่ยว และ
ให้ความส าคัญกับ Smart Economy – Smart Energy เพ่ือลดผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทั้งในมิติของกากอุตสาหกรรม และความต้องการด้านการใช้พลังงาน 

4.2.3 เมืองที่อยู่อาศัย 

จุดเด่นของเมืองที่อยู่อาศัยคือด้านต้นทุนที่ตั้งที่อาจจะใกล้เคียงกับมหานคร หรือเมืองศูนย์กลางด้าน
การเดินทาง หรืออาจะมีระยะห่างพอสมควรหากแต่มีช่องทางการเดินทางไปยังเมืองเหล่านั้นได้โดยสะดวก 
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ตัวอย่างที่ส าคัญของเมืองประเภทนี้เช่นเมืองปริมณฑลประเภทต่างๆ อาทิ เทศบาลนครนนทบุรี , จังหวัดจิบะ 
ของประเทศญี่ปุ่น หรือ New Bombay ของประเทศอินเดีย เป็นต้น ซึ่งโดยธรรมชาติของเมืองที่อยู่อาศัยที่จะ
มีประชากรมาอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากท าให้เมืองกลายเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีก าลังซื้อมากโดยปริยาย ส่งผลให้
เมืองกลายเป็นแหล่งดึงดูดผู้ประกอบการในธุรกิจห้างร้าน และบริการ กลายเป็นจุดแข็งในด้านรากฐานทาง
เศรษฐกิจของเมือง 
 ปัญหาร่วมกันของเมืองที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองปริมณฑลคือ ปัญหาการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของประชากร และเขตที่อยู่อาศัย, ปัญหาประชากรแฝง และปัญหาการจราจร ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเกิดมาจาก
ปัจจัยตัวเดียวกันนั่นคือการที่ประชากรเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก และมีอัตราการขยายตัวที่
รวดเร็วเกินกว่าที่เมืองจะรับมือได้ และในหลายๆ เมืองยังประสบปัญหาด้านอาชญากรรมอันเกิดจากคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและความไม่ทั่วถึงในด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของเมืองด้วย 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาอาจแบ่งออกเป็นสองแนวทางคือการเสริมจุดอ่อนให้เมืองมีศักยภาพในการ
รองรับผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้น (Capacity) และท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น (Quality of Living) โดย
การปรับใช้เครื่องมือด้าน Smart Living , Smart Health Care , Smart Education ฯลฯ บนพ้ืนฐานของ
เมืองที่น่าอยู่ที่สุด ในขณะเดียวกันอีกแนวทางหนึ่งคือการลบจุดอ่อนของเมืองเช่นปัญหาการจราจร ปัญหาการ
ใช้พื้นที่ว่าง และปัญหาอาชญากรรม ผ่านการปรับใช้เทคโนโลยี Smart Mobility , Smart Housing , Smart 
Governance และ Smart Security  

4.2.4 เมืองศูนย์กลางการเดินทาง 

 จุดเด่นคือทุนที่ตั้งที่สะดวกสบายต่อการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค 
หรือสะดวกต่อการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ โดยอาจเป็นที่ตั้งของชุมทางรถไฟ , สนามบิน , ท่าเรือโ ดยสาร 
ฯลฯ ซึ่งต้นทุนด้านอ่ืนอาจจะด้อยกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ แต่ล าพังเพียงความโดดเด่นด้านที่ตั้งก็อาจจะเพียงพอต่อการ
ดึงดูดประชาชนและผู้ประกอบการทั้งธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการเดินทาง – ขนส่งสินค้า และธุรกิจด้านการพานิช 
น าเข้าส่งออก 
 ปัญหาร่วมของเมืองประเภทนี้คือล าพังเพียงความโดดเด่นด้านการเดินทางอาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูด
ประชาชนหรือผู้ประกอบการมายังเมืองได้มากเพียงพอ ท าให้การเติบโตของสภาพเศรษฐกิจของเมืองค่อนข้าง
จ ากัด และหากมีช่องทางการเดินทางอ่ืนที่สะดวกบายยิ่งกว่าอาจท าให้ความส าคัญของเมืองลดลงจนเกิดสภาพ
ตกต่ าลงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เนื่องจากเป็นแหล่งรวมช่องทางการเดินทางทีเป็นชุมสาย การจัดการด้าน
พลังงานและการจราจรในพ้ืนที่เองก็ถือเป็นความท้าทายที่เมืองศูนย์กลางการเดินทางส่วนใหญ่ต้องเผชิญอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหาของเมืองลักษณะนี้คือการเพ่ิมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมระหว่างภูมิภาคในพ้ืนที่ให้สูงขึ้น และพัฒนาการคมนาคมระหว่างส่วนเมืองอยู่อาศัย กับโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการเดินทางระหว่างภูมิภาคให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ผ่านการปรับใช้ Smart Mobility อีกแนวทาง
หนึ่งคือการลบจุดอ่อนด้านการเป็นเมืองเด่นด้านการเดินทางเพียงอย่างเดียวผ่านการผลักดันอัตลักษณ์อ่ืนๆ 
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ของเมืองให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เช่นการเป็นเมืองน่าอยู่อาศัย การเป็นเมืองธุรกิจการลงทุนทางพานิชยกรรม โดยใช้
ระบบเทคโนโลยีด้าน Smart Living และ Smart Economy 

4.2.5 เมืองธุรกิจ การค้า การลงทุน 

 เมืองประเภทนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ทุนมนุษย์เพราะโดยมาจะเป็นเมืองที่ประชากรมาอาศัยอยู่รวมกัน หรือดึง
ดูประชากรจากนอกพ้ืนที่เข้ามาด้วยสาเหตุบางอย่างจนเกิดเป็นโอกาสทางธุรกิจจากก าลังซื้อปริมาณมหาศาล 
และอีกรูปแบบหนึ่งคือมีจุดเด่นด้านทุนที่ตั้งที่มีลักษณะเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้า หรือสะดวกกับการ
แลกเปลี่ยนสินค้า เช่น เมืองการค้าชายแดน ต่างๆ  
 ปัญหาร่วมกันที่เมืองประเภทนี้พบคือปัญหาด้านการขยายตัวของประชากร เนื่องจากเนื่องจากการจะ
เป็นเมืองธุรกิจการค้าได้นั้น หนึ่งในเงื่อนไขส าคัญคือก าลังซื้อ การมีประชากรจ านวนมากในเมืองการค้าแทบจะ
เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะน ามาสู่ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน , ปัญหาด้านจราจร และปัญหา
ด้านอาชญากรรมติดตามมา 
 แนวทางในการแก้ไขปัญหานอกจากจะเป็นการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีด้าน Smart Living , Smart 
Health Care , Smart Governance , Smart Security และ Smart Mobility ในการแก้ไขปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และการจราจรแล้ว อีกแนวทางหนึ่งที่ส าคัญคือการเสริมจุดแข็งในด้านการลงทุน 
ประกอบธุรกิจ และท าการค้า ทั้งในมิติของความเสมอภาคระหว่างผู้ประกอบการ (Fair trade) , การสร้าง
โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบการ และการจัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบการ การปรับ
ใช้ระบบเทคโนโลยี Smart Economy , Smart Grid และ Smart Energy จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 
 จากกรอบการวิเคราะห์ข้างต้น หากวิเคราะห์หน่วยที่ศึกษา (Unit of Analysis) ผ่านกรอบนี้จะช่วย
ในการวิเคราะห์จนเห็นถึงสภาพปัญหาที่หน่วยที่ศึกษา (เมือง-พ้ืนที่) ก าลังเผชิญ ว่ามีความท้าทายอย่างไร มี
จุดเด่นจุดด้อยอย่างไร เงื่อนไขด้านศักยภาพและขีดความสามารถเป็นอย่างไร ซึ่งจะสามารถน าไปประกอบการ
วางแผนยุทธศาสตร์ให้มีลักษณะสอดคล้องไปกับสภาพปัญหาและเงื่อนไขเฉพาะของเมือง (Compatible with 
Area base Circumstance & Problem) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้
ได้ผลตามท่ีคาดหวัง 

4.2.6 การซ้อนทับกันของ City Position 

จากที่อธิบายไปข้างต้น ผู้อ่านหลายท่านคงจะสังเกตเห็นกันแล้วว่า เมืองในสภาพความเป็นจริงนั้น
ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของเงื่อนไข – สภาพปัญหาประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงแบบเดียว แต่บริบทของเมืองโดย
ธรรมชาติแล้วมักจะมีความสลับซับซ้อน และคาบเกี่ยวในหลายๆ ปริมณฑล ของปัญหา ด้วยเหตุนี้การวางแผน
ยุทธศาสตร์ให้ได้อย่างครอบคลุมสภาพปัญหาและเงื่อนไขของเมืองในทางปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยการวิเคราะห์
ปัญหา-เงื่อนไข และออกแบบระบบเทคโนโลยีในหลายๆ มิติ และน ามาใช้ประกอบกัน ซึ่งส่วนผสมของการ
พัฒนาในแต่ละเมืองก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปตามสภาพปัญหาและเงื่อนไขของเมือง  

อย่างไรก็ตาม หลักการเบื้องต้นในการประสานการพัฒนาเมืองตามกรอบต าแหน่งหน้าที่ของเมือง 
(City Position) หลายๆ มิติเข้าด้วยกันนั้นมี 3 ประการดังนี้ 
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1.) เลือกแนวทางการพัฒนาตามกรอบต าแหน่งหน้าที่ของเมืองที่จะใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
หลัก แล้วจึงเลือกแนวทางพัฒนาอื่นๆ เป็นแนวทางประกอบเพื่อเติมเต็มจุดอ่อน และเพิ่มความครอบคลุม  

ตัวอย่างเช่น เมืองนนทบุรีที่เป็นเมืองปริมณฑล ซึ่งจากต้นทุนด้านต าแหน่งที่ตั้งท าให้เมืองประเภทนี้
ควรจะต้องมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาไปในทางเมืองส าหรับการอยู่อาศัย โดยปริยาย แต่ก็สามารถริเริ่มพัฒนา
ด้วยงบประมาณ – ทรัพยากรบางส่วนในแนวทางเมืองธุรกิจการค้าการบริการ หรือเมืองศูนย์กลางการเดินทาง
ของภาคกลางฝั่งตะวันตก เป็นต้น โดยหลักการเลือกว่าจะน าเอาแนวทางใดมาเป็นแนวทางการพัฒนาหลักอาจ
แบ่งออกเป็น 2 หลักเกณฑ์คือ คัดเลือกจากความร้ายแรงของสภาพปัญหา และ คัดเลือกจากความโดดเด่น
ด้านต้นทุนที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาในแนวทางนั้น 

2.) แบ่งช่วงเวลาการพัฒนา หรือล าดับขั้นการพัฒนา (Phase)  
โดยแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาหลักที่มีความร้ายแรง หรือ ต้นทุนของเมืองเอ้ืออ านวย

มากกว่าก็อาจจะจัดให้เป็นแนวการพัฒนาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น และให้ความส าคัญเป็นพิเศษ แนวการพัฒนารอง 
อาจจะเริ่มต้นท าการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ส ารวจเทคโนโลยี ในขั้นต้น แต่ยังไม่ต้องด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม จากนั้นเมื่อการพัฒนาในระยะสั้นแล้วเสร็จหรือเริ่มอยู่ตัวแล้ว จึงเริ่มด าเนินแนวการพัฒนารองใน
ระยะยาวซึ่งอาจจะเพ่ือเสริมจุดแข็งของเมืองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น , ลบจุดบอดที่แนวการพัฒนาหลักอาจไม่ตอบ
โจทย์ และเพ่ือการบรรลุเป้าหมายหลักอีกประการหนึ่งของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะยาวคือ การพัฒนา
อย่างยั่งยื่น (Sustainable Development)  

3.) ไม่เลือกแนวการพัฒนารองท่ีส่งผลกระทบในทางลบต่อแนวการพัฒนาหลัก  
ตัวอย่างเช่นเมืองที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย หรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจัยด้าน

คุณภาพของสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นตัวแปรส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวของ
เมือง ก็ไม่ควรที่จะเลือกการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือการขนส่งสินค้า เป็นแนวการพัฒนารอง เนื่องจากแนว
การพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นส่งผลกระทบโดยตรงกับสภาพของสิ่งแวดล้อมท าให้ต้องลงทุนเพ่ิมเติมด้านการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมให้มีระดับที่รองรับกับการผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งแน่นอนว่าเป็นระบบเทคโนโลยีที่มีต้นทุน
จัดสร้าง และต้นทุนด าเนินการที่สูงกว่าระบบเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับเมืองอยู่อาศัย หรือเมือง
ท่องเที่ยวxix  
 จากแนวคิดข้อนี้จึงน ามาสู่ความต้องการการบูรณาการระบบเทคโนโลยีของแต่ละแนวการพัฒนาเข้า
ด้วยกันเพ่ือเติมเต็มซึ่งกันและกัน โดยการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนั้นจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ 
Platform การท างานเดียวกันคือระบบบริหารจัดการ , โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้าน Digital และกายภาพ และ
โครงสร้างหน่วยงานเดียวกัน น ามาสู่เทคนิคการบริหารจัดการใหม่ๆ อาทิ หน่วยงานอัจฉริยะ Smart 
Organization , Integrated Data – Information system & Infrastructure , การประเมินตัวชี้วัดข้าม
หน่วยงาน ฯลฯ เพ่ือให้บรรยากาศการด าเนินงานเป็นไปในแนวทางที่บูรณาการเข้าหากันมากที่สุด 
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4.3 กรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) 

จากการวิเคราะห์ในระดับโครงสร้างในหัวข้อก่อนหน้านี้ หากมองลึกลงมาในระดับของกลไกด้านการ
ท างานของเมืองกล่าวคือเมื่อปรับระดับการวิเคราะห์ลงมาในรายละเอียดระดับจุลภาค ในมิติด้านกิจกรรมที่
เมืองกระท าเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (City Function) เราอาจแบ่งมิติการวิเคราะห์ได้เป็น 3 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

1.) ภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการให้บริการประชาชน และการด าเนินงานของเมือง 
 2.) ภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการวางแผน และบริหารจัดการการให้บริการ 
 3.) ภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

4.3.1 ภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการให้บริการประชาชน และการด าเนินงานของเมือง 

ประเด็นนี้จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของการให้บริการประชาชน กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ Out come ของ
การให้บริการสาธารณะ หรือก็คือคุณภาพของบริการสาธารณะว่าประชาชนได้รับบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน มี
ความรวดเร็วสมเหตุสมผล , ประเภทของการให้บริการที่ทางเทศบาลจัดให้กับประชาชนครอบคลุมความ
ต้องการของประชาชน และครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ , ประชากรมีอัตราการเข้าถึงบริการสาธารณะที่น่าพึง
พอใจ และท่ีส าคัญคือ ประชากรมีระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ  

กิจกรรมอ่ืนๆ ของเมือง ที่สดคล้องแนวการพัฒนาของเมืองที่เราเห็นได้จากการวิเคราะห์ผ่านกรอบ
ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง แต่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือภาคเอกชนภายนอกเขตเมืองด้วย 

ตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ สถิติการให้บริการ , ความครอบคลุมและอัตราการเข้าถึงบริการ และสุดท้ายคือ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ทั้งนี้นอกจากมิติด้านการให้บริการประชาชนแล้วประเด็นนี้ยังรวมไปถึงคุณภาพของการด าเนิน 

4.3.2 ภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการวางแผน และบริหารจัดการการให้บริการ 

 ประเด็นนี้จะแตกต่างออกไป กล่าวคือจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ไปที่ระบบการจัดการ และการ
ประสานงานระหว่างองค์กรในมิติที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการให้บริการ , แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือเอกสาร
หลักฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของการให้บริการ , การถ่ายทอดค าสั่ง ค าร้องทั้งภายในแต่ละส านักและ
ระหว่างส านัก – ส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่างๆ และขั้นตอนการด าเนินงานทั้งภายใน และระหว่าง
แผนก จะเห็นได้ว่าประเด็นนี้นั้นไม่ได้มุ่งการวิเคราะห์ไปที่ตัวการให้บริการ แต่มุ่งไปที่วิธีการจัดการภายในของ 
“เจ้าภาพร่วม” ในแต่ละการบริการว่ามีการประสานงานกันอย่างไร มีกี่ขั้นตอน พูดง่ายๆ คือก่อนที่บริการจะ
ส าเร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างนั้น แต่ละส านัก – ส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะต้องท าอะไรบ้าง มีขั้นตอนยุ่งยากมาก
น้อยเพียงใด ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน ความแน่นอนแม่นย า ประสิทธิภาพในการติดตามการปฏิบัติงานมีมาก
น้อยเพียงใด และที่ส าคัญคือมีความซ้ าซ้อนมากน้อยเพียงใดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ส าคัญจึงเป็น
เรื่องของ ระดับความยุ่งยากและจ านวนขั้นตอนของการให้บริการ , ความซ้ าซ้อนของขั้นตอนการด าเนินการ , 
ความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือขาดความแม่นย าในการให้บริการ  
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 นอกจากจะให้ความส าคัญกับประเด็นด้านกระบวนการปฏิบัติงานแล้ว ประเด็นนี้ยังให้ความส าคัญกับ
การวิเคราะห์เรื่องประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการให้บริการ ว่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ มี
กระบวนการจัดสรรทรัพยากร และโยกย้ายทรัพยากรได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาด้วย ตัวชี้วัดที่ส าคัญอีก
กลุ่มหนึ่งจึงเป็นตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการนั่นคือการใช้ทรัพยากรจ านวนน้อยที่สุดเท่าที่
จ าเป็น เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการที่มากที่สุด 
 ความเกี่ยวข้องกันของประเด็นแรกและประเด็นที่สองคือ โดยมากแล้วตัวชี้วัดของทั้งสองประเด็น
มักจะมีความสัมพันธ์ไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน (การบริหารจัดการดี ย่อมมาคู่กับบริการที่ดีมีคุณภาพ) 
อย่างไรก็ตามเราไม่อาจจัดว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรจะมีลักษณะแปรผันตามโดยอัตโนมัติ  เพราะมี
บางกรณีที่ตัวชี้วัดระดับคุณภาพการบริการดี หรือน่าพอใจ แต่กระบวนการบริหารจัดการดูแล้วมีปัญหา 
หรือไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุของการไม่สอดคล้องกันเช่นนี้มาจากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่กระบวนการบริหาร
จัดการแต่ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพบริการ อาทิตัวแปรด้านงบประมาณอุดหนุนจากภาคส่วนอ่ืน , ตัว
แปรด้านศักยภาพ หรือจ านวนบุคลากรและครุภัณฑ์เป็นต้น แต่ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า
หากตัวแปรด้านการบริหารจัดการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น จะส่งผลกระทบต่อตัวแปรด้านคุณภาพการ
ให้บริการอย่างแน่นอน  

4.3.3 ภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

ในประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ให้บริการประชาชนโดยตรง แต่จะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการด าเนินการภายในองค์กรในภาพรวม ซึ่ง
อาจจะหวนกลับไปส่งผลกระทบกับคุณภาพการให้บริการในภายหลัง ตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการงานจัดซื้อ
และพัสดุ , งานสารบรรณ , งานงบประมาณและบุคคล ฯลฯ โดยในบริบทของเทศบาลหรือหน่วยงานราชการ
ขอบข่ายงานเหล่านี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของส านักปลัดฯ และส านักวิชาการและแผนงาน ตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ในประเด็นนี้แน่นอนว่าเป็นตัวชี้วัดในด้านประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการในท านองเดียวกับ
ประเด็นที่สองเพียงแต่ขอบข่ายประเด็นที่สนใจจะไม่ใช่ขั้นตอนการท างานด้านการให้บริการประชาชน แต่จะ
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เช่น ความยุ่งยากซับซ้อน หรือจ านวนขั้นตอนของ
การท าหนังสือเวียน , จ านวนขั้นตอนของงานสารบรรณภายใน / ภายนอก (รับส่งหนังสือ) , ความเสี่ยงของ
การสูญหายของเอกสารราชการ , การซ้ าซ้อนของการท างานสารบรรณ , ความซ้ าซ้อนในขั้นตอนการจัดซื้อ 
การจัดเก็บข้อมูล และการเข้าถึงขอมูลด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ฯลฯ 
 จากการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ส าคัญในแต่ละประเด็นข้องต้นจะท าให้เราเห็นภาพของขั้นตอนการท า
หน้าที่ของเมืองในรายละเอียดแต่ละกระบวนการ และสามารถระบุลงไปได้ว่าขั้นตอนใดบ้างที่เป็นปัญหา หรือ
สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปได้โดยการใช้ระบบเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ก าลังได้ความสนใจ
คือการพัฒนาการบริหารจัดการบนฐานของข้อมูล (Data Driven Management) และระบบบริหารจัดการ
ภายในองค์กรแบบอิเลคทรอนิกส์ (E-office) หรือระบบเทคโนโลยีส านักงานอัจฉริยะ (Smart Office) 
 เมื่อน าผลจากการวิเคราะห์จากทั้งกรอบต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) มาอธิบายร่วมกับ
กรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) จะท าให้เราสามารถวิเคราะห์เมืองบนฐานของสภาพปัญหาและ
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เงื่อนไขของพ้ืนที่ ได้อย่างครอบคลุมได้ทั้งในมิติเชิงโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ และระดับรายละเอียดการ
ด าเนินงาน-การบริหารจัดการการด าเนินงาน น าไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะใน
ขั้นตอนถัดไปได้อย่างถูกต้องแม่นย า และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
 

4.3.4 การวิเคราะหส์รุปความสัมพันธ์ระหว่าง ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง และภารกิจหน้าที่ของเมือง 

   
 จากข้อสรุปข้างต้นจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าเมืองจะอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ใดจะพบว่ามีภารกิจหน้าที่บาง

ประการที่เมืองทุกเมืองจะต้องจัดการให้ส าเร็จลุงล่วง ในขณะเดียวกันก็มีภารกิจหน้าที่บางประการที่เมืองบาง
ประเภทหรือบางต าแหน่งหน้าที่จะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ และให้คความส าคัญกับการบริหารจัดการเป็นการ
เฉพาะโดยที่เมืองที่มีต าแหน่งหน้าที่อ่ืนๆ อาจไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับภารกิจเหล่านี้มากเทียบเท่า โดย
สามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งหน้าที่ของเมือง และภารกิจหน้าที่ของเมืองได้จากตารางแสดง
ความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้ 
 

ประเภทของ
ภารกิจ 

รายการภารกิจของเมือง 

ประเภทของเมือง 
เมือง
ที่อยู่
อาศัย 

เมือง
ท่อง
เทียว 

เมือง
อุตสาหกรรม 

เมือง
ศูนย์กลาง 
การค้า การ

ลงทุน 

เมือง
ศูนย์กลาง

การเดินทาง 

ภารกิจที่
เมืองทุก
ประเภทมี
ร่วมกัน 

การวางแผนรองรับการเติบโต
ของเมือง และผังเมือง      

การจัดบริการสาธารณะ      
การยกระดับคุณภาพชี วิ ต
ประชาชน 

     

ก า ร จั ด ก า ร พลั ง ง า น แ ล ะ
สาธารณูปโภค      

การจัดการด้านการจราจร 
และการขนส่งสาธารณะ      

การจัดการด้านความปลอดภัย 
และความม่ันคง      

การจัดการด้านสาธารณสุข 
และส่งเสริมสุขภาวะ      

ภารกิจ
เฉพาะของ

การออกแบบระบบจัดการกาก
อุตสาหกรรม       
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เมืองบาง
ประเภท 

การจัดระบบขนส่งมวลชน
เชื่ อมต่ อกับท่ า รถโดยสาร
ระหว่างเมือง ท่าเรือหรือท่า
อากาศยาน 

     

การจัดสรรการใช้พลั งงาน
อย่างชาญฉลาดระหว่างเขต
เศรษฐกิจและเขตท่ีอยู่อาศัย 

     

การจัดการและอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยว      

การส่งเสริมการลงทุน และ
เพ่ิมมูลค่าของพ้ืนที่      

การจัดระบบการจราจรเพ่ือ
การขนส่งสินค้า และโลจิสติก      

 
ตารางท่ี แสดงความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจหน้าที่ และต าแหน่งหน้าที่ของเมือง 

 

4.4 กรอบการวิเคราะห์โดยใช้ตัวชี้วัดด้านความพร้อมของเมือง และตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
ตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 

เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยคาดหวังให้ในท้ายที่สุดแล้วกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถที่จะพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะได้ดังต่อไปนี้ 

1. เมืองสามารถท าความเข้าใจและวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) และเงื่อนไข
ภาพรวมของเมือง (City Outlook) เพ่ือการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของเมือง 

2. เมืองสามารถสร้างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City Master 
Plan) โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ของ
เมือง (City Position) และเงื่อนไขภาพรวมของเมือง (City Outlook) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบน
ฐานของพ้ืนที่ (Area Base Development)  

3. เมืองสามารถออกแบบแผนการด าเนินการ (Action Plan) ในรูปแบบของโครงการที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Related Project) และ/หรือแผนการลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Investment Plan)  

ทั้งนี้จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
คณะผู้วิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละรายมีศักยภาพ และขีดความสามารถในการพัฒนาที่แตกต่างกันทั้งจากมิติ
ของความพร้อมด้านทรัพยากร , ความพร้อมด้านองค์กรและบุคลากร , ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ และประสบการณ์ด้านการพัฒนานวัตกรรมและปรับใช้เทคโนโลยีในอดีตก่อนเข้า
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ร่วมโครงการ ปัจจัยด้านความพร้อมที่แตกต่างกันเหล่านี้ส่งผลให้ความคืบหน้าด้านการพัฒนาของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างจนกระทั่งถึงปัจจุบันอยู่ในต าแหน่งแห่งที่ที่แตกต่างกัน โดยมีลักษณะการส่งผลกระทบแบบแปรผัน
ตามระดับความพร้อมของปัจจัยความพร้อมด้านต่างๆ  

กรอบการวิเคราะห์ในมิตินี้จึงมุ่งวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฐานะเมืองหลักท้ัง 8 แห่ง ได้แก่  

1. เทศบาลนครขอนแก่น 
  2. เทศบาลนครยะลา 
  3. เทศบาลนครนนทบุรี 
  4. เทศบาลนครอุดรธานี 

5. เทศบาลนครภูเก็ต 
  6. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

7. เทศบาลเมืองล าพูน 
  8. เทศบาลเมืองแสนสุข 

  
 ในมิติด้านการบรรลุผลการพัฒนาที่คาดหวัง และปัจจัยด้านความพร้อมของเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริบะอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถอธิบายเปรียบเทียบสะท้อนความ
แตกต่างของระดับความคืบหน้าได้อย่างแม่นย า ทางคณะผู้วิจัยจึงท าการก าหนดตัวชี้วัด ส าหรับปรับใช้เพ่ือ
ประเมินระดับความคืบหน้าของการพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวอาจแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  

1. ตัวชี้วัดด้านความพร้อมต่อการพัฒนาของกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

โดยตัวชี้วัดทั้งสองกลุ่มนั้นมีวัตถุประสงค์ในการปรับใช้ และแสดงถึงความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างใน
ประเด็นที่แตกต่างกัน ดังจะอธิบายโดยละเอียดในส่วนถัดไป 

 

4.4.1 ตัวชี้วัดด้านความพร้อมต่อการพัฒนาของเมือง 

ตัวชี้วัดด้านนี้ถูกปรับใช้เพื่อประเมินปัจจัยด้านความพร้อมต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแปรต้นที่
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของระดับความคืบหน้าด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม 
โดยการทราบถึงความแตกต่างของตัวแปรต้นเหล่านี้จะช่วยชี้ให้เห็นสาเหตุว่าตัวแปรด้านความพร้อมใดบ้างที่
ส่งผลกระทบให้ระดับความคืบหน้าด้านการพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างมีระดับท่ีเพ่ิมข้ึน หรือลดลง เพ่ือน าไปสู่การ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงสาเหตุในเบื้องต้นว่า ตัวแปรด้านความพร้อมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อระดับความ
คืบหน้าด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มได้อย่างไร 
 รายการตัวชี้วัดด้านความพร้อมต่อการพัฒนาของกลุ่มตัวอย่าง 

1) ความพร้อมด้านทรัพยากร 
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2) ความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร 
3) ความพร้อมด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าในพ้ืนที่ 
4) ความพร้อมด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  
ระดับต่ า (1) หมายถึง ไม่มีความพร้อมในด้านที่ประเมิน และไม่มีศักยภาพในการสร้างความพร้อม 
ระดับปานกลาง (2) หมายถึง ยังขาดความพร้อมแต่มีศักยภาพในการสร้างความพร้อม 
ระดับสูง (3) หมายถึง มีความพร้อมสูงมาก และแทบไม่ติดขีดจ ากัดประการใด 
 

4.4.2 ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

ตัวชี้วัดด้านนี้ถูกปรับใช้เพื่อประเมินระดับความคีบหน้าด้านการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแปรตามที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านความพร้อมที่แตกต่างกัน การปรับใช้ตัวชี้วัดนี้
จะช่วยให้การประเมินระดับความคืบหน้าฯ ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเมืองอยู่บนมาตรฐานชุดเดียวกัน และมี
ประเด็นหลักในการพิจารณาเปรียบเทียบที่สอดคล้องไปด้วยกัน 
 รายการตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

1) เมืองสามารถวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) และวิเคราะห์ความต้องการและ
เงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ 

2) เมืองมีการแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
3) เมืองมีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในรูปแบบของโครงการ (Projects) และ/หรือแผนการ

ลงทุน (Investment Plan)  
4) เมืองมีการลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และ/หรือแผนการลงทุน (Action Plan 

Implementation)  
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  
ระดับต่ า (1) หมายถึง ยังไม่ได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ประเมิน 
ระดับปานกลาง (2) หมายถึง ก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ระดับสูง (3) หมายถึง ด าเนินการในขั้นตอนที่ประเมินแล้ว 
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4.5 กรอบการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดการเป็นเมืองอัจฉริยะ 

จากการศึกษารายงานการวิจัยรวมถึงเอกสารทางวิชาการท่ีเผยแพร่เกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเป็นเมือง 
อัจฉริยะของสถาบันการศึกษา และสถาบัยวิจัยหลายแห่งพบว่าต่างให้ความส าคัญกับการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือ
การประเมินว่าเมืองใดบ้างที่มีลักษณะสอดคล้องกับการเป็นเมืองอัจฉริยะ กล่าวอีกนัยหนึ่งการก าหนดตัวชี้วัด
จึงเป็นการสะท้อนว่าตามแนวคิดของสถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนาเหล่านี้เมืองอัจฉริยะควรที่
จะมีรูปแบบการพัฒนาไปในทิศทางใด การพัฒนาในแต่ละมิติควรจะต้องมีคุณลัษณะใดบ้าง และการจะทราบ
ว่าเมืองและการพัฒนาของเมืองประกอบไปด้วยคุณลักษณะเหล่านี้หรือไม่จะสามารถสังเกตได้จากสิ่งใด  
 จากรายงานการศึกษาของ Centre of Regional Science (SRF) ในสังกัด Vienna University of 
Technology ร่วมกับ Research Institute for Housing , Urban and Mobility Studies (OTB) ในสังกัด 
Delft University of Technology ได้จัดท าชุดของตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินลักษณะการเป็นเมืองอัจฉริยะใน
ด้านต่างๆ 6 ด้านประกอบด้วย  

1. Smart Economy 
2. Smart People 
3. Smart Mobility 
4. Smart Environment 
5. Smart Governance  
6. Smart Living 

ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดในรูปแบบการวัดทัศนคติและความเห็นของประชาชนที่เป็นผู้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาโดยตรง และตัวชี้วัดที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงทั้งจากการศึกษาวิเคราะห์ทางสถิติ , 
การศึกษาวิเคราะห์ตัวเลขข้อเท็จจริงจากการส ารวจ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และข้อมูลที่
สะท้อนจากอัตราค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณของภาครัฐ โดยตัวชี้วัดด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะที่จัดท าโดย
สหภาพยุโรปมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
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มิติของการพัฒนา ชื่อตัวชี้วัด หน่วยการวัด 
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การสร้างนวัตกรรม  ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพัฒนานวัตกรรม จ านวนเงิน 
อัตราการจ้างงานในภาคการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

ร้อยละ 

การเป็นเจา้ของกิจการ 
 

อัตราการเป็นเจ้าของกิจการ ร้อยละ 

จ านวนธุรกิจเกิดใหม ่ จ านวนธุรกิจ 

ผลิตภาพ 
 

GDP ต่อจ านวนผู้มีงานท า ค่า GDP 

ความยืดหยุ่นของ
ตลาดแรงงาน 
 

อัตราการว่างงาน ร้อยละ 

อัตราส่วนของการจา้งงานแบบไมป่ระจ า
ส านักงาน ต่อการจ้างงานท้ังหมด 

ร้อยละ 

ความสะดวกต่อการลงทุน
จากต่างประเทศ 
 

จ านวนบริษัทต่างประเทศท่ีลงทุนในตลาด
หลักทรัพย ์

จ านวนกิจการ 

จ านวนผู้โดยสารสายการบิน จ านวนผู้โดยสาร 

ปริมาณการขนส่งสินค้าโดยสายการบิน ปริมาณสินค้า 
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ระดับความรู้ของประชาชน แหล่งเรียนรู้ หรือศูนย์วิจัยและพฒันา
นวัตกรรมในพ้ืนท่ี 

จ านวนแห่ง 

อัตราผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 
อัตราผูม้ีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 

การสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู ้

อัตราการใช้บริการห้องสมดุ ร้อยละ 
อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 
อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสรมิความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 

ยอมรับความหลากหลาย
ทางสังคม 

อัตราส่วนของผูม้ีเช้ือสายต่างประเทศในพ้ืนท่ี ร้อยละ 
อัตราส่วนประชาชนท่ีไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ ร้อยละ 

การสนับสนุนความคดิ
สร้างสรรค ์

อัตราส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้
ความคิดสร้างสรรค ์

ร้อยละ 

การให้ความส าคัญของ
ประชาชนในกิจการ
สาธารณะ 

อัตราผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้ง ร้อยละ 

อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

ร้อยละ 
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 การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการตดัสินใจ
สาธารณะ 

จ านวนการจัดกิจกรรมทางการเมอืงในพื้นที่ จ านวนครั้ง 

การให้บริการสาธารณะ ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการเมอืงต่อ
จ านวนประชากร 

จ านวนเงิน 
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ความโปร่งใสของการบริหาร
กิจการภาครัฐ 

ระดับความเช่ือมั่นด้านความโปร่งใสของการริ
หารจัดการภาครัฐ 

ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

ระดับความเช่ือมั่นด้านการต่อต้านการทุจริต ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 
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การเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะ ระดับพ้ืนที 

ความครอบคลุมพื้นท่ีของโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่ง และระบบขนส่งสาธารณะ 

ร้อยละ 

ความพึงพอใจด้านคุณภาพการใหบ้ริการของ
ระบบขนส่งสาธารณะ 

ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะ 

ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

การเข้าถึงระบบขนส่ง
สาธารณะระดับประเทศ 
และระหว่างประเทศ 

อัตราการเข้าถึงโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะระดับประเทศ 

ร้อยละ 

อัตราการเข้าถึงโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะระดับระหว่างประเทศ 

ร้อยละ 

การเข้าถึงโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อัตราส่วนบ้านท่ีมีการใช้งานคอมพิวเตอร ์ ร้อยละ 

อัตราการเข้าถึงโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูง 
 

ร้อยละ 

การพัฒนาระบบการ
คมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน 

อัตราส่วนการใช้งานยานพาหนะทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 

อัตราการเกิดอุบัตภิัยจากการจราจร จ านวนอุบิตเหตโดย
เฉลี่ย 

อัตราการใช้งานรถประหยดัพลังงาน ร้อยละ 
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การพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ี
ด ี

อัตราส่วนพ้ืนท่ีสเีขียว ร้อยละ 

มลภาวะ ระดับมลภาวะทางอากาศ ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

ระดับมลภาวะทางน้ า ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

อัตราส่วนผู้ป่วยที่มสีาเหตุของโรคมาจาก
มลภาวะทางอากาศ 

ร้อยละ 

การปกป้องสภาพแวดล้อม ระดับการตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปกป้องสภาพแวดล้อมของประชาชน 

ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

การใช้งาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

ระดับประสิทธิภาพการใช้งานทรพัยากรน้ า ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

ระดับประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานไฟฟ้า
  

ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 
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คุณภาพการให้บริการด้าน
สุขภาพ 

จ านวนผู้ป่วยท่ีรองรับได ้ จ านวนผู้ป่วย 
จ านวนแพทย์ในพ้ืนท่ี จ านวนแพทย ์
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ด้านสุขภาพ 

ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

ความปลอดภัยของ
ประชาชน 

อัตราการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี จ านวนอาชญากรรม
เฉลี่ย 

อัตราการเสียชีวิตจากเหตุอาชญากรรม ร้อยละ 
ระดับความพึงพอใจด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

คุณภาพที่อยู่อาศัย อัตราส่วนของบ้านเรือนท่ีมีลักษณะเหมาะแก่
การอยู่อาศัย 

ร้อยละ 

พื้นที่อยู่อาศัยต่อหลังคาเรือนโดยเฉลี่ย พื้นที่เฉลี่ย 
ระดับความพึงพอใจต่อสภาพท่ีอยูอ่าศัยใน
ปัจจุบัน 

ระดับการประเมิน 
มาก - น้อย 
 

คุณภาพของสถานศึกษา จ านวนนักเรียนท่ีรองรับได ้ จ านวนนักเรียน 
ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าถึงการ
ให้บริการทางการศึกษา 

ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ของสถานศึกษา 

ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

การมีส่วนร่วมกับชุมชน ระดับความยากจนในพ้ืนท่ี ระดับการประเมิน 
มาก – น้อย 

ระดับความเหลื่อมล้ าของรายได ้ ระดับการประเมิน 
มาก - น้อย 

 
  ทางคณะผู้วิจัยได้น าตัวชี้วัดเหล่านี้รวมถึงแนวคิดส าคัญของตัวชี้วัดทั้งในด้านกระบวนการ
ก าหนดตัวชี้วัดด มิติการพัฒนาที่ควรให้ความส าคัญ มาปรับใช้ในกระบวนการศึกษาเพ่ือออกแบบและ
ก าหนดตัวชี้วัดหลักของงานวิจัยชิ้นนี้เพ่ือประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์คุณลักษณะด้านการเป็นเมือง
อัจฉริยะของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ และประบใช้เพ่ือประเมินผลการพัฒนาตามแนวทางเมือง
อัจฉริยะว่ากระบวนการพัฒนาส่งผลกระทบต่อการยกระดับคุณลักษณะการเป็นเมืองอัจฉริยะหรือไม่
บนรากฐานของตัวชี้วัดที่ออกแบบได้อย่างสอดคล้องกับหลักการทางวิชาการและความเข้าใจสากลด้าน
การพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดหลัก
และโจทย์หลักของการศึกษาวิจัยคือการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน 
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บทที ่5  
การวิเคราะห์เมืองที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในฐานะเมืองวจิัยหลัก
ผ่านกรอบการวิเคราะห์สภาพปัญหาและเงื่อนไขของพื้นที่เพื่อ

วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ 

 Digital Landscape บริบทในปัจจุบันของการพิจารณาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมือง            
อัจฉริยะ 

 Data Flow & Containment : as a New set of Infrastructure 

 Internet of Thing (IOT) : an Important Control processing unit for (BIG) Data 
Driven Management 

 การคิดเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะในบริบทความท้าทายของ Digital Landscape 

 

 

5.1 เทศบาลนครขอนแก่น  

 
 เทศบาลนครขอนแก่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลนครซึ่งเป็นองค์กรบริหารจัด
การเมืองที่มีระดับอ านาจหน้าที่สูงที่สุด มีศักยภาพและความคุ้มค่าต่อการพัฒนา-ลงทุน เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้ง
ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ของในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะที่เหมาะสมกับ
การเป็นเมืองส าหรับการอยู่อาศัยอีกด้วย สามารถอธิบายจากกรอบการวิเคราะห์เพ่ือให้ภาพที่กระจ่างขึ้นได้
ดังนี้ 
 
5.1.1 วิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 

ภายใต้กรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) ที่จ าแนกหน้าที่ของเมือง 
ออกเป็น 5 ประเภท1 การศึกษาชิ้นนี้พบว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาสู่สถานะ เมือง
ศูนย์กลางการเดินทาง เนื่องจากเมืองขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ มีท าเลที่ตั้งอยู่ตรงกลางของภาคอีสาน ท าให้มี
บทบาทเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาแทบทุกด้านของภาคอีสาน ปัจจัยเหล่านี้คือแรงดึงดูดที่ท าให้ประชากร
จากนอกเขตเมืองและจากจังหวัดใกล้เคียงย้ายถิ่นพ านักเข้ามาอาศัยในพ้ืนที่เมืองแห่งนี้มากขึ้น ตัวเลข

                                           
1
 ได้แก่ เมืองอตุสาหกรรม เมืองท่องเท่ียว เมืองท่ีอยู่อาศยั เมืองศนูย์กลางการเดินทาง และเมืองธุรกิจ การค้า การลงทนุ 
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ประชากรล่าสุดที่บันทึกในปี 2559 พบว่ามีถึงกว่า 1.8 ล้านคนและมีการเติบโตในอัตร 2.09% ต่อปี การ
เคลื่อนไหวของประชากรในอัตรานี้ท าให้เมืองขอนแก่นมีสถานะเป็นเมืองที่มีการเติบโตเร็ว (rapidly growing 
city) อันน ามาซึ่งปัญหาแห่งความเป็นเมืองใหญ่หลายประการ แต่ทั้งหมดล้วนอยู่บนฐานของความเหลื่อมล้ า
และการไม่เท่าเทียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เท่าเทียมทางโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ถูกพิจารณาว่ามีบทบาทส าคัญในการคลี่คลายปัญหาความเหลื่อมล้ าคือ ระบบการ
ขนส่งมวลชน 

ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ศึกษา การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการประชุมกลุ่มย่อยพูดคุยกับ
ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียที่ด าเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ท าให้ได้ฉันทามติแนวทางการ
พัฒนาสู่เมืองศูนย์กลางการเดินทางของเทศบาลนครขอนแก่นนั่นคือ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางราง
และพ้ืนที่รอบสถานีรถไฟฟ้า และสืบเนื่องจากแนวทางการพัฒนาดังกล่าวที่อาจสร้างเงื่อนไขเอ้ือต่อปัญหาและ
ข้อท้ายทายอ่ืนๆในอนาคตเช่น ปัญหาด้านพลังงานและปัญหาด้านการจราจรที่แออัด เทศบาลนครขอนแก่นจึง
ออกแบบโครงการที่มีความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น โครงการส่วนที่ออกแบบและได้
ด าเนินการแล้ว (ในระยะที่1) คือโครงการ Khon Kaen City Bus สาย 24 โครงการสมาร์ทสองแถว และ
โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา (สายเหนือ – ใต้) เส้นทางส าราญ – ท่าพระ ระยะทาง 22.6 
กิโลเมตร อีกส่วนคือโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ เช่น โครงการป้ายรถเมล์อัจฉริยะ โครงการสร้างการ
เดินทางด้วยรูปแบบ Mobike โครงการร่างผังเมืองภายใต้หลักการ Compact City เป็นต้น กระบวนการต่างๆ
ที่น ามาสู่ผลลัพธ์แห่งการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมืองและการวางแผนรับมือกับข้อท้าทายและการ
เปลี่ยนแปลงข้างต้น ท าให้พิจารณาในผลการศึกษาได้ว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินตาม
ขั้นตอนการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมืองในระดับสูง (3)   

 
5.1.2 วิเคราะห์ผ่านกรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) 
 กรอบวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์เชิงจุลภาคที่พิจารณามิติด้านกิจกรรมและกลไกการท างานของ
เมืองที่จะเอ้ือให้แต่ละเมืองสามารถบรรลุเป้าหมายรูปแบบการพัฒนาตามความเหมาะสมผ่านภารกิจ 3 
ประการซึ่งในกรณีเทศบาลนครขอนแก่น สามารถอธิบายได้ดังนี้  

โครงการภายใต้การพัฒนาสู่เมืองศูนย์กลางการเดินของเทศบาลลนครขอนแก่นที่ก าลังด าเนินการและ
มีความเป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะน ามาพิจารณาในประเด็นนี้ได้แก่ โครงการ Khon Kaen City Bus สาย 24 
โครงการสมาร์ทสองแถว และโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา (สายเหนือ – ใต้) ซึ่งทั้ง 3 
โครงการของเทศบาลนครขอนแก่นมีผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการให้บริการ
ประชาชน และการด าเนินงานของเมืองในระดับสูง (3) เนื่องจากเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองประชาชน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม และครอบคลุม กล่าวคือ โครงการ Khon Kaen City Bus 
สาย 24 ที่วิ่งให้บริการระหว่าง บขส. 3 – เมืองขอนแก่นมีความเหมาะสมด้านการก าหนดอัตราค่าใช้บริการที่
ค านึงถึงความแตกต่างของกลุ่มผู้ใช้บริการ (ผู้โดยสารทั่วไปจ่ายค่าโดยสาร 15 บาทตลอดสาย และ ผู้โดยสารที่
เป็นเด็กและนักเรียนจ่ายค่าโดยสาร 10 บาท)และมีการวางแผนขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วย
แผนการเพ่ิมเงินลงทุนเพ่ือจัดซื้อรถบัสเพ่ิมเติม 25 คันและขยายเส้นทางเดินรถอีก 3 เส้นทาง  โครงการ
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สมาร์ทสองแถว มีการให้บริการที่ครบถ้วนและครอบคลุมเข้าถึงประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลนครขอนแก่น 
สืบเนื่องจากการคมนาคมขนส่งด้วยรถสองแถวนี้เป็นรูปแบบการโดยสารดั้งเดิมในพ้ืนที่ โครงการที่เกิดขึ้นใหม่
นี้จึงท าหน้าที่เสมือนเกราะเสริมที่อาศัยเทคโนโลยีและการจัดการที่ชาญฉลาดในการพัฒนาการให้บริการที่
ด าเนินมาอย่างยาวนานสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้นทั้งความ สะดวกสบาย (การปรับปรุงสภาพรถทั้ง
ภายนอกและภายใน) ความแม่นย า (ข้อมูลการให้บริการชัดเจนทั้งค่า โดยสารและเส้นทางเดินรถ) และความ
ปลอดภัย (การพัฒนาบุคลิกภาพของคนขับรถ)  โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา (สาย
เหนือ – ใต้) ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ smart mobility แม้ว่าใน ปัจจุบันโครงการนี้ยังด าเนินการเพียงแค่
ระยะที่ 1 และยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการท า  MOU ขอใช้พ้ืนที่ศูนย์วิจัยข้าวของ
กระทรวงเกษตรฯ ขอใช้พ้ืนที่ของกรมทางหลวง ฯลฯ ทว่าแผนด าเนินการ ต่างๆที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี  2559 ก็ท าให้เห็นภาพว่าโครงการนี้มุ่งยกระดับการคมนาคมของประชาชนพ้ืนที่และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง พิจารณาจากการให้ความส าคัญกับการท า EIA ที่ปรากฏเป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ  
 
5.1.3 วิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ความพร้อมของเมือง และการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 

จากการประเมินเทศบาลนครขอนแก่นโดยการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านความพร้อมต่อการพัฒนาของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีระดับตัวชี้วัดในแต่ละตัวในระดับสูง สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อม
ที่มีความโดดเด่นกว่ากลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด และสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใด ระดับตัวชี้วัดใน
กลุ่มของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (ตัวชี้วัดตามข้อ 4.4.2) ของเทศบาลนครขอนแก่นจึงอยู่ใน
ระดับสูง  
 ความพร้อมด้านทรัพยากร เทศบาลนครขอนแก่นจัดว่าได้รับงบประมาณอุดหนุนจากาภาครัฐที่สูง 
นอกจากนี้จากการที่เทศบาลนครขอนแก่นมีศักยภาพในเชิงพ้ืนที่ที่สูงอย่างที่กล่าวไปในตอนต้น และมีการริเริ่ม
การพัฒนาเมืองมาอย่างยาวนานท าให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนต่างให้ความส าคัญกั บ
เทศบาลนครขอนแก่น เนื่องจากเล็งเห็นทั้งศักยภาพในการพัฒนา และความคุ้มค่าน่าลงทุน จึงท าให้เม็ดเงิน
สะพัดในพ้ืนที่มีปริมาณมหาศาล ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนในด้านระดับขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับเทศบาลนคร และมูลค่าของระบบเศรษฐกิจรากฐานในพ้ืนที่ส่ งผลให้ศักยภาพด้านการจัดหา
รายได้ และการคลังท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่ในระดับสูง จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความ
พร้อมด้านทรัพยากร ของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่ในระดับสูง (3) 
 ความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร จากการศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาของเทศบาล
นครขอนแก่น ตลอดจนการเก็บข้อมูลการด าเนินโครงการในเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งที่ถูกด าเนินการโดย
เทศบาลนครเอง และที่ถูกด าเนินการโดยหน่วยงานภายนอกหรือภาคเอกชน พบว่าเทศบาลนครขอนแก่นนั้น
ผ่านกระบวนการยกระดับศักยภาพทรัพยากรบุคคลทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร ฝ่ายอ านวยการ และฝ่าย
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง และเข้มข้น ทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการปรับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการปรับใช้นวัตกรรม – ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการกิจการของ
เมือง นอกจากนี้เทศบาลนครฯ ยังมีโครงการที่ยกระดับศักยภาพของประชาชนซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นทรัพยากร
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บุคคลที่ส าคัญของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือไปจากทรัพยากรบุคคล
ของภาครัฐ โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับศักยภาพของระชาชนได้แก่โครงการอาสาสมาร์ท ซึ่งเป็น
โครงการที่มุ่งยกระดับศักยภาพของกลุ่มจิตอาสา และกลุ่มพลังทางสังคมในชุมชน เพ่ือให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของทางเทศบาลนคร และหน่วยงานอ่ืนๆ ของภาครัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดได้ว่าประสบ
ความส าเร็จในระดับสูง ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากกลุ่มจิตอาสาซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนที่ส าคัญ
ของกลุ่มประชาชนที่มีความกระตือรือร้นกับกิจการของเมืองสูง (Active Citizen) ไปสู่ประชาชนในภาพรวม 
จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร (ทรัพยากรบุคคล) ของเทศบาล
นครขอนแก่น อยู่ในระดับสูง (3) 
 ความพร้อมด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าในพ้ืนที่  กรณี
ของเทศบาลนครขอนแก่นนั้นนับว่ามีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางกายภาพ (ระบบโครงข่ายการ
คมนาคม และโครงข่ายสาธารณูปโภค) และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงข่ายการส่งผ่าน
ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร , ระบบโครงข่ายการเชื่อต่อ) ในระดับสูง ส่งผลให้มีความพร้อมต่อการ
พัฒนาโครงการ หรือลงทุนต่อยอดการพัฒนาในระยะยาวได้แทบทุกรูปแบบและแทบจะในทันทีที่มีทรัพยากร
เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ หรือการลงทุน ในส่วนของนวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้านั้นเทศบาลนครขอนแก่น
อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามีการริเริ่มให้ความสนใจกับการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งจากองค์กรบริหารจัดการเมือง , จาก
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรธุรกิจเอกชน อย่างต่อเนื่องยาวนานส่งผลให้เทศบาลนครขอนแก่นมีระดับความ
พร้อมด้านนวัตกรรมในระดับสูง และมีชุดของนวัตกรรมที่สามารถใช้เป็นรากฐานการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
หลายชุด จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าในพื้นที่ ของเทศบาลนครขอนแก่นนั้นอยู่ในระดับสูง (3) 
 ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ อย่างที่กล่าวไป
ข้างต้นว่าเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการริเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ และได้รับการให้
ความส าคัญทั้งจากภาครัฐ , เอกชน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนในท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน 
เทศบาลนครขอนแก่นจึงค่อนข้างที่จะมีความคุ้นชินกับแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
เสริมขีดความสามารถ และสลายข้อจ ากัดของการพัฒนาในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้การสอดแทรกแนวคิดการพัฒนา
ตามแนวทางเมืองอัจฉริยะซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับการปรับใช้นวัตกรรมเพ่ือเสริมขีดความสามารถและสลาย
ขีดจ ากัดอย่างแนบชิด (ระบบเทคโนโลยีอาจจัดได้ว่าเป็นระบบนวัตกรรมรูปแบบหนึ่ง) ซึ่งเป็นสิ่งที่เทศบาลนคร
ขอนแก่นคุ้นชินอยู่ก่อนแล้ว ส่งผลให้เมื่อเทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วมโครงการฯ และเริ่มด าเนินการพัฒนา
ตามแนวทางเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรมจึงสามารถพัฒนาต่อยอดตามขั้นตอนหลัก ตลอดจนต่อยอดการ
พัฒนาเพิ่มเติมในรายละเอียดได้อย่างรุดหน้า และโดดเด่นกว่ากลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถ
ท าความเข้าใจตลอดจนประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะได้อย่า งถูกต้อง 
และไม่ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวที่ยาวนาน จึงอาจสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครขอนแก่น อยู่ในระดับสูง (3) 
 จากการประเมินเทศบาลนครขอนแก่นโดยการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทาง
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) พบว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีตัวชี้วัดทุกตัวอยู่ในระดับสูง โดยเทศบาลนคร
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ขอนแก่นนั้นได้ด าเนินการศึกษาต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
และเงื่อนไขเฉพาะเชิงพ้ืนที่ของเมืองมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เทศบาลนครขอนแก่นจึงมีการก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่นยังได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นการเฉพาะซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์โดยคณะวิจัยนับว่า
เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความละเอียดถี่ถ้วน และครอบคลุมแทบทุกมิติของประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดจากการศึกษาวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่และเงื่อนไขเฉพาะของเมืองในขั้นแรกทั้งด้านการเป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนในภูมิภาค , การเป็นเมืองน่าอยู่ , การพัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะ , การ
จัดการด้านการคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  จากข้อมูลข้างต้นจึงพอจะสรุปได้ว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีระดับตัวชี้วัดด้านการด าเนินการ
พัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะตัวท่ี 1 และ 2 ในระดับสูง (3) 
 ยิ่งไปกว่านั้นเทศบาลนครขอนแก่นยังได้ออกแบบแผนปฏิบัติการ และแผนการลงทุนที่เป็นรูปธรรมใน
รูปแบบของโครงการต่างๆ โดยทยอยบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเป็น
รูปธรรมทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง , การสร้างระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการตัดสินใจด้านบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูล (Data Driven 
management & Decision making Support system) และการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพและการจัดบริการสาธารณะเข้ากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ละเลยที่จะดึงภาคส่วนที่มี
ความเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในรูปแบบของการท าประชาคม และการพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
พันธมิตรการพัฒนา จากข้อมูลข้างต้นจึงพอจะสรุปได้ว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีระดับตัวชี้วัดด้านการ
ด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะตัวท่ี 3 และ 4 ในระดับสูง (3) 
 จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าเทศบาลนครขอนแก่นมีระดับของ ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทั้ง 4 ตัว ในระดับที่สูง อันเนื่องมาจากตัวแปรด้านความพร้อมที่
กล่าวถึงไปแล้วในส่วนก่อนหน้าในระดับที่สูงแทบทุกด้าน ภารกิจในขั้นถัดไปของเทศบาลนครขอนแก่นจง
กลายเป็นภารกิจส าคัญ 2 ด้านคือ การยกระดับ (Upgrade) ระบบเทคโนโลยี , นวัตกรรม และเครื่องมือการ
บริหารจัดการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกภารกิจหนึ่งคือ 
การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาต่อขอดในมิติที่ยังไม่ได้รับการให้ความส าคัญ เพ่ือเป็นการ
เปิดโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาพื้นท่ีในระยะยาว 
 

5.2 เทศบาลนครยะลา  

 
ภายใต้ค าขวัญเมืองยะลาที่ว่า “สร้างเมืองให้น่าอยู่ สร้างความรู้สู่มวลชน สร้างสังคมให้โปร่งใส สร้าง

สานใจร่วมพัฒนา นครยะลาสู่สากล” สะท้อนเป้าประสงค์ของผู้บริหารเมืองที่ต้องการพัฒนาให้เมืองยะลา
เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ทว่าสถานการณ์และข้อท้าทายต่างๆที่เทศบาลนครยะลาก าลังเผชิญ ทั้งความ
หนาแน่นของประชากรในเขตพ้ืนที่ที่มีมากถึง 3,223.68 คน/ตร.กม. ประเด็นด้านความมั่นคงและภัยจากการ
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ก่อความไม่สงบ ท าให้จุดแข็งด้านความสวยงาม ความมีระเบียบเรียบร้อยของผังเมืองและแนวทางส่งเสริม
สังคมพหุวัฒนธรรมของเมืองยะลาไม่เพียงพอที่ยกระดับความน่าอยู่ในสายตาของประชาชนผู้อยู่อาศัยได้ ด้วย
เหตุนี้เทศบาลนครยะลาจึงวางแผนโครงการพัฒนาเมืองเพ่ือมุ่งสู่รูปแบบเมืองที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยโดย
อาศัยมาตรการต่างๆ ซึ่งมาตรการที่โดดเด่นที่สุดคือ มาตการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยและ
ออกแบบการเฝ้าระวังภัยอัจฉริยะ (smart security and smart surveillance) อันเป็นที่สนใจของงานศึกษา
ชิ้นนี้เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและประเมินแนวปฏิบัติภาระกิจ 

 
5.2.1 วิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 

จากการพิจารณาต้นทุนในพ้ืนที่เทศบาลนครยะลาทั้ งฝ่ายผู้บริหารเมืองและนักวิจัยมีความเห็น
สอดคล้องกันว่า พ้ืนที่แห่งนี้เหมาะสมแก่การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะเพ่ือการอยู่อาศัย เนื่องจากมีเงื่อนไขและ
บริบทของเมืองที่สอดคล้องและเหมาะสมในการพัฒนาตามทิศทางดังกล่าว ในด้านต้นทุนของพ่ืนที่ เขต
เทศบาลนครยะลามีต้นทุนประชากรค่อนข้างแน่นหนา (มีจ านวนประชากรมากถึง 61 ,250 คน คิดเป็น
3,223.68 คน/ตร.กม.) สืบเนื่องจากการเป็นอดีต 1 ใน 7 หัวเหมืองใหญ่ของมณฑลปัตตานีในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีต้นทุนทางทางเศรษฐกิจที่มั่นคงจากการที่ในปัจจุบันเมือง
ยะลาเป็นเมืองระดับเทศบาลนครที่ได้รับจากการอุดหนุนโดยภาครัฐอยู่ในระดับสูง (แม้ว่าจะไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากภาคส่วนธุรกิจเอกชนมากเท่าที่ควร) และเมื่อเมืองนี้มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน ท าให้ปัจจัยด้านทุน
วัฒนธรรมเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งที่เมืองยะลถือครอง (ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทยเชื้อ
สายจีน ชาวไทยพุทธ) นอกจากนี้ เมืองยะลายังถือเป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านการศึกษาเนื่องจากมี
สถาบันการศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่เทศบาลนครยะลาอีกทั้งยังเคยมีแผนพัฒนาเมืองให้เป็น education hub 
ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามอย่างประเทศสิงคโปร์ (นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาเคยวางแผน
พัฒนาเมืองยะลาให้เป็นสิงคโปร์แห่งที่ 2 ทางด้านการศึกษา) 2 ด้วย  

เมื่อปัจจัยต้นทุนหนุนเสริมความเป็นเมืองของเทศบาลนครยะลามีหลากหลายเช่นนี้ แนวทางการ
ตัดสินใจพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองอัจฉริยะด้านที่อยู่อาศัยจึงถือเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสม ปัญหาที่มา
ควบคู่กับความเป็นเมืองที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะ ปัญหาด้านประชากร (กรณี
ของเทศบาลนครยะลาคือการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านความปลอดภัยที่
ผู้บริหารเมืองให้ความสนใจแก้ไขเป็นส าคัญด้วยโครงการ “การบริหารจัดการความปลอดภัยและการออกแบบ
ระบบเฝ้าระวังภัยอัจฉริยะ – Smart Security and Smart Surveillance” นั่นสะท้อนว่าเมืองแห่งนี้
วิเคราะห์และรู้จักตัวเองเป็นอย่างดีจึงมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ไปสู่ “เมืองยะลาน่าอยู่” ได้ถูกทาง ท าให้
พิจารณาในผลการศึกษาได้ว่าเทศบาลนครยะลามีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินตามขั้นตอนการวิเคราะห์ต าแหน่ง
หน้าที่ของเมืองในระดับสูง (3)   

 

                                           
2
 อุกฤษฏ ์เฉลิมแสน. -. ยะลาวนัน้ีสู่ความเป็นเมืองสิงคโปร์แห่งท่ี 2 ในอนาคต. (อินเตอร์เน็ต). ท่ีมา: http://furd-rsu.org/?page_id=1645 (04 

เมษายน 2561)  

http://furd-rsu.org/?page_id=1645
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5.2.2 วิเคราะห์ผ่านกรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) 
การวิเคราะห์เชิงจุลภาคต่อแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านที่อยู่อาศัยของเทศบาลนครยะลาด้วย

โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยและการออกแบบระบบเฝ้าระวังภัยอัจฉริยะ – Smart Security and 
Smart Surveillance จะพิจารณาจากภารกิจที่ผู้บริหารเมืองได้ด าเนินการ ก าลังด าเนินการและวางแผน
ด าเนินการ กรณีของเทศบาลนครยะลาสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยและการออกแบบระบบเฝ้าระวังภัยอัจฉริยะ – Smart 
Security and Smart Surveillance ที่เทศบาลนครยะลาก าลังด าเนินการเพ่ือพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่อาศัยนั้น มี
ยุทธศาสตร์น าทางทั้งสิ้น 5 ประการได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัย 2) 
เพ่ือยกระดับสมรรถนะของระบบกล้องวงจรปิด 3) เพ่ือพัฒนาระบบการเฝ้าระวังอัจฉริยะ 4) เพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านโครงข่ายการเชื่อมต่อ และระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และ 5) เพ่ือพัฒนาระบบ
ประมวลผลและการแสดงผลข้อมูล จากการศึกษาพบว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 นั้นมีโครงการที่ด าเนินการไป
แล้วทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่ 1) การติดตั้งกล้องวงจรปิดจ านวน 346 ตัว และ 2) การสร้างห้องควบคุมจ านวน 
2 ห้อง ซึ่งเม่ือพิจารณาดูโครงการที่ได้ท าล่วงไปก็พบว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์
เท่านั้นอีกท้ังยังไม่แล้วเสร็จ (ปัจจุบันก าลังด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมบริเวณถนนสาย 15 จ านวน 
37 ชุดและบริเวณหลังบึงแบเมาะพัฒนาจ านวน 28 ชุด) เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความ
เสี่ยงในการเข้าถึงพ้ืนที่ที่ท าให้เป็นอุปสรรคส าคัญในทัศนะของนักลงทุน ข้อจ ากัดด้านกฎหมายและระเบียบวิธี
ปฏิบัติที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินการอย่างว่องไง กระบวนการด าเนินงานที่ต้องผ่านหลายขั้นตอนซับซ้อน และ
บุคคลากรที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้การด าเนินตามโครงการที่วางไว้ยังไม่อาจท าให้ส าเร็จลุล่วงได้
อย่างมีศักยภาพ  

แต่เนื่องจากมีการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position)ที่มีประสิทธิภาพในระดับสูง 
ท าให้สามารถก าหนดแผนการด าเนินการในอนาคตได้อย่างชัดเจนซึ่งได้แก่ การจัดท าแผนแม่บทและ
ยุทธศาสตร์ การท าโครงการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการเชื่อมต่อ การติดกล้องวงจรปิด
เพิ่มเติม และโครงการออกแบบระบบเทคโนโลยีเพื่อจัดท าระบบเฝ้าระวังภัยอัจฉริยะ ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ตาม
กรอบวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการให้บริการประชาชน และการด าเนินงานของเมืองเทศบาลนคร
ยะลาจึงอยู่ในระดับปานกลาง (2) 
 
5.2.3 วิเคราะห์ผ่านกรอบการประเมินความพร้อมของเมือง 

เทศบาลนครยะลาเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะด้านต าแหน่งหน้าที่ของเมือง และมีเงื่อนไขความ
ต้องการเฉพาะของพ้ืนที่ที่มีความเฉพาะเจาะจงกว่ากลุ่มตัวอย่างรายอ่ืนๆ เนื่องจากสภาพปัญหาในประเด็น
ด้านความมั่นคงท่ีเมืองก าลังเผชิญเนื่องจากอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ที่มีปัญหาความรุนแรงจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีมีลักษณะที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจง โดยประเด็นยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลยะลาไม่
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อาจหลีกเลี่ยงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความม่ันคง และความปลอดภัยไปได้ นอกจากนี้การที่กลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในพื้นท่ีความมั่นคงฯ ท าให้เกิดข้อจ ากัดทั้งในแง่ของการปรับใช้ระบบเทคโนโลยี และกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่จะสามารถเข้าสู่กระบวนการพัฒนาในพ้ืนที่ที่มีความจ ากัด (ทั้งจากกฏเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นโดยภาครัฐ และ
ปัจจัยด้านความคุ้มค่าน่าลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรด้านความเสี่ยงจากวินาศภัย) อย่างไรก็ตาม ด้วย
ศักยภาพดั้งเดิมของเทศบาลนครยะลา รวมถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจรากฐานพ้ืนที่ตลอดจนความตื่นตัวของฝ่าย
บริหารและอ านวยการขององค์กรบริหารจัดการเมือง ส่งผลให้เทศบาลนครยะลายังถือว่ามีศักยภาพเหมาะกับ
การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 

ความพร้อมด้านทรัพยากร เนื่องจากเทศบาลนครยะลาอยู่ภายใต้พ้ืนที่ความมั่นคงฯ จึงได้รับการดูแล
เอาใจใส่โดยหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริหารจัดการความมั่นคง
ในระดับสูง ประกอบกับระดับอ านาจหน้าที่ขององค์กรบริหารจัดการเมืองระดับเทศบาลนครส่งผลให้
ทรัพยากรที่ได้รับจากการอุดหนุนโดยภาครัฐอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเด็นด้านความคุ้มค่าน่า
ลงทุนที่ลดลงจากปัจจัยด้านความเสี่ยงจากวินาศภัย ส่งผลให้เทศบาลนครยะลาไม่ได้รับความนิยมจากภาค
ธุรกิจเอกชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในด้านเม็ดเงินลงทุนในพ้ืนที่ และการจัดหารผู้ประกอบการ
เอกชนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยี จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อม
ด้านทรัพยากร เทศบาลนครยะลามีระดับที่ค่อนข้างสูง (2-3) จากเม็ดเงินสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ แต่
ละดับของตัวชี้วัดด้านนี้ตกลงมาพอสมควรจากปัจจัยด้านการไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนธุรกิจเอกชน
มากเท่าท่ีควร 
 ความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร เทศบาลนครยะลาประกอบไปด้วยบุคลากรฝ่ายบริหาร และฝ่าย
อ านวยการที่มีวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่รับผิดชอบด้านแผนงาน และการพัฒนา ซึ่งเป็นปัจจัย
บวกต่อการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏว่าเทศบาลนครยะลามีโครงการด้านการ
ยกระดับศักยภาพของบุคลากรระดับปฏิบัติการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี ใน
การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีโครงการส่งเสริมศักยภาพของภาคประชาชนในด้านดังกล่าว จึง
อาจสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านศักยภาพบุคลากร เทศบาลนครยะลาอยู่ในระดับปานกลาง (2)  เนื่องจากมีเพียง
วิสัยทัศน์ของบุคลากรฝ่ายบริหาร และฝ่ายอ านวยการบางส่วนงานเท่านั้นที่แสดงถึงความพร้อมต่อการพัฒนาสู่
เมืองอัจฉริยะอย่างชัดเจน  

ความพร้อมด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าในพ้ืนที่ 
เนื่องจากเทศบาลนครยะลาเป็นพ้ืนที่ชุมชนที่มีประชาชนอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากมาค่อนข้างที่จะยาวนาน
ส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพมีความพร้อมในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ยัง
นับว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อยอดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่กลับยังไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดอย่างสมดุล ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือการที่เทศบาลนครยะลาเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ความมั่นคงฯ ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่จะ
สามารถเข้ามาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวน
จ ากัดตามข้อก าหนดของภาครัฐ และฝ่ายความมั่นคง อย่างไรก็ตาม จากการปรึกษาหารือกับบุคลากรฝ่าย
บริหารขององค์กรบริหารจัดการเมืองพบว่า ทางเทศบาลมีความสนใจในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อข้อมูลสารสนเทศ 
(Backbone) และได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านดังกล่าวมากพอสมควร จึงนับว่าหากก้าวผ่าน
ข้อจ ากัดด้านการจัดหาผู้ประกอบการได้ เทศบาลนครยะลานับว่ามีศักยภาพในการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านระดับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาลนครยะลาอยู่ในระดับปานกลาง (2) ยังจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกค่อนข้างมาก และมีข้อจ ากัดประการส าคัญคือความหามาได้
ยากของผู้ประกอบการติดตั้งระบบเทคโนโลยีในพ้ืนที่เนื่องจากข้อจ ากัดจากการเป็นพ้ืนที่ความมั่นคง 
 ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ จากที่กล่าวไป
แล้วข้างต้นว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และบุคลากรระดับอ านวยการบางส่วนงานของเทศบาลนครยะลาแสดงให้
เห็นถึงความพร้อมกับการปรับตัวต่อการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้การเป็นพ้ืนที่ความมั่นคง
ฯ ส่งผลให้เทศบาลนครยะลามีความคุ้นชินกับการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในการปฏิบัติภารกิจด้านบริหารจัดการความมั่นคงร่วมกับทางเทศบาลฯ จากลักษณะ
เช่นนี้ส่งผลให้การสอดแทรกแนวคิดด้านการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะให้กับทางเทศบาลนครยะลาจึง
สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครยะลาอยู่ในระดับท่ีสูง (3) 

จากการประเมินเทศบาลนครยะลาโดยการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) พบว่าในตัวชี้วัดตัวที่ 1 นั้นเนื่องจากเทศบาลนครยะลามีลักษณะความจ าเพาะของ
เงื่อนไขความต้องการของพ้ืนที่ที่ค่อนข้างสูง และมีความจ าเป็นรีบด่วนรวมถึงความร้ายแรงของปัญหาในระดับ
ที่สูงมาก การก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงท าได้ชัดเจนมาก โดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นด้านการ
บริหารขัดการด้านความมั่นคง และความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ และเนื่องจากระดับความจ าเป็นเร่งด่วนที่สูง 
ส่งผลให้ประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการศึกษาวิเคราะห์ขัดเกลาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้
ระดับตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะตัวที่  1 ของเทศบาลนครยะลาอยู่ใน
ระดับสูง (3) นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มความต้องการของทางเทศบาลฯ ในด้านการพัฒนาต่อยอดระบบ
เทคโนโลยีด้านความมั่นคง และความปลอดภัยที่ปรับใช้อยู่ในปัจจุบันไปสู่การปรับใช้ในมิติด้านอ่ืนๆ อาทิการ
พัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามในส่วนตัวชี้วัด ที่ 2 และ 3 นั้น ทางเทศบาลนครยะลายังอยู่ในขั้นศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนปฏิบัติการ และแผนการลงทุนด้านการพัฒนาตามแนวทางเมือง
อัจฉริยะเป็นการเฉพาะอยู่ จึงสรุปได้ว่าตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะตัวที่ 2 
และ 3 อยู่ในระดับปานกลาง (2) (ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทาง
เมืองอัจฉริยะ) ลักษณะเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบให้ตัวชี้วัดตัวที่ 4 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากความส าเร็จของการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ และ/หรือ แผนการลงทุนตามตัวชี้วัดที่ 3 อยู่ในระดับต่ า (1) เนื่องจากยังไม่มีการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ และแผนการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม 
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5.3 เทศบาลนครนนทบุรี 

 
เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมืองนนทบุรีและเป็นเมืองหลักของ

จังหวัดนนทบุรี เป็นเขตเทศบาลนครที่มีจ านวนประชากรมากที่สุดในประเทศไทยด้วยจ านวนประชากรกว่า 
250,000 คน มีความหนาแน่นของประชากรมากถึง 6,575.66 คน/ตร.กม. อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเป็น
เมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานครจึงจ าต้องรองรับผลจากความเจริญของเมืองหลวงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ในหลายๆด้าน แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เมืองนนทบุรีแรกเริ่มไม่ได้ตั้งต้นจากฐาน
ความต้องการและทุนของพ้ืนที่อย่างแท้จริงหากแต่ท าตามแผนการพัฒนาพ้ืนที่เมืองหลวง จึงท าให้ปัญหาที่เกิด
ในพ้ืนที่ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ด้วยเหตุนี้ทีมผู้บริหารเมืองจึงว่าจ้างทีมที่ปรึกษาที่ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเมืองหลากหลายสาขาลงพ้ืนที่ส ารวจวิจัยอย่างจริงจังเพ่ือค้นหาหนทางและ
ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารเมืองที่เหมาะสมอย่างแท้จริง  

 
5.3.1 วิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 

จากการท างานร่วมกับทีมวิจัยพัฒนาเมือง ผู้บริหารเทศบาลนครนนทบุรีค้นพบว่าแนวทางพัฒนาเมือง
ที่เหมาะสมที่สุดคือการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ (Smart living City) โดยต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเป็นใบเบิกทางสู่การพัฒนาเมืองตามแผนการนั้น  

โครงการและแผนการลงทุนที่ด าเนินการไปแล้วล้วนเป็นการพยายามวางรากฐานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารซึ่งเป็นโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 – 3 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะทั้ง 9 ข้อ ได้แก่  1) การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแบบบูรณาการและโครงข่ายสารสนเทศ 2) การลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและ
โครงข่ายเชื่อมต่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การพัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสารกับประชาชนผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์ 4) การปรับโครงสร้างการด าเนินงานและสมรรถนะองค์กรของ
เทศบาลสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ 5) การยกระดับการบริการสาธารณะและสมรรถนะองค์กรของเทศบาลนอก
ที่ตั้งและการปฎิบัติหน้าที่ภาคสนาม 6) การยกระดับมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ 7) การยกระดับ
การบรรเทาสาธารณภัยและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 8) การจัดการด้านปัญหาจราจรและขนส่ง
สาธารณะ และ9) การสร้างเครือข่ายส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนและชุมชน และแผนการลงทุนต่อไปของ
เทศบาลนครนนทบุรีหลังจากการพัฒนาประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศคือการแก้ไขปัญหาจราจร(ตาม
ยุทธศาสตร์ข้อที่ 8) ซึ่งทางเทศบาลเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญมากของพ้ืนที่โดยก าหนดเป็นชุดโครงการ
แก้ไขปัญหาระยะยาว 3 โครงการได้แก่  

1) โครงการออกแบบตรวจจับสภาพการจราจรและการประมวลผลเพ่ือการบริหารจัดการด้าน
การจราจร  
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2) โครงการวางแผนเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะรองรับการขยายตัวของระบบรถไฟฟ้า  
3) โครงการวางแผนก่อสร้างระบบอาคารจอดรถอัตโนมัติและอาคารจอดรถใต้ดินเพ่ือลดปัญหาการ

จอดรถริมถนนและทางเท้า  
จะเห็นว่าเทศบาลนครนนทบุรีมีความปรารถนาที่จะท าความเข้าใจพ้ืนที่อย่างเต็มที่อันน ามาซึ่งการ

ว่าจ้างทีมส ารวจเพื่อพัฒนาเมืองและได้แนวทางการพัฒนาเมืองที่เหมาะสมรวมทั้งสามารถวางแผนการพัฒนา
เมืองแต่ละระยะได้ เหตุนี้จึงสามารถพิจารณาได้ว่าเทศบาลนครนนทบุรีมีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินตามขั้นตอน
การวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมืองในระดับค่อนข้างสูง (2-3) 
 
5.3.2 วิเคราะห์ผ่านกรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) 

การวิเคราะห์เชิงจุลภาคต่อแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านที่อยู่อาศัยของเทศบาลนครนนทบุรีจาก
ภารกิจที่ผู้บริหารเมืองได้ด าเนินการ ก าลังด าเนินการและวางแผนด าเนินการสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการอยู่ตามแนวทางพัฒนาเมืองของเทศบาลนครนนทบุรีมีทั้งสิ้น 3 โครงการได้แก่  
1) โครงการ city application หรือ โครงการโปรแกรมประยุกต์ส าหรับประชาชน โครงการนี้อยู่ใน

ขึ้นตอนการศึกษาข้อมูลเพ่ือสร้างชุดโปรแกรมประยุกต์ที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุดโดยมุ่ง
หมายว่าจะสามารถรวบรวมข้อมูลทุกด้านของเมือง เช่น สภาพการจราจร การแจ้งเรื่องร้องเรียนจากทุก
แหล่งข้อมูลอิเล็คทรอนิคเช่นกล้องวงจรปิด ไฟล์เอกสารของส านักงานและกองงานเป็นต้นให้พร้อมใช้งาน
ส าหรับประชาชนเพื่อค้นหาข้อมูลหรืออรรถประโยชน์อื่นๆ  

2) โครงการฐานข้อมูลบูรณาการหรือ Big Data Project โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ใน
ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล
ประชากรและแผนที่ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี  

3) โครงการส านักงานอัจฉริยะ หรือ E-office เทศบาลนครนนทบุรีก าลังด าเนินการพัฒนาโครงการนี้
โดยมุ่งเอาระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายการเชื่อมต่อข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของเมืองมารวมไว้ที่ Data 
Centre เพ่ือเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลอันจะน ามาซึ่งความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติหน้าที่และสนับสนุนการประสานงานข้ามหน่วยงานแบบบูรณาการและลดความซ้ าซ้อนของการ
ปฏิบัติงาน   

แต่ทั้ง 3 โครงการที่กล่าวมานี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ไม่เกิดผลเชิงรูปธรรมเนื่องจากอุปสรรคที่ทางเทศบาล
ต้องรับมือหลายประการ เช่น จ านวนประชากรที่มากเกินกว่าจะสามารถเก็บข้อมูลได้ในระยะเวลาอันสั้น 
ความเข้าใจด้านการท างานของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ ากัดอยู่แค่เฉพาะเจ้าหน้าที่เฉพาะกลุ่ม ปัญหาของเมือง
ด้านดื่นที่เรียกร้องการแก้ไขดูแลอย่างเร่งด่วน ท าให้คณะผู้ศึกษาพิจารณาเทศบาลนครนนทบุรีในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการให้บริการประชาชน และการด าเนินงานของเมือง
ไว้ในระดับปานกลาง (2) และ ด้านการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม อยู่ใน
ระดับต่ า (1) 

 
5.3.3 วิเคราะห์ผ่านกรอบการประเมินความพร้อมของเมือง 
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เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เมืองที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร และมีสภาพภูมิประเทศและต าแหน่ง
ที่ตั้งที่ เหมาะกับการอยู่อาศัยของประชาชนที่ประกอบอาชีพ หรือประกอบธุรกิจด้านตะวันตกของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบกับการตัดผ่านของถนนสายหลักตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะระบบราง (รถไฟฟ้า
สายสีม่วง คลองบางไผ่ – เตาปูน เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน บางซื่อ – หัวล าโพง) ส่งผลให้ต าแหน่ง
หน้าที่ของเทศบาลนครนนทบุรีจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยแบบปริมณฑลของมหานคร 
(Satellite City) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการเติบโตตามแนวทางเมืองปริมณฑลเพียงอย่างเดียวโดย
ไม่สนใจการพัฒนาในมิติด้านอ่ืน กล่าวคือไม่สนใจเสริมจุดแข็งด้านอ่ืนๆ ที่เมืองมีศักยภาพในการพัฒนาจะท า
ให้การพัฒนาเมืองมีข้อจ ากัดและถึงจุดอ่ิมตัวของการพัฒนา นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าการเป็นเมือง
ปริมณฑลยังส่งผลให้เกิดชุดของสภาพปัญหาเฉพาะบางประการที่เมืองปริมณฑลหลายแห่งทั่วโลกเผชิญ
ร่วมกัน ซึ่งชุดของปัญหาหลายชุดไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพังเพียงแค่อ านาจหน้าที่ขององค์กรบริหารจัด
การเมืองระดับเทศบาลนคร แนวทางการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครนนทบุรีจึงมีหัวใจ
ส าคัญอยู่ที่การจัดสมดุลการพัฒนาเพ่ือตอบสนองเป้าหมายเร่งด่วนในระยะสั้นคือการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในฐานะเมืองที่อยู่อาศัยแบบปริมณฑลของมหานครกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันก็จะต้องออกแบบ
และส่งเสริมการพัฒนาในมิติด้าน อ่ืนที่ เมืองมีศักยภาพเพ่ือขยับขยายต าแหน่งหน้าที่ของเมืองที่
นอกเหนือไปจากการเป็นเมืองปริมณฑล เพ่ือหลีกเลี่ยงการอ่ิมตัวของการพัฒนา 
ความพร้อมด้านทรัพยากรของเทศบาลนครนนทบุรีนั้น เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครส่งผล
ให้นอกจากจะได้รับชุดของปัญหาบางอย่าง เช่น ปัญหาการจราจรมาด้วยแล้ว เทศบาลนครนนทบุรียังได้ผล
ประโยชน์ในแง่ของทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอาทิ ระบบรถไฟฟ้า , 
ระบบถนน ที่มีคุณภาพเป็นส่วนต่อเนื่องจากโครงการที่มีจุดเริ่มต้นในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากความ
ต้องการหวังผลให้นนทบุรีสามารถท าหน้าที่ในฐานะเมืองปริมณฑลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับประชาชนที่ล้นเกินจากเขตกรุงเทพมหานครฯ นอกจากทรัพยากรข้างต้นแล้ว จาก
ลักษณะต าแหน่งที่ตั้งของเทศบาลนครนนทบุรี ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนต่างหันมาให้ความสนใจ
เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนา และความคุ้มค่าน่าลงทุนในการพัฒนาพ้ืนที่ส่งผลให้นอกจากพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจในพ้ืนที่จะมีมูลค่าสูงแล้ว ยังช่วยให้การจัดเก็บรายได้และการบริหารจัดการการคลังท้องถิ่นมี
แนวโน้มไปในทางที่ดีด้วย จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ของ
เทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในระดับสูง (3) 

ความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และปรึกษาหารือกับบุคลากรของ
เทศบาลฯ ทั้งฝ่ายบริหาร , ฝ่ายอ านวยการ และฝ่ายปฏิบัติการ พบว่าบุคลากรจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ฝ่ายบริหารและฝ่ายอ านวยการในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ ส่วนงานช่าง , ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย , 
ส่วนการศึกษา และส่วนงานวิชาการ – แผนงาน) ให้ความสนใจตลอดจนมีบุคลากรในสังกัดที่มีความเข้าใจขั้น
พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการกิจการในเมือง อย่างไรก็ตามในบางส่วนงานยังขาด
ความเข้าใจและขาดทักษะที่จ าเป็นเพ่ือรองรับการปรับใช้ระบบเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับ
ปฏิบัติการ จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร ของเทศบาล
นครนนทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง (2)   
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ความพร้อมด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าในพ้ืนที่ จาก
การส ารวจพ้ืนที่พบว่าเทศบาลนครนนทบุรีผ่านประสบการณ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้ว
หลายโครงการ อาทิ การสร้างศูนย์ควบคุมระดับน้ าและป้องกันอุทกภัย , โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
(ด าเนินการร่วมกับต ารวจท้องที่) ยิ่งไปกว่านั้นพ้ืนที่เทศบาลนครนนทบุรียังอยู่ในแนวการวางของระบบ
โครงข่ายการเชื่อมต่อด้วยเส้นไยไฟเบอร์ (Fiber Optic) โดย CAT Telecom } , อยู่ในระหว่างการเสนอราคา
เพ่ือการจัดท าระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และอยู่ในขอบเขตการได้รับอนุญาตติดตั้งระบบโครงข่ายการเชื่อมต่อ
แบบ LORA เมื่อพิจารณาประกอบกับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในตอนต้นส่งผลให้ระดับ
ความพร้อมตามตัวชี้วัดในด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าในพ้ืนที่ 
ของเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในระดับสูง (3)   
ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้เทศบาล
นครนนทบุรีจะมีความคุ้นชินกับการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากพอสมควร แต่มีเพียง
บุคลากรในระดับบริหาร และระดับอ านวยการบางส่วนงานเท่านั้นที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในทางกลับกันบุคลากรฝ่ายอ านวยการในอีกหลายส่วนงาน และ
บุคลากรอีกจ านวนมากในระดับปฏิบัติการยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจสรุปได้
ว่าตัวชี้วัดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลนครนนทบุรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง (2)  

จากการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในการ
ประเมินเทศบาลนนทบุรี พบว่า นนทบุรีมีความตระหนักถึงต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) หลักใน
ด้านการเป็นเมืองอยู่อาศัยประเภทปริมณฑลของมหานครเป็นอย่างดี และด าเนินการก าหนดโจทย์ยุทธศาสตร์
ที่สอดคล้องกับข้อวิเคราะห์หลักข้างต้น อย่างไรก็ตามเทศบาลนครนนทบุรียังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ที่นอกเหนือไปจากการพัฒนาในฐานะเมืองปริมณฑลมากเพียงพอ ซึ่ง
ประเด็นนี้ทางเทศบาลก าลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเพ่ือก าหนดรูปแบบการศึกษาวิเคราะห์เพ่ิมเติม จึงอาจ
สรุปได้ว่าตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะตัวชี้วัดที่ 1 ของเทศบาลนครนนทบุรีอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง (2-3)  

ในขณะเดียวกันทางเทศบาลนครนนทบุรียังอยู่ในระหว่างการออกแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , 
แผนปฏิบัติการ และแผนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะเป็นการเฉพาะ ลักษณะ
เช่นนี้ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ตัวชี้วัดที่ 2 และ 3 อยู่ในระดับปาน
กลาง (2) และตัวชี้วัดที่ 4 ด้านการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับ
ต่ า (1) 
 

5.4 เทศบาลนครอุดรธานี  
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เทศบาลนครอุดรธานี เป็นเทศบาลนครขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็น
ศูนย์กลางหน่วนงานราชการภูมิภาค การค้า การพานิชย์ การคมนาคมทางบก และอากาศ และอุตสาหกรรม
ของจังหวัดอุดรธานี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากเทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนคร
นครราชสีมา ด้วยพ้ืนที่ 47.70 ตร.กม. กับจ านวนประชากร 130,274 คน และประชากรแฝงอีกจ านวนมาก
จากการที่เมืองแห่งนี้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจจ านวนมากทั้งการอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน ท าให้
เทศบาลนครอุดรธานีเล็งเห็นผลกระทบของการเจริญเติบโตที่มีต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ น ามาซึ่ง
แนวทางรับมือภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ  

 
5.4.1 วิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 

พ้ืนที่แห่งนี้เป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนของภาพสะท้อน “การซ้อนทับกันของต าแหน่งหน้าที่ของเมือง” 
สืบเนื่องจากพ้ืนที่ในปกครองของเทศบาลนครอุดรธานีมีทุนในพ้ืนที่ที่เข้มแข็งถึงสองประการคือ 1) ทุนด้าน
ต าแหน่งที่ตั้งท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี สะท้อนจากผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP)ในปี พ.ศ. 2557 
อยู่ที่ 94,000 บาท เป็นอันดับ 3 ของภาคอีสาน รองจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น และเป็น
อันดับ 25 ของประเทศ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 75,000 บาท สูงกว่าภาคอีสานเฉลี่ยที่ 48,000 ต่อ
คนต่อปี และแนวโน้มการเติบโตของจีดีพียังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของการค้า การลงทุน การ
ผลิต และการบริการ อีกทั้งโครงสร้างเศรษฐกิจส าคัญของอุดรธานี คือ การค้าปลีก-ส่ง, เกษตรกรรม, การ
บริการ, อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม (มีนิคมอุตสาหกรรมอันดับที่ 56 ของประเทศ) และมีสนามบิน
ศักยภาพสูง มีเที่ยวบินขึ้นลงรับส่งผู้โดยสารมากที่สุดในภาคอีสาน ถือว่าเป็นฐานการคมนาคมขนส่งออกทาง
อากาศ เชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเป็นจุดแรกในการกระจายสินค้าไปยังภูมิ ภาคใกล้เคียงและ
ประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง เป็นศูนย์กลางของการเงินและการค้ากับประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศ
เวียดนาม และ 2) ทุนมนุษย์ ด้วยจ านวนประชากร 130,274 คน และประชากรแฝงอีกจ านวนมากในพ้ืนที่
ปกครองขนาด 47.70 ตร.กม. ท าให้เมืองเทศบาลนครอุดรธานีเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก
เมืองหนึ่ง (2,797.25 คน/ตร.กม.)  
การตระหนักถึงปัญหาที่ประชาชนในพ้ืนที่จ าต้องรับจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจท าให้เทศบาลนคร
อุดรธานีเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้และเจาะจงเป้าหมายการพัฒนาเมืองให้เป็น “เมืองอัจฉริยะด้านที่พักอาศัย” 
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ของเทศบาลฯที่ต้องการให้ความเจริญด้านเศรษฐกิจสามารถอยู่คู่กับการอยู่อาศัยของ
คนในพ้ืนที่ได้ อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  
ภายใต้เป้าหมายดังกล่าว  เทศบาลนครอุดรธานีก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ประการได้แก่ 1) การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลประชากร 2) การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเชื่อมต่อและโครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย 4) การพัฒนาระบบให้บริการและ
การด าเนินงานของเมืองเพ่ือส่งเสริมการค้าและการลงทุน และ5) การยกระดับบริการสาธารณะของเมือง 
เทศบาลฯมีโครงการทีด่ าเนินการไปแล้ว และอยู่ระหว่างการวางแผนด าเนินการในอนาคตหลากหลายโครงการ
ที่เห็นว่าสนับสนุนให้สามารถพิชิตยุทธศาสตร์เหล่านั้นได้ ดังนั้นจึงสามารถพิจารณาได้ว่าเทศบาลนครอุดรธานี
มีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินตามขั้นตอนการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมืองในระดับสูง (3) 



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) บทที ่5  การคิดเชิงยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

โครงการวิจัยถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 5-31 

 
5.4.2 วิเคราะห์ผ่านกรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) 

การวิเคราะห์เชิงจุลภาคต่อแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านที่อยู่อาศัยของเทศบาลนครอุดรธานีจาก
ภารกิจที่ผู้บริหารเมืองได้ด าเนินการและวางแผนด าเนินการสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

เทศบาลนครอุดรธานีมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จภายใต้ยุทศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะน่า
อยู่ทั้งสิ้น 3 โครงการหลักได้แก่ 1) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยและเพ่ือการตรวจ
สภาพจราจรระยะที่ 1 และ 2 2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะที่ 1 และ 2  
3) โครงการพัฒนาระบบ mobile application ส าหรับบริการประชาชน และการพัฒนาช่องทางติดต่อสื่อสาร
อ่ืนๆระหว่างทีมผู้บริหารเมืองและประชาชนได้แก่ โครงการสายด่วนอุดรธานี 1132 เพจเทศบาลนครอุดรธานี
ทางแอพพลิเคชั่น Facebook และเว็บไซต์เทศบาลนครอุดรธานี  ทั้ง 3 โครงการหลักเม่ือพิจารณารายละเอียด
แล้วจะพบว่าโครงการที่ 1 เป็นทรัพยากรที่พ้ืนที่แห่งนี้มีมาก่อนที่จะเข้าร่วมชุดการศึกษาชิ้นนี้ ดังนั้นโครงการที่
สามารถน ามาพิจารณาได้จริงจึงมีเพียงโครงการที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อที่ 2 ว่า
ด้วยการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเชื่อมต่อและโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงข้อเดียว
เท่านั้น  (จากทั้งหมด 5 ข้อ)  

ถึงอย่างนั้น โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการหลายโครงการมีแนวโน้มเอ้ือให้เทศบาลสามารถ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้ส าเร็จ อาทิ โครงการจัดจ้างท าระบบข้อมูลเมืองเสมือนจริงเพ่ื อการ
พัฒนาเทศบาลนครอุดรธานีสู่เมืองอัจฉริยะ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟจราจรอัจฉริยะ โครงการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายภายในเขตเทศบาลอุดรธานี โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของเทศบาลนคร
อุดรธานี แต่ในขณะเดียวกัน ก็พบว่ามีโครงการหนึ่งที่บรรจุในแผนด าเนินการทว่าไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ข้อใดอีกทั้งอยู่นอกเป้าหมายการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ นั่นคือ “โครงการยกระดัยสมรรถนะของระบบ
เทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านความปลอดภัยเพ่ือส่งเสริมความมั่นใจ สวัสดิภาพและทรัพยสินให้แก่
นักท่องเที่ยวและยกระดับพื้นท่ีในฐานะเมืองท่องเที่ยว” 

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้ศึกษาจึงพิจารณาเทศบาลนครอุดรธานีในด้านผลสัมฤทธิ์ตามกรอบวิเคราะห์ภารกิจ
หน้าที่ของเมืองด้านการให้บริการประชาชน และการด าเนินงานของเมืองไว้ในระดับปานกลาง (2) และส่งผล
ให้ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับต่ า (1) 
 
5.4.3 วิเคราะห์ผ่านกรอบการประเมินความพร้อมของเมือง 

เนื่องจากต าแหน่งที่ตั้งของเมืองที่อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศเพ่ือบ้านอย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่มาตั้งแต่สมัยอดีต ส่งผลให้เทศบาลนครอุดรธานีมี ศักยภาพใน
การเป็นเมืองทางผ่านการเดินทางและการเชื่อมต่อ (Gate way City) ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งการเป็นเมือง
ทางผ่านการเดินทางและการเชื่อมต่อที่ว่านี้หมายรวมทั้งในมิติของภาคธุรกิจการค้าขายแลกเปลี่ยน (Trading) 
และภาคธุรกิจด้านการลงทุน (Business – Investment) ด้วยเหตุนี้แนวการพัฒนาในด้านการสร้างพ้ืนที่ทาง
ธุรกิจ (Business Platform) ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการค้าการลงทุน , การ
พัฒนาระบบการขนส่งมวลชน – ระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
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ประชาชน (เพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าน่าลงทุนจากตัวแปรด้านความปลอดภัยของสินทรัพย์) จึงเป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่เทศบาลนครอุดรธานี 

ความพร้อมด้านทรัพยากร เทศบาลนครอุดรธานีได้รับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐในระดับที่สูง
พอสมควร แต่ไม่ถึงกับสูงมากเมื่อเทียบกับจังหวัดที่ ได้รับการให้ความส าคัญจังหวัดอ่ืนๆ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดขอนแก่น แต่เนื่องจากศักยภาพด้านการค้าการ
ลงทุนอันเกิดจากต าแหน่งที่ตั้งของจังหวัด ตลอดจนแนวโน้มการเติบโดของธุรกิจโดยคู่ค้าจากสาธารณะรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้เทศบาลนครอุดรธานีได้รับการให้ความส าคัญจากภาคส่วนธุรกิจเอกชนใน
ระดับท่ีสูงมาก  โดยสังเกตได้จากบทบาทของหอการค้า และกลุ่มธุรกิจในพ้ืนที่ในกระบวนการนโยบาย จึงอาจ
สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านทรัพยากร ของเทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับสูง (3) 

ความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร จากการลงพ้ืนที่พบว่าบุคลากรในระดับบริหาร และระดับ
อ านวยการมีศักยภาพด้านการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีที่แตกต่างหลากหลายกันไปเป็นรายบุคคล โดยมีทั้ง
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงพร้อมรับการปรับตัวในการบริหารจัดการ ไปจนถึงบุคลากรที่ไม่ตระหนักถึงคว าม
จ าเป็นในการปรับตัวหรือขาดศักยภาพอย่างสิ้นเชิง ตรงจุดนี้ส่งผลให้ระดับตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้าน
ศักยภาพของบุคลากร ของเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในระดับปานกลาง (2) 

ความพร้อมด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าในพ้ืนที่ 
เทศบาลนครอุดรธานีได้น าระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิดมาปรับใช้กับเมืองเพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัยให้กับเมือง ตลอดจนมีแนวทางการพัฒนาต่อยอดไปยังการยกระดับการบริหารจัดการด้าน
การจราจร โดยนอกจากจะมีระบบกล้องวงจรปิดที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของเทศบาลฯ แล้ว ยังมีการจัดตั้งศูนย์
ควบคุมกล้องวงจรปิดในอาคารเทศบาลฯ อีกด้วย อย่างไรก็ตามยังไม่มีการน าเอาระบบข้างต้นไปบูรณาการ
ปรับใช้กับขั้นตอนการบริหารจัดการภาพรวมของเทศบาลนคร หรือกระทั่งน าไปปรับใช้ในกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้เทศบาลนครอุดรธานียังได้พัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์
ประเภทระบบส านักงานอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการแทบทุกภาคส่วนงานของเทศบาล แต่จาก
การลงพ้ืนที่ส ารวจท าให้ทราบถึงปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมใช้งานของบุคลากรระดับปฏิบัติงาน 
จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าในพ้ืนที่ ของเทศบาลนครอุดรธานีอยู่ในระดับสูง (3) เพียงแต่ยังขาดการน าไป
ประยุกต์ใช้แบบบูรณาการในระบบการบริหารจัดการชุดเดียวกันจนก่อให้เกิดปัญหาการแบ่งสาวนการปรับใช้
จนเกิดการขาดประสิทธิภาพ 

ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ลักษณะของ
ตัวชี้วัดนี้จากการลงพ้ืนที่พบว่ามีลักษณะที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร 
กล่าวคือบุคลากรฝ่ายบริหารและฝ่ายอ านวยการที่มีศักยภาพ และท างานคุ้นชินอยู่กับระบบนวัตกรรมที่
เทศบาลนครฯ ปรับใช้มีแนวโน้มที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะมากกว่าบุคลากรที่ขาดศักยภาพ และเลือกที่จะปฏิเสธการปฏิบัติงานโดยปรับใช้
นวัตกรรม ลักษณะเช่นนี้ก่อให้เกิดสภาพความแตกต่างหลากหลายด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ตามแนวทางเมืองอัจฉริยะในหมู่บุคลากรของทางเทศบาลฯ อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือภาคธุรกิจเอกชน
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อาทิ หอการค้าฯ ค่อนข้างให้ความสนใจและยอมรับแนวความคิดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ จาก
ข้อมูลข้างต้นจึงอาจสรุปได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 
ของเทศบาลนครอุดรธานีอยู่ในระดับปานกลาง (2)  

จากการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในการ
ประเมินเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า เทศบาลนครอุดรธานีได้ท าการศึกษาต าแหน่งหน้าที่ของเมือง  รวมถึง
สภาพความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่จนสามารถก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ระดับตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ตัวชี้วัดที่ 1 อยู่ใน
ระดับสูง (3) อย่างไรก็ตามเทศบาลนครอุดรธานีอยู่ในระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนการ
ลงทุนและแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงระบบนวัตกรรมเดิมที่เทศบาลปรับใช้ในอดีตอาทิ ระบบ
กล้องวงจรปิดให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางอัจฉริยะ ลักษณะเช่นนี้ส่งผล
ให้ ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ตัวชี้วัดที่ 2 และ 3 อยู่ในระดับปานกลาง (2) 
และส่งผลให้ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับ
ต่ า (1) 
 

5.5 เทศบาลนครภูเก็ต 

เทศบาลนครภูเก็ตมีชื่อเสียง และมีบทบาทส าคัญในมิติตด้านเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นเวลานานทั้ง 
ในมิติของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม และยังเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการเจริญเติบโตสู่
การเป็นเมืองศุนย์กลางการค้าการลงทุน เนื่องจากมีคาวมพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
และการขนส่งทั้งทางน้ า และทางอากาศ ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ ส่งผลให้เทศบาลนครภูเก็ต
ได้รับการให้ความสนใจจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโลยีสารสนเทศ ตลอดจนได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่น าร่องด้านการน าระบบเทคโลยีมาทดลองปรับใช้ ตาม
แนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Provience) โดยการน าของกระทรวง ICT จึงอาจเรียกได้ว่า
เทศบาลนครภูเก็ตมีความพร้อมในระดับที่สูงมากทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยหนุนด้านการพัฒนา 
รวมถึงสภาพของพ้ืนที่ยังเป็นตัวก าหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวและการเป็นเมือง
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนโดยอัตโนมัติ  
 อย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตกลับต้องเผชิญกับสภาพโจทย์การพ ฒนาที่ซับซ้อน และมีความ
เฉพาะเจาะจงเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ เช่น ปัญหาการล้นเกินของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีในพ้ืนที่ 
และการไม่สามารถน ามาปรับใช้เพ่ือประโยชน์ของเทศบาลได้อย่างเต็มที่ ปัญหาการจัดการเชิงพ้ืนที่ซึ่งมีภารกิจ
หน้าที่ที่ซ้อนทับกันระหว่างการดูแลผู้อยู่อาศัยดั้งเดิม และการดูแลนักท่องเที่ยว เป็นต้น  จากลักษณะดังกล่าว
ส่งผลให้การพัฒนาเทศบาลนครภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะนั้นมีทั้งความน่าสนใจของโจทย์ปํญหาเฉพาะของเมือง ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายของทั้งผู้บริหารเมือง และผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกแบบระบบเทคโนโลยีที่จะ
น ามาปรับใช้กับเมือง 
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5.5.1 วิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position)  
 เนื่องจากปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้ง และต้นทุนที่ดินในพ้ืนที่ส่งผลให้เทศบาลนครภูก็ตมีต าแหน่งหน้าที่
ของเมืองที่ชัดเจนด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยว เนื่องจากในพ้ืนที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ได้แก่ 
ชายหาดสะพานหินซึ่งเป็นจุดชมวิว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เทศบาล และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นย่านเมืองเก่า ซึ่งมีจุดเด่นที่ส าคัญอย่างทัศนียภาพอันงดงาม
ของย่านตัวเมืองภูเก็ตในอดีตภายหลังจากการด าเนินการน าสายไฟฟ้าลงติน นอกจากนี้ในพ้ืนที่เทศบาลนคร
ภูเก็ตยังมีจุดเด่นด้านแหล่งที่พักในรูปแบบ เกสต์เฮาส์ หรือ โฮมเสตย์ที่มีเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวแบบ
สัมผัสใกล้ชิดกับชุมชน และในพ้ืนที่เทศบาลนครภูเก็ตเองยังมีชื่อเสียงในด้านการเป็นแหล่งอาหารอร่อยขึ้นชื่อ
อีกด้วย  
 ทั้งนี้ปัจจัยด้านต าแหน่งที่ตั้งของเทศบาลนครภูเก็ตยังส่งผลให้พ้ืนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาสู่การ
เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคจากผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากพ้ืนที่มี
ความพร้อมทั้งในด้านการเดินทางคมนาคมเนื่องจากมีทั้งสนามบิน และท่าเรือที่มีศักยภาพรองรับภาคธุรกิจ 
และมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ตลอดจนเป็นพ้ืนที่ที่เป็นเมืองน าร่องของโครงการจังหวัดอัจฉริยะ จึงท า
ให้โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ต ได้รับการติดตั้งครอบคลุมพ้ืนที่ และยกระดับ
สมรรถนะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริบทของภูมิ
ทัศน์ดิจิตอล 
 จากการวิเคราะห์ตามกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมืองสามารถเห็นได้ชัดว่า แนวทางการ
พัฒนาของเทศบาลนครภูเก็ตตามแนวทางเมืองอัจฉริยะที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของพ้ืนที่ คือการวาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นเมืองศูนย์กลาง และเป็นเมืองเป้าหมายของผู้มาเยือน (Destination) ระดับ
นานาชาติ โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้มาเยือน 2 กลุ่มเป้าหมายส าคัญคือ กลุ่มนักท่องเที่ยว และกลุ่ม
ผู้ประกอบการและนักลงทุน 
 
5.5.2 วิเคราะห์ผ่านกรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง 
 เนื่องจากเทศบาลนครภูเก็ตเองมีภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี
หน้าที่ส าคัญด้านการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนในพ้ืนที่ และการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน 
ตลอดจนการบริหารจัดการ และซ่อแซมบ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนที่ ท าให้การพัฒนาเทศบาลนคร
ภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ นอกจากจะต้องมุ่งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางที่วิเคราะห์ผ่านกรอบ
ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) นั่นคือการเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และการค้าการ
ลงทุนระดับนานาชาติแล้ว เทศบาลนครภูเก็ตยังต้องให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของ
ประชาชนในพื้นท่ี และการจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ตามภาระหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายด้วย  
 อย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการพัฒนาไปในแนวทางนี้เทศบาลนครภูเก็ตจ าเป็นที่จะต้องเผชิญกับ
สภาพปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ทั้งในส่วนของงบประมาณ เครื่องมือ และ
ก าลังคนระหว่างภารกิจด้านการส่งเสริมประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
และการค้าการลงทุน และภารกิจตามกฎหมายด้านการดูแลประชาชน และจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่  
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จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น จึงชี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า หนึ่งในมิติการพัฒนาที่มีความส าคัญกับกรณี
ของเทศบาลนครภูเก็ตคือการยกระดับสมรรถนะของเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานในทุกๆ ภารกิจของเทศบาลนครภูเก็ต ให้เม็ดเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์เกิด
ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าสูงที่สุด เพ่ือที่ว่าการลดการเสียเปล่าของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินงานของเมือง จะช่วยให้
ทรัพยากรที่เหลือสามารถถูกจัดสรรถ่ายโอนไปให้กับภารกิจอ่ืนได้มากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ในท้ายที่สุดคือการ
ด าเนินงานของเทศบาลนครภูเก้ตจะไม่ขาดตกบกพร่องทั้งในมิติของการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ และ
ในมิติของการดูแลประชาชนในพื้นท่ี 

 
5.5.3 วิเคราะห์ผ่านกรอบการประเมินความพร้อมของเมือง 
 ความพร้อมด้านทรัพยากร เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และเป็นพ้ืนที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับสูง เทศบาลนครภูเก็ตในฐานะศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุน และการคมนาคมของพ้ืนที่จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในระดับที่สูง การปะรเทินความพร้อมในด้าน
ทรัพยากรจึงอยู่ในระดับที่สูง (3) 
 ความพร้อมด้านบุคลากร จากการส ารวจพื้นที่ และการร่วมปรึกษาหารือกับบุคลากรของทางเทศบาล
ทั้งในระดับบริหาร อ านวยการ และปฏิบัติการ พบว่าบุคลากรของทางเทศบาลมีศักยภาพในภารกิจหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และมีศัยกยภาพในการพัฒนาต่อยอดการท างานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรให้มีความบูรณา
การระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรบริหารของเทศบาล การประเมินความพร้อมของเมืองด้านบุคลากรจึงอยู่
ในระดับท่ีสูง (3) 
 ความพร้อมด้านระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เคยปรับใช้ในพ้ืนที่  จาก
การส ารวจพ้ืนที่พบว่าเทศบาลนครภูเก็ตเคยเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่น าร่องการพัฒนาตามแนวทางจังหวัด
อัจฉริยะ (Smart Province) จึงท าให้แทบจะทั่วทั้งพ้ืนที่ได้รับการติดตั้งโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโครงข่ายการเชื่อมต่อ รวมถึงอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีหลายชนิด นอกจากนี้เทศบาลนคร
ภูเก็ตเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง จึงได้รับการให้ความสนใจจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ 
และเอกชนเข้ามาติดตั้งระบบเทคโนโลยีในพ้ืนที่ รวมถึงใช้เป็นพ้ืนที่ทดลองปรับใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D)  

อย่างไรก็ตามแม้ดูเผินๆ แล้ว เทศบาลนครภูเก็ตจะมีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูง แต่เนื่องจากข้อจ ากัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1. 
ระบบเทคโนโลยีในพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ติดตั้งเพ่ือการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ หรือใช้เพ่ือประโยชน์ในกระบวนการวิจัยและพัฒนา จึงไม่ตอบโจทย์เฉพาะของเทศบาลนคร 
ส่งผลให้เทศบาลนครภูเก็ตในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ไม่สามารถใช้ปะโยชน์จากระบบเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ 2. 
หน่วยงานที่ติดตั้งระบบเทคโนโลยีในพ้ืนที่ ไม่ได้ท าการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสิทธิ์ในการบ ารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีในพ้ืนที่ให้กับเทศบาล และ 3. จากการส ารวจพ้ืนที่พบว่าโครงสร้างพ้ืนฐานตลอดจนระบบ
เทคโนโลยีบางประการในพื้นท่ีขาดการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถใช้งานได้จริง เช่น ระบบ Free 
Wifi รอบเมืองที่มีความเร็วต่ ามาก และมีปัญหาด้านการเชื่อมต่อ จากปัจจัยด้านลบดังกล่าวทั้ง 3 ข้อส่งผลให้
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การประเมินความพร้อมด้านระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เคยปรับใช้ในพ้ืนที่ อยู่
ในระดับปานกลาง (2) เนื่องจากพ้ืนที่จ าเป็นต้องออกแบบระบบการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ระบบเทคโนโลยีภายในพ้ืนที่ให้ท างานอย่างสอดประสาน และตอบโจทย์ของพ้ืนที่ให้ได้ก่อนจึงจะสามารถน า
ระบบเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การประเมินความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ จากการ
ลงพื้นทีพ่บว่าบุคลากรฝ่ายบริหาร และฝ่ายอ านวยการโดยส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะในระดับสูง นอกจากนี้บุคลากรในระดับปฏิบัติการที่พบมีบางส่วนที่เข้าใจหลักการ
ท างานผ่านระบบสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเป็นอย่างดี และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด
การท างาน นอกจากนี้บุคลากรส่วนใหญ่ที่พบ ต่างเล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 
ซึ่งถือว่ามีศักยภพาในการพัฒนา จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจประเมินได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ในกรณีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอยู่ในระดับสูง (3) 

จากการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือ
ประเมินระดับความคืบหน้าของเทศบาลนครภูเก็ต จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ และการปรึกษาหารือกับบุคลากร
ระดับบริหารของเทศบาลนครภูเก็ตพบว่าเทศบาลภูเก็ตสามารถมีความเข้าใจถึงเงื่อนไขของพ้ืนที่ตัวเองด้าน
ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง และได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนสู่การเป็นเมืองศูนย์กลางด้านการ
ท่องเที่ยว และการค้าการลงทุนในระดับนานาชาติ ซึ่งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเมืองที่พบต่างสะท้อนถึงการ
ตระหนักในความส าคัญของการพัฒนาเมืองในมิติดังกล่าวอย่างชัดเจน การประเมินผ่านตัวชี้วัดด้านการ
ด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ตัวชี้วัดที่ 1 ภูเก็ตได้รับการประเมินในระดับสูง (3)  

อย่างไรก็ตามแม้จากการส ารวจจะพบว่าภูเก็ตเคยผ่านประสบการณ์การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาจังหวัดอัจฉริยะ และได้รับความสนใจจากหน่วยงานภายนอกใน
ด้านการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้งในพ้ืนที่ แต่สิ่งที่พบคือเทศบาลนครภูเก็ตยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้าน
การออกแบบแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะเป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ระบบ
เทคโนโลยีที่ได้รับการติดตั้งในพ้ืนที่จึงอยู่ในสภาพที่ยังไม่ท างานสอดประสานกัน และเทศบาลนครภูเก็ตใน
ฐานะเจ้าของพ้ืนที่ยังไม่สามารถดึงเอาประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้จาก
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยังพบอีกว่า ระบบเทคโนโลยีที่ได้รับการติดตั้งในพ้ืนที่โดยส่วนมากกระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าแผนการลงทุนเป็นขอบข่ายภาระหน้าที่ของผู้น าเทคโนโลยีเข้ามาติดตั้ง ทางเทศบาลจึง
แทบไม่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแผนการลงทุนเองเลย จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจประเมิน ผ่านตัวชี้วัด
ด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ตัวชี้วัดที่ 2 และ 3 ในระดับปานกลาง (2) เนื่องจากใน
ปัจจุบัน (ปี 2561) เทศบาลนครภูเก็ตก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแน
วางเมืองอัจฉริยะ และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเมือง และ
ฐานข้อมูลแผนที่กลางของเมือง (One map) ส่วนตัวชี้วัดที่ 4 นั้นได้รับการประเมินในระดับที่สูง (3)   
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5.6 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

 
เมืองร้อยเอ็ดเป็นเมืองเก่าและเป็นอดีตเมืองที่มีความส าคัญต่อการปกครอง ประชาชนในชุมชนที่

ปรากฏในพ้ืนที่แห่งนี้เป็นผู้ที่อยู่อาศัยมาอย่างยาวนานและมีพลวัตรต่อเนื่องท าให้พบว่าในปัจจุบันขนาดของ
ชุมชนถูกขยายออกไปเป็นพ้ืนที่กว้าง ด้วยพ้ืนที่ 11.63 ตร.กม. และจ านวนประชากร 35,219 คิดเป็นสัดส่วน
ความหนาแน่นที่ 3,028 คน/ตร.กม. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงถือเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นในระดับหนึ่ง 
ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารเมืองจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเมืองให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่และในขณะเดียวกันก็เอ้ือให้การบริหารดูแลเขตเทศบาลด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5.6.1 วิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 

เนื่องจากภารกิจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดคือการพัฒนาเมืองที่สร้างความสงบสุขปลอดภัยให้กับ
ประชาชนที่อยู่อาศ ย ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงอยู่ภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะด้านที่
อยู่อาศัย” ซึ่งทุนในพ้ืนที่ที่เทศบาลมีอยู่คือทุนด้านประชากรที่จ านวนและความหนาแน่นตามที่ปรากฏก็
สะท้อนสถานะความเป็นเมืองอยู่อาศัยของเทศบาลแห่งนี้ เพ่ือตอบสนองแนวทางดังกล่าวเทศบาลฯจึงจัดท า 
โครงการศึกษาเพ่ือวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจ รปิด
และพัฒนาระบบควบคุมดูแลน าร่อง  

โครงการชิ้นนี้ได้ประโยชน์สืบเนื่องจากโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเมือง (Application เมือง
ร้อยเอ็ด) ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในอดีต ภายใต้โครงการดั้งเดิมนั้น เทศบาลมุ่งหมายให้เกิดการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือก้าวสู่เมืองอัจฉริยะและได้ด าเนินการครบทุกขั้นตอนของโครงการ ดังนั้นเมื่อตระหนักได้
ถึงทรัพยากรที่เทศบาลได้รับมาตั้งแต่บริหารโครงการชุดก่อนไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเงื่อนไขความต้องการของเมือง  
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์  ข้อมูลแผนปฏิบัติการ ข้อมูลแผนการลงทุน อีกทั้งมีผลสัมฤทธิ์ของโครงการนั่ นคือ 
“ระบบปฏิบัติการประยุกต์ Smart101” และข้อมูลการใช้งานจัดเก็บไว้ จึงเป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะต่อยอด
ผลลัพธ์จากทรัพยากร (ทุน) ที่มีอยู่ก่อนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเมืองในมิติที่กว้างขึ้น ด้วยเหตุนี้ เทศบาลจึง
น าเสนอโครงการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะด้วยรูปแบบโครงการเชิง “ศึกษา” เพ่ือหาวิธีและความเป็นไปได้
ในการต่อยอดเทคโนโลยีที่ในพ้ืนที่มีเป็นทุนเดิม จากนั้นจึงก าหนดแนวทางปฏิบัติและนโยบายที่จะเชื่อม
โครงการเก่าเข้ากับโครงการใหม่ชิ้นนี้ ผลจากการศึกษาน ามาสู่การวางแผนติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและ
พัฒนาระบบส าหรับการควบคุมดูแลสัญญาณภาพที่ส่งมาจากกล้องควบคู่กับการพัฒนาระบบโปรแกรม
ประยุกต์บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

จะเห็นว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความปรารถนาที่จะท าความเข้าใจพ้ืนที่อย่างเต็มที่อันน ามาซึ่งการ
วางแผนพัฒนาที่อาศัยต้นทุนในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดรวมทั้งสามารถวางแผนการพัฒนาเมืองได้
เหมาะสม เหตุนี้จึงสามารถพิจารณาได้ว่าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินตามขั้นตอนการ
วิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมืองในระดับสูง (3)  
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5.6.2 วิเคราะห์ผ่านกรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) 
การวิเคราะห์เชิงจุลภาคต่อแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านที่อยู่อาศัยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจาก

ภารกิจที่ผู้บริหารเมืองได้ด าเนินการ ก าลังด าเนินการและวางแผนด าเนินการสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
โครงการที่ได้เริ่มปฏิบัติการไปแล้วมี 2 โครงการได้แก่ 1) โครงการศึกษาเพ่ือวางระบบเชื่อมต่อ

เครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลน าร่อง 
และ 2) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่ 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดหนองแคน ตลาดสระทองและตลาดทุ่ง
เจริญ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อพ้ืนที่ 1 ตลาด เมื่อพิจารณาจากแผนปฏิบัติงานจะพบว่าทั้งสองโครงการนั้น
ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ2564 ผลการปฏิบัติงานก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม
เนื่องจากยังอยู่ในขั้นน าร่องที่มีขอบข่ายการใช้งานจ ากัด และตัวระบบสารสนเทศยังอยู่ระหว่างการปรับแต่ง
คุณสมบัติการท างาน 

โครงการที่วางแผนด าเนินการในอนาคตของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้แก่ การติดตั้ง GPS บนรถขยะทั้ง 
10 คันของเทศบาลเพื่อติดตามการปฏิบัติงานทุกกรณี และ โครงการจัดการข้อมูลผู้อาวุโสเพ่ือความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพและติดตามอาการ ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่เทศบาลเห็นว่าตอบสนองแนว
ทางการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะด้านที่อยู่อาศัย แต่ในทัศนะของผู้วิจัยพบว่ายังขาดรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินการ และในกรณีโครงการติดตั้ง GPS บนรถขยะ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตกับวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าโครงการที่ยังไม่ให้ภาพที่ชัดเจนว่าจะเอ้ือให้พ้ืนที่เทศบาลแห่งนี้น่าอยู่ขึ้นได้อย่างไร และตั้งข้อเสนอใน
การหาแนวทางประยุกต์ใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก GPS บนรถขยะมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในมิติที่
นอกเหนือจากการติดตามการท างานของรถ  
ฉะนั้น การประเมินการท างานของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในกรอบภารกิจหน้าที่ของเมืองด้านการให้บริการ
ประชาชนและการด าเนินงานของเมือง ผู้วิจัยพิจารณาว่าอยู่ในระดับปานกลาง (2)   
 
5.6.3 วิเคราะห์ผ่านกรอบการประเมินความพร้อมของเมือง 

ด้วยขนาดของพ้ืนที่ที่กะทัดรัด มีประชากรปริมาณพอเหมาะ และมีการจัดวางผังเมืองรวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย ส่งผลให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีศักยภาพในการเป็นเมืองส าหรับการอยู่อาศัย 
ทัง้นี้จากข้อจ ากัดด้านปริมาณประชากร , ขนาดของเศรษฐกิจในพื้นที่ และระดับขององค์กรบริหารจัดการเมือง
ระดับเทศบาลเมือง จึงส่งผลให้การพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดสู่การเป็นเมืองน่าอยู่แบบกะทัดรัด (Compact Living 
City) ดูจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ   
 ความพร้อมด้านทรัพยากร เนื่องจากร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่มีความส าคัญด้านการเดินทางเชื่อมต่อในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งจากต าแหน่งที่ตั้ง และการเป็นที่ตั้งของสนามบินส่งผลให้เมืองร้อยเอ็ดได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาด้านคมนาคมมากพอสมควร อย่างไรก็ตามจาก
ข้อจ ากัดด้านขนาดเศรษฐกิจในพื้นที่ และระดับขององค์กรบริหารจัดการเมือง ส่งผลให้ระดับการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่อนข้างท่ีจะจ ากัด ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านทรัพยากรของ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (1-2) 
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 ความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร เป็นที่น่าสนใจว่าบุคลากรของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทั้งในระดับ
บริหาร , อ านวยการ และปฏิบัติการ รวมไปถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดอาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียนสังกัด
เทศบาล หรือกระทั่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในสังกัดเทศบาล ต่างให้ความสนใจ และมีส่วนช่วยในการพัฒนา
นวัตกรรมให้กับพ้ืนที่เทศบาลฯ จึงอาจประเมินได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร ของ
ร้อยเอ็ดอยู่ในระดับสูง (3)  

ความพร้อมด้านระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เคยปรับใช้ในพ้ืนที่ ใน
กรณีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนั้น เป็นที่น่าสนใจว่าหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นส่วนงานย่อยในเทศบาล หรือ
หน่วยงานภายนอกแต่อยู่ภายใต้สังกัดเทศบาล ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริหาร
จัดการให้กับพ้ืนที่เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการกิจการภาครัฐ อาทิ ระบบดูแลผู้ป่วย – ผู้สูงอายุเชิงรุก , 
ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา , ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 25 ชั้น (Layer) ของส่วนงานวิชาการ 
ส านักงานเทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้เนื่องจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดยังเคยปรับใช้โครงการน า ร่องด้านการ
จัดท าระบบสารสนเทศของเมือง (Application เมืองร้อยเอ็ด) ซึ่งบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการ
สาธารณะ , ข้อมูลด้านความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด , ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ในระบบสารสนเทศเดียวกัน และเข้าถึงการใช้งานของประชาชน ส่งผลให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดมีความพร้อม
สูงในการพัฒนาต่อยอดระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้ครอบคลุมหลายมิติมากขึ้น และผนวกเอานวัตกรรมการ
บริหารจัดการอ่ืนๆ เข้ามาสู่ระบบสารสนเทศเดียวกัน แน่นอนว่าหากประเมินเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยใช้
ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เคยปรับใช้ในพ้ืนที่ เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดมีระดับของตัวชี้วัดในระดับสูง (3)  

ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ จากการลงพ้ืนที่
พบว่าบุคลากรฝ่ายบริหาร และฝ่ายอ านวยการโดยส่วนมากมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะในระดับสูง อย่างไรก็ตามบุคลากรในระดับปฏิบัติการมีเพียงบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึง
ความรู้ความเข้าใจในระดับสูง ส่วนที่เหลือยังไม่มีความชัดเจนถึงระดับความรู้ความเข้าใจว่ามีมากน้อยเพียงใด 
จากข้อมูลข้างต้นจึงอาจประเมินได้ว่า ตัวชี้วัดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมือง
อัจฉริยะ ในกรณีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง (2-3)  

จากการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือ
ประเมินระดับความคืบหน้าของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พบว่าร้อยเอ็ดนั้นเคยผ่านประสบการณ์ในด้านการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะแบบครบวงรอบการพัฒนามาแล้ว นั่นคือโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเมือง (Application เมืองร้อยเอ็ด) ซึ่งด าเนินการครบวงรอบตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์เงื่อนไข
ความต้องการของเมือง , จัดท าแผนยุทธศาสตร์ , แผนปฏิบัติการ และแผนการลงทุนเป็นการเฉพาะ , มีการ
ปรับใช้จริงในพ้ืนที่ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานและติดตามผลการปรับใช้ อย่างไรก็ตามขอบข่ายการใช้
งานของระบบสารสนเทศเมืองข้างต้นมีค่อนข้างจ ากัดในบางส่วนงานและบางบริการสาธารณะ ทางเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือเพ่ิมเติมขอบข่ายการใช้งานทั้งในมิติของคุณสมบัติการท างาน 
(Feature) ของตัวระบบ และการบูรณาการนวัตกรรมอ่ืนๆ อาทิ ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้ป่วย – ผู้สูงอายุเชิงรุก ฯลฯ เข้าสู่ระบบสารสนเทศเดียวกัน ด้วยเหตุนี้การประเมินเทศบาลเมือง
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ร้อยเอ็ดผ่านตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะตัวชี้วัดที่ 1 เมืองร้อยเอ็ดจึงได้รับการ
ประเมินในระดับสูง (3) ส่วนตัวชี้วัดที่ 2 , 3 และ 4 เมืองร้อยเอ็ดได้รับการประเมินในระดับปานกลาง (2) 
เนื่องจากถือว่ายังอยู่ในขั้นน าร่องที่มีขอบข่ายการใช้งานจ ากัด และตัวระบบสารสนเทศยังอยู่ระหว่างการ
ปรับแต่งคุณสมบัติการท างาน (Feature) ให้สอดคล้องกับความต้องการของเมือง    
 

5.7 เทศบาลเมืองล าพูน  

 
เขตเทศบาลเมืองล าพูน เป็นเขตเมืองประวัติศาสตร์โบราณเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือนั่นคื อ เมือง

หริภุญไชย ในอดีตมีความรุ่งเรืองมากว่า 1,339 ปี และในปัจจุบันยังคงรักษาความเมืองโบราณไว้ได้มาก
พอสมควร ในเขตเทศบาลเมืองล าพูนมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย แต่ในขณะเดียวกันพลวัตรใน
พ้ืนที่ทั้งประชาชน เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเมืองที่
มีลักษณะพิเศษเช่นนี้จึงจ าเป็นต้องอาศ ยความรอบคอบและการวางแผนอย่างชาญฉลาด  

