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บทคัดย่อ

		 บทความวิชาการครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอรูปแบบของนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคสังคมซึ่งให้ความส�ำคัญ
กับการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับฐานข้อมูลที่เก็บจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ตอบสนองต่อนโยบายไทยแลนด์
4.0 ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยยึดแนวการมีส่วนร่วมของ
ประชารัฐ บนพื้นฐานของความมั่งคั่ง มั่นคง สมดุลและยั่งยืน หน่วยงานรัฐบาลและเอกชนทุ่มการลงทุนในการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด เพื่อท�ำหน้าที่แทนสายตามนุษย์ในการตรวจสอบและประกันความปลอดภัย ความมั่นคงของชีวิตและทรัพย์สิน
ในพื้นที่เมือง หากแต่ยังขาดกระบวนการการจัดเก็บ จัดการที่เป็นระบบ ขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการวิเคราะห์ฐาน
ข้อมูล และขาดการประสานงานร่วมมือกัน การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ
นโยบาย ระดับอ�ำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญระดับปฏิบัติการ และนักวิชาการ ตามหลักวิจัยเชิงคุณภาพแบบสามเส้า การศึกษา
กรณีเฉพาะ และการทบทวนวรรณกรรม ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบนวัตกรรมการจัดการภาคสังคมควรมีองค์ประกอบที่
ส�ำคัญ 3 ประการ คือ (1) ปัจจัยน�ำเข้าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่จัดเก็บด้วยระบบวงจรปิดแบบสามมิติในช่วงของเวลา
และสถานที่ เข้าสู่ (2) กระบวนการ ที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัล 4 อย่าง ได้แก่ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า)
ซอฟต์แวร์ชั้นสูง คอมพิวเตอร์ทรงพลัง และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อได้มาซึ่งการประมวลผลที่รวดเร็ว ตอบสนองต่อสิ่งที่
มนุษย์ต้องการ และตอบโต้กับการกระท�ำของมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาด (3) ผลลัพธ์คือ ชุมชนสังคมผาสุกซึ่งเกิดจากความ
ปลอดภัยมั่นคงจากอาชญากรรมที่ลดลง การสร้างคุณค่าเพิ่มทั้งเชิงนโยบายและเชิงพาณิชย์จากข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และความสะดวกสบายจากพื้นที่เมืองอันชาญฉลาด จึงได้ผลสรุปว่านวัตกรรมการบริหารจัดการภาคสังคมที่เกิดจากการ
เชื่อมต่อระหว่างอดีตที่ถูกจัดเก็บอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบสามมิติ และเทคโนโลยีดิจิทัล จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งใน
ทิศทางบวกต่อความมั่นคง ระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยัง
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงธุรกิจได้หลากหลาย หากภาครัฐและเอกชนประสานการท�ำงานร่วมกันอย่างแนบแน่น และ
ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ก็จะสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการทาง
สังคมในประเทศไทยอย่างแน่นอน
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Abstract

		 Due to the constant change of information management system and technology, this article aims
to propose a model of social management innovation which paid attention to the interface between
digital technology and CCTV-based data (“The Past”). Thai public and private sectors have substantially
invested in data collection and storage. Yet, there still unsystematic and unorganized process of management. The value creation from data analytics has been disconnected and lack of full participation with
other relevant stakeholders. Particularly, CCTV-based data which acts on behalf of human eyes and
minds to monitor and insure safety and security of life and property in city areas has been left unattended and unutilized. Most investors and governmental authorities have just followed a trend of installing
CCTV rather than fully taking advantage of their investment. By utilizing field work interviews, case study
methods and reviews of literatures, model of social management innovation in this article indicates three
important elements as inputs, throughputs and outputs. The inputs comprise human activities, times and
places. The throughputs require four components including big data, super software, highly qualified
computer and artificial intelligence to process the interface between these digital technologies and the
past. The outputs are happy societal communities resulting from reduced crime rates, corrective information and intelligent city. In alignment with the implementation of the Twelfth Five-Year Economic and
Social Development Plan (2017-2021) and Thailand 4.0 Policy, a model of social management innovation
can be scaled up to create and add value in various areas in Thailand particularly when all stakeholders
have capacity, collaborate and recognize its importance.
Key words: Social Management Innovation, CCTV-Based Data, Artificial Intelligence, Happy Societal 		
Communities, Thailand 4.0

ความส�ำคัญของการวิจัย

software, artificial intelligence และ super computer
		 ในศตวรรษที่ 21 มนุษย์ทั่วทั้งโลกก�ำลังก้าวเดิน ซึ่งถูกประดิษฐ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสัญญาณ
อย่างต่อเนื่องไปในทิศทางของโลกดิจิทัล สังคมไทยก็เช่น การมาถึงของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่กระหายในความมั่งคั่ง
เดียวกันที่ก�ำลังก้าวและพัฒนาเข้าไปในระบบที่เชื่อมโลก มากขึ้นกว่าเดิม สิทธิพื้นฐาน เช่น ความเป็นส่วนตัวจะถูก
ดิจิทัลกับโลกแห่งความจริงเข้าด้วยกัน การพัฒนาระบบ ลบทิ้ง อิสรภาพและความปลอดภัยจะถูกบ่อนท�ำลาย
ข้อมูลตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีด กฎหมาย ประเพณีปฏิบัติเก่าแก่หรือกรอบสังคมดั้งเดิมจะ
ความสามารถ ในการประเมินผลจากการจัดท�ำระบบการ ไม่เพียงพอ ในขณะทีส่ งั คมก�ำลังแตกสลายและหาสิง่ ทดแทน
บริหารจัดการข้อมูล (Information Management ยังไม่ได้นั้น ผู้คนต่างเริ่มตั้งค�ำถามกันแล้วว่า “จะท�ำให้ลูก
System) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูลไปใช้ หลานของตนดีมากขึน้ กว่าเดิมได้อย่างไร” (ดอน, 2559: 18)
ในการก�ำหนดทางเลือกนโยบายและสร้างนวัตกรรมในการ ประเทศไทยเพิ่งเริ่มก้าวแรกของการน�ำเทคโนโลยีมาใช้
บริหารจัดการ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อสร้าง Smart City หากแต่ยังขาดหลักการและ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2559: 224) โดยเฉพาะใน ประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบและแยบยลโดยเฉพาะอย่าง
สองทศวรรษที่ผ่านมานี้ จะพบได้ว่าหลากหลายนักคิด นัก ยิ่งในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
ประดิษฐ์ ผู้รู้ได้ค้นคิดนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 		 นับตั้งแต่ที่รัฐบาลได้ออกนโยบายไทยแลนด์ 4.0
อย่างมากมายและถูกน�ำมาใช้ไม่วา่ จะเป็น big data, super เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยให้ความส�ำคัญกับการ
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พัฒนาวิทยาการเทคโนโลยี การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ
โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชารัฐ บนพื้นฐาน
ของความมั่งคั่ง มั่นคง สมดุลและยั่งยืน การบริหารจัดการ
ด้ า นเทคโนโลยี นั้ น มุ ่ ง เน้ น ไปทางด้ า นอุ ต สาหกรรมเป็ น
ส�ำคัญ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างพลังการผลิตจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) พร้อมทั้ง
ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มสตาร์ตอัพ (Start-Ups) ในส่วนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพื่ อ สร้ างคุ ณ ค่ าและมูลค่าเพิ่ม อย่างก้าวกระโดดให้ กั บ
เศรษฐกิจของประเทศ แต่สภาพปัญหาที่ทับซ้อนอยู่ตั้งแต่
ในอดีตก็คือ การที่ภาครัฐไม่สามารถน�ำเอาเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยมาบริหารจัดการข้อมูลจากศูนย์ควบคุมวงจรปิดทั้ง
จากส่วนของภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการและเชื่อม
เครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาคสังคมอย่างจริงจัง
งบประมาณที่ใช้ไปราคาสูง แต่หน่วยงานน�ำประโยชน์จาก
คุณสมบัติของข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ไม่ครบถ้วนและ
คุ้มค่า รูปแบบของการบริหารจัดการในระดับภาคสังคมยัง
มีหลากหลายมาตรฐาน ขาดความร่วมมือและการเชื่อมต่อ
จึงท�ำให้เกิดช่องว่างของกระบวนการการบริหารจัดการ
ข้อมูลที่เก็บตั้งแต่ในอดีตและการประยุกต์ใช้เทคโนโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่างๆ ในภาค
สังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน การเข้าถึงและการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย�ำ
ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในเมืองที่ชาญฉลาดและ
การด�ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมผาสุก

