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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมสาระส าคัญของแผนการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะนครเซี่ยงไฮ้ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2563 และ 2) เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความส าเร็จในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสาธารณรัฐประชาชนจีน : กรณีศึกษานครเซี่ยงไฮ้   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ
บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะนครเซี่ยงไฮ้ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญถูกคัดเลือกด้วยการเลือกแบบเจาะจงจ านวน 30 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงพรรณนาและใช้ค่าสถิติร้อยละส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้ก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
เมืองอัจฉริยะออกเป็น 3 ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563 โดยมีประเด็นที่ส าคัญในการพัฒนาคือ 
ก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไป
กับการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นที่เปรียบเสมือนปัจจัยสนับสนุนให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ
โดยสมบูรณ์แบบ 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครเซี่ยงไฮ้ประกอบไปด้วย การจัดการ
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ปกครองที่ดี นโยบาย การจัดการและองค์กร ความร่วมมือจากภาคเอกชน ความร่วมมือจากชุมชน 
เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน   
 
ค าส าคญั 
 การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ปัจจัยความส าเร็จ สาธารณรัฐประชาชนจีน นครเซี่ยงไฮ้ 
 

ABSTRACT 
 The objectives of the study were: 1) to study the smart city development 
plan 2011 – 2020 of Shanghai, and 2) to investigate factors that influenced the success 
of smart city development in Shanghai. The target groups of the study were experts 
and academics from public and private sectors who were involved with smart city 
development projects of Shanghai. The total number of key informants was 30 people. 
All of them were selected purposively for the study. The researchers applied 
questionnaires and semi-structured questions as the instrument to collect data. 
Content analysis and triangular analysis techniques were employed to analyze 
qualitative data. Percentage was utilized as a statistical tool to analyze quantitative 
data.  
 The findings reveal that: 1) the Shanghai government has formulated policies 
and strategies for smart city development and has divided the development into 3 
phases from 2011 - 2020. The main points were the adoption of smart city 
development plans, the promotion of stakeholder’s participation, and provisions of 
infrastructures for the city. 2) The important drivers stimulating the implementation of 
Shanghai smart city development projects were governance, related policies, 
organizational management techniques, private sector participation, community 
participation, technology, and city infrastructure.  
 
Keywords 
 Smart City Development, Success Factors, China, Shanghai City 
 
ความส าคัญของปัญหา 
             สถานการณ์การขยายตัวของความเป็นเมือง (Urbanization) ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ท าให้ความจ าเป็นในการสร้างเมืองให้มีความอัจฉริยะมีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้น จากงานศึกษา
ขององค์การสหประชาชาติ พบว่าปัจจุบันประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่ งของโลกอาศัยอยู่ในเขตเมือง  
ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน พ.ศ. 2593 อัตราประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะเพิ่มมากขึ้นถึง  
ร้อยละ 66 ของประชากรโลกทั้งหมด (United Nations, 2014) ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น
ประเทศที่มีขนาดของจ านวนประชากรที่ ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตรา 
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การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนประชากรที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเมือง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2573 สัดส่วนประชากรที่อาศัยอยู่ ในเขตเมือง
จะเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ70 ของประชากรสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งหมด (SMCSTD, 2016a) 
            ซึ่งการขยายตัวของเมืองน าไปสู่สภาพปัญหาส าคัญหลายประการทั้งสภาพปัญหาด้านมลพิษ
และปัญหาด้านอาชญากรรมเป็นต้น จากสถานการณ์ดังกล่าวการน าเอาแนวทางการบริหารจัด
การเมืองที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิด “เมืองอัจฉริยะ” มาประยุกต์ใช้จึงเป็นแนวทางที่
ส าคัญมากแนวทางหนึ่งที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความสนใจมาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่ง
ทศวรรษ ซึ่งแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
รัฐบาลจีนได้ริเริ่มน าเอาแนวคิดเมืองอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 หลังจากนั้นเพียง  
สามปี หน่วยงานภาครัฐสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้ประกาศรายชื่อเมืองอัจฉริยะน าร่องชุดแรก
จ านวน 90 แห่งออกมา จนมาปัจจุบันจ านวนเมืองอัจฉริยะน าร่องได้เพิ่มมาเป็น 500 แห่งทั่วประเทศ 
มีมูลค่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเมืองอัจฉริยะมากกว่า 1 ล้านล้านหยวน หรือ  5 ล้านล้าน
บาท ซึ่งนับได้ว่ามีทั้งจ านวนและขนาดของเมืองอัจฉริยะมากเป็นอันดับที ่1 ของโลก (Deloitte, 2018) 
 โดยในการผลักดันโครงการเมืองอัจฉริยะ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดตั้ง
คณะท างาน National Standardization General Working Group On Smart City (SMCSTD) 
ซึ่งหน่วยงานนี้เป็นองค์กรอิสระที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันวิจัย
และสมาคมต่างๆ โดยมีภารกิจที่ส าคัญ คือ การระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวงการ 
เพื่อก าหนดขอบเขตการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้ง 5 มิติให้กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจีน ได้แก่ 
มาตรฐาน โครงการน าร่อง แหล่งเงินทุน ทีมเทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ในการ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นประยุกต์ใช้หลักการเมืองอัจฉริยะในเชิงปฏิบัติงานนั้น 
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนยังได้มอบหมายใหค้ณะท างาน National Standardization General 
Working Group On Smart City (SMCSTD) จัดท า “สมุดปกขาวว่าด้วยมาตรฐานการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะของสาธารณรัฐประชาชนจีน” เพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (China Electronics Standardization Institute, 2013) 
 นครเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจโลกที่มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP)  ร้อยละ 41 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  (Shanghai Municipal People’s 
Government, 2019) และเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบที่มีการน าเอาแนวคิดด้านเมืองอัจฉริยะมาใช้
ส าหรับการบริหารจัดการเมืองในทุกๆด้าน เช่น การบริการสาธารณะออนไลน์ ยกระดับคุณภาพด้าน
การศึกษา การพัฒนาอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ตและระบบการจัดการโครงข่ายคมนาคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นนครเซี่ยงไฮ้ยังเป็นเมืองที่มีการลงทุนด้านเมืองอัจฉริยะเป็นอันดับสองของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน นครเซี่ยงไฮ้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลการเงินนานาชาติ ( International Financial Data Exchange 
Center) ในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ าแยงซี (The Yangtze River Economic Zone) และ
เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงที่ส าคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(SMCSTD, 2016b) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสบการณ์ในการน าเอาแนวคิดด้าน
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เมืองอัจฉริยะมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงของนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะน าเอาไปใช้เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 รูปแบบการการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2563 มี
สาระส าคัญอย่างไร และปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้
ประกอบด้วยอะไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมสาระส าคัญของแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2563 