 
5.7.1 วิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 

แนวทางการพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองล าพูนมุ่งด าเนินบนฐานการสร้างแนวทางที่เหมาะสมในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานของเมืองประวัติศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าให้เพ่ิมมากขึ้นภายใต้กระแสการ
พัฒนาที่เปลี่ยนไป ด้วยเหตุนี้  เทศบาลฯจึงเลือกพัฒนาให้พ้ืนที่ปกครองเป็นเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ 
(Lumphun Cultural Smart Tourism City) โดยพิจารณาจากต้นทุนของพ้ืนที่ที่มีอยู่อย่างโดดเด่นคือ
โบราณสถานที่มีอยู่อย่างมากมาย ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร วัดจามเทวี วัดพระยืน วัดมหาวัน
(วัดมหาวันวนาราม) วัดพระคงฤาษี(วัดอนันทราม) กู่ช้าง – กู่ม้า น้ าทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ วัดพระพุทธบาท
ตากผ้า วัดพระบาทห้วยต้ม และ เจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินที่เหมาะสมตามหลักการพิจารณา
พัฒนาเมืองสู่ความอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม  

จากข้อมูลการน าเสนอของเทศบาลไม่พบว่ามีการระบุปัญหาของพ้ืนที่อันเป็นผลมาจากการเป็นเมือง
ท่องเที่ยว จึงประเมินได้ว่าแนวทางการพัฒนาเมืองเกิดจากความต้องการเพิ่มจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวมากกว่า
การแก้ไขจุดด้อย และเมื่อพิจารณาจากแผนพัฒนาเมืองก็ยิ่งเน้นย้ าให้เห็นว่าผู้บริหารพ้ืนที่มีแนวคิดเป็นเช่นนั้น
จริง เพราะทุกโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการและแผนการด าเนินการในอนาคตล้วน
มุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งสิ้น แนวทางเช่นนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสม และเมื่อน ามา
เทียบเคียงกับกรณีศึกษาเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะอ่ืนๆ(best practice cases) ก็พบว่าใช้แนวทางตัดสินใจ
คล้ายคลึงกัน คือ เน้นสร้างโครงการจัดระบบเทคโนโลยีในการส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านการปรับใช้ระบบเทคโนโลยี Smart Tourism จึงท าให้มั่นใจว่ามีแนวโน้มจะประสบความส าเร็จได้ กรณีนี้
สามารถพิจารณาในผลการศึกษาได้ว่าเทศบาลเมืองล าพูนมีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินตามขั้นตอนการวิเคราะห์
ต าแหน่งหน้าที่ของเมืองในระดับสูง (3)   
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5.7.2 วิเคราะห์ผ่านกรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) 
การวิเคราะห์เชิงจุลภาคต่อแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการเท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองล าพูน

โดยพิจารณาจากภารกิจที่ผู้บริหารเมืองได้ด าเนินการ ก าลังด าเนินการและวางแผนด าเนินการสามารถอธิบาย
ได้ดังนี ้

พิจารณาจากยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองล าพูนที่มีทั้งสิ้น 6 ประการ พบว่ามีเพียงยุทธศาสตร์
ข้อที่ 4 ที่ว่า “การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมรวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว” เพียงข้อเดียวที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาเมืองสู่เมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ ดังนั้นจึงจะ
พิจารณากรอบภารกิจหน้าที่ของเมืองจากยุทธศาสตร์ข้อนี้เพียงเท่านั้น 

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 ผู้บริหารเมืองเล็งเห็นว่ามี 3 องค์ประกอบที่จะช่วยผลักดันให้
ยุทธศาสตร์สามารถด าเนินไปสู่ความส าเร็จขึ้นได้ ประกอบด้วย 1) ประชาชนที่ชาญฉลาด หมายถึงประชาชนที่
สืบค้น เรียนรู้ เข้าใจรากเหง้า มีความหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิดสืบทอดภูมิปัญญา วางแนวทางในอนาคตอย่าง
เข้าใจและมีส่วนร่วม 2) โครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาด หมายถึง มีการประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยี 
รวมถึงนวัตกรรมผสมผสานกับบริบทความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 3) ห่วงโซ่อุปทานที่ชาญ
ฉลาด หมายถึง ความสามารถที่จะต่อยอด เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็น
ฐาน ดังนั้นโครงการที่เทศบาลเมืองล าพูนด าเนินการจึงเป็นไปเพ่ือสนับสนุนองค์ประกอบทั้ง 3 ข้อนี้  

โครงการที่ด าเนินไปแล้ว ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการอนุรักษ์และการ
ท่องเที่ยวเมืองล าพูน 2) โครงการขยายพื้นท่ีให้บริการระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้อินเตอร์เน็ตชุมชน (free 
public wifi) ในเขตเทศบาล 3) โครงการเสียงตามสายแบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ เพ่ือใช้งานร่วมกับระบบ 
wifi และ application บนมือถือท าให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเก่าล าพูนให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างสม่ าเสมอ เมื่อพิจารณาทั้งสามโครงการในภาพกว้างจะพบว่า “เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยี” คือ
กุญแจส าคัญในการขับเคลื่อนโครงการทั้งสาม ทว่าในทางปฏิบัติกลับพบว่าเครือข่ายดังกล่าวไม่ได้รับการ
พัฒนาส่งเสริมอย่างเต็มที่อันเนื่องมาจากอุปสรรคส าคัญ 4 ประการได้แก่ 1) การขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์ 2) การขาดตวามรู้ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 3) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วเกินกว่าจะรับมือทัน และ 4) การมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ล้าช้า ฉะนั้นผลลัพธ์ของโครงการที่ด าเนินการ
ไปแล้วทั้งสามจึงไม่เต็มสมรรถภาพและส่วนมากยังอยู่ในขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการ
ลงทุนและแผนปฏิบัติการ สืบเนื่องให้โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ Smart Lumphun Trip โครงการจัดท าแผนการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานและการเดินเท้า 
และโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการในอนาคต คือ โครงการ AR Card เพ่ือการท่องเที่ยว และ โครงการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหริภุญชัย ไม่สามารถด าเนินการได้ ด้วยเหตุนี้คณะผู้ศึกษาจึงพิจารณาให้ ตัวชี้วัด
ด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะด้านการให้บริการประชาชน และการด าเนินงานของเมือง
อยู่ในระดับปานกลาง (2) และตัวชี้ด้านการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม อยู่
ในระดับต่ า (1) 
 
5.7.3 วิเคราะห์ผ่านกรอบการประเมินความพร้อมของเมือง 
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จากต าแหน่งที่ตั้งของเมืองที่ใกล้เคียงกับจังหวัดศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนืออย่างเชียงใหม่ 
และมีทุนทางวัฒนธรรมจ านวนมาก ส่งผลให้เมืองล าพูนมีศักยภาพในการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
และธรรมชาติของภาคเหนือ เมื่อพิจารณาควบคู่กับขีดความสามารถของเมืองและระดับขององค์กรบริหารจัด
การเมือง การพัฒนาเมืองล าพูนสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่กะทัดรัด และเรียบง่ายสะดวกสบาย (Coozy & 
Compact Tourism City) ดูจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่สอดประสานไปกับคุณลักษณะและขีดจ ากัดของเมือง 
ทั้งนีน้อกจากจะต้องใส่ใจกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเพ่ือการท่องเที่ยวซึ่งเป็นโจทย์หลักแล้ว 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมผลักดันผู้ประกอบการในท้องถิ่น และการยกระดับการบริการสาธารณะ
ตลอดจนการบริหารขัดการด้านความปลอดภัยเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเอกก็เป็นโจทย์ส าคัญที่ไม่อาจมองข้าม
ได้การปรับใช้เทคโนโลยีด้าน Smart Economy , Smart Public service และ Smart Safety จึงมี
ความส าคัญควบคู่ไปกับการปรับใช้เทคโนโลยีด้าน Smart Tourism 

ความพร้อมด้านทรัพยากรของเทศบาลเมืองล าพูน เนื่องจากระดับขององค์กรบริหารจัดการเมืองที่
เป็นเพียงเทศบาลเมือง ประกอบกับการที่ล าพูนไม่ถูกให้ความส าคัญมากนักในอดีตเมื่อเทียบกับจังหวัดส าคัญ
ในภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ หรือเชียงราย นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการในพ้ืนที่เองก็ยังไม่มีความเข้มแข็งมาก
เพียงพอส่งผลให้ในปัจจุบันเทศบาลเมืองล าพูนมีความพร้อมด้านทรัพยากรค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตามจาก
แนวโน้มความส าคัญของเมืองล าพูนที่มากขึ้นในฐานเมืองท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีความ
แออัดจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ส่งผลให้ความคุ้มค่าน่าลงทุนในพ้ืนที่ รวมถึงการเติบโตของผู้ประกอบการใน
ท้องถิ่นที่มีแนวโน้มไปในทางบวก จากการวิเคราะห์ข้างต้นระดับของตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านทรัพยากร 
ของจังหวัดล าพูนจึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (1-2) 

ความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร มีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายกันไปในแต่ละบุคคล โดย
ส่วนมากบุคลากรฝ่ายบริหาร และฝ่ายอ านวยการบางส่วนงานมีความพร้อมด้านนี้ในระดับปานกลาง ในขณะที่
บุคลากรฝ่ายอ านวยการส่วนที่เหลือ และบุคลากรระดับปฏิบัติการโดยส่วนมากยังขาดศักยภาพ จากข้อมูล
ข้างต้นจึงสรุปได้ว่าระดับของตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร ของจังหวัดล าพูน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (2) 

ความพร้อมด้านระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เคยปรับใช้ในพ้ืนที่ อาจ
กล่าวได้ว่าเทศบาลเมืองล าพูนยังมีช่องว่างให้พัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางกายภาพและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอีกมาก และยังไม่มีสิ่งที่แสดงถึงการปรับใช้นวัตกรรมหรือระบบเทคโนโลยีเพ่ือการ
บริหารกิจการของเมืองอย่างเด่นชัด จึงอาจสรุปได้ว่าตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านระดับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เคยปรับใช้ในพื้นที่ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (1-2)  

ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ตัวชี้วัดด้านนี้ของ
เทศบาลเมืองล าพูนมีลักษณะที่สอดคล้องกับความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากรที่กล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ คือ
มีลักษณะที่แตกต่างหลากหลายเป็นรายบุคคลโดยบุคลากรที่มีศักยภาพและมีความสนใจเกี่ยวกับการปรับใช้
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและบริหารจัดการมักจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมือง
อัจฉริยะในระดับที่สูงกว่าบุคลากรในที่ขาดศักยภาพ จึงอาจสรุปได้ว่าตัวชี้วัดด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ของเทศบาลเมืองล าพูนอยู่ในระดับปานกลาง (2) 
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จากการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ประเมิน
เทศบาลเมืองล าพูน พบว่า เทศบาลฯ ท าการศึกษาวิเคราะห์และสามารถระบุถึงต าแหน่งหน้าที่ของเมืองใน
การเป็นเมืองท่องเที่ยว แบบเรียบง่ายกะทัดรัด และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ส่งผล
ให้ ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ตัวชี้วัดที่ 1 อยู่ในระดับสูง (3)  

ทั้งนี้เทศบาลเมืองล าพูนอยู่ในระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนการลงทุนและ
แผนปฏิบัติการ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ตัวชี้วัดที่ 
2 และ 3 อยู่ในระดับปานกลาง (2) และส่งผลให้ตัวชี้วัดที่ 4 ด้านการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับต่ า (1) 
 

5.8 เทศบาลเมืองแสนสุข  

"บางแสนแสนสุข สามมุขลือนาม ข้าวหลามหนองมน ประชาชนสามัคคี ประเพณีวันไหล" ค าขวัญ
ประจ าเทศบาลเมืองแสนสุขสะท้อนทัศนะของผู้บริหารที่มีต่อเมืองและสถานะของเมืองแสนสุขได้อย่างชัดเจน
ถึงการเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งเชิงทัศนียภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม แต่ภายใต้เป้าหมายแห่งการเป็นเมือง
ท่องเที่ยวอันเป็นแนวทางการพัฒนาหลัก เมืองแสนสุขยังมีสถานะเป็นเมืองที่อยู่อาศัยสะท้อนจากจ านวน
ประชากรในพ้ืนที่กว่า 43,840 คน สถานศึกษาในพ้ืนที่ที่ๆครอบคลุมทุกระดับชั้นและมีมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ
ระดับจังหวัดคือมหาวิทยาลัยบูรพา มีตลาดหนองมนเป็นแหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของคนในพ้ืนที่ 
และการมีหน่วยงานบริการด้านสาธารณสุขที่ส าคัญทั้งรูปแบบโรงพยาบาท (โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย
บูรพา) สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล จึงเป็นสาเหตุให้ผู้บริหารเทศบาลเห็นความจ าเป็น
ในการพัฒนาเมืองแสนสุขแห่งนี้ทั้งสองมิติอย่างเหมาะสม  

 
5.8.1 วิเคราะห์ผ่านกรอบการวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 

เทศบาลเมืองแสนสุขนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสะท้อนการซ้อนทับด้านต าแหน่งหน้าที่ของเมืองจากการ
ที่เมืองแห่งนี้มีทั้งมิติเมืองท่องเที่ยวและมิติเมืองอยู่อาศัย ผู้บริหารเมืองเห็นความส าคัญของการพัฒนาทั้งสอง
มิติให้สามารถด าเนินควบคู่กันไปได้ ด้วยเหตุนี้นโยบายต่างๆที่ฝ่ายผู้บริหารเมืองเสนอขึ้นเพ่ือใช้ในพ้ืนที่จึง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาเมืองทั้งสองด้านอย่างยั่งยืน  

ด้านที่อยู่อาศัย นอกเหนือจากองค์ประกอบภายในเมืองบางแสนที่สะท้อนการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยจาก
ที่กล่าวไว้ข้างต้น เมืองบางแสนยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยประเด็นใหม่ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับปัญหา
ระดับชาตินั่นคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากการประเมินโดยเทศบาลเมืองแสนสุขพบว่าพ้ืนที่แห่งนี้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ มีสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งพ้ืนที่มากถึง15.02% มีหมู่บ้านผู้สูงอายุในพ้ืนที่คือ
หมูบ้านสแกนดิเนเวียจ านวนมากถึง 300 หลังคาเรือน ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในพ้ืนที่เหล่านี้คือการขาด
คนดูแลและส่วนมากถูกทิ้งให้อยู่อาศัยอย่างโดดเดี่ยวในช่วงเวลาที่สมาชิกวัยท างานในครอบครัวออกไป
ประกอบ ผู้สูงอายุเหล่านี้ประสบปัญหาด้านการดูแลตัวเองและช่วยเหลือตัวเอง ด้วยเหตุนี้เทศบาลจึงคิด
โครงการลงทุนเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา
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ศักยภาพผู้สูงอายุซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างอบจ.ชลบุรีและเทศบาลเมืองแสนสุข และโครงการ
จัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology 

ด้านการท่องเที่ยว บางแสนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่โงดังแหล่ง
อ่ืนๆเนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่คือนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับ
กรุงเทพมหานครมากเพียงแค่ 74 กิโลเมตรและมีแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนไม่มากนัก ดังนั้นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวในเมืองบางแสนจึงตอบสนองต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเป็นครอบครัว กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการ
ความสงบแต่สะดวกสบาย ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวนี้ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองท่องเที่ยวอ่ืนๆที่มีสถานบันเทิงหรือ
เน้นการน าเสนอชีวิตยามค่ าคืนดังเช่นภูเก็ตหรือพัทยา  ฝ่ายบริหารเมืองจึงเห็นว่าเพ่ือตอบสนองจุดแข็งของตน
และเพ่ือสร้างบริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เทศบาลมีความจ าเป็นในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองท่องเที่ยว
อัจฉริยะโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ใช้การง่าย มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยจราจรโดยการประยุกต์ใชเทคโนโลยี
เหล่านั้น  

จะเห็นว่าเทศบาลเมืองแสนสุขมีความเข้าใจพ้ืนที่อย่างละเอียดรอบด้านและตีโจทย์ความต้องการของ
พ้ืนที่ได้ตรงจุด เหตุนี้จึงสามารถพิจารณาได้ว่าเทศบาลนครเมืองแสนสุขมีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินตามขั้นตอน
การวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมืองในระดับสูง (3) 

 
5.8.2 วิเคราะห์ผ่านกรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง (City Function) 

กรอบวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์เชิงจุลภาคที่พิจารณามิติด้านกิจกรรมและกลไกการท างานของ
เมืองที่จะเอ้ือให้แต่ละเมืองสามารถบรรลุเป้าหมายรูปแบบการพัฒนาตามความเหมาะสมผ่านภารกิจ 3 
ประการซึ่งในกรณีเทศบาลเมืองแสนสุข สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

การพิจารณาประเด็นนี้จะอธิบายจาก 2 มิติการพัฒนา เริ่มจาก การพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่เพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุขวางแผนโครงการไว้ 2 โครงการนั่นคือ 1) โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และ 2) โครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology แต่
จากการน าเสนอพบว่ามีเพียงโครงการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้วย Smart Technology ที่เริ่มด าเนินการ
แล้ว โครงการนี้มุ่งหมายให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงถูกต้องด้วยบริการจากหน่วยสาธารณสุขที่
มีอยู่ในพ้ืนที่โยเฉฑาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกฌแน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มอ่ืนๆอย่างทั่วถึง Smart technology จะมีบทบาทในการจัดท าระบบข้อมูลผู้สูงอายุ (และผู้
พิการ) ในพื้นที่โดยแบ่งการท างานเป็นสองระยะ ระยะแรก เน้นการรวบรวมข้อมูล ประวัติสุขภาพ ประวัติการ
รับบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนที่เมืองแสนสุขและเชื่อมโยงเข้ามูลเข้าฐานข้อมูลที่คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุข ระยะที่สอง เน้นการสร้างระบบใช้งานข้อมูลทั้งระบบสืบค้น ระบบ
รายงาน ระบบให้ค าปรึกษาและกโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่าผู้สูงอายุซึ่งเป็นเป้าหมายของบริการกับเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ ระยะเวลาด าเนินการทั้งสองระยะงานเริ่มจากเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561   ซึ่ง ณ เวลา
นี้นอกจากแผนด าเนินการแล้ว เทศบาลฯยังไม่มีผลลัพธ์เชิงรูปธรรมที่เด่นชัดนัก 

ต่อมาคือมิติการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวอัจฉริยะ เทศบาลฯด าเนินแผนการลงทุนเพ่ือสร้างเมือง
ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจราจรและพร้อมให้บริการข่าวสารข้อมูลผ่านโครงการ 
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3 โครงการได้แก่ 1) โครงการ call centre  1132 ช่องทางบริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน คิดต่อสอบถาม
ส าหรับประชาชนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว 2) โครงการพัฒนา application เพ่ือเมืองท่องเที่ยว ข้อมูลใน
โปรแกรมประยุกต์นี้จะประกอบด้วยการแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก สถานที่จับจ่ายใช้สอยและ
อ่ืนๆรวมทั้งข้อมูลบริการต่างๆของเทศบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นักท่องเที่ยว 3) โครงการปรับปรุง
ระบบต่อใบอนุญาตร้านอาหาร เพ่ือสร้างความไว้วางใจแก่นักท่องเที่ยวว่าพวกเขาจะได้รับบริการที่ดี มี
มาตรฐานและถูกสุขอนามัย  

แต่เนื่องจากอ านาจหน้าที่ที่เทศบาลจะน าไปปฏิบัติใช้เพ่ือด าเนินการตามแผนที่วางไว้นั้นยังไม่มีเต็มที่
และความสามารถใจการตัดสินใจด าเนินการด้านงบประมาณก็มีอย่างจ ากัด ท าให้แผนการต่างๆด าเนินไปได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพและอยู่ในวงจ ากัด ดังนั้นจึงพิจารณาว่าการให้บริการประชาชน และการด าเนินงานของ
เทศบาลเมืองแสนสุขอยู่ในระดับปานกลาง (2) 

 
5.8.3 วิเคราะห์ผ่านกรอบการประเมินความพร้อมของเมือง 

เทศบาลเมืองแสนสุข (บางแสน) นอกจากจะมีความส าคัญในฐานะเมืองท่องเที่ยวราคาประหยัดริม
ชายทะเลตะวันออก ที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกสบาย แล้ว ยังพยายามสร้างจุดขายให้กับ
เมืองผ่านการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะด้านการอยู่อาศัยที่รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประยุกต์
แนวคิดหลักสองแนวคิดเข้าด้วยกันคือเมืองอัจฉริยะด้านการอยู่อาศัย (Smart Living) และเมืองอัจฉริยะด้าน
การดูแลสุขภาพอนามัย (Smart Health Care) การหลอมรวมแนวคิดการปรับใช้เทคโนโลยีทั้งสองแนวคิดนี้
เข้าด้วยกันน ามาสู่เมืองที่ออกแบบมาเพ่ือความสะดวกของการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ และมีระบบการให้บริการ
ด้านสุขภาพเชิงรุก ที่รองรับกับการดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะ 
 ความพร้อมด้านทรัพยากร จากจุดเด่นอีกประการหนึ่งของพ้ืนที่ในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง และรากฐานทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ส่งผลให้เทศบาลเมืองแสนสุขมีสถานะทางด้านทรัพยากรและการ
จัดเก็บรายได้ท่ีค่อนข้างดี เมื่อพิจารณาประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโดยตรงด้าน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านทรัพยากรในกรณีของเทศบาลเมืองแสนสุขมี
ความพร้อมในระดับค่อนข้างสูง (2-3)  
 ความพร้อมด้านศักยภาพบุคลากร เนื่องจากได้รับการสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาโดยตรงจาก
มหาวิทยาลัยบูรพา และผ่านการพูดคุยท าความเข้าใจอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บุคลากรของเทศบาลฯ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับบริหาร และอ านวยการมีศักยภาพและพร้อมปรับตัวเพ่ือรองรับการปรับใช้ระบบเทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารจัดการ ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากรในกรณีของเทศบาลเมือง
แสนสุขมีความพร้อมในระดับค่อนข้างสูง (2-3)  
 ความพร้อมด้านระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เคยปรับใช้ ในพ้ืนที่ 
เทศบาลเมืองแสนสุขไม่สิ่งใดที่แสดงถึงการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการบริหารจัดการที่โดดเด่น 
เว้นเสียแต่โครงการน าร่องการติดตั้งระบบเครือข่าย LORA ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา แต่กระนั้นก็ยังถือว่าเป็น
การปรับใช้ในขั้นน าร่องที่แทบจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพ้ืนที่เทศบาลเมืองแสนสุข ลักษณะเช่นนี้
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ส่งผลให้การประเมินผ่านตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านระดับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ที่เคยปรับใช้ในพื้นที่ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (1-2) 
 ความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากบุคลากรใน
พ้ืนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างใกล้ชิดโดยพันธมิตรการพัฒนาได้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งผลให้
บุคลากรของเทศบาลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบริหาร และอ านวยการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ อย่างไรก็ตามไม่มีสิ่งใดที่แสดงว่าพนักงานในระดับปฏิบัติการมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะอย่างชัดเจน ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านความพร้อมด้านความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะในกรณีของเทศบาลเมืองแสนสุขมีความพร้อมใน
ระดับค่อนข้างสูง (2-3) 
 จากการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือ
ประเมินระดับความคืบหน้าของเทศบาลเมืองอสนสุขพบว่า ทางเทศบาลฯ ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะของเมือง น าไปสู่การก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ
ตัวชี้วัดที่ 1 ได้รับการประเมินในระดับสูง (3) นอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้ด าเนินการทดลองโครงการน าร่อง 
ทั้งในด้านการปรับใช้ระบบสารสนเทศการแจ้งเตือนสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ และการทดลองวางระบบ
เครือข่ายการเชื่อมต่อแบบ LORA แต่กระนั้นการทดลองปรับใช้ในขั้นน าร่องกลับถูกปรับใช้ในวงจ ากัดเท่านั้น 
และยังได้ข้ามขั้นตอนการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้วยเหตุนี้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะตัวชี้วัดที่ 3 และ 4 ได้รับการประเมินในระดับปานกลาง (2) ในขณะที่ตัวชี้วัดตัวที่ 2 
ได้รับการประเมินในระดับต่ า (1) 
 

5.9 สรุปผลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการในฐานะ
เมืองหลักโดยใช้กรอบการวิเคราะห์ 

 
 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจากทั้งหมด 8 กลุ่มตัวอย่าง มีเพียงกลุ่มตัวอย่างเดียวคือเทศบาลนคร
ขอนแก่นที่ส าเร็จลุล่วงในขั้นตอนการที่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และการก าหนดแผนเพ่ือการพัฒนา 
และเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการแบบเต็มตัว ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่อยู่ในระหว่าง
ขั้นตอนการแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 
และความต้องการ-เงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ ให้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพัฒนาแผนปฏิบัติการและ
แผนการลงทุนควบคู่ไปด้วยในเวลาใกล้เคียง หรือต่อเนื่องกัน ทั้งนี้มีเพียงเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเพียงแห่งเดียวที่
สามารถผลักดันโครงการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะบางส่วนไปสู่ขั้นตอนการปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
นั่นคือโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเมือง (Application เมืองร้อยเอ็ด) แต่ในเวลาเดียวกันเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ดก็ยังเล็งเห็นถึงปัญหาด้านความไม่ครอบคลุมและไม่บูรณาการมากเพียงพอของระบบสารสนเทศที่
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ปรับใช้อยู่จึงกลับมาพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ให้มีลักษณะที่บูรณาการมากยิ่งขึ้น อันจะน ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงของแผนปฏิบัติการและแผนการลงทุน 
 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นท าให้เห็นข้อสังเกตที่ส าคัญ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการถอด
บทเรียนเพื่อการสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะได้ดังต่อไปนี้ 
 1.) ปัจจัยความพร้อมด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ใช้อยู่ก่อนหน้าใน
พ้ืนที่ มีอิทธิพลอย่างมากต่อระดับความคืบหน้าด้านการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (ที่วัดได้จากตัวชี้วัด
ด้านการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางอัจฉริยะ) แม้ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อมด้านทรัพยากรไม่มาก
นัก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือในกรณีของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ได้รับการประเมินความพร้อมด้านทรัพยากรใน
ระดับค่อนข้างต่ า (1-2) แต่ได้รับการประเมินด้านระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ใช้อยู่
ก่อนหน้าในพ้ืนที่ ในระดับสูง (3) มีระดับตัวชี้วัดด้านการด าเนินการพัฒนาฯ สูงที่เป็นอันดับ 2 รองจาก
เทศบาลนครขอนแก่น และได้รับการประเมินความคืบหน้าของการพัฒนาในระดับดีที่ สุดในบรรดากลุ่ม
ตัวอย่างที่นอกเหนือไปจากเทศบาลนครขอนก่น 
 2.) จากข้อสังเกตในข้อ 1 ช่วยยืนยันสมมุติฐานที่ว่าการออกแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะนั้น การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนปฏิบัติการ และ/หรือแผนการลงทุนเดิม 
เพ่ือหยิบยกโครงการ หรือนวัตกรรมที่เคยปรับใช้ในอดีตมาปรับให้เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ และผนวกเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะแบบบูรณาการเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ และเพ่ิมโอกาส
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 
 3.) อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจตามข้อ 2 นั้นกลับเป็นชุดความเข้าใจที่ถูกมองข้ามโดยบุคลากรของ
องค์กรบริหารจัดการเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าแผน หรือกระทั่งฝ่ายบริหารอย่างน่าแปลกใจ ด้วย
เหตุนี้กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในโอกาสต่อไป ควรเน้นย าประเด็นด้านการผลักดันประเด็นด้านการบูร
ณาการโครงการ หรือนวัตกรรมที่ปรับใช้ในอดีตเข้ากับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะที่
ออกแบบขึ้นใหม่ให้มากยิ่งขึ้น 
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บทที ่6  
ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย 

6.1 ระบบปฏิบัติการเมือง (City Operation system) : การออกแบบ และอรรถประโยชน์ 

6.1.1 ระบบปฏิบัติการเมือง กับการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 

จากการศึกษาผ่านการลงพื้นที่ส ารวจ การศึกษาผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของเมืองหลักทั้ง 8 กลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า แม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการแต่ละกลุ่มตัวอย่างจะมีความแตกต่างกันด้านแนวทางการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในรายละเอียดอย่างมี
นัยส าคัญตามแต่ลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City 
Position) ซึ่งปัจจัยด้านนี้จะเป็นตัวก าหนดแนวทางการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะที่เมืองควรมุ่งเน้น 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทของประเทศไทยซึ่งถือเป็นองค์กรหลักที่มีภารกิจ
หนา้ที่ในการบริหารจัดการพ้ืนที่เมืองนั้นมีรูปแบบของภารกิจหน้าที่ (Function) ที่ใกล้เคียงกันเนื่องจากได้รับ
มอบอ านาจ และภารกิจหน้าที่ตามกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ส่งผลรูปแบบของภารกิจหน้าที่ที่เมือง (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) จะต้องรับผิดชอบจึงมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 
 โดยภารกิจที่แต่ละเมืองจะต้องด าเนินการเหมือนกันประการหนึ่งคือการจัดระบบการบริหารจัดการ 
และการจัดให้มีบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ประการส าคัญที่สุดนั่นคือการจัดให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากนี้เ มืองยังต้องให้
ความส าคัญประเด็นเรื่องประสิทธิภาพของการจัดบริการสาธารณะโดยมุ่งออกแบบระบบบริหารจัดการที่มุ่งลด
ต้นทุนการบริหารจัดการ (Operation Cost) หรือใช้ต้นทุนชนิดนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดเพ่ือมุ่งให้เกิดการประหยัดใน
ระยะยาว โดยทุกกลุ่มตัวอย่างต่างเผชิญสภาพบริบทด้านความท้าทายในรูปแบบเดียวกันคือบริบทความท้า
ทายจากการเข้ามามีบทบาทของภูมิทัศน์ดิจิตอล (Digital Land Scape) ทั้งในมิติด้านสังคม มิติด้านเศรษฐกิจ 
และมิติด้านความต้องการของประชาชน ทั้งในรูปแบบของภัยคุกคาม สภาพปัญหา ความต้องการ หรือโอกาส
ใหม่ๆ ที่อยู่นอกเหนือความคุ้นชินของเมือง และนอกเหนือขีเความสามารถของเครื่องมือด้านการบริหารจัดการ
เดิมที่เมืองปรับใช้อยู่ในปัจจุบัน  

ด้วยเหตุนี้การที่เมืองจะสามารถด าเนินการให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในมิติของประสิทธิภาพ (การประหยัด
ต้นทุน) และประสิทธิผล (การยกระดับคุณภาพของบริการ) ข้างต้นได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องหยิบยกเอาเครื่องมือ
ในการบริหาร และการจัดการที่มีสมรรถนะสูงมาใช้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเครื่องมือด้านการบริหารจัดการที่
ได้รับการยกระดับสมรรถนะโดยใช้ระบบเทคโนโลยี และแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 
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(Smart City) มาปรับใช้จะสามารถยกระดับสมรรถนะของการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่ได้รับการยกระดับข้างต้นอาจเรียกได้ว่าเป็นระบบบริหารจัดการเมืองตามแนวทางนคร
อัจฉริยะ (City Operation System : City OS) 

 

6.1.2 มิติที่ต้องค านึงถึงในการออกแบบระบบปฏิบัติการเมือง 

อาจกล่าวได้ว่าระบบบริหารจัดการเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (City OS) มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับมิติ
ด้านการบริหารจัดการใน 3 มิติ ได้แก ่

1. มิติด้านพ้ืนที่ 
เนื่องจากรากฐานส าคัญของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะคือการพยายามออกแบบแนว

ทางการพัฒนาบนพ้ืนฐานของพ้ืนที่ (Area Based Development) ซึ่งการจะออกแบบแนวทางการพัฒนาใน
รูปแบบนี้ได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องเริ่มจากการท าความเข้าใจสภาพปัญหาและเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ซึ่งเป็นตัว
แปรต้นที่ส าคัญในกระบวนการก าหนดโจทย์การพัฒนาเสียก่อน โดยอาจด าเนินการโดยเริ่มจากการส ารวจ
ความจ าเป็นทางกายภาพ และความจ าเป็นเพ่ือสนองต่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่ของเมือง 
(City Position) จากนั้นจึงเริ่มท าการส ารวจในมิติด้านความต้องการของประชาชน และภาคส่วนที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนที่ (Stake Holder) เพ่ือให้โจทย์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดมีลักษณะที่
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินชีวิตและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในขั้นตอนนี้สามารถท าได้
โดยการลงพื้นที่เพ่ือส ารวจลักษณะของชุมชน และลักษณะของระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่  

  
2. มิติด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตามหลักแล้ว การออกแบบระบบบริหารจัดการของเมืองที่มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับประเด็นด้านการสร้างประสิทธิภาพในกระบวนการออกแบบ และพัฒนาระบบ 
(Efficacy During System Development) การออกแบบการพัฒนาระบบจึงควรค านึงถึงเครื่องมือด้านการ
บริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือเหล่านั้นที่เมือง
ปรับใช้อยู่แต่เดิมผ่านกระบวนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) จากนั้นจึงน าเอาผลการวิเคราะห์ที่ได้
ไปปรับใช้ทั้งในกระบวนการปรับแต่งโจทย์การพัฒนา และประกอบการออกแบบแนวทางการพัฒนาของเมือง
ตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ประการส าคัญคือลดการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือด้านการ
บริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ที่ล้นเกินความต้องการของเมือง หรือซ้ าซ้อนกับ
ทรัพยากรที่เมืองครอบครอง-ปรับใช้อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
  

3. มิติด้านองค์กร 
การขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการ รวมถึงเครื่องมือด้านการบริหารจัดการในทางปฏิบัตินั้น

จ าเป็นจะต้องด าเนินการด้วยการกระท าขององค์กร (Organization) ด้วยเหตุนี้การท าความเข้าใจองค์กรเพ่ือ
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การออกแบบระบบบริหารจัดการเมือง (City OS) นั้นจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจใน ๒ มิติที่ส าคัญคือ มิติ
ขององค์กรในฐานะส่วนหนึ่งของระบบบริหารจัดการ เนื่องจากตัวแปรหลายประการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ประเด็นด้านการจัดองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร อาทิ การจัดอัตราก าลัง การจัดระบบประสานการปฏิบัติงาน
ภายในส านัก/กอง หรือระหว่างส านักกอง ไปจนถึงระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการจัดโครงสร้าง
องค์กรล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ และประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน
บริหารจัดการเมืองซึ่งในที่นี้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญ 
 ในอีกมิติหนึ่งคือการท าความเข้าใจองค์กรในฐานะผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการเมือง (End User) 
เพราะในท้ายที่สุดแล้วระบบริหารจัดการเมืองเองนั้นก็เป็นได้เพียงชุดของเครื่องมือที่จ าเป็นต้องมีผู้น าไปปรับ
ใช้งานเพื่อให้เกิดผลการด าเนินงานสู่ประชาชน และในบางกรณีเม่ือระบบบริหารจัดการในภาพรวม หรือระบบ
เทคโนโลยีส่วนย่อยภายในระบบบริหารจัดการเกิดปัญหาในระหว่างการท างาน (Malfunction)  หรือ
จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความทันสมัยหรือยกระดับสมรถนะให้รับกับสภาพปัญหาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นทั้งในแง่ปริมาณ (Volume) และประเด็นปัญหา ( Issue) บทบาทขององค์กรภายใน
หน่วยงานบริหารจัดการเมืองในฐานะผู้ใช้งานระบบจึงมีความส าคัญ ซึ่งในมิตินี้สัมพันธ์กับประเด็นเนการ
ยกระดับสมรรถนะของบุคลากรด้านการปรับใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการยกระดับความพร้อม
ด้านครุภัณฑ์ให้รองรับกับการน าระบบบริหารจัดการไปทดลองปรับใช้ (Test Launch) หรือปรับใช้จริง 
(Deploy) 

ผลจากการวิเคราะห์ทั้ง 3 มิติจะช่วยให้สามารถส าเร็จภารกิจส าคัญ 2 ประการคือ 
1. การก าหนดโจทย์การพัฒนาหลัก และโจทย์การพัฒนารองที่มีความสอดประสานกับต าแหน่งหน้าที่

ของเมือง สภาพของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน 
2. ทราบถึงความพร้อม (หรือความไม่พร้อม) ของเมือง ๒ ด้านส าคัญคือ ด้านระบบเทคโนโลยี และ

โครงสร้างพื้นฐานที่ปรับใช้ในปัจจุบัน และด้านการจัดโครงสร้างองค์กร และระบบการด าเนินงาน
ภายในหน่วยงานบริหารจัดการเมือง ซึ่งข้อมูลทั้ง ๒ ส่วนนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการ
ออกแบบตัวระบบบริหารจัดการ การคัดเลือกระบบเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ และการออกแบบแนว
ทางการลงทุน ซึ่งอาจเรียกโดยภาพรวมได้ว่าการก าหนดรูปแบบของระบบบริหารจัดการเมือง (City 
OS System Design) และแนวทางการพัฒนา – ติดตั้งระบบเทคโนโลยี 

3. การออกแบบแนวทางการยกระดับสมรรถนะของผู้ใช้งานให้สอดรับกับการพัฒนาของระบบบริหาร
จัดการและระบบเทคโนโลยีที่ติดตั้ง เพ่ือลดปัญหาความผิดพลาดที่ไม่ได้มีสาเหตุจากตัวระบบ แต่เกิด
จากฝั่งผู้ใช้งาน (Human Error)     

 

6.1.3 วิธีการออกแบบระบบปฏิบัติการเมือง 

 
ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจ และวิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่ 
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 อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ารากฐานของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง
คือการพัฒนาบนพ้ืนฐานของพ้ืนที่ เพราะการพัฒนาตามแนวทางนี้จะช่วยให้ปัญหาและความจ าเป็นของพ้ืนที่
ได้รับการเติมเต็มอย่างถึงที่สุดทั้งในแง่ของประสิทธิผล และประสิทธิภาพ โดยการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามา
ปรับใช้นั้นเป็นเพียงวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนา (การพัฒนาบนพ้ืนฐานของพ้ืนที่) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด  
 การออกแบบระบบบริหารจัดการเมือง (City OS) ซึ่งถือว่าเครื่องมือบริหารจัดการฟันเฟืองหนึ่งของ
ระบบเทคโนโลยีและเครื่องมือบริหารจัดการทั้งหมดจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลักการส าคัญในการออกแบบ
ข้างต้นได้ ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนแรกสุดของการออกแบบระบบบริหารจัดการเมืองคือขั้นตอนของการก าหนดโจทย์
ที่ต้องการใช้ระบบบริหารจัดการเมืองช่วยในการแก้ไขจึงต้องด าเนินการบนพ้ืนฐานของความเข้าใจพ้ืนที่ผ่าน
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่ 
     
ประเด็นที่ควรมุ่งเน้น 
 การศึกษาวิเคราะห์พื้นที่อาจมุ่งเน้นการศึกษาไปที่ ๓ ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 

๑. สภาพปัญหาและเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ 
ประเด็นนี้มีความส าคัญยิ่งต่อการก าหนดโจทย์หลักของการพัฒนาระบบบริหารจัดการว่าควรที่จะต้องมุ่ง
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านใด และด าเนินการออกแบบให้ระบบมีลักษณะที่สอดคล้อง สามารถแก้ไข
ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาจแบ่งมิติของสภาพปัญหาและเงื่อนไขเฉพาะ
ของพ้ืนที่ออกเป็น ๓ ส่วนคือ  

๑.) ปัญหาอันเกิดจากปัจจัยเชิงกายภาพ ได้แก่ลักษณะผู้มิประเทศ ภูมิอากาศ ต าแหน่งที่ตั้ง ฯลฯ 
๒.) ปัญหาเฉพาะซึ่งสัมพันธ์กับต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) ได้แก่ การที่เมืองเป็นเมือง

ท่องเที่ยวจะส่งผลให้เมืองประสบกับสภาพปัญหาเฉพาะด้านการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือให้สามารถรองรับกับการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว (เช่น 
โรงแรม) ในขณะที่เมืองที่เป็นเมืองที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มสูงที่จะต้องเผชิญกับปัญหาด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และปัญหาด้านการจราจร 

๓.) ปัญหาเฉพาะซึ่งสัมพันธ์กับการด าเนินกิจกรรมของเมืองในอดีต เป็นปัญหาที่อาจสะท้อนถึงอัต
ลักษณ์บางประการของเมืองที่อาจไม่ปรากฏในเมืองที่มีต าแหน่งหน้าที่เดียวกันกับเมืองที่ศึกษา 
เนื่องจากสาเหตุของปัญหาเกิดจากชุดของปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่เมืองที่ศึกษาเผชิญเป็นการ
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ เมืองท่องเที่ยวที่ในอดีตเคยเป็นชุมชนดั้งเดิมมีแนวโน้มประสบปัญหาด้าน
การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเกิดมาจากการขัดกันของความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กับความต้องการการใช้ที่ดินของประชาชนในชุมชนดั้งเดิม ซึ่งปัญหา
ชนิดเดียวกันนี้อาจไม่เกิดในกรณีของเมืองท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกิดใหม่ 
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๒. ลักษณะเฉพาะด้านระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
ระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญยิ่งเนื่องจากระบบเศรษฐกิจจะเป็นตัวก าหนด

ประเด็นปัญหาของเมืองโดยภาพรวมที่ส าคัญตัวแปรหนึ่ง เนื่องจากจากการศึกษาพบว่าเมืองที่มีระบบ
อุตสาหกรรมต่างชนิดกัน สภาพปัญหาที่พบในเมืองมักจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน สาเหตุมาจาก
การที่แม้ว่าอุตสาหกรรมทุกชนิดจะมีลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่อุตสาหกรรมนั้น
ด าเนินการอยู่ในรูปแบบกากอุตสาหกรรม แต่สิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนมี ๓ ประเด็น คือ  