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

		 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเก็บฐาน
ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อใช้เป็นฐาน
ส�ำคัญรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการและตอบสนองต่อความต้องการภาค
สังคม
		 2. เพื่ อ น� ำ เสนอรู ป แบบนวั ต กรรมการบริ ห าร
จัดการภาคสังคม ที่มีลักษณะบูรณาการเชื่อมโยง
		 3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยย่อยที่ส�ำคัญ
ในการน�ำรูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคสังคมลง
สู่การปฏิบัติ
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		 นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา มนุษย์เรียนรู้
การจัดเก็บภาพ เสียง ตัวอักษรและพัฒนารูปแบบการ
บริ ห ารจั ด การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความ
ต้องการของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย แต่ข้อมูลภาพ เสียง
และข่าวสารที่ได้จากการจัดเก็บและรวบรวมมิได้ถูกน�ำมา
ใช้แบบไร้รอยต่อ อีกทั้งยังขาดความต่อเนื่องและมาตรฐาน
ทีห่ ลากหลายของการจัดเก็บ ในปัจจุบนั นี้ หลายบ้าน บริษทั
ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า องค์กรใหญ่ๆ แม้กระทั่งภาครัฐ
น�ำระบบ CCTV มาใช้ แต่ทุกแห่งทุกที่ มีรูปแบบการใช้
คนละแบบ คนละชนิด คนละขนาด ต่างคนต่างใช้ ต่างคน
ต่างบริโภค สิ่งที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลเป็นลักษณะแบบ
พื้นๆ คือ การน�ำมาใช้แทนตาและความจ�ำของมนุษย์ เป็น
การจัดเก็บไว้แบบทิ้งขวางไร้ประโยชน์ ขาดมูลค่าทั้งทาง
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งไม่รู้จักน�ำ
เอาไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าที่จัดซื้อหามาใช้ เพียงแต่ทุกคน
ทุกแห่งมีจะการจัดซื้อมาใช้เท่านั้น
		 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจดั้งเดิมได้ประยุกต์
Multi Channel รวมเป็นประสบการณ์เดียวกันกับทุกช่วง
(Omni Channel Marketing) โดยอาศัย Big Data และ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สร้างสรรค์
ประสบการณ์ที่พิเศษสุดให้กับลูกค้า (อธิป, 2560: 29) แต่
ปัญหาส�ำคัญคือ การบริหารจัดการข้อมูลแบบนี้ไม่สม
ประโยชน์และขาดคุณค่า เราจะเห็นจากข่าวสารต่างๆ ที่
ปรากฏตลอดมาว่า ขาดคุณภาพ ใช้ไม่ได้ ขาดประโยชน์ใน
การน�ำมาใช้ นั่นเป็นแค่ปัญหาพื้นๆ ในทางโครงสร้าง แต่
ปัญหาที่ยั้งลึกลงไปถึงการน�ำมาใช้เพื่อประโยชน์ยังมีอีก
มากมาย เช่น การจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานและ
พั ฒ นาข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น ไปสู ่ ก ารท� ำ นายได้ อ ย่ า งใกล้ เ คี ย ง
หรือการน�ำมาบูรณาการกันให้เกิดประโยชน์ เป็นฐานรอง
รับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัยมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานจะสามารถน�ำมาใช้เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยการผลิตได้ และเป็นปัจจัยการผลิตที่แตกต่างจาก
ปัจจัยการผลิตอื่นๆ อย่างสิ้นเชิงเพราะข้อมูลมีอยู่อย่างไม่
จ�ำกัดและน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้เรื่อยๆ โดยไม่หมดไป นั่น
หมายความว่าองค์กรต้องหันมาให้ความส�ำคัญกับการใช้
ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดมากขึ้น ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบเพื่อเป็นฐานเชื่อมต่อกับการวิเคราะห์โดย
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เปรี ย บเสมื อ นกั บ ขุ ม ทรั พ ย์ มี่ มี คุ ณ ค่ า
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มหาศาลที่ประเทศไทยควรรับผิดชอบสร้าง รักษาและน�ำ
มาใช้ประโยชน์เองแทนการพึ่งพาประเทศอื่น (สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2017)
		 ปัจจุบันนี้ ในโลกของดิจิทัลมีการจัดเก็บรูปแบบ
ของข้อมูลอย่างหลากหลาย ไม่ว่าเป็นคอนเทนท์ชนิดใด
ตั้งแต่ตัวอักษรเขียน รูปถ่ายหรือแม้กระทั่งอักขระต่างๆ ที่
ลงอยู่ในวัตถุสิ่งของต่างๆ ตลอดจนกระทั่งถึงการจัดเก็บใน
รูปแบบดิจิทัล วีดีโอภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถอัพโหลด
และดาวน์โหลดบนหลากหลายแพลตฟอร์มเช่น YouTube,
Facebook, Google เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความต้องการ
ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่ต้องการแบ่งปันและรับรู้ภาพใน
อดีตของตนเองและผูอ้ นื่ ในพืน้ ทีส่ าธารณะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระบบปฏิบัติการทั่วทั้งโลกที่เห็นได้ชัดคือระบบการจัด
เก็บภาพความเคลื่อนไหวในระบบ CCTV (Closed-Circuit
Television) หรือโทรทัศน์วงจรปิด โดยใช้กล้องวิดีโอ ส่ง
สัญญาณไปยังชุดจอภาพ ในสถานที่เฉพาะซึ่งอาจจะมี
เจ้าหน้าที่คอยควบคุมอยู่ (Surveillance camera คือ
กล้องเฝ้าระวัง) ซึ่งแตกต่างจากการ ออกอากาศโทรทัศน์
โดยที่สัญญาณจะไม่ถูกส่งออกไปตามที่สาธารณะ ภาพจะ
ถูกส่งไปสถานที่เฉพาะเท่านั้น จะใช้ส�ำหรับการตรวจสอบ
ในพื้นที่ที่อาจต้องการตรวจสอบเช่น ธนาคาร คาสิโน ท่า
อากาศยาน ราชการทหาร ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
โทรทัศน์วงจรปิดอาจถูกใช้เพือ่ สังเกตการจากหอบังคับการ
หรือในสถานที่ๆ สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมส�ำหรับมนุษย์
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาจท�ำงานอย่างต่อเนื่องหรือต้อง
ท�ำเพือ่ ตรวจสอบเฉพาะเหตุการณ์กไ็ ด้ รูปแบบของ โทรทัศน์
วงจรปิดในปัจจุบนั นิยมใช้เครือ่ งบันทึกวีดโี อดิจทิ ลั (Digital
Video Recorder หรือ DVR) แทนการบันทึกแบบม้วนวีดโิ อ
เนือ่ งจากมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพทีส่ งู กว่า เช่น สามารถ
บันทึกต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ตรวจสอบเคลื่อนไหวและแจ้ง
เตือนทางอีเมลล์ เป็นต้น (บริษัท แมทคอมเซลส์ จ�ำกัด :
ออนไลน์) CCTV คือ เครื่องมือชิ้นหนึ่งทางเทคโนโลยีที่มีใช้
อยู่และนับวันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากภาพที่เคย
เห็ น จะกลายเป็ น ภาพที่ มี เ สี ย งการบั น ทึ ก ในมิ ติ เ ดี ย วจะ
หลากหลายในอีกมากมิติและมันอาจจะถึงขั้นถอดภาพ 3
มิติ (3D) จากชีวิตจริงที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้นได้อย่างสมบูรณ์
ยิ่งเพราะสิ่งของ 3 มิติ ก็มีเครื่องมือจากเทคโนโลยีได้สร้าง
ขึ้นมาแล้วในยุคปัจจุบัน เป็นภาพจากดาวเทียม ภาพจาก
ระบบอินเตอร์เน็ตในทุกเครื่องมือ และถ้าหากเป็นเช่นนั้น