2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
ของนครเซี่ยงไฮ ้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการทางนโยบายเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะและปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินโครงการเมืองอัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้ โดยขอบเขตในการศึกษา 
ในครั้งนี้จะแบ่งได้เป็น  

ขอบเขตในเชิงพื้นที่ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกนครเซี่ยงไฮ้เป็นพื้นที่ในการศึกษา เพราะนคร 
เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ประสบความส าเร็จเมืองหนึ่งในการน าเอาแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ 
ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาทางด้านการด าเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ  

ส าหรับขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษาจะเป็นการศึกษาถึงพัฒนาการแนวทางและนโยบาย
เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมทั้งการศึกษาถึงปัจจัยประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเป็นเมือง
อัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563 ผู้วิจัยได้ท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนที่สามารถน ามาตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี ้ 

การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด าเนินการเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งข้อมูลเอกสารวิชาการ 

รายงานการวิจัย ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนครเซี่ยงไฮ้เมืองอัจฉริยะ รวมทั้งข้อมูล
เอกสารเรื่องของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเมืองอัจฉริยะสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2554 – 2563 เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 
2559–2563), แผนยุทธศาสตร์ “Made in China 2025” สาธารณรัฐประชาชนจีน, สมุดปกขาวว่า
ด้วยมาตรฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสาธารณรัฐประชาชนจีน , Action Plan of Shanghai 
Municipality for Building Smart City ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2554-2556), Action Plan of Shanghai 
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Municipality for Building Smart City ฉบับที่  2  (พ.ศ .  2557 -2559)  และ Action Plan of 
Shanghai Municipality for Building Smart City ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561-2563)  

นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยมีการใช้แบบสอบถาม
เชิงโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ โดยมีประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง
นโยบายและปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายด้านเมืองอัจฉริยะ เช่น การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในนคร
เซี่ยงไฮ้ที่ผ่านมาพบปัจจัยส่งเสริม ปัญหาและอุปสรรคอย่างไร เป็นต้น รวมทั้งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ 
ลงพื้นที่จริงเพื่อสังเกตการณ์ (observation) และค้นหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการส่งเสริมการเป็น 
เมืองอัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้ และได้ท าการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะที่ถูกจัดขึ้น 
เช่น มหกรรม Shanghai WAIC 2019, งานประชุม Shanghai International Smart City Summit 
2019 และสัมมนา GovInsider Conference 2019 ณ สหประชาชาติประจ าประเทศไทย 