๑.) ระดับความต้องการต้นทุนการประกอบการที่อุตสาหกรรมชนิดนั้นต้องการ (ต้นทุนประกอบการ
อุตสาหกรรม อาทิ ที่ดิน น้ าสะอาด พลังงาน แรงงานด้อยฝีมือ – มีฝีมือ)  

๒.) ประเภทของกากอุตสาหกรรมที่ปล่อยออกมาจากระบบอุตสาหกรรม (อาทิ น้ าเสีย อากาศเสีย 
สภาพหน้าดิน กากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ าพวกเศษอาหาร ฯลฯ)  

๓.) ระดับผลกระทบที่ส่งผลต่อเมือง และภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ (กากอุตสาหกรรมบางชนิดส่งผล
กระทบต่อเมืองอย่างรุนแรง ในขณะที่บางชนิดไม่รุนแรงมากเทียบเท่า) 

การวิเคราะห์ประเด็นย่อยทั้ง ๓ ประเด็นจะช่วยให้สามารถทราบถึงโจทย์ส าคัญของการพัฒนาโดย
อาศัยระบบบริหารจัดการเมืองในมิติด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ ๒ ประเด็นคือ ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับการจัดสรรต้นทุนประกอบการอุตสาหกรรม – การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอ และประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรมและควบคุมผลกระทบจากกากอุตสาหกรรมต่อเมือง โดยข้อมูลด้าน
ระดับความต้องการต้นทุนประกอบการอุตสาหกรรม และประเภทของกากอุตสาหกรรมจะเป็นตัวก าหนดโจทย์
หลักของการพัฒนา ในขณะที่ข้อมูลด้านระดับผลกระทบของกากอุตสาหกรรมว่ามีความร้ายแรงมากน้อย
เพียงใดนั้นจะเป็นตัวก าหนดระดบัการให้ความส าคัญ (Priority) ของประเด็นปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ว่ามีจ าเป็นต้องให้ความส าคัญมากน้อยเพียงใด 

นอกจากนี้การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของเมืองยังสามารถน าข้อมูลไปประกอบการ
ก าหนดโจทย์การพัฒนาในระยะยาวที่เมื่อเมืองสามารถจัดการปัญหาส าคัญเร่งด่วนของเมืองเรียบร้อยแล้ว 
เมืองจะมีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดอย่างไร ซึ่งข้อมูลตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจาก
การศึกษาขั้นตอนนี้จะเป็นรากฐานส าคัญของการประเมินขีดความสามารถ (Capacity) และแนวโน้มการ
เจริญเติบโตของเมือง (Growth Tendency) ของเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในกระบวนการออกแบบ
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระยะยาว อาทิ การผังเมือง และการก าหนดมาตรการระยะยาวเพ่ือยกระดับมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นท่ี 

    
๓. ลักษณะของชุมชน 

แนวทางการส ารวจ 
 การศึกษาวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่จ าเป็นต้องด าเนินการศึกษาวิเคราะห์อย่างน้อยๆ ๔ กระบวนการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.) การส ารวจในเชิงโครงสร้างภาพรวมของเมือง (City Outlook Analysis) 
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การศึกษาวิเคราะห์ในเชิงพ้ืนที่อาจเริมต้นจากการศึกษาในภาพรวมของเมืองที่จะด าเนินการพัฒนา 
เพ่ือให้เห็นข้อมูลส าคัญของเมืองได้แก่ ต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) การจัดโครงสร้างการบริหาร
จัดการของเมือง ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมือง เป็นต้น การศึกษาในภาพกว้างเช่นนี้
ช่วยให้เราสามารถท าการก าหนดโจทย์หลักของการพัฒนา และสามารถประเมินความพร้อมของเมืองผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับทั้งต าแหน่งหน้าที่
ของเมือง และระดับความพร้อมของเมือง 

   
๒.) การส ารวจพื้นที่เชิงกายภาพ 
หลังจากได้ท าความเข้าใจสภาพของเมืองในภาพกว้างแล้ว จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการส ารวจในเชิง

พ้ืนที่เพ่ือส ารวจตรวจสอบว่าในสภาพจริงพ้ืนที่ประสบปัญหา และความท้าทายด้านการบริหารจัดการ 
ตลอดจนเมืองมีระดับความพร้อม (ไม่พร้อม) ตามที่ได้ประเมินเอาไว้หรือไม่  นอกจากนี้การส ารวจภาคสนาม
ยังเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยให้สามารถตรวจพบสภาพปัญหา หรือเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่บางประการที่ไม่
สามารถตรวจพบได้ในกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวม 

การส ารวจพื้นที่ภาคสนามจ าเป็นต้องให้ความสนใจทั้งกับปัจจัยในเชิงกายภาพของพ้ืนที่ เช่นลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะการจัดระบบสาธารณูปโภค และยังต้องให้ความส าคัญ
กับปัจจัยในเชิงสังคม อาทิ วิถชีีวิตของชุมชนในพื้นท่ี รูปแบบระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี และบทบาทของตัวแสดงที่มีบทบทส าคัญในพ้ืนที่  

โดยวิธีการเก็บข้อมูลหลักในขั้นตอนนี้อาศัยการลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการส ารวโดยการสังเกต และจด
บันทึก โดยอาจด าเนินการจดบันทึกโดยไม่ตั้งสมมุติฐานล่วงหน้าเพ่ือเก็บรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจ หรือ
ด าเนินการส ารวจโดยมีการตั้งสมมุติฐานเบื้องต้นเพ่ือการพิสูจน์สมมุติฐานที่มีนัยส าคัญกับการก าหนด หรือ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 

๓.) การส ารวจแนวทางการด าเนินชีวิต และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
การพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน นอกจากจะต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านความสอดคล้องกับ
ลักษณะของสภาพปัญหา และเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่แล้ว ยังต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และชุด
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อีกด้วย เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่นับว่าเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงจาก
การปรับใช้ระบบเทคโนโลยีและแนวการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ด้วยเหตุนี้หากแนวทางการพัฒนามี
ลักษณะที่ขัดแย้งกับแนวทางการด าเนินชีวิตของประชาชน ย่อมได้รับกระแสต่อต้าน หรือเกิดการไม่ได้รับความ
ร่วมมือ การพัฒนาอย่างยั่งยืนย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีโดยผ่านระเบียบวิธีการศึกษาตามแนวทางพฤติกรรมศาสตร์   
 ทั้งนี้การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่นั้นสามารถปรับใช้วิธีการเก็บข้อมูลได้
หลากหลายวิธี โดยในความเห็นของคณะวิจัยนั้นเห็นว่าการปรับใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมที่ปรับใช้ทั้ง
กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณผ่านจัดท าแบบสอบถามโดยที่มีกลุ่มตัวอย่างมากเพียงพอ ประกอบกับการวิจัยเชิง
คุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยอาศัย
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สถิติจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นเครื่องมือส าคัญในการพิสูจน์สมมุติฐานเกี่ยวกับประเด็นความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และอาศัยข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ให้รายละเอียดได้มากกว่าผล
วิเคราะห์จากแบบสอบในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลการส ารวจ   

๔.) การส ารวจแนวทางการด าเนินกิจกรรม และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ 
การศึกษาวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้จ าเป็นต้องด าเนินการแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการระบุตัวตน 
(Identify) และการจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี ขั้นตอนนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์เพ่ือระบุว่าภาคส่วนใดบ้างใน
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา และจากกระบวนการพัฒนา ผู้รับผลกระทบเหล่านั้นแบ่งออกเป็นกี่
กลุ่ม และแต่ละกลุ่มได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบ และได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด   

ขั้นตอนถัดมาคือการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือประกอบการออกแบบ
หรือปรับปรุงระบบบริหารจัดการเมือง ซึ่งวิธีการศึกษามีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการของประชาชนในข้อก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามข้อสังเกตจากการศึกษาพบว่าการปรับใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างประกอบกับการท าสนทนากลุ่มเป็นระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัยที่เหมาะสมที่สุดกับการเก็บข้อมูลในส่วนนี้  
 
ขั้นตอนที่ 2 การส ารวจและวิเคราะห์ในเชิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 เพ่ือให้การออกแบบระบบบริหารจัดการเมืองสอดคล้องกับหลักการเบื้องต้นของการออกแบบระบบ
เทคโนโลยีและเครื่องมือการบริหารจัดการแบบ On demand คือมีการลงทุนและปรับใช้ระบบเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความจ าเป็นของพ้ืนที่ การวิ เคราะห์ระบบเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรับใช้อยู่จึงมีความส าคัญ เนื่องจากการท าเช่นนี้มีส่วนส าคัญให้การเริ่มต้น
การพัฒนาไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้นจากความว่างเปล่า แต่เป็นการต่อยอดการพัฒนาจากระบบเทคโนโลยีเดิมที่
เมืองปรับใช้อยู่ โดยมุ่งแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด และการขาดประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีเดิม , มุ่งพัฒนา
สมรรถนะของระบบเทคโนโลยีเดิมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถด้านการใช้งาน ยกระดับประสิทธิภาพของ
การใช้งาน และยกระดับประสิทธิผลของการใช้งาน และลุงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหม่เท่าที่จ าเป็น เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดสภาพล้นเกินของระบบเทคโนโลยีที่ไม่สมดุลกับการใช้งาน (Excess Supply of 
Technology)  
 ด้วยเหตุนี้การส ารวจ และวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับของ
เมืองผ่านกระบวนการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) จึงเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก โดยจาก
การศึกษาของคณะผู้วิจัย ภายใต้การให้ค าแนะนน าอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา 
และวิเคราะห์ระบบ (Senior System Analyst) สามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองได้ดังต่อไปนี้ 
   
ในมิติด้าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์ 
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 ในมิติด้านนี้หมายรวมการวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบซอฟท์แวร์ที่ใช้ทั้งในส่วนของโปรแกรมที่ด าเนินการ
ติดต่อกับผู้ใช้งานระบบ (หน้าบ้าน) อาทิ โปรแกรมประยุกต์ และ แอพพลิเคชั่นรูปแบบต่างๆ และยังหมาย
รวมถึงโ)รแกรมที่ด าเนินการอยู่เบื้องหลัง (หลังบ้าน) ที่ควบคุมดูแลการด าเนินการของระบบเทคโนโลยีทั้ง
ระบบ หรือควบคุมดูแลการท างานประสานกันระหว่างอุปกรณ์ (Device) หลายชิ้น อาทิ ระบบฐานข้อมูล 
ระบบที่ควบคุมการส่งผ่านและการเรียกขอข้อมูลจากฐานข้อมูล ฯลฯ 
 
สิ่งที่ต้องส ารวจ 

ระบบฐานข้อมูลที่เมืองใช้ 
ระบบฐานข้อมูลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเพียงโปรแกรมส าหรับการจัดเก็บข้อมูล (ตัว Data Base) เท่านั้น 

แต่ยังหมายรวมถึงระบบที่ควบคุมการส่งผ่านข้อมูล และการเรียกขอข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้งานกับระบบ
การด าเนินงานต่างๆ ของเมือง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า API และยังต้องให้ความส าคัญกับการศึกษา
วิเคราะห์ระบบย่อยๆ ที่ประกอบอยู่ภายในของระบบ API อาทิ ระบบการควบคุมและจัดการสิทธิการเข้าถึง 
เป็นต้น 

โปรแกรมประยุกต์ หรือ ซอฟท์แวร์ที่ใช้งาน 
เป็นระบบเทคโนโลยีในส่วนที่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ใช้งานผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟฟิค  (Graphic 

User Interface) โดยจะมีบทบาทส าคัญคือการแปลความภาษาของมนุษยเป็นชุดค าสั่งดิจิตอลที่เป็นตัวเลข
ฐาน 2 (Binary Number) ซึ่งโปรแกรมประยุกต์หรือ Software นั้นจะมีบทบาทส าคัญใน 3 มิติ คือ  

1. การน าเข้าข้อมูลดิบ (Data input) โดยอาจกระท าผ่านระบบการกรอกข้อมูลโดยผู้ใช้งาน 
(Manualy Input) หรือ โดยระบบอัตโนมัติ ผ่านอุปปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น ตัวจับสัญญาณ หรือกล้อง 

2. การส่งออกข้อมูลสารสนเทศ (Information Output) ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลดิบให้กับ
ผู้ใช้งานระบบ เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติงานบริการประชาชน หรือน าไปใช้จัดท ารายงานสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร  

3. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน (Interaction among User) ในสภาพการใช้งานจริงนั้นพบว่าผู้
ใชมีความต้องการถ่ายโอนข้อมูลดิบ หรือชุดสารสนเทศที่ได้จากระบบไปยังผู้ใช้รายอ่ืน อาทิ การส่งผ่านข้อมูล
ดิบระหว่างหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลดิบชุดเดียวกันในการด าเนินงาน หรือการถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศให้
ประชาชน เป็นต้น    
 
ประเด็นที่ต้องท าการส ารวจ 

ชนิดและคุณลักษณะการใช้งานของระบบเทคโนโลยี (System Category & Feature) 
เนื่องจากทั้งในส่วนของระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์นั้น ชนิดของระบบ รวมถึงคุณลักษณ์

การใช้งานของระบบเป็นสิ่งส าคัญที่ก าหนดขีดความสามารถที่ระบบเดิมได้ออกแบบไว้ และยังก าหนดข้อจ ากัด
ของแนวทางพัฒนาต่อยอดระบบ เช่น ระบบชุดค าสั่งที่ใช้ในการพัฒนาต่อยอด ส่วนขยายของระบบเทคโนโลยี
ที่เข้ากันได้ เป็นต้น นอกจากนี้ การวิเคราะห์ชนิดและคุณลักษณะของระบบเทคโนโลยีย่อยๆ เป็นรายระบบ 
ก่อนที่จะน ามาเรียงร้อยเป็นภาพของระบบเทคโนโลยีของเมืองทั้งระบบ จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ลักษณะ
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ของการประสานงานกันระหว่างระบบเทคโนโลยี ว่ามีส่วนใดที่มีความซ้ าซ้อนกันซึ่งส่งผลเสียต่อการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญที่จะต้องด าเนินการปรับแก้ในขั้นตอนของการออกแบบ
ระบบปฏิบัติการเมือง 

   
การประเมินสมรรถนะของระบบ (System Performance) 
กล่าวคือเป็นการส ารวจ และวิเคราะห์เพ่ือวัดว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการท างานของระบบ

เทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในระดับใด โดยรายการคุณลักษณะที่ควรให้ความส าคัญมีอยู่ 2 ส่วนหลักคือ ความเร็วของ
ระบบกล่าวคือระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมของระบบ (System Processing Duration) อยู่ในระดับที่พึงเป็น
หรือไม่ หากเกิดสภาพล่าช้ามีสาเหตุอยู่ที่ใด อีกส่วนหนึ่งคือความสเถียรของระบบ โดยมุ่งส ารวจ และวิเคราะห์
ขีดความสามารถการด าเนินการของระบบว่าในแต่ละสภาพแวดล้อมการใช้งาน เช่น การเปิดใช้งานต่อเนื่อง
ยาวนาน การใช้งานในสภาพอุณหภูมิสูง การใช้งานภายหลังการขาดพลังงานกะทันหันหรือพลังงานต่ า ฯลฯ 
ว่าระบบยังสามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่  

  
การประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาต่อยอด การใข้งานระบบ (System Long run Extension 

Possibility) 
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาต่อยอดของระบบเทคโนโลยีเนื่องจาก

ระบบเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบแตกต่างกันย่อมมีข้อจ ากัดในการพัฒนาต่อยอดที่แตกต่างกัน เช่น ระบบ
เทคโนโลยีบางชนิดไม่สะดวกกับการพัฒนาต่อยอดจากภายในของระบบเทคโนโลยีนั้นเอง การพัฒนาต่อยอดก็
ควรด าเนินการจากการพัฒนาระบบที่สามารถดึงเอาสารสนเทศที่ได้จากระบบเทคโนโลยีนั้นไปปรับใช้ ในขณะ
ที่ระบบเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นในเชิงโครงสร้างการพัฒนาต่อยอดให้เกิดประสิทธิภาพก็ควรด าเนินการจาก
ภายในของระบบเทคโนโลยีนั้น เช่นการแก้ไขชุดค าสั่ง หรือ การเขียนชุดค าสั่งที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างของ
ระบบเทคโนโลยีนั้นโดยตรง เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องเริ่มออกแบบระบบใหม่ขึ้นมาใช้โดยไม่จ าเป็น กล่าวโดยสรุปคือ
การส ารวจและวิเคราะห์ในประเด็นนี้เพ่ือทราบถึงความยืดหยุ่นของโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีที่เมืองปรับ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งในเชิงภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเมืองทั้งระบบ และโดยรายละเอียดใน
แต่ละรายการเทคโนโลยี  

 
การประ เมินสภาพปัญหาการ ใช้ ง านของระบบในปั จจุ บั น จากผู้ ใ ช้ ง านระบบ (Client 

Recommendation)  
การส ารวจในประเด็นนี้อยู่บนฐานคติที่ว่าระบบเทคโนโลยีต่อให้มีสมรรถนะสู งเพียงใด หากไม่

สอดคล้องกับสภาพความจ าเป็นของการใช้งาน และสร้างประบการณ์การใช้งานที่ไม่ดีกับผู้ใช้งานย่อมเป็น
ระบบเทคโนโลยีที่ยังจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุง การส ารวจในขั้นตอนนี้จึงมุ่งสืบหาข้อมูลด้านประสบการ
การใช้งานของผู้ใช้งานระบบ (User Experience) ว่าในระหว่างใช้งานระบบ เคยประสบปัญหาใดบ้างทั้งใน
เชิงเทคนิค (ซึ่งจะสอดประสานกับข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสมรรถนะของระบบ) และในด้านความ
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สะดวกสบายจากการใช้งาน (User Friendly) เช่น ความยุ่งยากของระบบ Interface , ความสะดวกสบายของ
การเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสาร และการส่งออกเอกสาร (Export) เป็นต้น 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 อาจท าได้หลายวิธ๊ แต่เพ่ือความสมบูรณ์สูงสุด จ าเป็นต้องใช้หลายๆวิธีประกอบกัน โดยอาจแบ่งวิธ๊
การเก็บข้อมูลออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 
 1. การขอเอกสารอ้างอิง ในส่วนของฐานข้อมูลประกอบด้วย ER Diagram หรือที่เรียกว่าแผนผังการ
เดินทางของข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูล และรายการรายละเอียดของฐานข้อมูล ทั้งในเชิงเทคนิค เช่น ชนิด
ของฐานข้อมูล ขนาดความจุ รูปแบบการจัดเก็บและการดึงข้อมูล ระบบบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น 
และในเชิงรายละเอียดของข้อมูล เช่น ชนิดของข้อมูลที่จัดเก็บ ขอบข่ายของข้อมูล วงรอบของการปรับปรุง
ข้อมูลในฐานข้อมูล เป็นต้น 
 ในส่วนของโปรแกรมประยุกต์ และ Software ประกอบด้วย รายละเอียดของโปรแกรม ขีด
ความสามารถ คุณลักษณะ (Spec) และคุณลักษณะการใช้งาน (Feature) หน่วยงานผู้พัฒนา (System 
Developer) ความต้องการด้านอุปกรณ์ที่ต้องการ (System Requirement) เป็นต้น 
 2. การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบ มีส่วนส าคัญมากในด้านการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการใช้
งานระบบ และเป็นการตรวจสอบซ้ า (Cross Check ) ข้อมูลด้านสมรรถนะของระบบ (System 
Performance) 
 3. การขอข้อมูลทางเทคนิค และชุดค าสั่งจากหน่วยงานผู้พัฒนาระบบเดิม เป็นส่วนส าคัญของการ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยี และการประเมินความเป็นไปได้ของการพัฒนาต่อยอด 
เนื่องจากการดัดแปลงแก้ไขจากภายในระบบ ตลอดจนการท าความเข้าใจโครงสร้างการท างานของระบบ เพ่ือ
ออกแบบระบบเทคโนโลยีที่น ามาใช้ประกอบจากภายนอก จ าเป็นต้องด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการท างานพ้ืน
หลังของระบบเทคโนโลยี (หลังบ้าน)   
รประเมินความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ในมิติด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การส ารวจในมิติด้านนี้มุ่งส ารวจไปยังโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง หรือรองรับการท างานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ผ่านการระบุชนิด และคุณลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์ (Device) และการ
ประเมินความพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับ ดังต่อไปนี้  
 
สิ่งที่ต้องส ารวจ  
โครงข่ายการเชื่อมต่อข้อมูล (City Backbone) 
 ตามแนวคิดอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of thing) ที่มีความมุ่งหมายหลักในด้านการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์แต่ละชิ้นในระบบเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน และสภาพความจ าเป็นของเมืองภายใต้บริบทความท้าทายของ
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ภูมิทัศน์ดิจิตอล (Digital Landscape) ที่มีความต้องการส่งผ่านข้อมูลทั้งในมิติของการบริหารจัดการเมือง การ
ติดต่อสื่อสารกับประชาชน และความต้องการติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลกันเองระหว่างเอกชน โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการเชื่อมต่อจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ด้วยเหตุนี้การส ารวจ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย อาทิ ระบบอินเตอร์เน็ต (Broadband) สายใย
แก้วน าแสง (Fiber Optic) ฯลฯ หรือที่เรียกโดยรวมว่า Backbone จึงมีความส าคัญกับการประเมินความ
พร้อมของเมืองเพ่ือก าหนดจุดตั้งต้นการพัฒนาบนพ้ืนฐานเทคโนโลยีที่เมืองมีอยู่เดิม และลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมเท่าท่ีจ าเป็น 
  
โครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data & Information system) 
 โครงสร้างพื้นฐานด้านนี้หมายรวมถึงอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ที่เอาไว้ใชรองรับการด าเนินการด้าน
การเก็บรักษาข้อมูล (Data Containment) และการบริหารจัดการกับข้อมูล (Data & Information System) 
ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Rack) ห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) ห้องควบคุมการด าเนินงาน
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Control center) ดดยนอกจากจะต้องส ารวจอุปกรณ์ในเชิงคุณลักษณะการ
ใช้งาน (Feature) และคุณลักษณะ (Spec) เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว จ าเป็นที่จะต้องท าการส ารวจอุปกรณ์ที่
ใช้ประกอบ เช่นด้านระบบไฟฟ้า ด้านการป้องกันอุบัติภัย ด้านการควบคุมอุณหภูมิ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยด้วย เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ 
 
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน (Power Supply) 
 โครงสร้างพื้นฐานด้านนี้หมายถึงระบบการจ่ายพลังงานเพื่อหล่อเลี้ยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งระบบ เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแทบทุกชนิดเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่
จ าเป็นต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ปัจจัยด้านการจ่ายพลังงานให้เพียงพอ และการบริหารจัดการ
การจ่ายพลังงานเพ่ือไม่ให้เกิดสภาพการจ่ายพลังงานเกินความจ าเป็นจึงมีความส าคัญ การส ารวจความพร้อม
ด้านนี้นอกจากจะช่วยชี้เป้าปัญหาการบริหารจัดการพลังงานให้กับเมืองแล้ว ยังช่วยประเมินได้ว่าการวาง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมเติมให้กับเมืองในอนาคตนั้นจะต้องเตรียมพร้อมจัดการกับกับความเสี่ยงด้านพลังงาน
มากน้อยเพียงใด 
  
อุปกรณ์ และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานในปัจจุบัน (Device & Hardware) 
 โครงสร้างพ้ืนฐานในส่วนนี้หมายถึงอุปกรณ์ (Device) ที่ติดตั้งในพ้ืนที่เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล (Data 
Collection Device) เช่น กล้องวงจรปิด ตัวจับต าแหน่ง (Censor) และอุปกรณ์เพ่ือการให้บริการผู้ใช้งาน 
(Sevice Providing Device) อาทิ ตัวปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต บีคอน (Becon) ฯลฯ  
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 อาจแบ่งออกเป็น 3 วิธีหลักดังต่อไปนี้  
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 1. การส ารวจเชิงแผนที่ และข้อมูลภูมิสารสนเทศ เก็บข้อมูลโดนการน าแผนที่พลังงาน และแผนที่แนว
โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ แนวการวางสายใยแก้วน าแสง แนวการจ่ายไฟ ฯลฯ มาศึกษาวิเคราะห์ และ
เปรียบเทียบกับแนวการจัดวางอุปกรณ์ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆ ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน และที่จะท าการติดตั้งในอนาคต โดยข้อมูลแผนที่  และภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ใช้อาจอ้างอิงมาจาก
ข้อมูลที่เมืองจัดท าขึ้นเอง หรือ ข้อมูลที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาภายนอก หากไม่วสามา
รถจัดหาข้อมูลเหล่านั้นได้ก็จ าเป็นที่จะต้องพ่ึงข้อมูลจากการส ารวจภาคสนามเป็นหลัก 
 2. การส ารวจภาคสนาม เป็นการเก็บข้อมูลโดยการลงส ารวจสภาพพ้ืนที่จริงโดยใช้การเดินส ารวจ 
หรือนั่งรถส ารวจตามแนวโครงสร้างพื้นฐาน (Wind Shield) ซึ่งจะได้ข้อมูลในส่วนที่อาจไม่สามารถตรวจพบจา
การส ารวจเชิงแผนที่ และในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อมูลเชิงแผนที่ที่มีความละเอียดมากเพียงพอ หรือข้อมูลไม่มี
ความทันสมยั ก็จ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพาการส ารวจภาคสนามเป็นหลัก 
    3. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการซ่อมบ ารุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานกองการช่างของเมือง นายช่างไฟฟ้า วิศวกรระบบ หรือบุคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบุคล
เหล่านี้เป็นผู้ท างานใกล้ชิดกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาพการใช้งานจริง ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับ
สภาพปัญหา และข้อจ ากัดด้านการท างานของอุปกรณ์ท่ีไม่อาจส ารวจพบใน 2 ขั้นตอนแรก  
 
ขั้นตอนที่ 3 การส ารวจและวิเคราะห์ในเชิงองค์กร 

อีกหนึ่งปัจจัยที่จะหนุนเสริมให้เมืองสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบเมืองอัจฉริยะคือ การมีองค์กรบริหาร
เมืองที่มีโครงสร้างองค์กรที่ชาญฉลาด องค์กรลักษณะนี้มีความส าคัญเนื่องจากเป็นหน่วยการท างานของทรัยา
กรที่ส าคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์ แม้ว่าเมืองจะมีระบบการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์พ้ืนที่ที่แม่นย าสัก
เพียงใด หากขาดบุคลากรที่มีความสามารถและองค์กรที่เอ้ือให้บุคคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพแล้วก็ไม่สามารถใช้ทรัยพากรที่มีให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิผลสูงสุดได้ ด้วยเหตุนี้การจัดองค์กร
อย่างชาญฉลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือการบริหารงานเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แนวทางในการจัด
องค์กรจ าเป็นต้องพิจารณาให้ครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ 

1. โครงสร้างองค์กร คือแผนผังแสดงต าแหน่งงาน หน้าที่งานต่างๆ และเส้นโยงความสัมพันธ์ของงาน
ต่างๆเหล่านั้น โครงสร้างจะครอบคลุมแนวทางและกลไกในการประสานงานและการติดต่อสื่อสารและระบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดวางต าแหน่งงานและกลุ่มของต าแหน่งงานต่างๆภายในองค์การซึ่งโครงสร้างจะ
แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของงานที่มีต่อกัน รวมถึงรูปแบบปฏิสัมพันธ์และการจัดสรรหน้าที่และความ
รับผิดชอบในองค์การนั้น หัวใจส าคัญในการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชาญฉลาดคือการลดความทับซ้อนงานและ
เพ่ิมคุณูปการให้มากที่สุดแก่หนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ ภายใต้แนวคิดนี้ รูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมคือ 
รูปแบบองค์กรที่บูรณาการแนวคิดส าคัญ 2 ประการคือ 1)  แนวคิดเชิงแผนกงาน (Departmentation) ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับการบริหารกิจการของเมืองที่จัดสรรภารกิจให้กองงาน หรือส่วนงานทั้งหลาย
รับผิดชอบ และ 2) แนวคิดกระจายอ านาจ (Decentralization) แนวคิดนี้จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การบริหารเมืองในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากแนวคิดนี้น ามาซึ่งการมอบอ านาจและภาระกิจให้
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ท้องถิ่นสามารถรับผิดชอบพ้ืนที่ของตนได้เอง อันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการจัดบริการสาธารณะที่ตอบโจทย์
ความต้องการของคนในพ้ืนที่ในเวลาที่สั้นและในรูปแบบที่เหมาะสม โครงสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนเมือง
อัจฉริยะตามแนวคิดข้างต้นประกอบด้วยโครงสร้างปฏิบัติการ 2 ระดับได้แก่  

1.1 ส านักงาน / กองงาน โครงสร้างระดับปฏิบัติการนี้เป็นโครงสร้างส่วนบนของการจัดท าภาระงาน
ต่างๆ กรอบหน้าที่หลัก คือ การวางนโยบาย  ออกข้อก าหนด - กฎเกณฑ์ และควบคุมมาตราฐานและการ
ท างานของหน่วยปฏิบัติการที่สังกัดกับส่วนงานต่างๆ อีกทั้งยังมีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนฝ่ายปฎิบัติงานให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เมื่อพิจารณาจากภาระงานของส านักงาน / กองงานร่วมกับแนวคิดเมืองอัจฉริยะแล้วจะพบว่า คุณสมบัติที่เอ้ือ
ต่อการบริหารเมืองอัจฉริยะของหน่วยงานระดับนี้ คือ 1) การไม่คาบเกี่ยวทางภาระงานของแต่ละส านัก ทั้งนี้ก็
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของขั้นตอนการปฎิบัติงานและที่ส าคัญที่สุดคือ เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบภาระงานนั้นๆ
อย่างชัดเจนอันจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ และ 2) การท างานอย่างมีเอกภาพ ในที่นี้
ไม่ได้หมายถึงการท างานที่สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันของทุกส านักงาน หากแต่หมายถึงการท างานบน
ฐานข้อมูลเดียวกัน บนชุดความเข้าใจเดียวกัน ซึ่งในส่วนนี้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะมีบทบาทในการสร้าง
เอกภาพในการท างานของงานแต่ละส านัก เนื่องจากเทคโนโลยีที่ดีจะท าหน้าที่เชื่อมโยงและเป็นชานชาลา 
(platform) ของข้อมูลที่ส่งมาจากทุกส่วนงาน และข้อมูลส่วนนี้ (หากได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้องครบถ้วน) 
พร้อมที่จะให้ทุกส่วนงานหยิบน าไปใช้ 3) การท างานที่เป็นอิสระ คุณสมบัติข้อนี้สอดคล้องกับการการท างาน
ของเมืองอัจฉริยะที่อยู่ในรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งเพราะความอิสระนี้จะน ามาซึ่งความ
คล่องตวัในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยบริหารเมืองได้แสวงหาและด าเนินนโยบายที่ตอบ
โจทย์พ้ืนที่ที่อยู่ในการดูแลมากที่สุด โดยไม่จ าเป็นต้องรอการสั่งการจากส่วนกลาง ที่บางครั้งล่าช้าไม่ตรงกับ
ความต้องการของคนในพื้นที ่

1.2 ส่วนงาน คือ ภาคปฏิบัติงานของส่วนงานและกองงาน เป็นหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
ผู้ใช้บริการ (ประชาชน) มากที่สุด และเนื่องจากเป็นฝ่ายงานที่ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่  ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง
และพร้อมใช้จึงเปรียบเสมือนสรรพาวุธของหน่วยงาน ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยี เพ่ือการรวบรวม – จัดการข้อมูล
อย่างชาญฉลาดและเป็นระบบจึงมีบทบาทส าคัญอย่างมากเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
เมืองอัจฉริยะต้องค านึงถึงความจ าเป็นประการนี้และวางแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าว อันจะมาซ่ึงความชาญฉลาดของส่วนงานในผลลัพธ์  

2. ภาระงานส่วนบุคคล ส าหรับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีนั้น การจัดสรร
ภาระงานส่วนบุคคลของบุคคลากรที่ท างานในส านักงาน กองงาน และส่วนงานอย่างชาญฉลาดมีความส าคัญ
อย่างยิ่งเพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างเต็มที่ทั้งด้านประสิทธิภาพการท างานและประสิทธิผลของชิ้นงาน แนวคิด
ส าคัญ 3 ประการนี้เป็นตัวอย่างแนวทางท่ีองค์กรสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรงานแก่บุคลากรได้  

2.1 แนวคิดการให้งานที่เหมาะกับคน ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Put the right job to the right 
man” แนวคิดนี้แตกต่างจากแนวคิดเลือกคนให้เหมาะกับงาน (put the right man on the right job) ที่
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มอง “งาน” หรือ “ต าแหน่ง” เป็นตัวตั้งและสรรหาคนที่เหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง แต่แนวคิดนี้เน้นการมอง
กลับและให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคลที่เรามีเป็นตัวตั้งและหาทางดึงศักยภาพของเขาออกมาอย่างเต็มที่  
แนวคิดเช่นว่านี้ท้าทายการท างานเชิงบริหารเมืองเป็นอย่างมากเพราะขัดกับวัฒนธรรมการบริหารแบบดั้งเดิม
ที่ยึดถือมั่นว่าส านักงาน กองงาน ต าแหน่งงานนั้นๆต้องด ารงอยู่ต่อไป การยุบต าแหน่งงานของแต่ละหน่วยงาน
แทบจะไม่อยู่ในความคิดของหัวหน้างาน (เว้นเสียแต่ว่าผู้บริหารระดับสูงสั่งลงมา) น า ไปสู่สภาวะเฟ้อของกอง
งานและต าแหน่งงาน เนื่องจากอัตราการเกิดกองงาน - ต าแหน่งใหม่สูงกว่าอัตราการยุบกองงาน - ต าแหน่ง
งานเก่า ท าให้ในท้ายที่สุดกองงาน – ต าแหน่งงานมีจ านวนมากทั้งๆที่ภาระงานโดยรวมขององค์กรยังมีเท่าเดิม 
ภายใต้กรอบคิดการให้งานที่เหมาะกับคน ตอบโจทย์การบริหารเมืองอัจฉริยะเนื่องจากจะน าไปสู่โครงสร้าง
องค์กรที่กระชับ และลดความซ้ าซ้อนของงานอันเป็นหัวใจของการบริหารงานอย่างชาญฉลาด อีกทั้งในแง่ของ
การปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี “เมือง” ต้องเป็นผู้จัดหารายได้เอง ความกระชับขององค์กรซึ่งเป็นผลจากแนวคิดนี้
จะทุ่นภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารงานลงไปมากอีกด้วย   

2.2 การค านึงถึงความสามารถของบุคลากร (capacity of labour) แนวคิดนี้สืบเนื่องจากแนวคิด 
Put the right job to the right man นั่นคือ ความพยายามดึงศักยภาพของคนท างานออกมาอย่างเต็มที่ 
การที่เรามีคนเก่งอยู่ในองค์กรแต่เราไม่ได้ใช้เขาอย่างเต็มที่ หรือใช้งานเขาผิดที่ผิดทาง อาจจะสูญเสียศักยภาพ
ในการแข่งขันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางครั้งเราได้คนท างานเก่งๆ มาด ารงต าแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมใน
ช่วงแรก แต่พอเวลาผ่านไปนานๆ งานบางงานไม่มีคนท า งานบางงานขาดผู้ด ารงต าแหน่งชั่วคราว งานบางงาน
ขาดผู้ด ารงต าแหน่งงานถาวร ก็จะท าให้มีเศษๆ งานของต าแหน่งต่างๆ โอนมาให้คนท างานในต าแหน่งอ่ืน โอน
ไปโอนมา งานแบบนี้เรียก “งานฝาก” ซึ่งมีทั้งฝากชั่วคราวและฝากถาวร สุดท้ายคนที่เก่งในต าแหน่งงานหนึ่ง 
จะต้องไปท างานที่ตัวเองไม่เก่ง บางครั้งต้องใช้เวลาหมดไปกับงานที่ตัวเองไม่ถนัดมากกว่างานที่ตัวเองถนัด 
เหตุการณ์นี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความสามารถ (เนื่องจากเป็นคนมีความสามารถจึงได้รีบมอบหมายงานเสมอ 
ต่างจากคนที่ไม่มีความสามารถที่มักไม่ได้รับมอบหมายงาน) ท าให้ท้ายที่สุดแล้ว คนเก่งจึงได้รับงานเพ่ิมเสมอ 
และในแต่ละวันจึงต้องท างานที่ตัวเองถนัดน้อย ซึ่งไม่เกิดประโยชน์แก่ทั้งบุคคลากรและองค์กรในระยะยาวแต่
อย่างใด ทว่า แนวคิดที่ค านึงถึงความสามารถของบุคลากรอย่างแท้จริง นอกจากจะเป็นการบริหารคนที่ชาญ
ฉลาดแล้ว ยังเป็นการ “ลับคม” บุคลากรอย่างเหมาะสมอีกด้วย   

2.3 การตระหนักถึงการท างานร่วมกัน (Collaborative working-sphere) เนื่องจากหัวใจประการ
หนึ่งของการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชาญฉลาด คือการเพ่ิมคุณูปการให้มากที่สุดแก่หนึ่งหน่วยผลิตภัณฑ์ดังที่
กล่าวไว้ข้างต้น แนวคิดนี้คือหนทางที่จะท าให้เป้าหมายนั้นประสบความส าเร็จ เพราะภายใต้แนวคิดนี้บุคลากร
แต่ละคน – แต่ละฝ่ายจะเห็นภาพที่ชัดเจนว่างานที่ตนก าลังปฏิบัติอยู่นั้นไม่ได้เป็นผลงานแค่เฉพาะส่วนตนแต่
เมื่อถอยออกมามองจนเห็นภาพใหญ่ของงานที่องค์กรของตนรับผิดชอบ งานที่ตนปฏิบัตินั้นมีความเชื่อมโยงกับ
งานส่วนอ่ืนด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจะตระหนักถึงความส าคัญของงานที่ตนเองท ามากขึ้น มีความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรมากขึ้นและในระยะยาวคือการลดภาระงานเชิงข้อมูลของทุกๆฝ่ายงาน เนื่องจากสามารถ
เรียกขอจากฝ่ายงานอื่นๆที่มีข้อมูลส่วนนั้นอยู่พร้อมแล้ว   
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3. นโยบายองค์กร มิติคิดนี้เปรียบเสมือนกรอบก าหนดแนวทางการท างานและการประสานงานของ
องค์กรทั้งภายในระดับส่วนงาน ( internal collaboration)  และกับหน่วยงานภายนอก (External 
collaboration) เนื่องจากเมืองอัจฉริยะมีรูปแบบและการบริหารเมืองค่อนข้างเฉพาะ ดังนั้นนโยบายที่ใช้
ขับเคลื่อนองค์กรประเภทนี้จึงจ าเป็นต้องอาศัยแนวคิดส าคัญบางประการที่เอ้ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองค์กรและการปฏิบัติภารกิจ 

3.1 แนวคิดสหการ (Integration) การบริหารจัดการเมืองใหญ่ย่อมต้องประสานงานเชิงนโยบายและ
ค าสั่งที่มาจากหลายแหล่งระดับอ านาจ ซึ่งค าสั่งและนโยบายเหล่ านั้นหลายครั้งที่ขัดและเหลื่อมล้ ากันเอง
กระทั่งอาจส่งผลไม่ให้การปฏิบัติงานของเมืองด าเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยแนวคิดสหการ นักบริหารเมืองจะ
เห็นภาพว่าภายใต้การประสานงานหลายฝ่ายที่ดูวุ่นวายนั้นแท้จริงสามารถจ าแนกประเภท “คู่ประสานงาน” 
(coordinative partner) ได้  3 รูปแบบนั่นคือ 1) การประสานงานระดับภาคส่วน (sectoral integration)  
การประสานงานในระดับนี้มีเป้าประสงค์เกี่ยวโยงกับนโยบายของพ้ืนที่ ดังนั้นคู่ประสานงานเชิงนโยบายของ
การประสานงานระดับนี้คือ “ส านักงานและกองงาน”ต่างๆ ผลลัพธ์ของการประสานงานจะอยู่ในรูปของ
นโยบาย เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคมนาคม หรือ นโยบายที่อยู่อาศัย เป็นต้น 2) การ
ประสานงานระดับแนวนอน (Horizontal integration) คู่ประสานงานของรูปแบบนี้ คือหน่วยงานหรือองค์กร 
“ในพ้ืนที่เมือง” ที่จะเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้สัมฤทธิ์ผล 3) การประสานงานระดับแนวตั้ ง (Vertical 
integration ) บรรดาเมืองและมหานครทั้งหลายย่อมต้องได้รับการจัดสรรทรัพยากรและรับข้อมูล – ค าสั่ง ทั้ง
ระหว่างหน่วยงานระดับเดียวกันและระดับหน่วยงานที่สูงกว่า คู่ประสานงานของรูปแบบที่ 3 นี้คือ “หน่วยงาน
ภาครัฐ” เช่น รัฐบาลกลาง หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ และ
ยังหมายรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศด้วย  

หัวใจของการประยุกต์ใช้แนวคิดสหการเข้ากับการวางนโยบายองค์กร คือ “การยิงปืนนัดเดียวได้นก
สองตัว” ซึ่งกลยุทธ์ที่นักบริหารเมืองสมควรน ามาใช้ คือการสลับขั้ว (decoupling) ยกตัวอย่างเช่น เมืองก.มี
เป้าหมายลดความหนาเน่นของจราจรแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องการธ ารงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เอาไว้ ด้วยแนวคิดการสลับขั้ว สิ่งที่นักบริหารเมืองต้องน าเป็นตัวตั้งในโจทย์นี้คือ  “การเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ลดผลลัพธ์ด้านลบอันจะเกิดจากการคมนาคม” มิใช่น า “การลดความหนาแน่นของการคมนาคม” เป็นตัวตั้ง 
เมื่อคิดได้เช่นนี้ขั้นตอนต่อไปคือการประสานงานระดับต่างๆ (ดังเนื้อหาข้างต้น) เพ่ือให้นโยบายประสบ
ความส าเร็จ จากโจทย์ที่ให้เป็นตัวอย่าง แนวคิดเชิงสหการระหว่างประเด็นด้านสุขภาพกับนโยบายคมนาคม
อาจเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ กล่าวคือ ให้เมืองออกนโยบายชักชวนให้ประชาชนตระหนัก
ถึงประเด็นสุขภาพและเสนอตัวเลือกทางการเดินทางอ่ืนๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีนี้ นโยบายที่ผลิต
ออกมานั้นก็จะอยู่ในรูปแบบการสหการระหว่าง แนวคิดด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยสาธารณะ และ
การเจริญฌติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน  