แล้ว ฐานข้อมูลในอดีตที่สมบูรณ์หรือเกือบจะสมบูรณ์ จะ
ใกล้เคียงกับความหมายของอดีตชาติหรือเหตุการณ์จริง
ของโลกมนุษย์ เช่น ในปัจจุบันนี้ โลกเรามีดาวเทียม 2 ดวง
ส�ำคัญคือ GOES16 และ Himawari8 ที่โคจรรอบโลกถ่าย
ภาพสามมิติของโลกเพื่อน�ำมาพยากรณ์ นอกจากนั้นใน
ระบบของ Social Media ผู้ให้บริการของแพลตฟอร์ม
ต่ า งๆมี ก ารจั ด ท� ำ ภาพถ่ า ยพื้ น ที่ ส ามมิ ติ ไ ว้ ใ ห้ บ ริ ก ารแก่
ลูกค้าอีกด้วย
		 ดังนั้นการค้นหารูปแบบของนวัตกรรมการบริหาร
จั ด การเพื่ อ ที่ จ ะจั ด การกั บ ข้ อ มู ล จ� ำ นวนมากที่ มี ค วาม
สมบูรณ์ในภาคสังคมจึงมีความส�ำคัญ โดยรูปแบบการบริหาร
จัดการทีเ่ ป็นทีย่ อมรับใช้กนั ในระดับองค์กร คือรูปแบบของ
Peter Drucker ที่มองทุกองค์ประกอบ Environmental
trends, theory of business, managerial skills,
management effectiveness, personal skills and
tasks อย่างเป็นองค์รวมและท�ำงานเชื่อมโยงประสานกัน
(Drucker, 1999 : ix) แต่ในหลักการที่ส�ำคัญยิ่งในภาค
สังคม คือ เงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นภาครัฐและภาคเอกชน
ควรทีจ่ ะต้องตกลงและก�ำหนดให้ชดั เจน เพราะว่านวัตกรรม
ที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนจะเกิดจากการวิเคราะห์ กฎระเบียบ
วินัย การทุ่มเท และการลงมือฝึกปฏิบัติทางนวัตกรรม ซึ่ง
การลงมือฝึกปฏิบัตินี้ นับเป็นองค์ประกอบส�ำคัญถึง 90%
ของทุ ก นวั ต กรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ผู ้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ในด้ า น
นวัตกรรมจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อพวกเขามีระเบียบ
วินัยและความเชี่ยวชาญ ดังนั้นค�ำถามจึงมีว่า อะไรคือ
หลักการของนวัตกรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของ
ระเบียบวินัยที่ว่านั้น หลักการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย
สิ่งที่ต้องท�ำและสิ่งที่ไม่ควรท�ำ ซึ่งขอเรียกสิ่งที่ต้องท�ำและ
ไม่ควรท�ำนั้นว่า เงื่อนไข (Drucker, 1993: 143)
		 ตามหลักการของทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory)
ที่รวมเอาทัศนะการจัดการเชิงประสิทธิภาพ เชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ และเชิงปริมาณ มาประสมประสานรวมกันอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมองค์กร จะมองหน่วยองค์กรเป็นระบบ ตาม
หน้าที่ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ระบบเป็นกลุ่มของส่วนที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งต้องการบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน และ
ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส�ำคัญ 4 ส่วน คือ ปัจจัยน�ำ
เข้า กระบวนการ ผลผลิตและการป้อนกลับ โดย ปัจจัยน�ำ
เข้า ประกอบด้วยทรัพยากรทางกายภาพ ทางการเงิน
ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรข้อมูล กระบวนการ
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ประกอบด้วยหน้าทีก่ ารจัดการ การปฏิบตั กิ ารทางเทคโนโลยี พัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัย
และกิจกรรมการผลิต เพื่อเปลี่ยนปัจจัยน�ำเข้าเป็นผลผลิต คุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรงใน
ซึ่งเน้นที่สินค้าบริการ ก�ำไรและขาดทุน พฤติกรรมต่างๆ ศตวรรษที่ 21 ได้ (Tesarin, 2017) และหนึ่งในทิศทางที่
ตลอดจนผลลัพธ์อื่นๆ ที่ต้องการ การป้อนกลับเป็นข้อมูล ส�ำคัญคือการพัฒนาวิทยาการเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่าง
เกี่ยวกับสภาพและผลลัพธ์เกี่ยวกับกิจกรรมองค์กร ข้อมูล ยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจโดยยึด
เหล่านี้ ใช้เพื่อปรับปรุงปัจจัยน�ำเข้าและกระบวนการแปร แนวการมีสว่ นร่วมของประชารัฐ บนพืน้ ฐานของความมัง่ คัง่
สภาพเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (ตุลา, 2554: 90-91)
มั่นคง สมดุลและยั่งยืน
		 นวัตกรรม หมายถึงการท�ำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ 		 ภาพ 1 แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมในการบริหาร
รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ จัดการภาคสังคมที่ถูกจัดเก็บอย่างสมบูรณ์ด้วยอุปกรณ์
หรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจากการปฏิวัติหรือการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังเช่น 3D CCTV ที่ถูกพัฒนาจาก
พัฒนาต่อยอด เมื่อน�ำนวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การท�ำงาน ระบบมิติเดียวสู่สามมิติที่สามารถจัดเก็บ พฤติกรรมของ
นั้นได้ผลดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม มนุษย์ในช่วงเวลาและสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งหรือทั่วทั้ง
เอดิสัน กล่าวว่านวัตกรรมเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากกว่าการเป็น โลก ด้วยกล้องที่มีคุณภาพสูงและเก็บรายละเอียดของ
แค่การจุดประกายความคิดอะไรใหม่ๆ ให้บังเกิดขึ้นมา พฤติกรรมที่มนุษย์ ในสถานที่ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ
เท่านั้น แต่มันเป็นกระบวนการของการท�ำให้ความคิด พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการกระท� ำ
เหล่านั้นแพร่หลาย (Malisuwan, 2010) นโยบายไทย ดังกล่าวจะปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติและจะถูกการจัด
7
แลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ เก็บด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวบรวมอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่า
ของประเทศ ที่ต้องการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศในด้าน ทีเ่ คยมี เพือ่ น�ำเข้าสูก่ ระบวนการในการจัดเก็บรายละเอียดที่
รูปต่ทีา่ งๆ
1 รูเพื
ปแบบของนวั
ตกรรมการบริ
หารจัดการภาคสั
่อปรับแก้ จัดระบบ
ปรับทิศทางและสร้
างหนทางงคมโดยป
สมบูรณ์ญที่สญาประดิ
ุด เท่าที่มษนุฐษย์ในยุคนี้จะมีได้