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการ

เก็บข้อมูล โดยมีประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินนโยบายโดย
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่น ปัจจัยทางนโยบาย ปัจจัยด้านความร่วมมือจากเอกชน ปัจจัยด้านและ
โครงสร้างพื้นฐานเป็นต้น โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) จะท าพิจารณาว่าปัจจัยตัวใดมี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของการด าเนินนโยบายด้านการพัฒนาเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะ 

กลุ่มตัวอย่าง 
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือก

ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) กับกลุ่มตัวแทนที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีจ านวน
ทั้งสิ้น 30 คน โดยทั้ง 30 คนจะเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มโดย  

กลุ่มที่หนึ่ง ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงภาครัฐและผู้บริหารสถาบันวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการเพื่อน าไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะจ านวน 12 คน ได้แก่ รองผู้อ านวยการ 
รองหัวหน้าฝ่ายความก้าวหน้าทางเทคนิค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมดิจิตอล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาแอพพลิเคชั่น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนครเซี่ยงไฮ้ (Shanghai 
Municipal Commission of Economy and Informatization) และผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายระดับสูง และนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (Shanghai 
Pudong Smart City Research Institute) ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมและอินเตอร์เน็ตเซี่ยงไฮ้ (Shanghai 
Industrial Internet Center) และศูนย์วิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศนครเซี่ยงไฮ้ 
(Shanghai Economy and Informatization Research Center) 

กลุ่มที่สอง ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินโครงการเพ่ือน าไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะจ านวน 18 คน ได้แก่ รองประธาน กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการอาวุโส จากบริษัท Shanghai Data Exchange (SDE) Co., Ltd., บริษัท Shanghai Cloud 
Data Co., Ltd., บริษัท DeepBlue Technology (Shanghai) Co. Ltd, บริษัท Shanghai Shibei Hi-Tech 
Enterprise AI Experience Pavilion และบริษัท Transwarp Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าค่าสถิติร้อยละมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ที่ได้มาจากการผู้ให้ข้อมูลส าคัญพิจารณาว่าปัจจัยตัวใดมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน
นโยบาย ส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และข้อมูลเอกสารมาท าการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาและท าการพิจารณาแบ่งแยกเป็นประเด็นหลักและประเด็นรองที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้และท าการน าเสนอด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ นอกจากนั้นผู้วิจัยได้น า
ข้อค้นพบที่ได้มาท าการอภิปรายผลเปรียบเทียบกับการศึกษาและงานวิจัยของนักวิชาการและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการน าเอา
มาพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ดังนี ้

 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมสาระส าคัญของแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้
ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2563 

จากการศึกษาเอกสารทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการด าเนินงานเพื่อการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้เมืองอัจฉริยะ  
โดยผลการวิจัยพบว่าในอดีตนครเซี่ยงไฮ้มีโครงสร้างเศรษฐกิจดั้งเดิมประเภทอุตสาหกรรมหนัก
ยกตัวอย่างเช่น การผลิตรถยนต์ ต่อเรือและเครื่องจักร ต่อมาเมื่อรัฐบาลกลางต้องการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจให้เป็นแบบเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก จึงท าให้นครเซี่ยงไฮ้ต้องท าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมหนักมาเป็นการพัฒนาทางนวัตกรรมที่มีมูลค่าห่วงโซ่คุณค่าสูงเช่น การบริการ
สารสนเทศด้านธุรกิจและงานวิจัย (Shanghai Sci-Tech Institute of Shanghai University, 2019) 

ดังนั้นรัฐบาลท้องถิ่นของนครเซี่ยงไฮ้ ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ 
ที่ส าคัญในการพัฒนาเมืองให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ นอกจากนั้นแล้วนครเซี่ยงไฮ้ยังได้มีการพัฒนาและสร้าง
ระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (tech ecosystem) ที่มีความโดดเด่นจนส่งผลให้กลายเป็นหนึ่งในเมืองท่าที่ส าคัญ
ของโลก นครเซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์รวมบุคลากรด้านเทคโนโลยี (tech talent hub) อันเนื่องมาจากความร่ ารวย
ทางทรัพยากรเทคโนโลยี (rich technology resources) ทั้งด้านองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย ์ 