3.2 แนวคิดความยืดหยุ่นขององค์กร หมายถึง สิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีขอบเขต 
ความยืดหยุ่นนี้จึงมีความหมายเชิงบวกและอยู่บนฐานคิดว่า องค์กรใดสามารถปรับตัวเองภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงได้ องค์กรนั้นจะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีความเป็นสถาบัน
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(institutionalization) สูง ซึ่งส าหรับการเป็นเมืองอัจฉริยะที่จ าเป็นต้องผ่านการเปลี่ยนแปลง บททดสอบและ
ข้อท้าทายหลากหลายด้าน ความเป็นสถาบันคือสิ่งจ าเป็นอย่างไม่อาจปฏิเสธได้  

ความยืดหยุ่นมีทั้งสิ้น  4 มิติได้แก่ 1) ความยืดหยุ่นในการท างาน  คือ ความสามารถขององค์การที่
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานและการให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วและใน
รูปแบบที่เหมาะสม ในกรณีการบริหารเมือง ความยืดหยุ่นในหัวข้อนี้คือการยืดหยุ่นในการปฏิบั ติงานและ
ให้บริการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของคนในพ้ืนที่อย่างรวดเร็ว 2) ความยืดหยุ่นทางการเงิน  
คือ ความสามารถขององค์การในการเข้าถึงและปรับใช้ทรัพยากรทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว 3) ความยืดหยุ่น
ในโครงสร้าง  คือ ความสามารถขององค์การในการปรับโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว 4) ความยืดหยุ่นของ
เทคโนโลยี  หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความต้องการที่มากขึ้นและเปลี่ยนไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์กร  
 

จากรูปเห็นได้ว่าความยืดหยุ่นในการท างาน และ ความยืดหยุ่นทางการเงินนั้นมีความสัมพันธ์กับความ
ยืดหยุ่นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร  

ในกรณีการบริหารเมือง ผู้บริหารควรมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นภายใต้การน าเทคโนโลยีที่ชาญ
ฉลาดมาใช้ในสภาวะแวดล้อมที่ซับซ้อนและไม่แน่นอน ข้อท้าทายที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ระหว่าง และภายหลักการ
ปรับเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะสร้างความจ าเป็นในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับองค์กรบริหารเมือง
เพ่ือให้ไปเป้าหมายที่ต้องการอนาคต  
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3.3 แนวคิดด้านความทรงประสิทธิภาพขององค์กร มาตราวัดความมีประสิทธิภาพด้านการบริหาร
จัดการภายในแต่ละองค์กรย่อมแตกต่างกัน ส าหรับองค์กรที่มีหน้าที่บริหารเมือง ความสามารถในการผลิต
บริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการและเหมาะสม รวดเร็ว คือแนวทางการพิจารณาที่ส าคัญที่สุดใน
การประเมินประเด็นดังกล่าว อ้างอิงจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหลายชิ้นงาน สรุปได้ว่าประชาชนในพ้ืนที่ปกครองพิจารณาความมีประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นผ่านมิติต่างๆดังนี้  

1) การให้บริการและการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ น้ า ไฟฟ้า เส้นทางคมนาคม 
2) การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และ พิบัติภัย เช่น การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง หมอกควัน โรคระบาด

และยาเสพติด  
3) การมีแผนพัฒนาพื้นที่ที่ชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ  
4) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและ

บริการสาธารณะในพ้ืนที่  
5) การด าเนินนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในพ้ืนที่ ได้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ป่วย  
6) การสืบสานขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมในพื้นท่ี  
7) การวางด าเนินแผนพัฒนาเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ เช่น นโยบายด้านการกีฬา นโยบายส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น  
8) การเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีการเติบโตทางสายงานและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  

 
3.4 แนวคิดเรื่องความโปร่งใส  องค์กรบริหารเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

มีความโปร่งใสในการด าเนินงานเป็นคุณธรรมหลัก ทั้งนี้เป็นเพราะมูลเหตุแห่งการเกิดองค์กรบริหารเมือง
รูปแบบนี้นอกเหนือจากเพ่ือทอนอ านาจและหน้าที่ของส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับหนึ่งแล้ว ยังเป็นไปเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เหตุผลสนับสนุนนี้จะอ่อนแรง
ลงเป็นอย่างมากถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานไม่โปร่งใส ประชาชนตรวจสอบไม่ได้ และอาจ
มิได้ด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง อนึ่งการสร้างความโปร่งใส
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมต้องเริ่มจาก 1) ความโปร่งใสในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจนของระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค แต่ทว่ากรณีของประเทศไทยมี
ความซับซ้อน เนื่องจากมีหลากหลายประเภทงานที่มีท้ัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาล
เป็นผู้รับผิดชอบ ยกตัวอย่างเช่น ถนนเส้นหนึ่งอาจอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในขณะที่ถนนตัดกันอาจอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้ การบริหารเมืองที่อยู่ในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะจึงมา
ความจ าเป็นต้องคลี่คลายความทับซ้อนทางอ านาจและหน้าที่ให้ส าเร็จเป็นประการแรก จากนั้นจึงพิจารณา
ความโปร่งใสแนวทางต่อมาคือ 2) ความโปร่งใสทางการคลัง งานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าได้ให้ข้อสรุป
แนวทางด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตอบสนองแนวคิดความโปร่งใสที่สามารถปฏิบัติได้จริง 
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นั่นคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องแสวงหาวิธีการท างานที่มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ
ได้ โดยต้องถือปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 และแนวทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่แสดงถึง
ความโปร่งใสในประเด็นต่อไปนี้ คือ   

1) การเผยแพร่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและรายจ่ายเพิ่มเติม  
2) การเผยแพร่มติการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อผลได้ผลเสีย ของ

ประชาชน  
3) การเผยแพร่มติของสภาที่ผ่านการรับรองแล้ว โดยเฉพาะมติที่กระทบต่อสิทธิหน้าที่รวมทั้งผลได้

ผลเสียแก่ประชาชน รวมทั้งมติอ่ืน ๆ ที่ประชาชนควรทราบ  
4) การเผยแพร่วาระการประชุมของสภาท้องถิ่น จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพ่ือ

เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสภา ซึ่งสภาต้องอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  

5) การเผยแพร่ข้อบัญญัติต าบล กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง รวมทั้งข่าวสารราชการที่ประชาชนควรรู้
และประชาชนต้องปฏิบัติ  

6) การเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเงื่อนไขการติดต่องานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ การช าระภาษีต่าง ๆ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เป็นต้น ให้ประชาชนรู้ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ
อย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรและระยะเวลานานเท่าใด  

7) การเผยแพร่ผล การด าเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
8) การเผยแพร่เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยเฉพาะการสอบราคาหรือประกวดราคา  
9) การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง  
10) การเผยแพร่ข้อมูลอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าควรเปิดเผย และเป็นประโยชน์แก่

ประชาชน 
ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของประชาชนในพ้ืนที่เช่นกันที่จะท าให้วงจรการน าเสนอความโปร่งใสขององค์กร

บริหารเมืองในรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินครบตามกลไก ประชาชนจะต้องมีความชาญ
ฉลาด (smart citizen) กระตือรือร้น (active citizen) และตระหนักในสิทธิ อ านาจและหน้าที่อย่างเต็มที่ 
เช่นนี้ความอัจฉริยะจึงจะเกิดขึ้นกับเมืองได้  

4. วัฒนธรรมองค์กร มิติด้านวัฒนธรรมองค์กรที่จะเอ้ือในการขับเคลื่อนองค์กรบริหารเมืองอัจฉริยะได้
อย่างมีประสิทธิผล ในที่นี้จะกล่าวถึงวัฒนธรรม 3 ประการที่ส าคัญคือ  

4.1. การแบ่งปันและการท างานเป็นทีม (sharing and team-working) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าหัวใจ
ส าคัญของการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะคือ การลดความทับซ้อนงานและเพ่ิมคุณูปการให้มากที่สุดแก่หนึ่ง
หน่วยผลิตภัณฑ์ ดังนั้นรูปแบบการท างานใดใดที่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานและชิ้นงานเชิงปัจเจก รวมถึง
วัฒนธรรมเช้าชามเย็นชามล้วนไม่เอ้ือให้การบริหารเมืองอัจฉริยะประสบความส าเร็จ ทั้งนี้เป็นเพราะการ
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ปฏิบัติงานและชิ้นงานดังกล่าวนั้นขาดการค านึงถึงผู้ใช้ในล าดับที่ 2 ที่ 3 ที่อยู่นอกส่วนงานของผู้ผลิตชิ้นงาน 
ท าให้ชิ้นงานที่ได้ให้ประโยชน์เพียงประการเดียวซึ่งถือว่าไม่คุ้มกับแรงที่ลงไป ภายใต้การตระหนักถึงการ
แบ่งปันและการท างานเป็นทีม บุคลากรในองค์กรจะรู้สึกร่วมกันว่าแต่ละคนล้วนเป็นฟันเฟืองที่มีความหมาย
และความส าคัญส าหรับองค์กร องค์กรจะขับเคลื่อนได้จ าเป็นต้องอาศัยการท างานที่ผสานกัน ซึ่งในมิ ติการ
บริหารเมืองอัจฉริยะนี้ หมายถึงการท างานบนฐานข้อมูลที่มีร่วมกัน ดังนั้น ส านักงาน กองงาน และส่วนงาน
ต้องร่วมแบ่งปันงานที่ตนรับผิดชอบเพ่ือให้เป็นประโยชน์ของการท างานในฝ่ายงานอ่ืน มาตรการใดใดที่
สามารถเอ้ือให้การท างานข้ามฝ่ายงานสามารถเกิดขึ้นควรน ามาพิจารณาปรับใช้ เพ่ือแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
ปกครองที่สอดคล้องกัน  

4.2. ความเชื่อมั่นและความรับผิด – รับชอบ (trust and accountability) ภายใต้บริบทการท างาน
แบบทีมและขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปัน ความเชื่อมั่นคือองค์ประกอบส าคัญที่บุคลากรในองค์กร
จ าเป็นต้องมี เพราะหากขาดซึ่งความเชื่อมั่นแล้ว เป็นไปไม่ได้เสียเลยที่การแบ่งปันข้อมูลระหว่างคนท างานจะ
เกิดข้ึนและจะน ามาซึ่งข้อจ ากัดในการสร้างสรรค์งานและนวัตกรรมที่ยั่งยืน เนื่องจากขาดปัจจัยที่ส าคัญในการ
ท างานร่วมกัน ความเชื่อมั่นจะช่วยลดความหวาดระแวงระหว่างคนท างานแต่ในขณะเดียวกันจะเพ่ิมความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานของบุคคลกรเนื่องจากพวกเขาต้องท างานบนความไว้วางใจของผู้อ่ืน  
ความเชื่อมั่นเกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 2 ประการคือ 1)  ความรู้ความสามารถ (Competence) หมายความว่า 
บุคคลจะต้องมีความรู้ความสามารถในเนื้องานสูง มีความรู้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายๆ สาขาเป็น
อย่างดี 2)  ความเป็นคนดี มีคุณลักษณะดีโดยเนื้อแท้ (Credibility) หมายความว่า บุคคลจะต้องเป็นคนดี ที่
แสดงออกถึงความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความมีวุฒิภาวะ ความซื่อสัตย์ เป็นต้น  
เมื่อบุคลากรหรือฝ่ายงานปฏิบัติการใดใดแล้ว ผลสะท้อนและ/หรือผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งที่
ฝ่ายปฏิบัติงานไม่อาจปัดความรับผิดชอบได้ หากงานนั้นสร้างความเดือดร้อนเสียหาย ฝ่ายปฏิบัติงานต้องเป็น
ผู้รับผิด แต่ในทางกลับกันหากงานนั้นเป็นสร้างคุณประโยชน์ ฝ่ายปฏิบัติงานก็มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะรับชอบ
ความดีนั้น ทั้งนี้สิ่งที่พึงระลึกเสมอคือห้ามรับชอบโดยปราศจากความรับผิด เพราะหากเป็นเช่นนั้น ปัญหาใน
การปฏิบัติงานแบบทีมก็ก็กลับมาทันทีเพราะพฤติการเช่นนี้ท าให้ความเชื่อมั่นถูกท าลายลง  

4.3 การเพ่ิมศักยภาพบุคลากร องค์กรบริหารเมืองอัจฉริยะจ าเป็นต้องบริหารบุคลากรอย่างอัจฉริยะ
ด้วย สิ่งที่ต้องค านึงคือท าอย่างไรที่องค์กรจะสามารถรักษาคนเก่งให้สามารถท างานอยู่กับองค์กรได้
นอกเหนือจากการให้งานที่เหมาะกับคนดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว แนวทาง 4 รูปแบบดังที่จะยกมาอธิบายนี้ก็
เป็นอีกแนวทางท่ีองค์กรสามารถน าไปปรับใช้ได้  

1) การเรียนรู้และพัฒนา  เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานที่เป็นคนเก่งต้องได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถและทักษะตามแนวทางที่องค์กรคาดหวัง ด้วยการส่งเสริมให้ได้ศึกษาเพ่ิมเติม ฝึกอบรม 
ประชุม และดูงาน  

2) สิ่งแวดล้อมการท างาน (Work Environment Dimension) สภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะท า
ให้การท างานมีประสิทธิภาพ องค์กรจึงต้องค านึงความเหมาะสมของต าแหน่งหน้าที่ลักษณะงาน และความ
ปลอดภัยในการท างาน 
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3) รางวัลและผลตอบแทน (Reward and Compensation Dimension) เป็นการจูงใจคนเก่งให้
ท างานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นส าคัญ อาจจะเป็นเงินเดือน เงินรางวัล โบนัส ค าชมเชย การให้ความ
ไว้วางใจเป็นหัวหน้าหรือมอบหมายงานที่เหมาะสมให้กับคนเก่ง โดยการให้รางวัลและผลตอบแทนคนเก่งควร
จ่ายตามความสามารถ (Pay for Competency) จ่ายตามผลงาน (Pay for Performance) จ่ายตามความ
ร่วมมือ (Pay for Collaboration) 

4) พัฒนาบุคลากรโอกาสที่ท้าทายใหม่ ๆ (New Challenged Opportunity Dimension) เป็นการ
มอบหมายงานที่ท้าทาย มอบหมายงานส าคัญ ๆ หรือการสนับสนุนให้ท างานในต าแหน่งที่สูงขึ้น องค์กรต้องให้
โอกาสคนเก่งได้ท างานและได้แสดงศักยภาพและสมรรถนะ โดยก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicators – KPI) เพ่ือให้คนเก่งเกิดการพัฒนาทักษะ (skill) ความรู้ (knowledge) หรือความสามารถ 
(ability) ซึ่งจะท าให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (continual improvement) 

 
ขั้นตอนที่ 4 การสรุปผลการส ารวจ และจัดท าผลสรุปความต้องการของพ้ืนที่ (เมือง) เพ่ือการออกแบบระบบ
บริหารจัดการเมือง (City Operation system Requirement) 
 เมื่อด าเนินการส ารวจและศึกษาวิเคราะห์ครบทั้ง 3 มิติคือมิติด้านพ้ืนที่ มิติด้านเทคโนโลยี และ
โครงสร้างพื้นฐาน และมิติด้านองค์กร แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการสรุปผลการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดจุดตั้งต้นการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีทั้งนิมิตของระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือการบริหารจัดการ และชุดความจ าเป็น / 
ความต้องการของพ้ืนที่ จากนั้นจึงแปลข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อเสนอทางเทคนิคด้านความต้องการของระบบ 
(System Requirement) เพ่ือใช้ประกอบในกระบวนการออกแบบระบบเทคโนโลยี เช่น การคัดเลือก
คุณลักษณะของระบบเทคโนโลยี (Spec) การออกแบบคุณลักษณะการใช้งาน (Feature) การออกแบบหน้าจอ
แสดงผล และส่วนติดต่อผู้ใช้ (Dashboard & User interface) ฯลฯ การสรุปข้อเสนอเทคนิคด้านความ
ต้องการของระบบ (System Requirement) บนพ้ืนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แม่นย านั้นมีความส าคัญมาก
เพราะช่วยให้ระบบเทคโนโลยีและชุดของอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนั้นจะมีลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน
จริง และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาหลักได้อย่างตรงจุด ไม่ใช่เพียงแค่ประคองการท างานแบบพอใช้การได้   
 
ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดคุณลักษณะการใช้งาน (Feature) และการออกแบบระบบ 
 ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมือง โดยจะเป็นการน าข้อสรุปความจ า
เป้นและความต้งการของพ้ืนที่มาเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ และด าเนินการออกแบบให้สอดคล้อง โดย
เริ่มจากการก าหนดเป้าหมายการใช้งานของระบบเทคโนโลยี กล่าวคือก าหนดว่าโจทย์หลักที่ระบบเทคโลยีท่
พัฒนาอยู่จะช่วยให้เมืองบรรลุผลคือเป้าหมายใดบ้าง เป้าหมายใดมีความส าคัญมากกว่าเป้าหมายอ่ืน และการ
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง การสรุปเป้าหมายของระบบเทคโนโลยีข้างต้นจะช่วยให้
สามารถก าหนดรายการคุณลักษณะการใช้งาน (Feature) ของระบบเทคโนโลยีได้ เมื่อสามารถก าหนด
คุณลักษณะการใช้งานได้แล้วจะช่วยให้ผู้พัฒนาระบบสามารถค านวนทรัพยากรที่ต้องใช้ (Resource) เพ่ือให้
ระบบสามารถด าเนินการท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทรัพยากรเหล่านั้นเช่น ความจุของอุปกรณ์จัดเก็บ
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ข้อมูล คุณลักษณะ (Spec) ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เป็นต้น เมื่อค านวณเสร็จสิ้นจะท าให้ผู้พัฒนาระบบ
สามารถเห็นถึงชุดทางเลือก (Options) ต่างๆ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  ซึ่งผู้พัฒนาจะต้องเลือกสรรชุด
ทางเลือกที่มีลักษณะคุ้มค่า (Optimal) มากที่สุด กล่าวคือเป็นทางเลือกที่มีการลงทุนน้อยที่สุด ในขณะที่ให้
ผลลัพธ์ที่เมืองต้องการอย่างครบถ้วน  

เมื่อส าเร็จขั้นตอนนี้สิ่งที่ผู้พัฒนาจะได้รับคือลักษณะของระบบบริหารจัดการเมือง และชุดทางเลือก
ของการลงทุน (Investment Option) เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมือง   

6.1.4 ลักษณะของระบบปฏิบัติการเมือง 

เราสามารถอธิบายรูปแบบของระบบบริหารจัดการเมืองให้ซ้บซ้อนน้อยที่สุดได้โดยการอธิบายผ่าน 
รูปภาพดังต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ แสดงลักษณะของระบบปฏิบัติการเมือง (City Operation system) 

 
 จากรูปจะสังเกตได้ว่าฐานข้อมูลกลางของเมืองแบบบูรณาการ (City Data Base) ถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของระบบบริหารจัดการเมือง ซึ่งเป็นหน่วย (Unit) ของระบบที่จัดเก็บข้อมูลดิบที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงานภายในองค์กรบริหารจัดการเมือง และยังเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจาก
การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรบริหารจัดการเมือง โดยที่การด าเนินการกับข้อมูล ได้แก่ การป้อน
ข้อมูลดิบที่เก็บจากหน่วยงานต่างๆ เช่นข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลนักเรียน และจัดเก็บโยระบบอัตโนมัติ เช่นกล้อง
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วงจรปิด เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณรถ ฯลฯ , การส่งผ่านสารสนเทศไปสู่หน่วยงานอ่ืนที่ต้องการน าสารสนเทศ
ไปใช้ , การดึงข้อมูลดิบจากฐานข้อมูลไปใช้งานเพ่ือสร้างสารสนเทศ หรือน าไปประกอบการวางแผนด าเนินงาน
ของหน่วยงานภายในองค์กรบริหารจัดการเมือง กระท าผ่านระบบโปรแกรมประยุกต์ที่พยายามยึดเอา
โปรแกรมเดิมที่บุคลากรภายในหน่วยงานเคยใช้งานเป็นหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบระบบ
เทคโนโลยีทีเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน (User Friendly) มากที่สุด โดยท าการออกแบบระบบการดึงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล (API) เข้าสู่ระบบการท างานของโปรแกรมประยุกต์นั้นๆ เพ่ือเชื่อมต่อการท างานของโปรแกรม
ประยุกต์หลายๆ โปรแกรมเข้าด้วยกันโดยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนหน้าจอแสดงผล และระบบการท างานเดิมที่
ผู้ใช้งานระบบคุ้นเคย  
 การท างานของระบบปฏิบัติการมีโครงสร้างการท างานหลักคือการเชื่อมต่อโปรแกรมประยุกต์หลายๆ 
ชนิดที่ผู้ใช้งานระบบใช้งานไว้ด้วยกัน โดยมีการดึงข้อมูลดิบที่จ าเป็นจากแหล่งเดียวกันคือฐานข้อมูลกลางของ
เมือง (City Data base) โดยใช้ระบบการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (API) ระบบบริหารจัดการรูปแบบนี้จึงเป็น
การเชื่อมโยงการท างานจากฐานของภารกิจหน้าที่ของเมืองผ่านการท างานของผู้ใช้งานระบบโดยใช้ โปรแกรม
ประยุกต์ของหน่วยงานต้นสังกัดเข้ากับระบบปฏิบัติการกลาง (Main OS) โดยทุกๆ โปรแกรมประยุกต์จะเชื่อม
เข้ากับระบบบริหารจัดการกลางนี้ทั้งหมด การประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน เช่น การแบ่งปัน
ข้อมูลที่จ าเป็นให้กับหน่วยงานอ่ืน และการลดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บข้อมูล จึงสามารถท าได้ผ่านการ
บริหารจัดการระบบบริหารจัดการกลาง (Main OS Maitenance) การบริหารจัดการแบบนี้มีข้อได้เปรียบที่
ส าคัญ 4 ประการคือ 
 1. ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานแบบบูรณาการ เนื่องจากรูปแบบของระบบบริหารจัดการเมืองที่
เอ้ืออ านวยกับการท างานแบบประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรบริหารเมือง โดยตัวของมันเอง 
 2. ช่วยลดขั้นตอนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากการประสานงานเพ่ือการขอข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป เนื่องจากข้อมูล และสารสนเทศที่ได้จากการด าเนินการตาม
ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานจะถูกจัดเก็บเข้าฐานข้อมูลของระบบบริหารจัดการกลาง ส่งผลให้หากหน่วยงาน
อ่ืนต้องการข้อมูลเหล่านั้นเพื่อใช้ปฏิบัติงาน ก็จะสามารถดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาจากระบบปฏิบัติการกลางได้
โดยตรง  
 3. ช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และการขัดแย้งกันเองของข้อมูล ระบบปฏิบัติการเมืองที่ดี
จ าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ดีเป็นหัวใจส าคัญ ด้วยเหตุนี้การยกระดับสมรรถนะของระบบฐานข้อมูลเมืองใน
กรณีท่ีเมืองมีการปรับใช้ระบบฐานข้อมูลอยู่แล้ว หรือการออกแบบระบบฐานข้อมูลใหม่ ให้มีคุณลักษณะการใช้
งาน (Feature) ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง และความซ้ าซ้อนของข้อมูล ตลอดจนมีวงรอบการปรับปรุง
ข้อมูลในฐานข้อมูลที่เหมาะสมจึงมีความส าคัญ  
 4. สะดวกต่อการขยายขอบข่ายการใช้งานระบบเมื่อเมืองมีภารกิจหน้าที่เพ่ิมขึ้น จากที่ในปัจจุบัน
ภารกิจหน้าที่หลายประการด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่เคยอยู่นอกขอบข่ายอ านาจหน้าที่ขององค์กรบริหาร
จัดการเมือง มีแนวโน้มที่จะได้รับการถ่ายโอนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรอบภารกิจหน้าที่ของเมือง ส่งผลให้
เมืองมีแนวโน้มที่จะเกิดหน่วยงาน หรือส่วนงานที่รับผิดชอบภารกิจหน้าที่ ใหม่ๆ เหล่านี้  ด้วยเหตุนี้
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ระบบปฏิบัติการที่เหมาะสมจึงควรออกแบบให้สะดวกต่อการเพ่ิมส่วนขยายการท างาน (Extension) ในระยะ
ยาว ซึ่งระบบปฏิบัติการเมืองที่ทางผู้วิจัยเสนอ มีลักษณะที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว เนื่องจากโครงสร้าง
ของระบบปฏิบัติการนั้นเป็นระบบการดึงข้อมูล และส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการกลาง โดยที่ไม่ได้ไป
ก าหนดโปรแกรมประยุกต์ที่ท างานโดยรอบระบบปฏิบัติการกลางให้มีรูปแบบตายตัว ด้วยเหตุนี้เมื่อมีภารกิจ
หน้าที่ใหม่ที่เมืองจะต้องรับผิดชอบ สิ่งที่ต้องด าเนินการในการเพ่ิมส่วนขยายการท างานก็เพียงแค่พัฒนาส่วน
เชื่อมต่อเ พ่ือการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (API) เชื่อมต่อระบบการท างานของภารกิจใหม่ เข้ากับ
ระบบปฏิบัติการกลางเท่านั้น  
     

6.2 ยุทธศาสตร์พ้ืนฐาน 5 ประการสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 

จากการศึกษาผ่านการลงพื้นที่ส ารวจ การศึกษาผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีของเมืองหลักทั้ง 8 กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีประเด็นยุทธศาสตร์พ้ืนฐานร่วมกันที่จ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาจึงจะสามารถบรรลุผลสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ และโครงข่ายสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลงทุนเพ่ือการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และโครงข่ายการเชื่ อมต่อด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับโครงสร้างการด าเนินงาน และสมรรถนะองค์กรบริหารจัดการเมืองสู่การ 
เป็นองค์กรอัจฉริยะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การยกระดับการบริการสาธารณะและสมรรถนะองค์กรของเทศบาลนอกท่ีตั้ง  
และการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การยกระดับมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ 

 
โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญ และกลยุทธ์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

6.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ และโครงข่ายสารสนเทศ 

แนวคิดพื้นฐาน 
จากแนวคิดพ้ืนฐานด้านการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ให้ความส าคัญกับ

ข้อมูลในฐานะทรัพยากรที่มีค่าอย่างมากในฐานะรากฐานที่ส าคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ( Policy 
Decision making) และการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการ (Management Decision making) ได้อย่างแม่นย า 
และลดอิทธิพลของความผิดพลาดจากการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลของผู้ตัดสินใจ (Less Human Error) 
นอกจากนี้ข้อมูลยังมีประโยชน์อย่างมากในกระบวนการบริหารจัดการเมืองตามวงรอบ (City routine 
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administration – Management Process) ซึ่งความส าคัญของข้อมูลในกระบวนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
เช่นนี้ สอดคล้องกับข้อมูลได้ได้จากการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการด้านการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภายในเทศบาล ที่ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และ
สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติมีความส าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ระบบฐานข้อมูลและระบบ
บริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยังเป็นรากฐานส าคัญของการวางระบบเทคโนโลยี เพ่ือการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์อื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ  

 
กลยุทธ์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือสร้างระบบฐานข้อมูลของเมืองที่มีลักษณะการใช้งานแบบบูรณาการ 
2) เพ่ือพัฒนาระบบการได้มาซึ่งข้อมูล (Data Collection method) โดยใช้ระบบอัตโนมัติ เพ่ือการ

เข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
3) เพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และการบริหารบนพ้ืนฐานของข้อมูล (Data Driven 

Management & Decision Support System) 
 

6.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายการเชื่อมต่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวคิดพื้นฐาน 
การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานนั้นสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ส ารวจพบจากการส ารวจพ้ืนที่

ภาคสนามโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้ระบบเทคโนโลยี และใช้ระบบบริหารจัดการและ
สนับสนุนการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล (Data Driven Management & Decision Making Support 
System) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ และการซ่อมบ ารุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน อีกด้านหนึ่งคือการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
กล่าวคือการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
หากปราศจากการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมต่อข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กลยุทธ์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์   

1) เพ่ือยกระดับคุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และระบบสาธารณูปโภค 
2) เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยี 
3) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ และการซ่อมบ ารุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี 

และใช้ระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล 
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6.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การปรับโครงสร้างการด าเนินงาน และสมรรถนะองค์กรบริหารจัดการเมืองสู่
การเป็นองค์กรอัจฉริยะ 

แนวคิดพื้นฐาน 
ประเด็นด้านการยกระดับสมรรถนะองค์กร และการปรับโครงสร้างการด าเนินงานจากที่แต่เดิมมี

ลักษณะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตาม ส านัก/กอง มาสู่ระบบการด าเนินงานแบบใหม่ที่มีลักษณะบูรณาการนั้น
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่พบจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลกับหน่วยงานภายในขององค์กรบริหารจัดการเมือง 
ซึ่งการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ในข้อนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพขององค์กรบริหารจัดการเมือง
ในการจัดการกับภารกิจหน้าที่ที่มีขอบข่ายความรับผิดชอบคาบเกี่ยวกับระหว่างหลายๆ ส านัก/กอง 

 
กลยุทธ์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือยกระดับสมรรถนะ และขีดความสามารถขององค์กรในสังกัดเทศบาล 
2) เพ่ือการปรับโครงสร้างการด าเนินงานจากที่แต่เดิมมีลักษณะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตาม ส านักกอง มาสู่

ระบบการด าเนินงานแบบใหม่ที่มีลักษณะบูรณาการเพ่ือรับมือภารกิจหน้าที่ที่มีขอบข่ายความ
รับผิดชอบคาบเก่ียวกับระหว่างหลายๆ ส านัก/กอง 

3) เพ่ือพัฒนาองค์กรเฉพาะที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการผลักดันการพัฒนาตามแนวทางเมือง
อัจฉริยะ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานอื่น 

 

6.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4: การยกระดับการบริการสาธารณะและสมรรถนะองค์กรของเทศบาลนอกที่ตั้ง
และการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนาม 

แนวคิดพื้นฐาน 
จากฐานคิดที่ว่าการให้บริการสาธารณะที่ดีนั้นควรที่จะต้องมุ่งเน้นการจัดบริการให้ประชาชนสามารถ

ใช้บริการได้สะดวกที่สุด การกระจายการจัดบริการสาธารณะลงสู่พ้ืนที่เพ่ือความสะดวกของประชาชนจึงเป็น
ทางเลือกที่น่าสนใจ นอกจากนี้การด าเนินงานของเมืองในบางภารกิจหน้าที่เองก็มีความจ าเป็นที่จะต้อง
กระจายการให้บริการจากหน่วยปฏิบัติการในที่ตั้ง ไปยังหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ และหน่วยปฏิบัติการ
ภาคสนาม 

ด้วยเหตุนี้การยกระดับขีดความสามารถให้กับหน่วยปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง หน่วยบริการประชาชนใพ้ืนที่ 
และหน่วยปฏิบัติการภาคสนามทั้งในมิติด้านขีดความสามารถการด าเนินงาน และขีดความสามารถด้านการ
ประสานงานกับหน่วยงานในที่ตั้งจึงมีความส าคัญและน ามาสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อนี้ ซึ่งการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับขีดความสามารถด้านการด าเนินงาน และขีดความสามารถด้านการ
ประสานงานกับหน่วยงานในที่ตั้งถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่น่าสนใจและสอดประสานกับแนวทางการพัฒนา
เทศบาลนครนนทบุรีสู่เมืองอัจฉริยะ 
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กลยุทธ์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้กับหน่วยปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง หน่วยบริการประชาชนในพ้ืนที่                  
และหน่วยปฏิบัติการภาคสนาม ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครนนทบุรี 

2) เ พ่ื อ พัฒนาร ะบบ เทค โน โ ลยี ส าห รั บ ยกร ะดั บ ขี ด ค ว ามส ามา รถด้ า นก า รด า เ นิ น ง าน                                      
และขีดความสามารถด้านการประสานงาน 

 

6.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การยกระดับมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ 

แนวคิดพื้นฐาน 
การยกระดับมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะโดยการปรับใช้ ระบบเทคโนโลยีอาทิ ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจและการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูล (Data Driven Management & Decision Making 
Support System) เป็นแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อต าแหน่งหน้าที่ของเมือง (City Position) 
ในฐานะเมืองปริมณฑล ของเทศบาลนครนนทบุรี และสอดคล้องกับการส ารวจสภาพปัญหา – ความต้องการ
ของประชาชนที่ระบุว่าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครนนทบุรีสมควรได้รับการยกระดับเพ่ือความ
ครอบคลุม และลดการตกหล่นของการจัดบริการสาธารณะ 

 
กลยุทธ์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 
2) เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีส าหรับน าไปปรับใช้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ 

 

บทที ่7  
รายการตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นสู่เมือง

อัจฉริยะอย่างยั่งยืน 

7.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการก าหนดตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดหลักของการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ (Key Process Indicator : KPI) ถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญด้านการบริหารจัดการ และการออกแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการระบุว่าวัตถุประสงค์ของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้รับการตอบสนองหรือไม่ จากลักษณะความส าคัญของตัวชี้วัดฯ เช่น นี้การก าหนด
ตัวชี้วัดให้ถูกต้องตามหลักวิธีวิทยา และสามารถสะท้อนความส าเร็จของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
 หลักการที่ส าคัญในการก าหนดตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้อยู่บนพ้ืนฐานของหลักการพัฒนา
ตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ซึ่งมีรากฐานอยู่บนเป้าประสงค์หลัก 4 ประการคือ 
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1.) การยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมือง และการบริการสาธารณะ กล่าวคือมุ่งเน้น
การลดทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินงาน , ก าลังคนที่ต้องใช้ในการ
ด าเนินงาน, ระยะเวลาในการด าเนินงาน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การปรับใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือลดทรัพยากร
ต้นทนุในการด าเนินงาน จึงเป็นหนึ่งในแก่นแกนของแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 

2.) การยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิผลของการบริหารจัดการเมือง และการบริการ
สาธารณะ นอกจากประโยชน์ด้านการยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการเมือง และการบริการ
สาธารณะแล้ว การปรับใช้ระบบเทคโนโลยียังมุ่งประโยชน์ในด้านการยกระดับประสิทธิผล และเพ่ิมระดับขีด
ความสามารถของเมืองและองค์การบริหารจัดการเมืองเพ่ือเพ่ิมโอกาสใหม่ๆ ของการพัฒนา การยกระดับขีด
ความสามารถและประสิทธิผลจึงเป็นหนึ่งในแก่นแกนของแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 

3.) การประสานโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ และการจัดบริการสาธารณะ เข้ากับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากสังเกตในนิยามของการพัฒนาตามแนวทาง
เมืองอัจฉริยะที่หน่วยงานด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการหลายหน่วยงานได้ให้ค าจ ากัดความไว้จะเห็ น
ว่าการประสานประสานโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพตลอดจนระบบการให้บริการสาธารณะ เข้ากับ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแปรส าคัญที่จะน ามาสู่
ผลลัพธ์ในข้อ 1 และ 2 ด้วยเหตุนี้การที่เมืองได้รับสิทธิ์ในการถือครองเป็นเจ้าของ หรือ มีสิทธิ์ในการปรับใช้
ระบบเทคโนโลยี และ / หรือโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการ
ปรับใช้ระบบเทคโนโลยี และ / หรือโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นส่วนส าคัญ และเป็นแก่นแกนของแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเมือง
อัจฉริยะ 

4.) การยกระดับศักยภาพ และขีดความสามารถของทุนมนุษย์ หากยึดตามค าอธิบายการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะจะเห็นได้ว่าในท้ายที่สุดแล้ว แม้ระบบเทคโนโลยี และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน
เทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะ แต่หากปราศจากการพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ในฐานะผู้ปรับใช้ระบบ
เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจ และคุ้นชินกับการใช้ระบบเทคโนโลยี ก็อาจท าให้การ
พัฒนาเกิดการหยุดชะงัก หรือไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยเหตุนี้การยกระดับศักยภาพ และขีด
ความสามารถของทุนมนุษย์ให้มีความคุ้นชินกับการปรับใช้ระบบเทคโนโลยี ตลอดจนมีความสนใจพลวัตรความ
เปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีจึงเป็นอีกหนึ่งแก่นแกนที่ส าคัญของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 
ทั้งนี้ค าว่าทุนมนุษย์นั้นหาใช่เพียงแค่บุคลากรขององค์การบริหารจัดการเมือง หรือองค์กรภาครัฐเพียงอย่าง
เดียว แต่ยังมีความหมายรวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในพ้ืนที่ของเมือง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจห้าง
ร้าน , พ่อค้าประชาชน , สถาบันการศึกษา – วิจัยและพัฒนา และภาคประชาสังคม 
 การก าหนดตัวชี้วัดของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจึงอยู่บนรากฐานของการพยายาม
สะท้อนภาพระดับผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามแก่นแกนของการเป็นเมืองอัจฉริยะทั้ง 4 ประการข้างต้น 
อย่างเป็นรูปธรรม 
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7.2 ตัวชี้วัดในกลุ่มของการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานของเมือง (City Objective 
Outcome) และตัวชี้วัดในกลุ่มของกระบวนการด าเนินการขององค์กรบริหารจัด
การเมือง (City Organization working Process & Protocol) 

 
การปรับใช้ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ จ าเป็นต้องน าไปปรับใช้กับ 

การประเมิน 2 ด้าน คือ การประเมินในประเด็นด้านการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของเมือง และ การประเมิน
ในประเด็นด้านกระบวนการด าเนินงานขององค์กรบริหารจัดการเมือง กล่าวโดยสรุปคือ จ าเป็นจะต้องท าการ
ประเมินทั้งในส่วนของผลลัพธ์ของการด าเนินงานของเมือง ได้แก่ระบบบริการสาธารณะที่เมืองจัดให้ประชาชน 
โครงการต่างๆ ที่เมืองเป็นผู้ด าเนินการ และระบบสาธารณูปโภคท่ีเมืองจัดการ ในขณะเดียวกันก็จะต้องม าการ
ประเมินในส่วนของกระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเมืองผ่านการประเมินองค์กร เพ่ือวัดว่า
กระบวนการท างานขององค์กรบริหารจัดการเมืองมีลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะการท างานที่คาดหมาย
หรือไม่ เนื่องจากการปฏิบัติงานตามลักษณะการท างานที่คาดหมายนั้นมีแนวโน้มสูงที่จะท าให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพ อันจะน ามาสู่ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ตั วชี้วัดของการพัฒนา
เมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะจึงประกอบด้วย 2 กลุ่มตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

7.2.1 ตัวชี้วัดในกลุ่มของการบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติงานของเมือง (City Objective Outcome) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตัวช้ีวัด 
 ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ออกแบบขึ้นเพ่ือปรับใช้กับการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของเมืองในแง่มุม
ของภารกิจหน้าที่ที่เมืองจะต้องปฏิบัติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการประเมินผลการด าเนินงานของเมือง ได้แก่ 
โครงการที่เมืองด าเนินการตามวงรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ บริการสาธารณะที่จัดให้กับประชาชน ระบบ
สาธารณูปโภคที่เมืองเป็นผู้บริหารจัดการ โดยอาจแบ่งสิ่ งที่ต้องประเมินตามขอบข่ายภารกิจของเมืองซึ่งจะ
สัมพันธ์กับการแบ่งขอบข่ายภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยภายในบริหารจัดการเมืองในระดับส านัก กอง 
หรือส่วนงาน ซึ่งจะประกอบด้วย 
 -ภารกิจหน้าที่ด้านการให้บริการประชาชนในส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 -ภารกิจหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัย และบรรเทาสาธารณภัย 
 -ภารกิจหน้าที่ด้านการจัดการการจราจร และขนส่งมวลชน 
 -ภารกิจหน้าที่ด้านการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการก าจัดขยะ 
 -ภารกิจหน้าที่ด้านการโยธาและผังเมือง 
 -ภารกิจหน้าที่ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการแพทย์ 
 -ภารกิจหน้าที่ด้านการจัดการศึกษา 
 -ภารกิจหน้าที่ด้านสวัสดิการชุมชน และการบริหารจัดการชุมชน 
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 -ภารกิจหน้าที่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม 
 โดยการประเมินการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ จะมุ่งหยิบยกเอาโครงการ และบริการที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ โครงการยกระดับสมรรถนะการให้บริการจัดเก็บขยะ
โดยใช้ระบบ GPS , โครงการป้ายจราจร และแอพพลิเคชั่นแจ้งข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ เป็นต้น เป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลผ่านการปรับใช้ตัวชี้วัด 
 