ภาพ 1 รูปแบบของนวัตกรรมการบริหารจัดการภาคสังคมโดยปัญญาประดิษฐ์

โดยความหมายของเทคโนโลยีดิจิทัลในบทความนี้ เกิดจากความเชื่อมโยงของ Super Software ปญญาประดิษฐ
และเครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยอันทรงพลัง (Highly Qualified Computer) ซึ่งรายละเอียดของขอมูลดังกลาวจะ
ถูกจัดเก็บอยางเปนระบบใน Big Data อันสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางสมบูรณและดวยความชาญฉลาด
ของปญญาประดิษฐที่สามารถจัดเก็บและดําเนินการรวบรวมขอมูล ตลอดจนการประมวลผลตอบโตอยางเปน
ระบบดวยตนเองอยางชาญฉลาดใหกับมนุษยเพื่อนําไปใชในการสรางชุมชนที่มีสังคมผาสุก (Happy Societal
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		 โดยความหมายของเทคโนโลยีดิจิทัลในบทความนี้
เกิดจากความเชื่อมโยงของ Super Software ปัญญา
ประดิษฐ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยอันทรงพลัง
(Highly Qualified Computer) ซึ่งรายละเอียดของข้อมูล
ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบใน Big Data อัน
สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์และด้วยความ
ชาญฉลาดของปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ที่ ส ามารถจั ด เก็ บ และ
ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการประมวลผลตอบโต้
อย่างเป็นระบบด้วยตนเองอย่างชาญฉลาดให้กับมนุษย์
เพื่อน�ำไปใช้ในการสร้างชุมชนที่มีสังคมผาสุก (Happy
Societal Communities) อันเป็นผลจากการลดอัตราการ
เกิดอาชญากรรม (Reduced Crime) การสร้างพื้นที่เมือง
ที่ชาญฉลาด (Intelligence Cities) และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง (Corrective Information) ให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริง
		 ค�ำนิยามของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence
หรือ AI) ซึง่ เป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในยุคปัจจุบนั
มีหลากหลาย แต่สามารถจัดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทโดย
มองใน 2 มิติ คือนิยามที่เน้นความคิดเป็นหลัก (ระบบที่มี
เหตุผลแต่ไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนมนุษย์) กับ นิยามที่เน้น
การกระท�ำเป็นหลัก ปัจจุบันงานวิจัยหลักๆ ของ AI จะมี
แนวคิดในรูปแบบที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก เนื่องจากการน�ำ
AI ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา ไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยอารมณ์
หรือความรู้สึกของมนุษย์ อย่างไรก็ตามนิยามทั้ง 4 ไม่ได้
ต่างกันโดยสมบูรณ์ นิยามทั้ง 4 ต่างก็มีส่วนร่วมที่คาบ
เกี่ยวกันอยู่ (Russell, 2015: 2) ในงานวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นใน
ความหมายระบบทีก่ ระท�ำเหมือนมนุษย์ (Acting Humanly)
กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือปัญญาประดิษฐ์ คือวิชาของการสร้าง
เครื่องจักรที่ท�ำงานในสิ่งซึ่งอาศัยปัญญาเสมือนการกระท�ำ
โดยมนุษย์ (Kurzweil, 1990) และคือการศึกษาวิธีท�ำให้
คอมพิวเตอร์กระท�ำในสิ่งที่ดีกว่ามนุษย์ท�ำได้ในขณะนั้น
(Rich and Knight, 1991) ปัญญาประดิษฐ์ในช่วงยุคสมัย
เริ่มต้น ไม่ได้ถูกเน้นในส่วนการเรียนรู้ และการจัดการกับ
ความไม่แน่นอน อาจเนื่องจากความรู้ และเทคโนโลยีในยุค
สมัยนัน้ อาจยังไม่เอือ้ อ�ำนวย หากแต่ถกู พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะในส่วนแนวคิดของการใช้การเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ระบบให้เทียบเท่า ปัญญาของมนุษย์ (Bostom, 2016: 27)
ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้าเทคโนโลยีมขี ดี ความสามารถสูงยิง่ จะท�ำให้
อดีตที่ถูกจัดเก็บจะใกล้กับความเป็นจริงคือปัจจุบันมากจน