อีกทั้งนครเซี่ยงไฮ้ยังมีสถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นน ามากมาย เช่น มหาวิทยาลัย 
Fudan, มหาวิทยาลัย Jiao Tong และสถาบันวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ ศูนย์วิจัย
อุตสาหกรรมและอินเตอร์เน็ตเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Industrial Internet Innovation Center) ซึ่งเป็น
แหล่งบ่มเพาะบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี (Tech Startup)  
ที่ส าคัญ จากการศึกษาในครั้งน้ีท าให้ผู้วิจัยพบประเด็นที่ส าคัญประการหนึ่งที่ว่า “นครเซี่ยงไฮ้ 
มีกระบวนการสั่งสมทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน” ทั้งนี้
เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ที่ได้มีการวางแผนเพื่อการส่งเสริมในการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะมาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ ซึ่งแผนปฏิบัติการเพ่ือการส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะ
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สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2563 (SHEITC, 2018) โดยจะถูกน าเสนอใน
ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 1 หลักการ Shanghai Action Plan for Promoting Smart City Construction ระหว่าง

ปี พ.ศ. 2554-2563 
 

แผนด าเนินงาน 3 ปี 
(พ.ศ. 2554-2556) 

แผนด าเนินงาน 3 ปี 
(พ.ศ. 2557-2559) 

แผนด าเนินงาน 3 ปี 
(พ.ศ. 2561-2563) 

- ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
อย่างเป็นขั้นตอน 
- พัฒนานวัตกรรมและสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีกับประชาชน 
- สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น โครงการ
ที่มุ่งเน้น  
- เมืองน าร่อง  
- ภาครัฐชี้น าและภาคเอกชนน าไป
ปฏิบัติ  

- ยึดความต้องการและประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลักส าคัญ  
- นวัตกรรมแอปพลิเคชั่นเป็นกลไก
ขับเคลื่อน  
- เสริมความปลอดภัย เพิ่มการ
คุ้มครอง  
- ภาครัฐชี้น าและภาคเอกชนน าไป
ปฏิบัติ  
 

- พัฒนาตามแผนฯ และปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ก่อนหน้า  
- รัฐบาลกลางและท้องถิ่นร่วม
วางแผน ภาครัฐและเอกชนร่วม
พัฒนา 
- ส่งเสริมความร่วมมือข้ามองค์กรใน
การสร้างและแบง่ปันร่วมกัน  
- เพิ่มการลงทุนโดยมีนโยบายรัฐ
สนับสนุน  

ที่มา: Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization (2019) 
 
จากการศึกษาแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมทั้ง 3 ฉบับ พบว่า ช่วงระยะเริ่มต้น (พ.ศ. 

2554-2556) รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ให้ความส าคัญต่อ “การวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ” และโครงการน าร่องเมืองที่โดดเด่น โดย Vasseur & Dunkels (2010) กล่าวว่า ความ
พร้อมในการใช้งานและคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งส าหรับ
เมืองอัจฉริยะที่ท าให้เมืองอัจฉริยะจากทฤษฎีกลายเป็นเมืองที่มีชีวิตและตัวตนอยู่จริง ต่อมาช่วงระยะ
ที่สอง (พ.ศ. 2557-2559) รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้เริ่มให้ความส าคัญต่อ “การบริหารจัดการบริการ
สาธารณะโดยประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลในการให้บริการประชาชน
สมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญต่อความต้องการของประชาชน (citizen centric) เป็นหลัก (British 
Standards Institution, 2014) และในระยะที่สาม (พ.ศ. 2561-2563) รัฐบาลมุ่งผลักดันให้มีการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของนครเซี่ยงไฮ้ให้ก้าวสู่ตลาดระดับสากล อย่างไรก็ตามใน
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครเซี่ยงไฮ้ที่ผ่านมาทั้งสามช่วงจะพบว่า รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้ให้ความส าคัญ
ต่อรูปแบบที่ว่า “ภาครัฐมีบทบาทเป็นผู้ชี้น าและก าหนดกฎเกณฑ์และให้ภาคเอกชนน าไปปฏิบัติด้วย
กลไกของตลาด” นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบของ 
“public-private partnership” (PPP) ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ส าคัญที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้แสดงทรรศนะไว้และสอดคล้องกับความจริง
ที่ว่า “ภาคเอกชนจะมีงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลากรและมีความคล่องตัวในการด าเนินงานเพื่อการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะได้ดีกว่าหน่วยงานภาครัฐ” 
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ตารางที่ 2 เป้าหมายยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนครเซี่ยงไฮ้ระหว่างปพี.ศ. 2554-2563 
 

ยุทธศาสตร์ (ปี 2554-2556) ยุทธศาสตร์ (ปี 2557-2559) ยุทธศาสตร์ (ปี 2561-2563) 
- การเป็นเมืองบรอดแบนด์   
โครงข่ายไร้สาย 
- ประสิทธิภาพขั้นต้นของการรับรู้
ข้อมูล (information sensing) และ
การประยุกต์ใช้แบบอัจฉริยะ 
(intelligence application) 
- อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุคใหม่เป็นเสาหลัก 
- ความปลอดภัยด้านข้อมูล
สารสนเทศที่น่าเชื่อถือสูง 