7.2.2 ตัวชี้ วัดในกลุ่มของกระบวนการด าเนินการขององค์กรบริหารจัดการเมือง  (City 
Organization working Process & Protocol) 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ออกแบบขึ้นเพ่ือปรับใช้กับการวัดและประเมินผลการด าเนินงานของเมืองในมุม
ของกระบวนการด าเนินงาน หรือกล่าวอย่างง่ายคือวิธีการเพื่อให้เมืองได้มาซึ่งผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
โดยมิติที่ควรให้ความส าคัญในกระบวนการประเมินผ่านการปรับใช้ตัวชี้วัดด้านการด าเนินงานขององค์กร
บริหารจัดการเมืองประกอบด้วย 
 -การจัดอัตราก าลังของบุคลากร 
 -การจัดโครงสร้างองค์กร 
 -วัฒนธรรมองค์กร 
 -การประสานการด าเนินงานของหน่วยงานย่อยภายในองค์กร 
 โดยการประเมินจะท าการศึกษาเปรียบเทียบสภาพจริงของกระบวนการด าเนินงาน (Existing) กับ
ลักษณะของกระบวนการด าเนินงานที่คาดหมาย โดยยึดหลักการส าคัญคือ เป็นกระบวนการด าเนินงานที่
มุ่งหวังให้เกิดการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กร เพื่อลดสภาวะการ
ด าเนินงานที่แยกออกเป็นส่วนๆ ระหว่างหน่วยงานย่อยภายในองค์กรบริหารจัดการเมือง ซึ่งเป็นลักษณะ
การด าเนินงานที่คาดหมายขององค์กรบริหารจัดการเมือง เนื่องจากการด าเนินงานในลักษณะนี้มีแนวโน้ม
สูงที่จะน ามาซึ่งการสลายข้อจ ากัดของการด าเนินงานของเมืองในภารกิจที่มีขอบข่ายคาบเกี่ยวกับหลาย
ส านักกอง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีแนวโน้มพบเจอสูงขึ้นในบริบทความท้าทายของเมืองภายใต้ภูมิทัศน์ดิจิตอล 
(Digital Landscape) และสภาพปัญหาในปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  
 

7.3 ตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านประสิทธิผล 

 

7.3.1 ตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิภาพ 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมิติด้านประสิทธิภาพของตัวช้ีวัด 
การยกระดับประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในแก่นแกนส าคัญของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ  
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ด้วยเหตุนี้กลุ่มตัวชี้วัดที่ส าคัญกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มตัวชี้วัดด้านการวัดระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน และการ
ให้บริการสาธารณะของเทศบาล โดยสังเกตจาก 3 ทรัพยากรที่ส าคัญของการด าเนินงานคือ ทรัพยากรด้านตัว
เงิน (งบประมาณ – ค่าใช้จ่ายด าเนินการ) , ทรัพยากรด้านก าลังคน และทรัพยากรด้านระยะเวลาโดยเฉลี่ยใน
การด าเนินงาน   
 

ประเด็นที่พึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับมิติด้านประสิทธิภาพ 

- ค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินงานลดลง 
- อัตราก าลังคนที่ต้องใช้ในการด าเนินงานลดลง 
- ขั้นตอนการด าเนินการลดลง 
- ความซ้ าซ้อนในขั้นตอนการด าเนินการลดลง 
- ระยะเวลาในการให้บริการต่อผู้รับบริการ 1 ราย โดยเฉลี่ยลดลง 
- ระยะเวลาในการปฏิบัติการต่อ 1 ภารกิจ โดยเฉลี่ยลดลง 

 

7.3.2 ตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิผล 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับมิติด้านประสิทธิผลตัวช้ีวัด 

นอกจากการยกระดับประสิทธิภาพแล้ว การยกระดับประสิทธิผลเองก็เป็นแก่นแกนที่ส าคัญ 
ของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะประการหนึ่งด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้กลุ่มตัวชี้วัดที่ส าคัญอีกกลุ่มหนึ่ง
คือกลุ่มตัวชี้วัดด้านการวัดระดับประสิทธิผล โดยอาจวัดได้จาก 2 มิติคือ มิติของผู้ให้บริการโดยดูจากความ
ครอบคลุม และคุณภาพของการปฏิบัติงาน 
 

ประเด็นที่พึงให้ความส าคัญเกี่ยวกับมิติด้านประสิทธิผล 

- เกิดการบริการประเภทใหม่ 
- เกิดการท างานแบบบูรณาการ 
- เกิดการท างานแบบที่สลายข้อจ ากัดจากการท างานตามขอบข่ายหน้าที่ของส านัก/กอง และส่วนงาน 
- ความครอบคลุมของการให้บริการเพ่ิมข้ึน 
- คุณภาพของการให้บริการเพ่ิมข้ึน 
- ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการเพ่ิมข้ึน 
- อัตราการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนเพิ่มขึ้น 
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7.4 ตารางสรุปตัวชี้วัด 

 มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านประสิทธิผล 

กลุ่มตัวชี้วัดด้านการบรรลุเป้าหมาย
การปฏิบัติงานของเมือง 

ค าอธิบาย 
>ใช้วัดว่าบริการสาธารณะ 
และระบบสาธารณูปโภคของ
เมืองที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนยุทธศาสตร์ช่วยยกระดับ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ก า ร
ปฏิบัติงานของเมืองหรือไม่ 

ค าอธิบาย 
>ใช้วัดว่าบริการสาธารณะ และ
ระบบสาธารณูปโภคของเมืองที่
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ต า ม แ ผ น
ยุทธศาสตร์มีระดับคุณภาพของ
การให้บริการที่สูงขึ้น , การเข้าถึง
การให้บริการสะดวกขึ้นหรือไม่ 

รายการตัวชี้วัด 
-ค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินงาน
ลดลง 
-อัตราก าลังคนที่ต้องใช้ใน
การด าเนินงานลดลง 
-ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร
ด าเนินงานลดลง 

รายการตัวชี้วัด 
-เกิดการบริการประเภทใหม่ 
-คุณภาพของการให้บริการเพ่ิมข้ึน 
-ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ประชาชนต่อการให้บริการเพ่ิมข้ึน 
-อัตราการเข้าถึงบริการสาธารณะ
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

กลุ่มตัวชี้วัดด้านกระบวนการ
ด าเนินการขององค์กรบริหารจัด

การเมือง 

ค าอธิบาย 
>ใ ช้ วั ด ว่ า ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฎิบัติงานขององค์กรบริหาร
จั ดก าร เ มือ งที่ ไ ด้ รั บ กา ร
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
ช่วยยกระดับประสิทธิภาพ
ก า ร ท า ง า น ข อ ง ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง อ ง ค์ ก ร
บริหารจัดการเมืองหรือไม่ 

ค าอธิบาย 
>ใช้วัดว่ากระบวนการปฎิบัติงาน
ขององค์กรบริหารจัดการเมืองที่
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า ต า ม แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ น า ม า สู่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการ
ท างานภายในองค์กรสู่การท างาน
แ บ บ บู ร ณ า ก า ร  แ ล ะ ส ล า ย
ข้อจ ากัดจากการท างานตาม
ขอบข่ายหน้าที่ของส านัก/กอง 
และส่วนงานหรือไม่ 

รายการตัวชี้วัด 
-ขั้นตอนการด าเนินการลดลง 
-ความซ้ าซ้อนในขั้นตอนการ
ด าเนินการลดลง 
-ระยะเวลาในการให้บริการ

รายการตัวชี้วัด 
-เกิดการท างานแบบบูรณาการ 
-เ กิ ด ก า รท า ง านแบบที่ ส ล า ย
ข้ อจ า กั ด จากการท า งานตาม
ขอบข่ายหน้าที่ของส านัก/กอง 
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ต่อผู้รับบริการ 1 ราย โดย
เฉลี่ยลดลง 
-ระยะเวลาในการปฏิบัติการ
ต่อ 1 ภารกิจ โดยเฉลี่ยลดลง 

และส่วนงาน 

 

บทที ่8  
สรุปผลการวิจัยและข้อสเนอแนะเชงินโยบาย 

8.1 สรุปข้อค้นพบจากการวิจัย 

8.1.1 ความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครง 

การเก่ียวกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ 
 ผลจากการด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ผ่านกระบวนการที่ผู้วิจัย และคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบบริหารจัดการเมือง และระบบเทคโลยีเข้าไปร่วมในกระบวนการจัดท าแผน
และการออกแบบแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะทั้งในกรณีของเมืองหลัก และเมืองคู่ขนานพบว่าประเด็นด้านความเข้าใจของ
ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะมีแนวโน้มที่เปลี่ยนไปอย่างมี
นัยส าคัญซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ 
 ในช่วงก่อนเข้าร่วมโครงการ ความเข้าใจเรื่องเมืองอัจฉริยะของผู้บริหาร และบุคลากรของท้องถิ่นที่
เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับเมืองอัจฉรืยะ โดยมากจะเข้าใจว่าเมืองอัจฉริยะเป็นประเด็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความเกี่ยวข้องเป็นส าคัญ กล่าวคือมีชุดความคิดที่ว่าการพัฒนาสู่เมือง
อัจฉริยะคือการติดตั้งอุปกรณ์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศลงในพ้ืนที่ของเมือง โดยยึดเอาการครอบครอง
ระบบทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทหรือความทันสมัยของระบบเทคโนโลยี และความครอบคลุมพ้ืนที่ของการ
ติดตั้ง เป็นตัวชี้วัดหลักในการชี้วัดระดับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งหากพิจารณาตามหลักการพัฒนา
ตามแนวทางเมืองอัจฉริยะที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ต้ องเริ่มต้นจากการท า
ความเข้าใจสภาพปัญหาและเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ และความต้องการของประชาชน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างรอบด้านน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้อง จากนั้นจึงด าเนินการ
คัดเลือก และลงทุนติดตั้งระบบเทคโนโลยีให้ช่ยตอบโจทย์ความต้องการของเมือง จะเห็นได้ว่าแนวทางการ
พัฒนาแบบที่เน้นติดตั้งระบบเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ค านึงถึงความต้องการ และประเด็น
ยุทธศาสตร์การพ ฒนาที่เหมาะสม ไม่สอดคล้องกับหลักการ และไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเจตนารมณ์
ของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 
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 อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ภายหลังการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และผ่านการให้ค าปรึกษาในกระบวนการจัดท าแผน และการ
ลงทุนด้านการพัฒนาหลายครั้งโดยคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษา มีแนวความเข้าใจที่เปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้น โดยใน
ปัจจุบันเมืองที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยในกรณีของเมืองหลัก ได้แก่ 
 เทศบาลนครขอนแก่น 
 เทศบาลนครนนทบุรี 
 เทศบาลนครภูเก็ต 
 เทศบาลนครอุดรธานี 
 เทศบาลนครยะลา 
 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 เทศบาลเมืองล าพูน 
 และเทศบาลเมืองแสนสุข 
 โดยเมืองหลักในแต่ละเมืองมีพัฒนาการที่น่าสนใจร่วมกันคือแทบทุกเมืองเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับ
การศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ
เป็นการเฉพาะ เนื่องจากทุกเมืองต่างเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาที่ควรจะต้องมีกระบวนการพัฒนา
สอดคล้องกันในแต่ละมิติการพัฒนาทั้งในส่วนของเครื่องมือการบริหารที่ใช้ ระบบเทคโนโลยี ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่รองรับ และโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม  
 นอกจากนี้เมืองที่เข้าร่วมโครงการยังมีพัฒนาการด้านความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของข้อมูลใน
ฐานะทรัพยากรส าคัญทั้งต่อกระบวนการบริหารจัดการ การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการด าเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ การให้บริการข้อมูลกับประชาชนโดยตรง ไปจนถึงการให้ข้อมูล
สนับสนุนภาคธุรกิจเอกชนเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้จึงพบว่าประเด็นการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลแบบบูรณาการของเมือง และการยกระดับสมรรถนะฐานข้อมูลให้รองรับกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) เช่น ข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิด ข้อมูลจากอุปกรณืจับต าแหน่ง ข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศ 
(GIS) ถูกบรรจุเอาไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะของแทบจะทุกเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีของเมืองหลัก  
 ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการในฐานะเมืองคู่ขนานเองก็มีแนวโน้มพัฒนาการที่น่า
พึงพอใจตามสภาพความพร้อมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแม้หลายกรณีจะยังไม่มีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะอย่างเป็นรูปธรรม แต่จากการตอบรับในกะบวนการศึกษาวิจัยเชิง
ปฏิบัติการพบว่ามีแนวโน้มความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกับกรณีของเมืองหลัก คือมีแนวโน้มที่จะเข้าใจการ
พัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองอัจฉริยะที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบนพ้ืนฐานของพ้ืนที่ ซึ่งแป็นการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
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 แนวโน้มพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างเช่นนี้ผู้วิจัยเห็นว่ามีส่วนส าคัญกับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะในบริบทการเมืองไทยโดยภาพรวมไปในทางที่พึงประสงค์ เนื่องจากเหตุผลส าคัญอย่าง
น้อย 3 ประการคือ 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม และการ
ถอดบทเรียนจากการพัฒนายังช่วยให้เห็นรูปแบบร่วมกันทั้งในแนวทางการพัฒนา สภาพปัญหา และความ
เสี่ยงที่จะต้องเผชิญในระหว่างและภายหลังกระบวนการพัฒนา ซึ่งผลจากการถอดบทเรียนนี้จะช่วยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่มีความประสงค์จะพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะมีแนวทางการพัฒนา และ
ตัวอย่างกรณีศึกษาเ พ่ือเรียนรู้ จากบทเรียนด้านความส าเร็จและสภาพปัญหาที่จะต้องรับมือใน
กระบวนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ 
 2. การพัฒนาบนพื้นฐานของพ้ืนที่ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยให้แนวการพัฒนาเป็น
ที่ยอมรับของประชาชน และผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ส่งผลให้การพัฒนาสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่อง 
และสามารถส่งผลการพัฒนาได้ในระยะยาวจึงถือว่าเป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัมนาอย่างยั่งยืน 
(Sustinable Development) ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ 
 3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นรากฐานของการบริหารจัดการเมืองบนพ้ืนฐานของข้อมูล เป็น
แนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรบริหารจัดการ
ภาครัฐในเชิงพ้ืนที่แทบจะในทุกระดับ นั่นคือเป็นการออกแบบระบบ- เครื่องมือการบริหารจัดการที่สนับสนุน
ให้การตัดสินใจเชิงนโยบาย หรือการตัดสินใจเชิงบริหารจัดการสามารถท าได้อย่างแม่นย ามากยิ่งขึ้น น ามาสู่
การสร้างการตัดสินใจอัจฉริยะ (Smart Decision) ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นกุญแจส าคัญของการบรรลุผลการ
พัฒนาด้านการบริหารกิจการของเมืองอัจฉริยะ (Smart Governance) ซึ่งจุดนี้กลายเป็นกุญแจส าคัญของการ
ออกแบบชุดผลิตภัณฑ์ที่เป็นรากฐานของการบริหารจัดการเมืองที่เรียกว่า ระบบปฏิบัติการเมือง ( City 
Operation system) ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอในฐานะ Platform กลางที่แทบทุกเมืองสามารถน าไปปรับใช้ได้ 
ในขณะเดียวกันก็มีศักยภาพสูงพอที่จะปรับแต่งส่วนเพ่ิมเติมให้มีคุณลักษณะการใช้งาน (Feature) ที่ซับซ้อน 
และครอบคุลมเพียงพอกับความต้องการของเมือง 
   

8.1.2 แนวทางร่วมกันของการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ 

จากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการพบว่าสามารถด าเนินการถอดบทเรียนจากการพัฒนาของกลุ่ม
ตัวอย่างในที่นี้คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองหลักทั้ง 8 กลุ่ม
ตัวอย่าง โดยสามารถสรุปขั้นตอนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะได้ดังต่อไปนี้ 
 

1.) วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อก าหนด และเงื่อนไขของพ้ืนที่  
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ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัย 4 มิติหลักคือ การวิจัยพ้ืนที่ (Area) การวิจัยความต้องการของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (People & Stakeholder) การวิจัยมิติด้านองค์กรบริหารจัดการเมือง (Organization) 
และสุดท้ายการวิจัยระบบเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Technology & Infrastructure) 

2.) ก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย  
 ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา และออกแบบแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

เงื่อนไขของพ้ืนทีท่ี่ทราบจากผลการศึกษาวิจัย ซึ่งส าคัญมากต่อการคัดเลือกเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และการ
ลงทุน 

3.) ตรวจสอบเครื่องมือการบริหารจัดการ – ระบบเทคโนโลยีที่มีอยู่ และคัดเลือกเครื่องมือ – ระบบ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เสริมอย่างเหมาะสม  

 ขั้นถัดมาคือการเลือกเครื่องมือ และระบบเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการท าให้ยุทธศาสตร์บรรลุผล ซึ่งใน
ขั้นแรกคือการตรวจสอบตนเองเสียก่อนว่ามีเครื่องมือ และเทคโนโลยีอะไรอยู่บ้างแล้ว สามารถน าไปใช้อะไรได้
บ้าง จากนั้นจึงตรวจสอบว่าการจะบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ได้นั้นยังขาดเครื่องมือ หรือระบบเทคโนโลยีอะไร
อีกบ้าง เครื่องมือ – ระบบใดมีความส าคัญมากน้อยก่อนหลัง การจะได้มาซึ่งเครื่องมือหรือระบบเทคโนโลยีแต่
ละอย่างต้องท าอย่างไร หากมีวิธีที่จะได้มาซึ่งแต่ละเครื่องมือ - เทคโนโลยี มากกว่า 1 วิธี ควรจะเลือกวิธีใดที่
คุ้มค่าท่ีสุดทั้งในแง่ของต้นทุนระยะสั้น และต้นทุนระยะยาวด้านการซ่อมบ ารุง และการบริหารจัดการ เป็นต้น 

4.) สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพ่ือการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในอนาคต ว่าประกอบด้วยตัวแสดงใดบ้าง พยายามปรับเปลี่ยนท่าทีหรือการแสดงบทบาทของตัวแสดง
เหล่านั้นให้เป็นไปแนวทางที่สอดคล้องกับการพัฒนาให้ได้มากที่สุด  ผ่านการดึงเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนา  

5.) วางแผนการลงทุน และสรรหาผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ และแปรเข้าสู่แผนการปฏิบัติการ 
การน าชุดเครื่องมือ – ระบบเทคโนโลยีลงมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทเงื่อนไข และสภาพปัญหาแต่ละ

จุดๆ ในรายละเอียด และศึกษาถึงแนวโน้มของความเข้ากันได้กับสภาพปัญหาในระดับจุลภาค (Micro) , ความ
คุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการซ่อมบ ารุง – ต้นทุนด าเนินการ กับผลที่ได้รับ (ตัวชี้วัดที่ปรับตัวดีขึ้น) 
ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน และในกรณีที่เป็นประเด็นที่สลับซับซ้อนก็จะต้องค านึงถึงการจัดการสานระหว่าง
ระบบเทคโนโลยีหลายๆ ระบบเข้าด้วยกัน (Integration of Technology & Management systems) ฯลฯ 
เมื่อออกแบบเสร็จสิ้น จึงเริ่มแปรระบบเหล่านั้นเข้าสู่ขั้นตอนของการเขียนโครงการในขั้นตอนการท าแผนและ
เสนองบประมาณของพ้ืนที่ ตามข้ันตอนการบริหารราชการ  

6.) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการในวงรอบ
ถัดไป 

ลงมือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ และด าเนินการวัดและประเมินผลการพัฒนาโดยใช้ตัวชี้วัดที่
สะท้อนการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะที่สะท้อนมิติการวัดและประเมินผลทั้งในมิติของประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในบทที่ 7  
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ขั้นตอนข้างต้นเป็นผลจากการถอดบทเรียนจากการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม
โครงการในฐานะเมืองหลักซ่ึงเมือง หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทาในกระบวนการพัฒนาของตนได้ ว่าในกระบวนการพัฒนานั้นเมืองจะต้องเผชิญกับ
ความท้าทายใดบ้าง เมืองจะต้องรับมือกับตัวแสดงใดบ้างในกระบวนการพัฒนา การศึกษาการถอบทเรียนของ
แต่ละกลุ่มตัวอย่างในรายละเอียดจะยิ่งช่วยให้เมืองที่ต้องการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะเห็นภาพในรายละเอียดว่า
ในบริบทการพัฒนาจริงนั้นเมืองกลุ่มตัวอย่างเผชิญกับสภาพปัญหาและความท้าทายใด เมืองเหล่านั้นรับมือกับ
ความท้าทายเหล่านั้นอย่างไร และสิ่งใดท่ีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เป็นต้น  

 

8.1.3 การพฒันาเมืองอัจฉริยะ โอกาส และความเสี่ยงที่เมืองจะต้องเผชิญ 

จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะนั้นเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์กับเมืองทั้งในมิติ
ของการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของเมือง เป็นแนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามในกระบวนการพัฒนาเองก็มีความท้าทาย และความเสี่ยงที่เมืองจะต้อง
เผชิญ ซึ่งความเสี่ยงในบางกรณีก็เป็นความเสี่ยงโดยทั่วไปที่เมืองจะต้องเผชิญอยู่ในแล้วในกระบวนการพัฒนา
เมืองโดยทั่วไป ในขณะที่ความเสี่ยงบางกรณีก็เป็นความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการพัฒนาในแนวทางการพัฒนา
เทคโนโลยีหรือโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจกล่าวได้โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 
(1) ความเสี่ยงจากบริบทการพัฒนาภายใต้ภูมิทัศน์ดิจิตอล (Digital Land Scape Threats) 
 ความเสี่ยงจากบริบททางเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับโลกซึ่งท าให้ความต้องการของประชาชน และพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการท า
ธุรกรรมของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีดิจิตอลส่งผลกระทบให้ทุกๆ การกระท าเกิดผลเป็นวง
กว้าง และรวดเร็ว น ามาสู่ความเสี่ยงใหม่ๆ เช่น อาชญากรรมดิจิตอล ความเสี่ยงด้านการผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจ ความเสี่ยงปัญหาสังคมที่เกิดจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ประชาชนจากการแทรกตัวเข้ามาของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยปราศจากการก ากับดูแลของรัฐ เป็นต้น 
 
(2) ความเสี่ยงจากผู้ประกอบการ (Service Providers threats) 

การพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ เป็นแนวทางการพัฒนาที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพ่ึงพาอาศัยผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีความรู้
ความช านาญ และมีประสบการณ์ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เข้ามาพัฒนาระบบและติดตั้งเทคโนโลยีซึ่งจะ
ช่วยให้การพัฒนาด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตามในตลาดเทคโนโลยีเองก็มีผู้ให้บริการจ านวนไม่น้อยที่มีลักษณะพฤติกรรมการให้บริการ
ที่ไม่พึงประสงค์เนื่องจากมีแนวโน้มสูงที่การใช้บริการพวกเขาเหล่านั้นจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ขาด
ประสิทธิภาพ หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังมีหลายกรณีที่พบว่าผู้ให้บริการมีความรู้
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ความช านาญด้านการออกแบบและติดตั้งและระบบเทคโนโลยีในมิติด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ด้านการบริหารจัด
การเมือง ท าให้ผู้ประการเหล่านั้นไม่สามารถออกแบบและติตั้งระบบเทคโนโลยีที่เอ้ืออ านวยกับการพัฒนา
เมืองในเชิงภาพรวม และไม่รองรับการปรับใช้กับการบริหารจัดการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน และมี
บริบทการปรับใช้งานจริงที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง 

โดยพฤติกรรมของผู้ประกอบการที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้แก่ 
1. ผู้ประกอบการที่มุ่งขายระบบเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจเงื่อนไขเฉพาะของพ้ืนที่ 
2. ผู้ประกอบการที่มุ่งส่งเสริมให้เมืองเพ่ิมเม็ดเงินลงทุนโดยไม่จ าเป็น 
3. ผู้ประกอบการที่ไม่สนใจบริการหลังการขาย และไม่ให้ความส าคัญกับการถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจด้านเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้งานตามสมควร 
ผู้ประกอบการที่มีพฤติกรรมข้างต้นเป็นกลุ่มที่เมืองที่มีความมุ่งหมายด้านการพัฒนาสู่การเป้นเมือง

อัจฉริยะควรระมัดระวังในการติดต่อท าสัญญาจัดจ้าง หรือตัดสินใจลงทุนร่วมกัน  
  
(3) แนวทางการจัดการความเสี่ยง  
 แม้ความเสี่ยงเหล่านี้จะเป็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่ แต่วิธีการในการรองรับความเสี่ยงก็ยังสามารถใช้
กระบวนการเดิมที่ใช้ได้กับการรับความเสี่ยงโดยทั่วไป เพียงแต่จะมีรายละเอียด และเครื่องมือที่แตกต่าง
ออกไปให้สอดรับกับชนิดของความเสี่ยงที่เผชิญ 
 
 1. รู้เท่าทันความเสี่ยงในภูมิทัศน์ดิจิตอล และเสริมสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถด้านการก ากับ
ดูแลกิจกรรมภายใต้ภูมิทัศน์ดิจิตอล 
 มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่ด้านการ
ก ากับดูแล ซึ่งเป็นภาระหลักที่ส าคัญของเมืองในการลดความเสี่ยงต่อประชาชนในภูมิทัศน์ดิจิตอล และมี
ความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการต่อรอง และรู้เท่าทันพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการใน
ตลาดเทคโนโลยี เพื่อไม่ให้ภาครัฐซึ่งในท่ีนี้คือองค์กรบริหารจัดการเมืองเกิดความเสียเปรียบในการลงทุน 
 2. ถอดบทเรียนการพัฒนาจากกรณีศึกษาท่ีประสบความส าเร็จและปรับใช้ 
 ต้องยอมรับในวงการการพัฒนาเมืองในภูมิทัศน์ดิจิตอลประเทศไทยยังถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่เพ่ิงเริ่ม
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาไม่นานมากนัก การถอดประสบการณ์ความส าเร็จ และการแก้ไขข้อผิดพลาดของ
เมืองต่างๆ หรือ การด าเนินการในระดับประเทศของกรณีศึกษาต่างๆ จะช่วยให้เราสามารถน ามาปรับใช้ และ
ออกแบบมาตรการรองรับได้อย่างเหมาะสม โดยอาจดูตัวอย่างของเมืองที่พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะได้อย่าง
น่าสนใจในตารางกรณีศึกษาท้ายเล่มได้ 
 3. การสร้างหน่วยงานที่มีความคล่องตัว และมีขีดความสามารถในการท างานข้ามขีดจ ากัดด้านภารกิจ
หน้าที่ของหน่วยงาน 
 สภาพปัญหาและความเสี่ยงภายใต้ภูมิทัศน์ดิจิตอลมีแนวโน้มสูงที่จะสัมพันธ์กับขอบข่ายหน้าที่ของ
หลายๆ หน่วยงานในเวลาเดียวกัน ผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านี้เองก็มีความรวดเร็วและรุนแรง ส่งผลให้



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เชิงอรรถ 

โครงการวิจัยถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  

องค์กรที่มีหน้าที่ก ากับดูแล และแก้ไขเยียวยาผลกระทบจากความเสี่ยงในภูมิทัศน์ดิจิตอลก็จะต้องมีการปรับตัว 
ประเด็นด้านความคล่องตัว และการสลายข้อจ ากัดการท างานรูปแบบเดินๆ จากสภาพการท างานที่แยกเป็น
ส่วนๆ ในแต่ละหน่วยงานจึงกลายเป็นประเด็นที่ส าคัญเพ่ือรองรับความเสี่ยง 

8.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาวิจัชเชิงปฏิบัติผู้วิจัยมีความห่วงใย และคิดว่าประเด็นต่อไปนี้เป็นประเด็นที่มีความ
น่าสนใจ และเห็นว่าควรจะได้รับการผลักดันในเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้การพัฒนาประเทศไทยใน
บริบทการพัฒนาในยุคประเทศไทย 4.0 เกิดผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลในท้ายที่สุดคือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่วัดผลได้อย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์ 

 
ประเด็นแรก การสนับสนุนหน่วยงานระดับประเทศด้านการศึกษาวิจัย และพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ 
จากผลการศึกษาพบว่าการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะไม่อาจหลีกเลี่ยงมิติการพัฒนาเครื่องมือการ

บริหารจัดการเมือง และระบบเทคโนโลยีที่ใช้รองรับเครื่องมือดังกล่าวทั้งในมิติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐาน อย่างไรก็ตามหน่วยงานวิจัยและพัฒนาในบริบทการเมืองไทยยังมี
ข้อจ ากัดด้านการมองภูมิทัศน์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ ากัดอยู่ในวงของการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นราย
ระบบเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถมองเชื่อมโยงระหว่างภารกิจของเมืองกับการปรับใช้ระบบ
เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีที่ถูกน าลงไปปรับใช้ในพ้ืนที่ (Deploy) มีลักษณะที่
ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่าการสนับสนุนการวิจัย และการ
พัฒนาด้านเมืองอัจฉริยะโดยมีหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยเป็นการเฉพาะที่พยายามตอบค าถามส าคัญ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการแก้ไขปัญหาของเมืองกับการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีชนิดต่างๆ โดย
ค านึงถึงมิติด้านการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย เป็นประเด็นเชิงนโยบายที่ส าคัญและควรได้รับการ
สนับสนุน 

ประเด็นที่สอง การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเมืองในกระบวนการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะในระดับจังหวัด และระดับชาติ 

จากการศึกษาพบว่าในบางกรณี แนวการพัฒนาระดับพ้ืนที่กับแนวการพัฒนาในรับที่ใหญ่กว่า 
เช่นการพัฒนาระดับจังหวัด หรือการพัฒนาระดับประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่ไม่สอดประสานซึ่งกัน
และกัน เนื่องจากในกระบวนการก าหนดเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาไม่ได้มีกระบวนการ
ด าเนินการที่ประสานงานกัน หรืออาจมีการประสานงานกันในเชิงรูปแบบ แต่ในเชิงเนื้อหาสาระไม่มี
กระบวนการมีส่วนร่วมจากพ้ืนที่ซึ่งควรจะเป้นรากฐานของการก าหนดยุทธศาสตร์ในภาพรวม แผน
ยุทธศาสตร์ ละเป้าหมายการพัฒนาในระดับมหภาคจึงมีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่าในกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ และก าหนดเป้าหมายการพัฒนา
ในระดับจังหวัด และระดับชาติควรที่จะต้องค านึงถึงความเข้ากันได้กับการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และให้
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แนวการพัฒนาระดับพ้ืนที่เป็นรากฐานส่วนหนึ่งของการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัด 
และระดับชาติ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ 

ประเด็นที่สาม  การสนับสนุนโครงการด้านการยกระดับสมรรถนะองค์กร และบุคลากร 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะคือปัจจัยด้านทุน

มนุษย์ หรือปัจจัยด้านการพัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากรภายในองค์กรบริหารจัดการเมือง 
เนื่องจากเป็นหัวใจส าคัญทั้งในฐานะส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการเมือง และผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ
เมือง อย่างไรก็ตามพบว่าโครงการที่ได้รับการให้ความส าคัญในเชิงนโยบายมักเป็นโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีต่อการพัฒนาสู่
เมืองอัจฉริยะ แต่ในความเห็นของผู้วิจัย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เองก็เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ เพ่ือ
ป้องกันสภาพการไม่สมดุลกันระหว่างระดับการพัฒนาเทคโนโลยี และขีดความสามารถของผู้ใช้งาน
เทคโนโลยี และในขณะเดียวกันการพัฒนาสมรรถนะองค์กรให้ท างานอย่างบูรณาการ และสลายค่านิยม
การท างานที่แบ่งเป็นส่วนๆ ตามส่วนงานภายใน (Fragmentation) ยังช่วยยกระดับสมรรถนะของ
ระบบปฏิบัติการเมือง (City Opearation System) อีกด้วย ผู้วิจัยจึงตั้งข้อเสนอแนะว่าควรมีนโยบายที่
ให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องมีประเด็นการยกระดับสมรรถนะ และมีตัวชี้วัดการยกระดับสมรรถนะของ
บุคลากรที่ชัดเจน โดยควรมุ่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีเป็นอันดับแรก 
และพัฒนาขีดความสามารถด้านการประสานการด าเนินงานแบบบูรณาการเป็นล าดับถัดมา 

 

8.3 ข้อจ ากัดที่พบในการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาต่อยอดการวิจัยใน
อนาคต 

 แม้ว่าการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะจะผ่านกระบวนการออกแบบ
การวิจัยอย่างรัดกุมภายใต้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากคณะผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในสาขาวิชาการ
บริหารจัดการเมือง นโยบายสาธารณะ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อย่างไรก็ตามเนื่องจากในสถานการณ์จริง
ของการศึกษาวิจัยพบว่ามีข้อจ ากัดบางประการที่ส่งผลให้องค์ความรู้ ตลอดจนข้อค้นพบของงานศึกษาวิจัยชิ้น
นี้มีข้อจ ากัดในการปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาเมือง และการให้ค าอธิบายเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะ โดยข้อจ ากัดที่คณะผู้วิจัยพบในกระบวนการศึกษาวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
 
8.3.1 ข้อจ ากัดที่พบในการศึกษาวิจัย 
 
1.) ข้อจ ากัดด้านความไม่สอดคล้องกันระหว่างระยะเวลาการศึกษาวิจัย และจ านวนเมืองที่เข้าร่วม
โครงการศึกษาวิจัย 
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 เนื่องจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะในครั้งนี้นับว่าเป็น
โครงการที่ได้รับความสนใจจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศแทบจะในทุกระดับ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ประการส าคัญสองประการหลัก ประการแรกคือหัวข้อของการศึกษาวิจัยเป็นหัวข้อที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการเมืองในมิติท่ีค่อนข้างแปลกใหม่ และยังเป็นมิติการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของรัฐบาลกลางที่มุ่งพัฒนาประเทศสู่การพัฒนา 4.0 เหตุผลอีกประการหนึ่งคือเครือข่ายความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของโครงการศึกษาวิจัยนี้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ การประชาสัมพันธ์โครงการจึงได้รับการตอบรับจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างมาก จากเหตุผลทั้งสองประการ ประกอบกับการที่โครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้ก าหนดจ านวนขั้น
สูงสุด (Maximum) ของเมืองกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ ผลที่ได้รับคือ มีเมืองเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวน
มาก โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการในฐานะเมืองหลัก 8 ราย และ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการในฐานะเมืองคู่ขนาน 9 ราย 
 จากข้อเท็จจริงข้างต้นจะพบว่าการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยอาศัยการลงพ้ืนที่ เ พ่ือ
สังเกตการณ์และเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และการลงทุนพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะใน
พ้ืนที่กลุ่มตัวอย่างที่มีมากถึง 17 ราย ภายในระยะเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเป็นเรื่องที่แทบจะ
เป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์ และถอดบทเรียนจากการพัฒนา
สู่เมืองอัจฉริยะจากกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการในฐานะเมืองหลักเป็นส าคัญ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
โครงการในฐานะเมืองคู่ขนานนั้นทางคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามแต่โอกาสเอ้ืออ านวย และให้
ความส าคัญกับกลุ่มตัวอย่างในฐานะผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกระบวนการถอดบทเรียนการพัฒนาของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการในฐานะเมืองหลัก  
 จากลักษณะข้างต้นส่งผลให้ข้อค้นพบ และองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ให้น้ าหนักการ
อธิบาย และการศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใน
ฐานะเมืองหลักเป็นส าคัญ ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดของการถอดบทเรียนและการสร้างองค์ความรู้ 
 
2.) ข้อจ ากัดด้านความไม่ชัดเจนของความเข้าใจ และแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาตามแนวทางเมือง
อัจฉริยะในบริบททางรัฐศาสตร์ และบริหารรัฐกิจในประเทศไทย 
 แนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ แม้ว่าจะเป็นแนวคิดค่อนข้างชัดเจนในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ในวงการรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาการบริหารจัดการภาครัฐยัง
ถือว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ และยังไม่ได้รับการขัดเกลาในเชิงวิชาการ และแนวคิดทฤษฎีจนเกิดเป็นชุด
แนวคิด (Concept) ที่มีความชัดเจน ด้วยเหตุนี้การท าความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ
ในเชิงชุดค าอธิบายจึงยังมีความคลุมเครือ และมีความแตกต่างหลากหลายของการให้ค าอธิบายในเชิง
รายละเอียด 
 จาเหตุผลข้าต้นส่งผลให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการพัฒนาสู่เมือง
อัจฉริยะยังขาดชุดองค์ความรู้ และชุดค าอธิบายที่ชัดเจน และง่ายต่อการท าความเข้าใจ และความหลากหลาย
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ของการให้ค าอธิบายส่งผลให้บางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสับสน ซึ่งแม้ว่างานศึกษาวิจัยชิ้นนี้
จะพยายามใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาในการให้ค าอธิบายใน
ภาพรวม และแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะได้ส าเร็จ แต่ในมิติการให้ค าอธิบาย
เชิงรายละเอียดยังมีข้อจ ากัดในการให้ค าอธิบาย และการปรับใช้องค์ความรู้ เ พ่ือตอบค าถามใน
กระบวนการพัฒนาจริง ซึ่งถือว่าเป็นข้อจ ากัดของการถอดบทเรียนและการสร้างองค์ความรู้ 
 
3.) ข้อจ ากัดด้านวิธีการท าความเข้าใจองค์กรในกระบวนการออกแบบระบบปฏิบัติการเมือง  (City 
Operation System) 
 การพยายามบูรณาการแนวคิดการบริหารจัดการเมือง และการปรับใช้ระบบเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจน
เกิดเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการเมืองที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการเมือง (City Operation System) ถือว่า
เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ในบริบทการศึกษาด้านการบริหารจัดการเมืองของประเทศไทย ส่งผลให้เครื่องมือ
ดังกล่าวยังคงมีช่องว่างด้านการออกแบบเครื่องมืออยู่มากพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านการท าความ
เข้าใจด้านองค์กร ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าการศึกษาวิเคราะห์องค์กรเพียงในระดับส านักงาน กอง หรือส่วน
งานยังไม่เพียงพอต่อการออกแบบระบบปฏิบัติการเมืองให้มีความครอบคลุม และมีขีดความสามารถเพียงพอ
รองรับการเป็นรากฐานการปฏิบัติการกลาง (Core Platform) ของการบริหารจัดการเมืองได้อย่างสมบูรณ์ 
 จากเหตุผลข้างต้นส่งผลให้รูปแบบของระบบปฏิบัติการเมือง (City Operation System) ซึ่งเป็นข้อ
ค้นพบหลักประการหนึ่งของงานศึกษาวิจัยชิ้นนี้ยังมีข้อจ ากัดด้านการปรับใช้ในบริบทการบริหารจัดการจริง 
จ าเป็นต้องได้รับการยกระดับการออกแบบให้มีคุณลักษณะการใช้งานที่ครอบคลุมโดยการปรับปรุง
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ในมิติขององค์กรให้ละเอียดในระดับภารงานรายบุคคล (Personal Workload) 
  
8.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาต่อยอดการวิจัยในอนาคต 
 
 เนื่องจากข้อจ ากัดที่คณะผู้วิจัยประสบในกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น ทาง
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงข้อจ ากัดของผลการศึกษาทั้งในมิติของการสร้างองค์ความรู้ และการน าไปปรับใช้จริงใน
การบริหารจัดการเมือง ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับพัฒนาต่อยอดการวิจัยให้กับผู้ที่มี
ความสนใจน าผลการศึกษาวิจัยของโครงการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ไปต่อยอด เพ่ือให้เกิดข้อค้นพบ และองค์ความรู้ที่มี
ความสมบูรณ์ให้มากที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 
1.) ก าหนดกรอบการวิจัยที่ มุ่งเน้นการศึกษารายละเอียดเชิงลึก และการคัดเลือกลุ่มตัวอย่างให้
เฉพาะเจาะจง 
 การศึกษาวิจัยในโอกาสถัดไป ทางคณะผู้วิจัยเห็นว่าการออกแบบการวิจัย และการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างควรออกแบบให้การวิจัยลงลึกไปถึงการท าความเข้าใจ และการสร้างชุดค าอธิบายในรายละเอียดเชิง
ลึก ไปตามแต่ละแนวทางการพัฒนา เช่น ศึกษาวิจัยลงลึกด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการบริหารจัดการ
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ภาครัฐ , ศึกษาลงลึกด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้านการค้าการลงทุน เป็นต้น เพ่ือให้เห็นแง่มุม และประเด็น
ปัญหาในเชิงลึกที่ไม่สามารถศึกษาวิเคราะห์ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงภาพรวม  
 การออกแบบการวิจัยเช่นนี้ส่งผลให้กรอบการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นซึ่ง
จะท าให้จ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีน้อยลง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เข้าร่วมโครงการมีความสนใจในเชิงลึกที่สอดคล้องกับโจทย์หลักของการวิจัย ลักษณะเช่นนี้จะท าให้การงพ้ืนที่
เพ่ือท าการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการของคณะผู้วิจัยสามารถท าได้อย่างทั่วถึง และเกิดการประกบคู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Matching) ระหว่างเมืองหลัก และเมืองคู่ขนานโดยที่คณะผู้วิจัยไม่ต้องท าหน้าที่ตัวกลาง 
แต่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสามารถกระท าได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ 
   
2.) พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะในมิติด้านการให้ค าอธิบาย และ
แนวคิดทฤษฎีเชิงบริหารรัฐกิจ ให้ชัดเจน 
 คณะผู้วิจัยเสนอว่า ควรให้น้ าหนักการท าความเข้าใจ และสร้างชุดค าอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาตาม
แนวทางเมืองอัจฉริยะโดยใช้แนวการท าความเข้าใจ (Approach) ทางบริหารรัฐกิจ และรัฐศาสตร์ (การท า
ความเข้าใจผ่านมิติด้านอ านาจและการเมือง) ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดความจ าเป็นด้านการหยิบยืม
คอนเซปต์ และแนวค าอธิบายรวมถึงระเบียบวิธีในการก าหนดตัวชี้วัดจากสาขาวิชาอ่ืน ซึ่งสามรถกระท าได้โดย
การตั้งข้อถกเถียง และขัดเกลาข้อถกเถียงเหล่านั้นอย่างจริงจังในวงวิชาการ  
 การศึกษาเช่นนี้จะช่วยให้ค าอธิบายด้านการพัฒนาตามแนวทางเมืองอัจฉริยะ เมื่อถูกหยิบยกมาใช้
อธิบายในวงสนทนาด้านบริหารรัฐกิจ และการจัดการเมืองมีความชัดเจน สะดวกต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และไม่ละเลยมิติการอธิบาย ตลอดจนปัจจัยด้านอ านาจและการเมือง 
 