ห่างกันไม่ถึงวินาที อันจะนับได้ว่าหากมวลมนุษยชาติได้
เข้าใจกับการใช้ประโยชน์ของอดีตได้สมบูรณ์แล้ว จะน�ำมา
ซึ่งประโยชน์อีกมากมาย แน่นอนที่สุดว่าเราควรที่จะมีการ
วางแผน และการควบคุม อย่างควบคู่กันซึ่งเป็นขั้นตอนที่
แบ่ ง แยกไม่ ไ ด้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ในความจริ ง ทั้ ง สองขั้ น ตอน
เหล่านี้ถูกเรียกว่า ฝาแฝดสยามแห่งการจัดการ (Certo,
2000: 422) มนุษย์ ณ ปัจจุบันยังมองไม่เห็นว่าทุกอณูของ
อดีตว่ามีความส�ำคัญ มนุษย์ในปัจจุบนั เพียงหยิบยกบางส่วน
ของอดีตเท่านั้นเอง ถ้าเราเริ่มตระหนักถึงความส�ำคัญ เริ่ม
เก็บข้อมูลในแต่ละปัจจุบันขณะที่ก�ำลังกลายเป็นอดีตของ
อนาคต ฐานข้อมูลนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ก�ำลังถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังที่จุดประสงค์
ข้อที่หนึ่งของงานวิจัยบ่งชี้ไว้
		 ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกัน เก็บ
ฐานข้อมูลซึ่งเป็นเสมือนคลังหรือสินทรัพย์ของชาติ เพื่อ
ต่อยอดเป็นองค์ความรู้ จากการน�ำเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์
มาวิเคราะห์ โดยเฉพาะในส่วน การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
อัตโนมัติโดยปัญญาประดิษฐ์ ที่ไม่ได้ถูกโปรแกรมแบบทีละ
ขั้นละตอน หากแต่มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น Google’s Deep Mind ที่พัฒนา
ระบบเรียนรู้วิธีการชนะในเกม Atari ได้ถึง 49 ครั้ง ยิ่งไป
กว่านั้น algorithms ยังสามารถอ่านเข้าใจรูปแบบ ภาษาที่
เขียนโดยมือ และท�ำงานส�ำเร็จ เทียบเท่าความสามารถ
ของมนุษย์ อีกทั้งยังสามารถพรรณนารายละเอียด และเนื้อ
ความของข้อมูลรูปถ่ายและวีดีโอได้
		 ในปัจจุบนั กว่า 70% ของธุรกรรมการเงิน รับผิดชอบ
โดย algorithm (Helbing. D. et al., 2017) เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ขยายเวที ก ารแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ ออกทุ ก ด้ า นโดย
เฉพาะในการเก็บรวบรวมข้อมูล การค�ำนวณ การประมวล
ผลและการก�ำหนดได้ว่าควรปฏิบัติหรือท�ำอะไรต่อไป แต่
การเก็ บ ข้ อ มู ล จ� ำ นวนหรื อ เข้ า ใจข้ อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก ไม่ ใ ห้
ประโยชน์หากไม่สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (อุไรพร,
2560: 29) ดังนั้น ในแต่ละองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ควรเริ่มต้นวางแผน การจัดเก็บและการใช้งานข้อมูลที่เป็น
บิ๊กดาต้าขององค์กรอย่างเป็นระบบ สร้างความเข้าใจและ
สร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการ
ด�ำเนินธุรกิจ (Data Driven Culture) โดยที่มีที่ปรึกษา
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล และเลือกใช้เครื่องมือหรือ
นวัตกรรมทีต่ อบโจทย์ธรุ กิจเพือ่ สร้างความพร้อมและปรับตัว
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ให้เข้ากับการแข่งขัน และร่วมมือกันยกระดับและประยุกต์
ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบดังกล่าวเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการภาคสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การเข้าถึงและการได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง แม่นย�ำ ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในเมือง
ที่ชาญฉลาดและการด�ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนสังคมผาสุก

ขอบเขตและวิธีด�ำเนินการวิจัย

		 งานวิ จั ย นี้ มุ ่ ง เน้ น ศึ ก ษาระบบของการจั ด การ
บริหารข้อมูลที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้ความส�ำคัญกับการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
ในมิติต่างๆ บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง สมดุลและ
ยั่งยืน ผู้วิจัยก�ำหนดกลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ไว้ 3 ระดับคือ ระดับปฏิบัติการ ระดับอ�ำนวยการ และ
ระดับนโยบาย ระดับละ 4 คน จากทั้งภาครัฐ เอกชน และ
กลุ่มนักวิชาการ อีก 3 คน
		 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามปลาย
เปิด จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นแบบสามเส้า ในด้าน
แหล่งเวลา แบ่งเป็น 3 ช่วง การจัดการข้อมูลในอดีต ต่อมา
ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ และช่วงระยะหลังที่ได้มีการ
ปรับปรุงแล้ว ในด้านแหล่งสถานที่ แบ่งเป็น 3 ภาคส่วน
ของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบที่เป็น
ของภาครัฐ (เช่น ศูนย์รับแจ้งเหตุ 191) ภาคเอกชน (เช่น
ศูนย์ควบคุมระบบชุมชนราชประสงค์) และนักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแหล่งบุคคล แหล่งที่มาของ
ข้อมูล จากภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญจากภาค
วิชาการ โดยมี 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย อ�ำนวยการและ
ปฏิบัติการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย ด้านผู้วิจัย
(Investigation Triangulation) นั้น มีการสับเปลี่ยนใน
การสังเกตและสัมภาษณ์ ของผู้วิจัยตลอดจนการร่วมรับฟัง
ข้อมูลในการท�ำงานภาคสนาม ด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดมีขั้นตอน
การศึกษาจากการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบัน
และการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต ของการน�ำ
เทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการบริหารจัดการภาคสังคม
โดยใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากเอกสารทาง
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วิชาการ บทความและเวปไซต์ ประกอบการสังเกตควบคู่
กับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากภาครัฐ เอกชน
และวิชาการ ผู้ร่วมวิจัยได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ตรวจสอบในการเก็บข้อมูลที่ต่างกัน อันเกี่ยวข้องกับแหล่ง
ข้อมูลที่ต่างกัน ทั้งเวลา และสถานที่อันเกิดขึ้นจากการที่
ผู้วิจัยร่วมได้แยกย้ายกันตรวจสอบด้วยแนวทางของแต่ละ
คนทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มี รวมทั้งแบบร่วมกันท�ำงานที่
ผู้วิจัยร่วมมีแนวทางสอดรับกันได้ดำ� เนินการระยะเวลาที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล เดือน มีนาคม ถึง เมษายน 2560 โดยการ
แยกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา เป็นระดับและสรุปผลองค์
ประกอบและปัจจัยย่อยที่ส�ำคัญของการน�ำรูปแบบของ
นวัตกรรมการบริหารจัดการภาคสังคม บนฐานของการเชือ่ ม
ต่อระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับฐานข้อมูลที่เก็บจากกล้อง
วงจรปิด ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