- ระดับการใช้และประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้น 
- ยกระดับบริการโครงสร้างพื้น
ฐานข้อมูลสารสนเทศเมืองรุ่นใหม่ 
- นวัตกรรมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่
เพิ่มข้ึน 
- ระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล
สารสนเทศที่น่าเชื่อถือสูง 

- Connection: สร้างเครือข่าย
การสื่อสารสารสนเทศความเร็วสูง 
- Hub: สร้างเครือข่ายศูนย์
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 
- Computing: สร้างศูนย์
แลกเปลี่ยนทรัพยากรข้อมูล
สารสนเทศ 
- Sensing: สร้างมาตรฐานแอป
พลิเคชันการรับรู้ข้อมูล
ประสิทธิภาพสูง 

ที่มา: Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization (2019) 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า เป้าหมายยุทธศาสตร์ของเมืองอัจฉริยะนครเซี่ยงไฮ้นั้นให้ความส าคัญ 
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก รวมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และ
ระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศและการเป็นผู้น าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของโลก 

ทั้งนีใ้นการด าเนินงานเมืองอัจฉริยะนครเซี่ยงไฮ้ รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ได้น าเอาโครงการต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อการพัฒนาเมืองประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการงานของภาครัฐ และ
ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในฐานะผู้รับบริการ เช่น “Shanghai 
One Net E-Service” ที่เป็นแพลตฟอร์มส าหรับบริการภาครัฐออนไลน์ นอกจากนี้รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้
ยังให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ของเมือง
โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นก าลัง
ส าคัญต่อการพัฒนาเมืองในอนาคต  

โครงการในการสร้างแพลตฟอร์มโครงข่ายการสื่อสารที่เชื่อมต่อข้อมูลจราจรต่าง ๆ ระหว่าง
เมืองแบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นการลดจ านวนอุบัติเหตุและการประหยัดพลังงานในการเดินทาง 
ของประชาชน การพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกสบายให้กับประชาชน 
ยกตัวอย่างเช่น การบริการสุขภาพออนไลน์ ต ารวจปัญญาประดิษฐ์ ระบบเครือข่ายตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และระบบพยากรณ์และเตือนภัยคุณภาพอากาศล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องยังได้น าเอารูปแบบของ E-Business, E-Commerce และ Smart Cluster มาใช้ในการ
ส่งเสริมภาคธุรกิจของเมืองอีกด้วย  

สรุปจากการศึกษาแผนการส่งเสริมและเป้าหมายที่ถูกก าหนดไว้เพื่อการพัฒนาเมือง
อัจฉริยะนครเซี่ยงไฮ้ พบว่า ในส่วนของแผนงานจะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการ การมีแผนงาน 
ที่ชัดเจนจากภาครัฐ รวมทั้งการเน้นสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชน การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการให้บริการที่ตอบสนอง 
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ต่อความต้องการที่แท้จริงของภาคประชาชนและชุมชน แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึง เป้าหมาย 
ในการพัฒนา พบว่านครเซี่ยงไฮ้ยังเน้นในเรื่องของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
เมืองทั้งในประเด็นเรื่อง การยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศเมืองรุ่นใหม่ การสร้าง
นวัตกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่เพิ่มขึ้น การสร้างเครือข่ายการสื่อสารสารสนเทศ 
ความเร็วสูง การสร้างเครือข่ายศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างศูนย์
แลกเปลี่ยนทรัพยากรข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วในการพัฒนาเพ่ือการเป็นเมือง
อัจฉริยะจะมีสองส่วนที่ควบคู่กันไป คือ “การพัฒนาตัวแบบนโยบายและความร่วมมือกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องควบคู่กัน” และ “การจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นที่เปรียบเสมือนปัจจัยสนับสนุนให้
กลายเป็นเมืองอัจฉริยะโดยสมบูรณ์แบบ” 

2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ของนครเซี่ยงไฮ้ 

ในการศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะนั้นมีนักวิชาการ
หลายท่านได้ท าการศึกษาในบริบทที่แตกต่างกัน ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัยและภาคเอกชนในประเด็นที่
เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จที่ส่งผลต่อการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้เมืองอัจฉริยะ โดยผู้วิจัยได้น าปัจจัย
ความส าเร็จทั้งหมด 7 ตัวแปรให้ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญได้ท าการพิจารณาว่าปัจจัยใดที่มีอิทธิพล 
ต่อความส าเร็จของการด าเนินนโยบายและแผนเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งผลจาก
การวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นในภาพที่ 1      