3.) พัฒนาระบบปฏิบัติการเมือง (City Operation System) ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  
 อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าระบบปฏิบัติการเมือง (City Operation System) ซึ่งเป็นข้อค้นพบประการ
หนึ่งของการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ยังมีช่องว่างอีกมากทั้งในมิติของการออกแบบ และการน าไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ 
ซึ่งช่องว่างตรงจุดนี้เองที่ทางคณะผู้วิจัยเห็นว่ายังสามารถน าไปศึกษาต่อยอดได้มากมายหลากหลายแนวทาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อออกแบบระบบปฏิบัติการเมืองรุ่นสมบูรณ์ ที่มีคุณลักษณะ
การใช้งาน (Feature) และขีดความสามารถ (Capacity) มากเพียงพอที่จะรองรับการเป็นรากฐานการ
ด าเนินงานกลางของเมือง (City’s Core Platform)  
 ทั้งนี้นอกจากการขยายขอบเขตการศึกษาเพ่ือยกระดับสมรรถนะของตัวระบบปฏิบัติการเมืองแล้ว ยัง
สามารถต่อยอดการศึกษาในมิติด้านการปรับใช้ระบบปฏิบัติการเมืองให้มีความครอบคลุมความต้องการของ
พ้ืนที่มากยิ่งขึ้นไม่กระจุดตัวอยู่เพียงการตอบโจทย์การท างานขององ๕กรบริหารจัดการเมืองเพียงอย่างเดียว 
เช่น การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาที่ดิน เป็นต้น 
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อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะทั้ง 3 ประการ เป็นเพียงข้อเสนอแนะเบื้องต้นที่ผู้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญ 
ผู้ที่สนใจน าการศึกษาวิจัยชิ้นนี้ไปศึกษาต่อยอดสามารถตั้งประเด็นการศึกษา หรือขยายขอบเขตการศึกษาวิจัย
ได้อย่างหลากหลายตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
8.3.3 ข้อเสนอด้านการน าผลการวิจัยไปปรับใช้ และการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในทางปฏิบัติ 
 
1.) ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
 จากการถอดบทเรียกจากกระบวนการศึกษาวิจัยของคณะผู้วิจัยในครั้งนี้ และประสบการณ์การ
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการและร่วมงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ทางคณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า 
การจัดโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในมิติด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะนั้นจะต้องมุ่งหวังให้
เกิดผลลัพธ์จากการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุม 2 มิติที่ส าคัญ ได้แก่  

1. การมุ่งหวังผลด้านการสร้าง หรือพัฒนาองค์ความรู้  
2. การสร้างชุดค าแนะน าเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งผลการศึกษาที่สามารถสร้างชุดค าแนะน าเชิงปฏิบัติการอาจถือว่าเป็นความมุ่งหวังที่ค่อนข้าง

เฉพาะเจาะจง และเป็นจุดแข็งของการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการที่น าเอาปัจจัยด้านข้อจ ากัด และเงื่อนไขภายใต้
บริบทการปฏิบัติงานจริงเข้ามามีส่วนในการศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา 
เมื่อผนวกเอาข้อค้นพบจากทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันจะส่งผลให้ผลการวิจัยมีความครบคลุมทั้งการตอบโจทย์
ความคาดหวังในเชิงวิชาการ (การสร้างข้อถกเถียง การพัฒนาองค์ ความรู้) และการให้ค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ  

โดยลักษณะของชุดค าแนะน าเชิงปฏิบัติการนั้นจะต้องกระชับ สะดวกต่อการท าความเข้าใจ มีขั้นตอน
การด าเนินงานชัดเจนเป็นรูปธรรม และที่ส าคัญที่สุดคือสามารถตอบค าถามส าคัญที่สอดคล้องสัมพันธ์กับ
สภาพปัญหา หรือความท้าทายที่จะต้องประสบพบเจอในบริบทการด าเนินงาน บริหารจัดการจริง  
 
2.) การน าผลการศึกษาวิจัยไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนการลงทุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาจากโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ที่ส าคัญประการหนึ่งคือแนว
ยุทธศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน และขั้นตอนเบื้องต้นในการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ท าการสรุป
สาระส าคัญและจัดท าเป็นชุดค าแนะน าเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมพร้อมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีต้องการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะสามารถน าไปปรับใช้ให้ตรงกับบริบทการพัฒนาของตน  

ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม และมีความ
ประสงค์จะพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนโดยรัฐบาล



รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) เชิงอรรถ 

โครงการวิจัยถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  

ส่วนกลางทดลองน าแนวทางการพัฒนา และแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนฐานทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อ
ค้นพบหลักประการหนึ่งของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกระบวนการท าความเข้าใจพ้ืนที่ และการจัดท าแผน ซึ่งทางคณะผู้วิจัยเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญ การปรับใช้ผลการศึกษาวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยทดสอบความถูกต้อง
แม่นย า และครบถ้วนของข้อเสนอด้านการพัฒนาที่ได้จากการศึกษาวิจัยแล้ว ยังช่วยให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่น าผลการศึกษาไปปรับใช้มีแนวโน้มการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับพ้ืนที่ 

  
3.) การน าระบบปฏิบัติการเมือง (City Operation System) ไปทดลองปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ใน
กระบวนการบริหารจัดการเมือง 
 ผลการศึกษาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยครั้ งนี้คือการออกแบบระบบปฏิบัติการ
เมือง (City Operation System) เพ่ือให้เป็นรากฐานการด าเนินงานกลาง (Core Platform) ของการบริหาร
จัดการเมือง ซึ่งผลการศึกษาข้อนี้เองก็มีลักษณะเป็นชุดค าแนะน าเชิงปฏิบัติการในรูปแบบของเครื่องมือการ
บริหารจัดการ (Management Tools) ที่หากลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีแล้วเสร็จจะสามารถน าไปปรับ
ใช้ได้ในเชิงปฏิบัติ  
 ด้วยเหตุนี้คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะพัฒนาสู่
เมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่สนับสนุนโดยรัฐบาลส่วนกลาง และมี
ความพร้อมด้านการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีทดลองน าเอาระบบปฏิบัติการเมืองไปปรับใช้เป็นรากฐาน
การด าเนินงานของเมือง โดยในช่วงแรกอาจปรับใช้กับการด าเนินงานขององค์กรบริหารจัดการเมืองในบางภาค
ส่วนควบคู่ไปกับระบบการท างานแบบเดิม แล้วค่อยๆ ขยายการใช้งานระบบปฏิบัติการเมืองให้ครอบคลุมมิติ
การด าเนินงานด้านอื่นๆ หากพบว่าการปรับใช้ระบบปฏิบัติการเมืองสร้างข้อได้เปรียบให้กับเมืองของท่านอย่าง
เป็นรูปธรรม การท าเช่นนี้นอกจากจะช่วยให้เมืองท่านได้รับการยกระดับการบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
แล้วยังช่วยให้คณะผู้วิจัย และผู้พัฒนาระบบสามารถเก็บข้อมูลการใช้งาน ตลอดจนถอดบทเรียนการปรับใช้
งานระบบในบริบทการใช้งานจริง ซึ่งมีความส าคัญมากในกระบวนการพัฒนาปรับปรุงการท างานของระบบ 
และการต่อยอดการพัฒนาในระยะยาว 
 
4.) การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติ 
 การปรับใช้ระบบปฏิบัติการเมือง (City Operation System) ตลอดจนแนวทางการพัฒนา และแนว
ยุทธศาสตร์หลักสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ ในบริบทเชิงปฏิบัตินั้นจะต้องกระท าควบคู่ไปกับกระบวนการ
ศึกษาวิจัยต่อเนื่องจากการเก็บข้อมูลการปรับใช้งานเครื่องมือการบริหารจัดการในบริบทการใช้งานจริง โดย
คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบภายใต้การให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัด
การเมือง และการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือน าข้อมูลการใช้งานจริงเหล่านั้นไปปรับใช้ในกระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงการท างานของระบบ และการต่อยอดการพัฒนาระยะยาว อันจะส่งผลให้เครื่องมือด้านการบริหาร
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จัดการ และชุดค าแนะน าเชิงปฏิบัติการได้รับการยกระดับให้มีคุณลักษณะการใช้งาน และมีขีดความสามารถที่
สูงขึ้น ครอบคลุมความต้องการของพ้ืนที่มากยิ่งข้ึน  

ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรจะต้องมีการออกแบบการศึกษาวิจัยต่อเนื่องที่ควบคู่ไป
กับการทดลองน าผลการศึกษาของโครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปปรับใช้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากบริบทการปรับใช้จริง และน าข้อมูลมาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือยกระดับองค์ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ (ชุดค าแนะน าเชิงปฏิบัติการ) ทั้งในส่วนของแนวทางการพัฒนา-ยุทธศาสตร์พ้ืนฐานสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ และ ระบบปฏิบัติการเมือง (City Operation System) ให้มีความชัดเจน แม่นย ามากยิ่งขึ้น และมี
ขีดความสามารถในการน าไปปรับใช้ให้ครอบคลุมความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ้ืนที่มาก
ยิ่งขึ้น 
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บทที ่9 ตารางตัวอย่างกรณีศึกษาท้ายเล่ม 

 

 
ช่ือเมือง 

 
ความส าคญัของ

เมือง 

ความอจัฉริยะของเมือง  
ประเด็นการพฒันาท่ีโดดเด่น 

 
แหล่งขอ้มูล การจดัเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐาน การพฒันาคุณภาพชีวติประชากร การบริหารเมือง 

พลงังาน
อจัฉริยะ 

ความ
ปลอดภยั
อจัฉริยะ 

การ
คมนาคม
อจัฉริยะ 

ชีวติและ
สงัคม
อจัฉริยะ 

การดูแล
สุขภาพ
อจัฉริยะ 

การศึกษา
อจัฉริยะ 

บริการ
สาธารณะ
อจัฉริยะ 

การจดัการ
ปกครอง
เมือง

อจัฉริยะ 

เศรษฐกิจ
อจัฉริยะ 

โซล, เกาหลีใต ้ ศู น ย์ ก ล า ง ด้ า น
ธุรกิจ 

         1. ระบบกลอ้งวงจรปิดเพื่อดูแลผูทุ้พลภาพ ผูสู้งอายุ
และผูป่้วยอลัไซเมอร์ 

2. รถเมลพ์ลงังานไฟฟ้าและเลนเฉพาะของรถเมลท่ี์
สามารถชาร์ทไฟแก่รถเมลไ์ด ้

3. พฒันาเทคโนโลยกีารติดต่อส่ือสารดว้ยระบบ 5G 
4. ประชาชนมีเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อเขา้ถึงบริการทาง

การแพทยไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที 
5. ระบบเซ็นเซอร์อจัฉริยะวดัคุณภาพน ้ าและอากาศ

พร้อมแจง้เตือนแก่ผูอ้ยูอ่าศยัในเมือง 
6. การเปิดเผยขอ้มูลการบริหารจดัการเมืองเพื่อ

ความโปร่งใส ประชาชนสามารถเขา้ถึงอยา่ง
ง่ายดาย 

7. ระบบสายด่วน 24 ชัว่โมงเพ่ือบริการประชาชน

 https://www.wirelessdesignmag.com/b
log/2017/11/top-10-smartest-cities-
world 

 http://english.seoul.go.kr/policy-
information/economy/seoul-
economy/1-2020-smart-economy-city-
seoul/) 

 https://readwrite.com/2016/05/12/is-
seoul-the-worlds-smartest-city-ct1/  
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ทั้งดา้นขอ้มูลและการช่วยเหลือในกิจการภายใต้
การดูแลของเมือง 

เ วี ย น น า , 
ออสเตรีย 

ศู น ย์ ก ล า ง ทั้ ง
เศรษฐกิจและการ
ปกครอง 

         1. เป้าหมายปี 2050 คือการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนใน
เมืองใหม้ากถึง 50%  

2. ระบบการจดัการน ้ าเสียและการหมุนเวยีนน ้ า
ด าเนินการดว้ยเทคโนโลยท่ีีมนัสมยั  

3. สนบัสนุนยานพาหนะท่ีไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่
อากาศและการใชข้นส่งสาธารณะรวมถึงลดการ
ใชย้านพาหนะส่วนบุคคล โดยตั้งเป้าหมายใหใ้น
ปี 2050 มียานพาหนะส่วนบุคคลเหลือต ่ากวา่ 
15% จากจ านวนยานพาหนะทั้งหมดของเมือง 

 https://smartcity.wien.gv.at/site/en/ 

บา ร์ เซโลนา , 
สเปน 

เมืองท่าและเมือง
ส า คั ญ ท า ง
ประวติัศาสตร์ 

         1. การพฒันาแพลตฟอร์มเทคโนโลย ีCity OS 
ส าหรับเก็บและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยระบบ
ดงักล่าวจะท าการเช่ือมโยงขอ้มูลระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างของเมือง ขา้ดว้ยกนัแบบ
บูรณาการผา่นระบบ IT ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีเมือง
สามารถน าขอ้มูลท่ีไดรั้บแบบทนัที (Real-
Time) มาวเิคราะห์เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเมือง
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคาดการณ์
สถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

2. การออกกฎหมายสนบัสนุนการใชไ้ฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์(Solar Thermal Ordinance)เพื่อ
ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน  

 http://thaitribune.org/contents/detail/38
5?content_id=26574&rand=14896526
95 

 http://www.thailandsmartcities.com/in
fo/10-
%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B
8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%
E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8
%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E
0%B8%94-smart-city-
%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9
%82%E0%B8%A5%E0%B8%81 
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ฮ่องกง, จีน 
 

เ มื อ ง ท่ า น ้ า ลึ ก , 
ศูนยก์ลางพาณิชย,์ 
เ มื อ ง ท่ า ก า ร ค้ า
ระหวา่งประเทศ  

         1. ระบบ RFID -Radio-frequency Identification - 
Technology เพ่ือเก็บขอ้มูลและระบุขอ้มูลบุคคล
แบบอตัโนมติั รองรับการน าไปใชร่้วมกบั
โปรแกรมประยกุตท่ี์ทนัสมยัต่างๆเช่น ระบบ
สมาร์ทการ์ด, บตัรเติมเงิน Octopus, Alipay, 
Taobao และธุรกรรมออนไลน์อ่ืนๆ 

2. แพลตฟอร์ม GovHK เพื่องานบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ต่าง ๆ  

3. Student IT Corner ศูนยส่์งเสริมความรู้ทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 http://www.thaibizchina.com/thaibizch
ina/th/misc/detail.php?SECTION_ID=
528&ID=16814 

 https://www.smartcity.gov.hk/ 

โคเปนเฮเกน, 
เดนมาร์ก 

เ มืองหลวง  และ 
เมืองท่ีอยูอ่าศยั 

         1. ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยใ์นท่ีสาธารณะ 
2. ท าพนัธะสญัญาท่ีจะสร้างแนวคิด คาร์บอนสมดุล 

คือ ภาวะท่ีผลลพัธ์ของการกระท าโดยรวมไม่
ก่อใหเ้กิดคาร์บอนสุทธิ (Net Carbon) ข้ึนในชั้น
บรรยากาศ 

3. รณรงคใ์หป้ระชากรใชจ้กัรยานในการเดินทาง
ร้อยละ 40 ภายใน พ.ศ. 2568 

 https://www.niras.dk/media/1585/kims
piegelbergsteltzer.pdf 

 www.copcap.com/set-up-a-
business/key-sectors/smart-city 

เ บ อ ร์ ลิ น , 
เยอรมนี  
 

ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
ค ม น า ค ม ท า ง
อากาศและทางราง
ของทวีปยุ โ รป , 
เมืองธุรกิจบริการ

         1.  ศูนยร์ายงานการจราจรท่ีรายงานสภาพจราจรท่ี
ฉบัไวและล่าสุดแก่ผูใ้ชถ้นน  

2. ระบบจกัการและเซ็นเซอร์ควบคุมการจอดรถ
อตัโนมติั  

3. การออกนโยบายลดการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิง 

 http://www.businesslocationcenter.de/
en/business-location/business-
location/smart-city-berlin 

 https://reason-why.berlin/super-smart-
city-berlin/ 
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และเมืองท่องเท่ียว 4. การทดลองรถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า โดยการวาง
เครือข่ายสถานีเติมไฟ หรือ V2G (Vehicle-to-
Grid) ในเมือง 

โตเกียว, ญ่ีปุ่น 
 

ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง
การเงินของโลก, 
เขตเมืองท่ีมี GDP 
สูง ท่ี สุด ในโลก , 
ศู น ย์ ก ล า ง ก า ร
คมนาคมภายใน 
ประเทศ  

         1. แนวคิดเมืองสีเขียว 
2. เร่งใหเ้กิดการใชพ้ลงังานสะอาดและพลงังาน

ทดแทน ไดแ้ก่พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังาน
ลม 

3. ส่งเสริมการใชร้ถพลงังานไฟฟ้า กบัภาคธุรกิจ
และประชาชนทัว่ไป 

 https://www.iurban.in.th/greenery/10-
impressive-smart-cities-earth/ 

 https://www.rvo.nl/sites/default/files/S
mart%20Cities%20Japan.pdf 

 https://www.env.go.jp/earth/cop/cop22
/common/pdf/event/16/01_presentatio
n2.pdf 

ล อ น ด อ น , 
ส ห ร า ช
อาณาจกัร 
 

อ ดี ต เ มื อ ง ท่ี มี
ท่าเรือท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในองักฤษ ปัจจุบนั
เ ป็น เ มือง ท่ี ใหญ่
ท่ีสุดของสหภาพ
ยโุรป 

         1. การเก็บเงินค่าใชถ้นน ในเขตการจราจรหนาแน่น 
2. โครงการลอนดอน ดาตา้สโตร์ 
3. การสร้าง/ปรับปรุงบา้นเพ่ือเขา้สู่การเป็นเมือง

อจัฉริยะ 

 https://www.thairath.co.th/content/652
942 

 http://www.thailandsmartcities.com/in
fo/10-
%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B
8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%
E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8
%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E
0%B8%94-smart-city-
%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9
%82%E0%B8%A5%E0%B8%81 

นิ ว ย อ ร์ ก , 
สหรัฐอเมริกา 

เมืองท่ีเจริญท่ีสุด
ในโลก (มหานคร

         1. ศูนยก์ลางทางดา้นเทคโนโลย ีโดยเฉพาะทางดา้น
การส่ือสารและความปลอดภยัจราจร 

 https://www.techrepublic.com/article/h
ow-new-york-city-plans-to-become-a-
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เอกของโลก)  2. สร้างรูปแบบใหป้ระชาชนในเมืองมีส่วนร่วม 
(Interactive Platform) โดยการติดตั้งหนา้จอ
แสดงขอ้มูลข่าวสารในท่ีต่าง ๆ แทนท่ีตูโ้ทรศพัท์
สาธารณะเก่าท่ีไม่ไดใ้ชง้านแลว้ เช่นขอ้มูลเวลา
เทียบป้ายของรถโดยสารประจ าทาง 

smart-city-leader/ 
 https://internetofthingsagenda.techtarg

et.com/feature/NYC-smart-city-
projects-focus-on-user-experience-
transportation 

 https://www.prachachat.net/news_deta
il.php?newsid=1399622461 

ปารีส, ฝร่ังเศส ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
วัฒน ธร รม ท่ี ล ้ า
สมยัของโลก 

    
 
 
 
 

     1. ตั้งเป้าหมายเป็นเมืองอจัฉริยะดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และพลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหแ้ลว้
เสร็จในปี 2050  

2. มีการบริหารจดัการดว้ยระบบดิจิทลั  
3. เป็นเมืองท่ีประสบความส าเร็จเร่ืองจกัรยาน

สาธารณะ หรือ Velib  
4. มีการใชร้ถไฟฟ้าสาธารณะขนาดเลก็ (EVs) หรือ 

Autolib เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเมือง 

 https://www.archdaily.com/585254/vi
ncent-callebaut-s-2050-parisian-
vision-of-a-smart-city/ 

 https://www.prachachat.net/news_deta
il.php?newsid=1399622461 

 http://vincent.callebaut.org/page1-img-
parissmartcity2050.html 

โ ท ร อ น โ ต , 
แคนาดา 

ศูนย์กลางทาด้าน
เศรษฐกิจ ศิลปะ 
ว ัฒน ธร ร มข อ ง
ประเทศแคนาดา 

         1. โครงการ Smart Commute Toronto เพื่อ
ตอบสนองกบัการเป็นสมาชิกกลุ่ม C40 (Clinton 
40) ซ่ึงเป็นกลุ่มผูน้ าการรณรงคด์า้นสภาวะอากาศ
ในเมืองใหญ่ ภายใตโ้ครงการดงักล่าว เมืองโท
รอนโตสนบัสนุนการใชจ้กัรยานเพื่อลดมลพิษ
และ มีการอ านวยความสะดวกเชิงขอ้มูลทั้ง 
เครือข่ายผูใ้ชร้ถจกัรยาน การซ่อมบ ารุงและพ้ืนท่ี
การจอด  

 http://www.thailandsmartcities.com/in
fo/10-
%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B
8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%
E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8
%94%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E
0%B8%94-smart-city-
%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9
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2. ผลกัดนัโครงการใชก๊้าซธรรมชาติจากหลุมฝัง
กลบมาเป็นพลงังานใหก้บัรถบรรทุกขยะในเมือง 

3. เร่ิมกระบวนการแชร์ขอ้มูลการจราจรกบั Waze ผู ้
ใหบ้ริการแผนท่ีและระบบน าทางภายใตบ้ริษทั 
Google  

%82%E0%B8%A5%E0%B8%81 
 https://www.blognone.com/node/9745

0 

บ ริ ส ต อ ล , 
ส ห ร า ช
อาณาจกัร 

อดีตเมืองท่าและ
เ มื อ ง ศู นย์ก ล า ง
ก า ร ค้ า ท า ส 
ปัจจุบันเป็นเมือง
อุตสาหกรรมหนัก
เ ช่ น  ก า ร ส ร้ า ง
เคร่ืองบิน 

         1. มีศูนยก์ลางเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงทุกเทคโนโลยกีาร
ติดต่อส่ือสารติดตั้งอยูท่ัว่ทุกมุมเมือง  

2. เปิดโอกาสใหมี้การก่อตั้งบริษทัทอ้งถ่ินและ
บริษทัคล่ืนลูกใหม่ (start-ups) เพ่ือช่วยขบัเคล่ือน
เมืองและทดลองนวตักรรมเทคโนโลยใีนเมือง 
เช่น บริษทั  Zeetta Networks ท่ีไดรั้บโอกาสร่วม
พฒันาเครือข่ายการส่ือสารอจัฉริยะในเมือง เป็น
ตน้  

 https://www.bristolisopen.com/ 

ซานฟรานซิส
โ ก , 
สหรัฐอเมริกา 

เ มื อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 
ก า ร ค้ า แ ล ะ
วฒันธรรมของมล
รัฐแคลิฟอเนีย 

         1. เมืองน่าอยูท่ี่สุดในโซนอเมริกาเหนือ 
2. มุ่งลด carbon footprint โดยการเพ่ิมการใช้

พลงังานทดแทน ( renewable energy) และ 
ปัจจุบนัสามารถใชพ้ลงังานทดแทน ไดถึ้ง 41% 

3. พฒันาระบบขนส่งมวลชน ท่ีมีทั้งรถประจ าทาง
และรถไฟ 

4. มี app แสดงเสน้ทางจกัรยานและทางเดินเทา้ เขา้
สู่เมือง 

5. ใชร้ะบบท่ีจอดรถอจัฉริยะ 

 https://www.iurban.in.th/greenery/10-
impressive-smart-cities-earth/ 

 https://www.scglogistics.co.th/blog/det
ail/113?lang=th 

อัมสเตอร์ดัม, เมืองศูนยก์ลางทาง          1. พฒันาระบบไฟส่องสวา่งของถนนและทางเดิน  http://www.bangkokbiznews.com/news
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เนเธอร์แลนด ์ ประวัติศาสตร์ ท่ี
ส า คัญแ ห่ งห น่ึ ง
ของทวปียโุรปและ
เ มื อ งหลวงขอ ง
ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด ์

ดว้ยการเช่ือมต่อและควบคุมสัง่การผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ตและเปล่ียนจากหลอดไฟมาเป็นแบบ
หลอด LED จะสามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
ไดถึ้งร้อยละ 50-70 

2. โครงการ city-zen มุ่งเปล่ียนใหเ้มืองทั้งเมือง
ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังานสะอาด  

3. โครงการ circular Amsterdam มุ่งสร้างระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวยีน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีมุ่ง
ลดมลภาวะในเมืองและส่งเสริมการหมุนเวยีน
ทรัพยากร เช่น การเปล่ียนน ้ าฝนเป็นเบียร์ การ
ออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
ได เป็นตน้  

/detail/570173 
 https://amsterdamsmartcity.com/city-

zen 
 https://amsterdamsmartcity.com/circula

ramsterdam 

มิ ลตัน  คี น ส์ , 
ส ห ร า ช
อาณาจกัร 

เ มื อ ง ท่ีส ร้ า ง ข้ึ น
เพื่อรองรับความ
ห น า แ น่ น ข อ ง
ประชากรท่ีล้นมา
จากเมืองลอนดอน
ใ น ท ศ ว ร ร ษ ท่ี 
1960 

         1. สร้าง Data Hub หรือศูนยร์วมขอ้มูลท่ีทนัสมยั ซ่ึง
รวมขอ้มูลทั้งพลงังาน การบริโภคน ้ า การขนส่ง
มวลชน สงัคม เศรษฐกิจ  ขอ้มูลจากดาวเทียม ซ่ึง
ตอนน้ีมีขอ้มูลกวา่ 700 ชุด ท่ีรวมเพื่อการพฒันา
ทรัพยากรเมือง และประชาชนยงัเขา้ถึงได ้

2. แอพพลิเคชัน่ MotionMap อธิบายการเคล่ือนไหว
แบบเรียลไทมข์องคนและยานพาหนะทัว่ทั้งเมือง 
รวมถึงแสดงขอ้มูลของตารางเวลา ลานจอดรถ 
เสน้ทางถนน และประเมินความแออดัในเสน้ทาง
ต่างๆ ของเมือง เพ่ือช่วยใหช้าวเมืองหลีกเล่ียง
เสน้ทางและช่วยในการตดัสินใจ 

 http://www.mksmart.org/ 
 https://thematter.co/pulse/smart-

city/32385?utm_source=LINE&utm_m
edium=Content+Discovery&utm_cam
paign=LINE+TODAY 
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3. ใชร้ถยนตพ์ลงังานไฟฟ้า ท่ีมีการชาร์จไฟจาก
พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย ์

4. มีโปรแกรมการรวบรวมและ วเิคราะห์ขอ้มูล การ
ใชพ้ลงังานในแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือใหป้ระชาชนใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นแผน
ส าหรับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์และลด
การใชเ้ช้ือเพลิง 

5. มีแอพพลิเคชัน่ QuickChat รวบรวมการสนทนา
จากชาวเมือง และรายงานส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้
เช่น รถบสัมาชา้ หรือความตอ้งการอ่ืนๆ เพื่อ
น าไปพฒันา ปรับปรุงเมืองสมาร์ทมากข้ึน 

ส ต อ ค โ ฮ ม , 
สวเีดน 

อ ดี ต เ มื อ ง
ศูนย์กลางในการ
คา้ขายแลกเปล่ียน
แร่เหล็ก ปัจจุบัน
เ มื อ งหลวงและ
เมืองใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศสวเีดน 

         1. เมืองท่ีโดดเด่นดา้น ICT และมีเครือข่ายและการ
เช่ือมต่อมากท่ีสุดในโลก 

2. โปรเจ็กต ์‘Green IT’ ผสานการท างานของ
เทคโนโลยใีนการลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น อาคารประหยดัพลงังานท่ีลดตน้ทุนเคร่ืองท า
ความร้อน, ตรวจสอบการจราจร เพื่อลดเวลาท่ีใช้
บนทอ้งถนน 

3. พฒันาระบบ e-service เพื่อลดการใชก้ระดาษ  
4. e-Stockholms คือระบบบริการสาธารณะท่ีพร้อม

ช่วย จดัล าดบัความส าคญั ความตอ้งการ และ
อ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ตั้งแต่เร่ือง
เก่ียวกบัการออกใบอนุญาต ดูแลผูสู้งอาย ุช่วยวาง

 https://international.stockholm.se/city-
development/the-smart-city/ 
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แผนการเดินทางไปท างาน จนกระทั้งมีระบบการ
จองพ้ืนท่ีจอดรถ 

สิงคโปร์  ศูนยก์ลางพาณิชย ์          1. การรวบรวมขอ้มูล Open Government Data ท่ีให้
ประชาชน และภาคเอกชนเขา้ถึงขอ้มูลของรัฐ 
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน ์

2. มีการป้องกนัความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลของ
ประชาชน 

3. ระบบขนส่งรองรับสงัคมผูสู้งอายใุนอีก 15 ปี
ขา้งหนา้  

4. พฒันารถยนตข์บัเองไดเ้พื่อเป็นทางเลือกการ
เดินทางของผูสู้งอาย ุ

5. เทคโนโลย ีTeleHealth ช่วยใหผู้ป่้วยเขา้ถึงระบบ
ดูแลสุขภาพ แมจ้ะอยูท่ี่บา้น 

6. โปรแกรมประยกุต ์ MyTransport.SG บอก
ตารางเวลา เสน้ทางการเดินรถ 

 https://www.smartnation.sg/ 

มอสโค, รัสเซีย เมืองหลวง เมือง
ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง
เศรษฐกิจ การเงิน 
ก า ร ศึ กษ า  แ ล ะ 
การเ ดินทางของ
ประเทศรัสเซีย  

         1. ประชาชนสามารถเขา้ถึง wifi ของเมืองโดยไม่
ตอ้งใสรหสั  

2. มีโปรแกรมประยกุตเ์พื่อส ารวจและติดตามรถ
ประจ าทาง 

3. สนบัสนุนการการช าระสินคา้ดว้ยระบบอจัฉริยะ
บนโทรศพัทมื์อถือ 

4. มีจุดชาร์ทโทรศพัทมื์อถือในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
5. ป้ายรถเมลอ์จัฉริยะท่ีแจง้ขอ้มูลบริการทุกดา้นของ

 https://www.citiesdigest.com/2017/07/
03/smart-city-moscow/ 

 https://www.forbes.com/sites/nikolaiku
znetsov/2017/11/15/moscow-is-on-its-
way-to-becoming-a-smart-city-and-
fintech-powerhouse/#7a61d2b983d6 

 https://www.mos.ru/en/city/projects/sm
artcity/ 
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เมืองและรวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวและร้านคา้ 
ร้านอาหารต่างๆ 

6. สนบัสนุนการเปล่ียนอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะทุก
แห่งใหข้บัเคล่ือนดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์ 

มาดริด, สเปน เ มื อ งหลวงและ
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศสเปน 

         1. ตั้งศูนยส์ัง่การส าหรับเหตุฉุกเฉินและภยัดา้นความ
มัน่คง เรียกวา่ CISEM  

2. ติดตั้งเคร่ืองช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทลั หรือ 
PDA กบัรถยนตส์ายตรวจของต ารวจ รถพยาบาล 
และรถดบัเพลิงทุกคนั เพื่อใหส้ามารถส่ือสารและ
รับค าสัง่จากศูนยส์ัง่การกลางของCISEM ได ้

3. ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์จดัการการใหบ้ริการสาธาร 
ณะและโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง เช่น การ
จ าแนกและรีไซเคิลขยะ การจดัการพ้ืนท่ีสีเขียว
และพ้ืนท่ีสาธารณะ  

4. เทคโนโลย ีsmart sticker เพื่อตรวจสอบการมาถึง
ของรถโดนสารประจ าทางคนัต่อไป 

 http://www.urban-hub.com/cities/fine-
tuning-smart-in-madrid/ 

 http://telecompolicy.nbtc.go.th/getattac
hment/efbb60ba-d174-41ca-8c85-
031ff1172a79/%E0%B9%80%E0%B8
%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E
0%B8%99-
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8
%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0
%B8%84%E0%B8%A1-2557.aspx 

 https://medium.com/urbes/smart-city-
feature-madrid-spain-25d24b63bee3 

ดู ไ บ ,  สห รั ฐ
อ า ห รั บ เ อ
มิเรตส์ 

อดีตศูนยก์ลางของ
การค้าทางทะเล 
การท าประมงและ
การท าฟาร์มไข่มุก 
ปัจจุบันเป็นนคร
ใหญ่สุดของสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์

         1. ส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ือตอ่การขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจและการคา้ของโลก เช่น สนามบิน
อจัฉริยะ ท่าเรืออจัฉริยะ รวมทั้งสนบัสนุนการ
ก่อตั้ง start-ups ในเมือง 

2. โปรแกรมประยกุตเ์พ่ือการศึกษาต่างๆถูกสร้างข้ึน
เพ่ือเอ้ือความสะดวกแก่ผูเ้รียน เช่น ระบบ smart 
learning apps (UAE Books) ท่ีผูใ้ชส้ามารถทราบ

 http://www.smartdubai.ae/foundation_
dimensions.php 

 www.mdpi.com/2071-
1050/9/12/2279/pdf   

 https://www.creativemove.com/design/
smart-palm-dubai/ 
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แ ล ะ เ มื อ ง ท่ า ท่ี
ส าคญัแห่งหน่ึงบน
โลก 

และดาวน์โหลดส่ือการสอนระดบัปฐมศึกษาได้
ทั้งหมด ระบบ E-libraries ท่ีใหผู้ใ้ชส้ามารถ
จดัการยมื - คืน ผา่นมือถือได ้ 

3. มีโปรแกรมประยกุตท่ี์น าเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไปใชเ้พ่ือตอบสนองต่อการอยูอ่าศยัของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและความสะดวกสบายของ
นกัท่องเท่ียวทุกดา้น 

4. สร้าง ‘ตน้ปาลม์พลงังานแสงอาทิตย"์ ทัว่เมืองเพ่ือ  
ใชเ้ป็นสถานท่ีผลิตพลงังานท่ีย ัง่ยนืแก่ชุมชนท่ี
สามารถใหบ้ริการสญัญาณ อินเตอร์เน็ทแบบไร้
สายครอบคลุมรัศมี 100 เมตร, เป็นจุดชาร์ต
แบตเตอร่ีส าหรับอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงมี
ความเร็วในการชาร์ทมากกวา่ 2 เท่าของการชาร์ท
โดยทัว่ไป, สามารถใหข้อ้มูลต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ อาทิ ข่าวทอ้งถ่ิน, สภาพอากาศ ผา่น
ทางระบบจอสมัผสัท่ีติตตั้งไวบ้นตน้ปาลม์, มี
ปุ่มกดแจง้เหตุฉุกเฉิน, กลอ้งอินฟาเรด CCTV 360 
องศา อีกทั้งยงัใหแ้สงไฟในยามค ่าคืนและมีท่ีนัง่
พกัส าหรับผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 

แมนเชสเตอร์, 
ส ห ร า ช
อาณาจกัร 

อ ดี ต เ มื อ ง
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ปัจ จุบันคือ เ มือง
ศู น ย์ ก ล า ง

         1. CityVerve โปรแกรมประยกุตท่ี์น ามาใชเ้พื่อเก็บ
ขอ้มูลต่าง ๆ ของเมือง และจ าแนกประเภท ยอ่ย
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
นกัธุรกิจท่ีจะเขา้มาลงทุนในเมืองแมนเชสเตอร์ 

 http://www.theeleader.com/iot/manche
ster-smart-city-detected-data-for-
investor/ 

 http://www.manchester.gov.uk/info/50
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ศิลปะวัฒนธรรม 
ดนตรีและการกีฬา 

2. มีการติดตั้งเซนเซอร์เพ่ือตรวจจบัฝงูชนท่ีสญัจร
ไปมาท่ีจตัรัุสอลัเบิร์ต และสถานีรถไฟในเมืองอีก 
4 แห่งคือ Oxford Road, Deansgate, Piccadilly 
และ Victoria โดยขอ้มูลท่ีไดม้า จะท าใหส้ามารถ
วางแผนการจราจรและสนบัสนุนการวางแผนต่อ
เหตุการณ์ไม่สงบท่ีอาจเกิดข้ึนในนอนาคต และ
เพ่ิมความเขา้ใจรูปแบบการสญัจรของประชาชน
ในแถบนั้น 

3. มีการออกแบบแอพพลิเคชัน่ดา้นการส่ือสาร 
เพ่ือใหห้น่วยงานแจง้ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มกบั
ประชาชน 

0315/smarter_city/7013/manchester_s
marter_city_programme 

ดั บ ลิ น , 
ไอร์แลนด ์

อดีตเมืองของชาว
ไวก้ิง ปัจจุบันคือ
เ มื อ งหลวง และ
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด ์

         1. เปิดโอกาสและลดก าแพงทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือให้
ธุรกิจขนาดเลก็และ start-ups เติบโตในเมืองได้
มากข้ึน 

2. ผูบ้ริหารเมืองเพ่ิมช่องทางออนไลน์การ
ประสานงานกบัคนเมืองในการรับรู้และร่วมแกไ้ข
ปัญหาเมืองดว้ยชุดขอ้มูลท่ีเปิดเผย โปร่งใส 
(smart open data)  

3. ใชเ้ทคโนโลยพีฒันาชีวติคนเมืองใหดี้และเอ้ือ
ประโยชน์ต่อกลุ่มบอบบางในเมืองใหส้ามารถ
ด ารงชีวติไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

 http://smartdublin.ie/challenges/ 

เ ซ่ี ย ง ไ ฮ้ , 
ส า ธ า ร ณ รั ฐ

เมืองท่าเรือท่ีคบัคัง่
ท่ีสุดในโลก 

         1. มีการร่วมทุนกบับริษทัจากเนเธอแลนดคื์อ บริษทั
NXP Semiconductors กบับริษทั Digital China 

 http://www.driversofchange.com/proje
cts/shaping-a-smart-shanghai/ 
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ประชาชนจีน Holdings จากประเทศจีนและบริษทั  B.M. 
Holding Group พฒันาระบบบริการสารสนเทศใน
เมืองเซ่ียงไฮใ้หก้ลายเป็นเมืองธุรกิจอฉัริยะ  

2. บริหารจดัการเมืองดว้ยแนวคิด “Internet of 
Things” ในทุกๆกิจกรรมด าเนินชีวติ ทั้งการใช้
ชีวติในอาคารบา้นเรือน (เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายใน
บา้นท่ีรองรับระบบปฏิบติัการอจัฉริยะ) ระบบ
แสงสวา่งในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีท างานอยา่ง
อจัฉริยะ และ การดูแลความความปลอดภยัของ
พ้ืนท่ีสาธารณะดว้ย CCTV  

3. มุ่งพฒันาเทคโนดลยเีม่ืองสู่การเป็น Hub ดา้น AI 
ของจีน 

 https://www.salika.co/2017/11/21/shan
ghai-exellence/ 

 https://www.rcrwireless.com/20150406
/internet-of-things/iot-to-power-a-
smart-business-district-in-shanghai 

ซองโด, เขตอิน
ชอน,  เกาหลี
ใต ้

เ มื อ ง เ ศ ร ฐ กิ จ
นานาชาติ 

         1. มีระบบก าจดัขยะอนัชาญฉลาด ซ่ึงดูดขยะ
โดยตรงจากหอ้งครัวของแต่ละครัวเรือน ผา่น
เครือข่ายอุโมงคใ์ตดิ้นขนาดใหญ่ไปยงัศูนยก์ าจดั
ขยะ ท่ีจะด าเนินการแยกประเภทขยะโดย
อตัโนมติั ก าจดักล่ินขยะ และบ าบดัขยะ เพ่ือให้
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. มุ่งพฒันาสู่เป้าหมายเมืองสีเขียวท่ีมีความ
สะดวกสบายดา้นการคมนาคม 

3. ใชเ้ทคโนโลยขีบัเคล่ือนทุกกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั เช่นการเขา้ชั้นเรียนผา่นระบบ
ทางไกล เป็นตน้  

 http://telecompolicy.nbtc.go.th/getattac
hment/efbb60ba-d174-41ca-8c85-
031ff1172a79/%E0%B9%80%E0%B8
%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E
0%B8%99-
%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8
%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0
%B8%84%E0%B8%A1-2557.aspx 

 http://www.urban-
hub.com/landmarks/how-to-keep-the-
smart-in-cities-reviewing-lessons-
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learned-in-asia/ 
 https://www.mcgill.ca/channels/channe

ls/news/ubiquitous-city-songdo-
songdo-236653 

เขตฟู จิซาวะ , 
จังหวัด ค าน า
กะวะ, ญ่ีปุ่น 

เมืองเกษตรกรรม
แ ล ะ เ มื อ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมของ
จงัหวดัคานากะวะ  

         1. มีการวางแผนพฒันาการใชป้ระโยชน์ท่ีดินแบบ
ผสมผสาน (Mix Land Used) ประกอบดว้ยเขตท่ี
พกัอาศยัแลว้ เขตพ้ืนท่ีเชิงพาณิชยแ์ละเขตพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชน์อ่ืนๆ 

2. ท่ีอยูอ่าศ ยและอาคารต่างๆในเมืองมีหลงัคาเป็น
แผงโซลาร์เซลล ์พร้อมแบตเตอรีส ารองพลงังาน
ภายในบา้น ไฟฟ้าส่วนเกินท่ีผลิตได ้แต่ไม่ไดใ้ช้
สอยนั้น จะถูกขายกลบัไปใหห้น่อยงาน
ผูป้ระกอบการดา้นไฟฟ้า หากเกิดเหตพุบิติัภยั 
เมืองน้ีมีแหล่งทรัพยากรส ารองไวใ้ชส้อยอยา่ง
ต่อเน่ืองไดถึ้ง 3 วนั 

3. นโยบายเมืองส่งเสริมการกกัเก็บน ้ าฝนเอาไวใ้ช้
ในแต่ละครัวเรือน 

4. มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดและระบบรักษาความ
ปลอดภยัไวท้ัว่เมือง 

 http://fujisawasst.com/EN/ 
 http://www.buildernews.in.th/news/arti

cles/913 
 https://thematter.co/pulse/smart-

city/32385?utm_source=LINE&utm_m
edium=Content+Discovery&utm_cam
paign=LINE+TODAY 
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v Shane Buckley, “3 Industries Entrepreneurs Can Disrupt with the Internet of Things”, December 17,2014 
vi http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/634788 
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x Fujisawa City Profiles, (Online)  
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