ผลการวิจัย

		 ผลจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์เชิงลึกในทางปฏิบัติจริง จากผู้เชี่ยวชาญและนัก
วิชาการ ต่างสนับสนุนความสามารถในการน�ำไปใช้งานจริง
และเห็นพ้องกันในประเด็นที่เอกชนและภาครัฐควรเริ่มต้น
เก็บข้อมูลอดีต ที่บันทึกโดย CCTV และควรจัดรูปจัดเรียง
อย่างเป็นระบบระเบียบ ภาครัฐเองก็ตื่นตัวและเริ่มให้
ความส�ำคัญ กับการปฏิวัติและการลงทุนสร้างคลังข้อมูล
แห่งชาติ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส�ำหรับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์
ที่จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในอนาคต เพื่อให้สอดคล้อง
และสนับสนุนกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเน้นความส�ำคัญ
ของบทบาทเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและทักษะ ทีก่ า้ วไปพร้อมกันกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี
		 โดยในกลุ่มนโยบายจะให้ความส�ำคัญในเรื่องความ
คุ้มทุนของการลงทุนผลก�ำไรตอบแทนและผลประโยชน์ที่
จะได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน CCTV ในส่วนของ
ระดับการจัดการจะให้ความส�ำคัญกับการประสานงานร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นๆ ให้เกิดความเชื่อมโยงหรือบูรณาการ
และระดับปฏิบัติการแสดงความต้องการที่ชัดเจนของการ
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เก็บฐานข้อมูลที่เป็นระบบและการน�ำเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ เข้ามาช่วยในการท�ำงานเนื่องจากจะได้ไปปฏิบัติ
งานที่สร้างคุณค่าอื่นมากกว่าในหน้างานจริงแทนการนั่ง
เฝ้าจอโดยใช้ตามนุษย์ เช่น การให้ความช่วยเหลือ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ที่ถูก
ระบุจากการเตือนของเทคโนโลยี ส�ำหรับความคิดเห็นจาก
นักวิชาการมองว่าควรมีจุดประสงค์หรือเป้าหมายตั้งต้น
ของการจัดเก็บ เนื่องจากการเก็บเยอะเกินไป จะค้นหา
ข้อมูลได้ยาก ควรมีการแบ่งหมวดหมู่ตั้งเป้าประสงค์ที่
ชัดเจนไม่ใช่เก็บไปทั้งหมด กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ กลุ่มนัก
วิชาการ มองถึงจุดประสงค์เป็นหลัก อย่างไรก็ตามผู้ให้
สัมภาษณ์ทั้ง 15 คนจาก 3 กลุ่มระดับและผู้เชี่ยวชาญ ต่าง
เห็นพ้องว่าต้องตระหนักถึงการริเริ่มเก็บฐานข้อมูลจาก
กล้องวงจรปิดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสร้างมาตรฐาน
เดียวกันเพื่อเป็นพลังสังคมแห่งชาติ ขุมทรัพย์มหาศาลของ
ชาติและการสร้างสาธารณูปโภคเครือข่ายที่ครบถ้วนไว้

เป็นฐานรองรับเครื่องมือเทคโนโลยีในอนาคตที่จะเข้ามาใช้
ในการวิเคราะห์ พยากรณ์
		 ในทางปฏิบัติ ผู้วิจัยพบว่าสามารถแบ่งจุดประสงค์
ของการน�ำฐานข้อมูล ทีเ่ ก็บโดยกล้อง CCTV ไปใช้ประโยชน์
ในด้านการบริหารจัดการได้ สองรูปแบบ กล่าวคือ เชิง
พาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า ย่านธุรกิจการค้า) เช่น กรณีศกึ ษา
ชุมชนราชประสงค์ ย่านช้อปปิ้ง (Shopping Tourism)
(รูปที่ 2) ที่ประกอบไปด้วย 8 สมาชิกหลัก คือ Gaysorn
Plaza, Intercontinental and Holiday Inn, Erawan
Bangkok and Erawan Hyatt, Anantara, Maneeya
Center, Amarin Plaza, Central World และ Platinum
ที่ร่วมกันลงทุนติดตั้งกล้องวงจรปิด จ�ำนวน 2,070 ตัว
พร้อมทั้งมี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ�ำนวน 470 คน
เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ความรู้สึกปลอดภัย สะดวกสบาย
ความพึงพอใจของลูกค้า ผลจากการน�ำกล้อง CCTV มา
11
ติดตั้ง ท�ำให้อาชญากรรม มิจฉาชีพ หาบเร่แผงลอยลดลง

รูปที่ 2 การบริหารจัดการฐานขอมูลจากกลองวงจรปดในชุมชนราชประสงค

ภาพ 2 การบริหารจัดการฐานข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในชุมชนราชประสงค์
Source: Ratchaprasong District.