ภาพที่ 1 ร้อยละความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้เมืองอัจฉริยะ  
 
จากภาพที่ 1 ประเด็นเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเพื่อการเป็นเมืองอัจฉริยะของ 

นครเซี่ยงไฮ้ หลังจากที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ท าการพิจารณาถึงอิทธิพลของปัจจัยแต่ละตัวที่มีผลต่อ  
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การพัฒนาฯแล้ว ผู้วิจัยได้น าเอาปัจจัยทั้ง 7 ประการมาวิเคราะห์และท าการจัดกลุ่มปัจจัยออกใหม่
เป็น 3 กลุ่มเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนจากการศึกษาโดยจะมีสาระส าคัญดังต่อไปน้ี 

กลุ่มที่หนึ่ง “กลุ่มปัจจัยทางด้านการจัดการของภาครัฐ” ประกอบด้วยปัจจัยย่อยสาม
ประการ คือ การจัดการการปกครองที่ดี การมีนโยบายที่เกี่ยวข้องและการจัดการองค์กร โดยจากการ
แปรผลพบว่าร้อยละ 96.67 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญพิจารณาว่า “ปัจจัยด้านการจัดการปกครองที่ดี” 
และ “ปัจจัยนโยบาย” มีความส าคัญต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยรัฐบาลท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ได้น า
ระบบการจัดการปกครองแบบ ICTs-based ในการสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน รวมทั้งมีนโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP)  
เพื่อเสริมสร้างให้บริการสาธารณะที่ตรงตามความต้องการของประชาชนรวมทั้งได้วางนโยบายและ
แผนเพื่อเป็นการชี้น าทิศทางในการพัฒนาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ในการพัฒนา 
ส าหรับ “ปัจจัยการจัดการและองค์กร” เป็นปัจจัยส าคัญล าดับที่สอง (ร้อยละ 93.33) โดยรัฐบาล
ท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ได้มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ในการวัดและประเมินผล 
นอกจากนั้นยังมีการทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างสม่ าเสมอซึ่งประเด็นนี้เป็นปัจจัยที่องค์กรต่าง ๆ
ต้องน าไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง   

กลุ่มที่สอง “ความร่วมมือจากภาคเอกชนและชุมชน” ซึ่งกลุ่มปัจจัยนี้จะประกอบไปด้วย
ปัจจัยย่อยสองประการ คือ ปัจจัยด้านความร่วมมือจากภาคเอกชนและปัจจัยด้านความร่วมมือจาก
ชุมชน โดยที่ร้อยละ 90 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญพิจารณาว่าปัจจัยความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นตัว
แปรที่ส าคัญที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคธุรกิจและ
น าไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบ PPP ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาล
ท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ได้ท าการส่งเสริมภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจเกิดใหม่ทางด้านเทคโนโลยี (Tech 
Startup) ให้มีบทบาทในการสร้างระบบนิเวศทางเทคโนโลยี (Tech Ecosystem) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไก
ที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนพัฒนานครเซี่ยงไฮ้เมืองอัจฉริยะ ส าหรับ“ปัจจัยความร่วมมือจากชุมชน” 
โดยร้อยละ 86.67 ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญมองว่าปัจจัยทางด้านนี้มีความส าคัญเพราะว่าการมีส่วนร่วม
ของภาคพลเมืองจะน าไปสู่การประเมินผลและปรับปรุงบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ได้ด าเนินแนวทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศและองค์ความรูใ้ห้กับพลเมืองของตนเอง   

กลุ่มปัจจัยสุดท้ายจะประกอบไปด้วยปัจจัยย่อยสองประการก็คือ  “เทคโนโลยีและ
โครงสร้างพื้นฐาน” โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญมองว่าปัจจัยเทคโนโลยี (ร้อยละ 86.67) และปัจจัยด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (ร้อยละ 83.33) มีความส าคัญต่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ แม้ว่ากลุ่มปัจจัยกลุ่มนี้
จะมีระดับความส าคัญที่น้อยกว่ากลุ่มปัจจัยทางด้านอื่น แต่ก็จะพบว่าร้อยละของความคิดเห็นยังอยู่ใน
ระดับที่สูงมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในความเป็นจริงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICTs เป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างมากที่ช่วยในการเติบโตของเมืองในฐานะเมืองอัจฉริยะ ซึ่งที่ผ่านมานครเซี่ยงไฮ้ได้มีการ
วางแผนการพัฒนาทางด้านนี้มานานหลายทศวรรษดังที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น ดังนั้นการพัฒนา
เทคโนโลยีและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานก็ยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้การ
พิจารณา 
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 สรุปจากผลการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับสูง 
ผู้แทนหน่วยงานการวิจัย และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาคเอกชนมีความคิดเห็นว่า “ปัจจัย
ด้านนโยบาย การจัดการปกครองที่ดี และความเชี่ยวชาญในการจัดการและการบริหารองค์กรของ
ภาครัฐเป็นปัจจัยส าคัญที่สุด” ในการขับเคลื่อนการและพัฒนาเมืองอัจฉริยะจ าเป็นที่จะต้องให้
ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโครงการและการขยายความร่วมมือไปยังภาคประชาชน
และชุมชนเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมาก รวมทั้งจะต้องมีการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สารสนเทศและการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในระยะยาว   
 