นําขอมูลที่เก็บจาก CCTV ไปใชจริงในการจัดระเบียบพื้นที่ใหสะอาด ปลอดจากปายโฆษณาที่บดบังทัศนียภาพ
ตูโทรศัพทสาธารณะที่ใชการไมได ปลอดจากหาบเรแผงลอย ขอทาน การฝกอบรมกลุมทีมรักษาความปลอดภัย
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ทางเท้าสะอาด คนเดินเท้าสะดวกสบาย มากขึ้น กล้อง
CCTV เปรียบเสมือนสติสมั ปชัญญะทีเ่ ตือนให้มจิ ฉาชีพ หรือ
อาชญากร มีความตระหนักระวังในการท�ำผิดมากขึ้น และ
เปรียบเหมือน เพื่อนที่สร้างความอุ่นใจ ให้ประชาชนทั่วไป
รู้สึกมั่นคง ปลอดภัย กรณีศึกษาจากชุมชนราชประสงค์พบ
ว่านวัตกรรมการบริหารภาคสังคมที่น�ำเสนอในงานวิจัย
ช่วยก่อให้เกิดความปลอดภัยผาสุกของคนในชุมชน โดย
ความริ เ ริ่ ม จากสมาชิ ก ภายในชุ ม ชนและความร่ ว มแรง
ร่วมใจระหว่างเอกชนในชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น กรุ ง เทพฯของภาครั ฐ ในการน� ำ ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ จาก
CCTV ไปใช้จริงในการจัดระเบียบพื้นที่ให้สะอาด ปลอด
จากป้ายโฆษณาที่บดบังทัศนียภาพ ตู้โทรศัพท์สาธารณะที่
ใช้การไม่ได้ ปลอดจากหาบเร่แผงลอย ขอทาน การฝึก
อบรมกลุ่มทีมรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ให้กระตือรือร้น
มุง่ มัน่ ปฏิบตั หิ น้าที่ และพัฒนาทักษะให้กา้ วทันกับเทคโนโลยี
ที่น�ำมาใช้ รวมถึงการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกรุงเทพฯ (BMA) สถานีต�ำรวจลุมพินีในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดระเบียบชุมชน
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความ
สะดวกสบายให้กับผู้มาจับจ่ายใช้สอย อีกทั้งยังร่วมมือกับ
บริษัทพานาโซนิก ประเทศญี่ปุ่นเพื่ออัพเกรด เรียนรู้
พัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัล และน�ำมาประยุกต์ใช้
		 ยิง่ ไปกว่านัน้ คุณประโยชน์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการวิเคราะห์
ฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอาจช่วยเพิ่มยอดขาย
สินค้า เช่น การวางชั้นสินค้า จุดพิกัดที่พนักงานควรยืน
เพื่อให้บริการลูกค้า ความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า และการ
ให้บริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มาจับจ่าย
ใช้สอยสินค้าและบริการในชุมชน ท�ำให้เศรษฐกิจของชุมชน
เจริญเติบโต มั่งคั่ง มั่นคง กินดีอยู่ดี มีสุข ในส่วนของเชิง
ป้องกัน (อาชญากรรม) นั้น ข้อเสนอแนะเน้นที่ การส่ง
เสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ ต�ำรวจ ระดับจังหวัด และประเทศ
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะในเชิงเทคนิคและจริยธรรมให้
ก้าวทันเทคโนโลยี เช่น วางแผนสร้าง Intelligent City
ดีไซน์เทคโนโลยี ให้สามารถจดจ�ำบุคลิกภาพของคน สิง่ ของ
และใช้เทคโนโลยีการจดจ�ำ (Cognitive Technology)
แปลงเป็นสัญลักษณ์ เชื่อมต่อ ฐานข้อมูล เมื่อเกิดเหตุ
สามารถค้นหา เรียกใช้ และวิเคราะห์ข้อมูล (Reuters,
2017) ให้เกิดประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูลภาค
สังคมอย่างเป็นรูปธรรมตัวอย่างเช่น ในหน้างานการปฏิบัติ
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การต�ำรวจ ประโยชน์จากการเก็บข้อมูลจากกล้อง CCTV
คือ ความสามารถในการเห็นรายละเอียด ของผู้ต้องสงสัย
คนร้าย ทีน่ า่ เชือ่ ถือกว่าการแจ้งลักษณะรูปพรรณจากผูร้ อ้ ง
ทุกข์ เพื่อระบุใบหน้า (Facial or Thing Recognition)
เพื่อเป็นหลักฐานที่ปราศจากการปรุงแต่ง
		 ปั จ จั ย เพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอแนะจากผู ้ ใ ห้
สัมภาษณ์เพื่อให้องค์ประกอบของโมเดลครบถ้วนสมบูรณ์
คือ โครงข่ายพื้นฐาน (Network Infrastructure) ซึ่งควร
สร้างอย่างเป็นระบบที่มั่นคงและรวดเร็ว (Speed and
Stable System) โดยภาคต�ำรวจมีแผนสร้าง National
Emergency Number ซึง่ มีสำ� นักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (National Broadcasting and Telecommunications Commission) เป็นผู้สนับสนุน และปฏิบัติหน้าที่
โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ โดยสถานะปัจจุบันของการเก็บฐาน
ข้อมูล จากกล้อง CCTV คือ Data Center สามารถเก็บได้
เพียง 30 วัน จากนั้นจะถูก re-write ซึ่งเป็นการเก็บที่ยังไม่
เป็นระบบ ไม่ครบถ้วน ท�ำให้เกิดปัญหาในเวลาสืบค้นข้อมูล
โดยอาชี พ ต� ำ รวจจะสามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า ในฐานะระบบ
ราชการติดตามสาธารณะทั่วประเทศ ให้กับประชาชน
มากกว่านี้ โดยเฉพาะความรวดเร็ว โปร่งใส ในสถานที่
เกิดเหตุ หากฐานข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์และถูกน�ำมา
ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี ที่ก้าวหน้าและทันสมัย
		 อย่างไรก็ตามรัฐบาลควรค�ำนึงถึง จริยธรรมของ
การเปิดเผยข้อมูลและการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ควบคุม
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม การร่วมลงทุนจากทุกภาคส่วน
เพื่อเก็บ ฐานข้อมูลจากกล้อง CCTV อาจนับว่าเป็น
กิจกรรมทางเลือกของการท�ำความรับผิดชอบต่อสังคม
(CSR) ในมิติหนึ่ง เพื่อร่วมกันสร้างคลังข้อมูลแห่งชาติ ผู้
ควบคุม ดูแลรับผิดชอบฐานข้อมูลนี้ จ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงอีก
หนึ่งมิติ ของ CSR คือจริยธรรม (Ethic) ของการน�ำข้อมูล
ที่เก็บครบถ้วนสมบูรณ์ นี้ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดความผาสุก ข้อเสนอแนะ
อีกประการต่อโมเดลจากผูเ้ ชีย่ วชาญ นอกเหนือปากโครงข่าย
พื้นฐาน (Network Infrastructure) ที่เป็นพื้นฐานรองรับ
CCTV ก็คือควรเพิ่มปัจจัย Derivatives ของ 3 input
factors (Times/Places/Activities) คือ Frequency,
Consistency, Growth (Evolution) ในการน�ำโมเดลไป
ปฏิบัติจริง
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ในส่วนของนโยบาย รัฐบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีปณิธาน
ให้ CAT เป็นตัวกลางรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล จากกล้อง
CCTV 300,000 ตัว ทั่วประเทศ (โดยในส่วนของ กรุงเทพฯ
มีประมาณ 10,000 ตัว) มาจัดระบบ ฐานข้อมูลกลาง เก็บ
ภาพ Cloud โดยต�ำรวจซึ่งเป็นผู้ใช้งานที่ใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลนี้มากที่สุด เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ดูจุดที่ติดตั้ง
กล้องต่างๆ ต�ำรวจเป็นพี่เลี้ยงให้องค์การบริหารส่วนต�ำบล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเดือนเมษายน 2560 เป็น
ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้ ผู้ตรวจการของ
แต่ละจังหวัด และจัดประชุม ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารต�ำรวจ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อน ให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลดิบที่เก็บจากกล้อง CCTV และต�ำรวจสามารถ
ตรวจสอบ (Check and Balance) ได้ว่าติดตั้งกล้องไว้ที่
Layout ใดบ้าง และร่วมมือกับภาคหน่วยงานอื่น เช่น
ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
ประสบความส�ำเร็จของโครงการ
		 หากแต่ในทางปฏิบัติจริงพบปัญหามาตรฐานการ
จัดเก็บของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน ซึ่งกระทบต่อ
ความเชื่อมโยง เวลาน�ำมาใช้งาน ดังนั้น กระทรวงดิจิทัล
(Digital Economy and Information Society) จึงมีแผน
ก�ำหนดมาตรฐาน spec IP และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการเก็บอดีตให้เป็นสมบัติ สินทรัพย์ หรือคลังข้อมูล
แห่งชาติ โดยรัฐบาลและเอกชนจ�ำเป็นต้องร่วมมือกันท�ำ
CSR ในส่วนนี้อย่างจริงจัง เพราะหากไม่เริ่มต้นก้าวแรก
และจัดระบบ แล้วนั้น จะส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคงแห่ง
ชาติ และการพัฒนาขีดความสามารถและขีดความแข่งขัน
ของประเทศไทย เราทุกคนควรร่วมแรงร่วมใจสร้างโครงการ
แหล่งข้อมูลเปิดเสรีแทนการแข่งขันกันแบบไร้ทิศทาง โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญนักวิชาการมองว่าต้องมีรปู แบบการจัดทีเ่ หมาะสม
แบ่งหมวดหมู่ชัดเจนเพราะถ้าข้อมูลเยอะเวลาเรียกดูจะใช้
เวลานาน เพราะฉะนั้นควรวางแผนการเก็บจัดเก็บข้อมูล
ก่อนที่จะเริ่มจากรวมถึงให้พิจารณาว่าต้นทุนในการจัดเก็บ
คุ้มค่าหรือไม่
		 ประเทศไทยเราเห็นความส�ำคัญของระบบการจัด
เก็บข้อมูลมานานแล้วตัวอย่างเช่นทะเบียนราษฎร แต่ใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 เราจ�ำเป็นต้องเก็บข้อมูลบนฐาน CCTV
เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
ในส่วนนี้ให้ตรงตามจุดประสงค์ในการน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาบริหารจัดการเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภาครัฐ

จ�ำเป็นต้องเป็นหลักลงทุนในการสร้างระบบการบริหาร
จัดการภาคสังคม เพราะการจะออกชุดค�ำสัง่ ปัญญาประดิษฐ์
ต้องมีฐานข้อมูลทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ เพือ่ ตอบโจทย์ทหี่ ลากหลาย
ที่สังคมต้องการ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มนุษย์ไม่ได้ถูก
ออกแบบมาให้จ�ำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการมีฐานข้อมูล
จากกล้องวงจรปิดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีรูปแบบการ
บริหารจัดการภาคสังคมที่เน้นการใช้ชุดค�ำสั่งให้ปัญญา
ประดิษฐ์ค้นหา วิเคราะห์ค�ำนวณโจทย์ความต้องการที่
หลากหลายของสังคม เพือ่ ท�ำนายอนาคตและได้มาซึง่ ผลลัพธ์
ชุมชนสังคมผาสุก ความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
การด�ำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายในเมืองที่ชาญฉลาดและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นย�ำ

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

		 งานวิจยั นีเ้ สนอรูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการ
ภาคสั ง คมบนฐานของการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งเทคโนโลยี
ดิจิทัลกับฐานข้อมูลจากกล้องวงจรปิด ที่ชี้ให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของการจัดระบบเชื่อมโยงการเก็บฐานข้อมูลจาก
การบันทึกโดยกล้องวงจรปิดให้ครบถ้วน แล้วน�ำมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่
มีบิ๊กดาต้าเป็นฐานการจัดเรียงข้อมูลบนระบบบิ๊กดาต้า
โดยมีปัญญาประดิษฐ์เป็นหัวใจหลักมาบริหารจัดการการ
วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล จากความร่วมมือภาครัฐและ
เอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่
หลากหลายจากภาคสังคม ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
วิทยาการและเทคโนโลยี และการมีส่วนรวมจากประชารัฐ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบนพื้นฐานของความ
มั่นคง มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืน
		 ผลสัมฤทธิ์ข้ึนอยู่กับภาครัฐและภาคเอกชนอันต้อง
ประสานความร่วมมืออย่างจริงจัง สังคมไทยมีความต้องการ
อย่างยิ่งในการด�ำรงชีวิตเพื่ออยู่ในชุมชนที่มีสังคมที่ผาสุก
และมีความปลอดภัยและการลดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น
นัน้ ถือว่าเป็นความฝันของสังคมมนุษย์ตลอดมา รัฐบาลไทย
คงจะไม่ก�ำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และ นโยบาย ประเทศไทย
4.0 มาใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติให้ประเทศได้เดินไปข้างหน้า
อย่ า งมี ทิ ศ ทางในแนวคิ ด หรื อ แจ้ ง ให้ ป ระชาชนทราบ
เท่านั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรที่จะตระหนักถึงความ
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ต้องการของคนไทย ที่มีความต้องการในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดของประโยชน์ที่ได้รับจาก
นวัตกรรมการบริหารจัดการดังกล่าวนี้ อันเป็นส่วนหนึง่ ของ
โครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญของประเทศ (กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ, 2558 : 213) ทุกหน่วยงานหรือองค์กรควรที่
จะประสานและร่วมมือกันอย่างจริงจังในการลงทุนฐาน
ข้อมูลซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคลังข้อมูลแห่งชาติอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง และประโยชน์ที่เกิดขึ้นมิได้มีเพียงแต่
ด้านความปลอดภัยเท่านั้น ถ้าหากหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ ในสังคมเชื่อมต่อการเรียนรู้และตระหนักต่อการใช้
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อุปกรณ์เทคโนโลยีทที่ นั สมัยนีแ้ ล้ว ก็จะสามารถน�ำไปประยุกต์
เพื่อให้เกิดกิจกรรมอื่นๆ ที่สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลที่ถูก
จัดเก็บอย่างสมบูรณ์ในรูปของ 3D อันจะท�ำให้ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ตอ่ คนในสังคมหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะในส่วนที่ท�ำงานเกี่ยวกับความมั่นคง การป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรม ที่จะต้องตระหนักถึงการน�ำ
นวัตกรรมการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาริ
เริ่มใช้ เตรียมความพร้อม ท�ำความเข้าใจเพื่อตอบสนอง
ต่อโจทย์ความต้องการจากภาคสังคมที่หลากหลาย และมี
ความซับซ้อนมากขึ้น
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