อภิปรายผล  

การบริหารจัดการเมืองในช่วงระยะเวลาปัจจุบันแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะเป็นแนวคิดที่
หลายประเทศในโลกน าไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น จากการศึกษาพัฒนาการ
ของการน าเอาแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาใช้ของนครเซี่ยงไฮ้ ท าให้นักวิจัยได้ทราบถึงปัจจัยความส าเร็จที่
มีต่อการด าเนินโครงการเมืองอัจฉริยะ ส าหรับแนวคิดเมืองอัจฉริยะไม่ใช่แค่มิติหรือการน าเอาความ
ทันสมัยของเทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แต่ประเด็นที่ส าคัญและเป็นปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จจะเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนของภาครัฐ  การมี
ตัวชี้วัดที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละเมืองและการสนับสนุนการพัฒนา  
โดยหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งงานของ Singnoi & Tassanai (2018) กล่าวว่านโยบายของภาครัฐจะ 
เป็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อสาธารณะและในการก าหนดนโยบายสาธารณะจะมีความ
ผูกพันกับงบประมาณและทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา ดังนั้น การก าหนดนโยบายที่ชัดเจน
ทางด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะก็จะช่วยน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือการเป็นเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะนอกจากบทบาทที่ส าคัญของหน่วยงานภาครัฐแล้วการเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาก็เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากเพราะว่าหน่วยงาน
ภาคเอกชนมีความคล่องตัวในการด าเนินงานมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ 
Hiranwong, Ratchatwetkul, Sethsomboon & Nualyai (n.d.) ที่ได้ศึกษารูปแบบและการด าเนิน
โครงการด้านเมืองอัจฉริยะของจังหวัดขอนแก่นและได้ยกตัวอย่างของโครงการที่ได้รับประโยชน์จาก
การลงทุนของภาคเอกชนโดยมีแนวคิดที่ว่า “ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาท ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีรัฐบาลท้องถิ่นให้การสนับสนุน” ซึ่งในประเด็นนี้จะช่วยลดข้อจ ากัดด้านงบประมาณของ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการใช้รูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐและ
เอกชนต้องมีความระมัดระวังในการด าเนินโครงการ เช่น ปัญหาเรื่องคณะกรรมการคัดเลือกและ
คณะกรรมการก ากับดูแลที่อาจจะเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของโครงการที่เป็นเอกชนและอาจจะมีปัญหา
ในเรื่องความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการและปัญหาเรื่องคุณภาพของการ
บริการเพราะหน่วยงานเอกชนอาจให้ความส าคัญต่อก าไรสูงสุดมากกว่าการให้บริการแก่ประชาชน 
(Parliamentary Budget Office, 2016) นอกจากนั้นอีกหนึ่งประเด็นที่ส าคัญคือเรื่องของความเป็น
ส่วนตัวและความลับของข้อมูลที่ต้องพิจารณาว่าลักษณะกิจกรรมประเภทใดที่ควรให้เอกชนเข้ามา
ด าเนินกิจกรรมแทนหน่วยงานภาครัฐ  
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ประเด็นเรื่องความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวพันของเมือง 
Batagan (2011) ได้กล่าวว่า การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งผลท าให้การบริการสาธารณะของเมืองอัจฉริยะมีลักษณะที่เป็น
รูปแบบ “พลเมืองเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง” และ Kourtit, Nijkamp & Arribas-Bel (2012)  
มองว่า การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ เป็นระบบการกับก าดูแลเมืองที่มีโครงสร้างเชิงรุกและมีความ
เปิดกว้าง มีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลายหลายภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดทางเศรษฐกิจเชิงสังคม 
(social economy) และนิเวศวิทยาของเมือง ส่วน Caragliu, Del Bo & Nijkamp (2011) มองว่า
เมืองอัจฉริยะต้องมีการลงทุนในด้านทุนมนุษย์และทุนทางสังคมที่มีลักษณะเป็นการสร้างความร่วมมือ
กันระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม 

ถึงแม้ในการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ประเด็นทางด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ใช่
ประเด็นที่มีความส าคัญในล าดับต้น ๆ จากมุมมองของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ แต่จากการศึกษาถึงนโยบาย
และการพัฒนาของการเป็นเมืองอัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้ พบว่า สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศ
ที่มีการสะสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่นโยบายสังคมนิยมอันมี
เอกลักษณ์แบบจีนของเติ้ง เสี่ยวผิง มีการเปิดประเทศเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติน าเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาและก าหนดให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมจีน และยุทธศาสตร์การฟื้นฟูประเทศแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Deng, 1978) การใช้เทคโนโลยีเป็นกลยุทธ์ในการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจดิจิตอล 
รวมทั้งนโยบายยุทธศาสตร์ “Made in China 2025” (State Council of the People's Republic 
of China, 2015) ซึ่งมีเป้าหมายกลายเป็นประเทศมหาอ านาจด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงแรกของการริเริ่มพัฒนาเมืองอัจฉริยะจีนนั้น บริษัทข้ามชาติอาทิ IBM, Microsoft ฯลฯ เข้ามา
มีบทบาทอย่างมาก แต่ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศจีน ท าให้
บริษัทจีนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหลายแห่ง เช่น Huawei, China Telecom, China Mobile, 
Digital China, Tencent และอาลีบาบาได้เข้ามาแทนที่บทบาทของบริษัทข้ามชาติ และมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์และโครงการน าร่องเมืองอัจฉริยะร่วมกับภาครัฐทั้งระดับส่วนกลางและ
ระดับท้องถิ่น ดังนั้นจึงมีการพึ่งพิงทางด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศค่อนข้างต่ า  ซึ่งแตกต่างจาก
ประเทศไทยที่ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเอง ดังนั้น การให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีของไทยจึงเป็นประเด็นที่จ าเป็นต่อแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของไทยในระยะยาว 
นอกจากนั้นในประเด็นเรื่องการจัดการบริการโครงสร้างพื้นฐานเป็นอีกประเด็นที่ส าคัญด้วย
เช่นเดียวกันโดยเฉพาะการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น  เช่น การสื่อสารด้วยระบบ
สัญญาณไร้สาย (wireless) และการจัดท าฐานข้อมูล big data เป็นต้น ซึ่งการให้ความส าคัญในเรื่องน้ี
จ าเป็นอย่างมากในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพัฒนาการเมืองอัจฉริยะของนครเซี่ยงไฮ้ในครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัจจัยขับ
เคลื่อนที่เป็นประโยชน์ต่อการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริงได้ใน
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ประเทศไทยและเพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อเสนอแนะที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ดังต่อไปน้ี  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการก าหนดแผนงาน
นโยบายที่ชัดเจนที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยมีนโยบายที่ส าคัญคือ  

        1.1 นโยบายเพื่อการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะในระยะยาว เพราะจะน าไปสู่ความมีประสิทธิภาพ
และเกิดความต่อเน่ืองในการพัฒนา  

        1.2 นโยบายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้าน “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน” เพราะหน่วยงาน
ภาคเอกชนมีความพร้อมและศักยภาพในการส่งเสริมบทบาทของภาครัฐในการน าเอาแนวคิดเมือง
อัจฉริยะไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง 

       1.3 นโยบายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสานสนเทศในการผลิตบุคลากร
เฉพาะทางเพื่อรองรับความต้องการของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งในส่วนองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยให้ความส าคัญต่อสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีบทบาทต่อ
การพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการผลักดันให้เกิดเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง
ส าหรับประเทศไทย 
                 สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ ในการก าหนดแผนและนโยบายจะต้องมีเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่มีความชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ทั้งในการวัดและการประเมินผล รวมทั้งจะต้องมีการ
ทบทวนแนวปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการตรวจสอบและการพัฒนาแผนงานนโยบายให้มี
ประสิทธิภาพ  

2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความส าคัญต่อบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ แต่ได้มีข้อค้นพบที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ  
ทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของเมือง
อัจฉริยะอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อการศึกษาเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ในอนาคตดังต่อไปนี ้

        2.1 การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ เนื่องจากว่าการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนจะน าไปสู่การพัฒนา
เมืองอัจฉริยะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

        2.2 การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จจากการด าเนินงานทางด้านการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะจากภาคเอกชน ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานโดยภาคเอกชน เพื่อเป็น
ตัวแบบที่ดีส าหรับองค์กรเอกชนที่มีความสนใจในการน าองค์ความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในเชิงพัฒนาต่อไปในอนาคต 
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