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Abstract  

	 Independent	police	oversight	in	Thailand	falls	within	the	purview	of	the	Office									

of the Ombudsman, the National Human Rights Commission (NHRC) and the National         

Anti-Corruption Commission (NACC). These bodies are not specialized police complaints 

agencies, but their role in handling police complaints is of vital importance. This paper 

provides a brief assessment of the systems under the control of the above agencies.                 

In so doing, the criteria for success of police watchdog bodies in the United Nations                 

Office	of	Drugs	and	Crime’s	(UNODC)	Handbook on Police Accountability, Oversight and 

Integrity	are	adopted	as	a	benchmark.	The	findings	show	that	there	has	been	a	creeping	

trend towards regulatory capture within the systems under review. The	findings	also																

highlight	that	the	Ombudsman	and	the	NHRC	are	not	sufficiently	equipped	with	power										

that helps ensure that disciplinary and/or criminal proceedings can be brought against              

an	officer	found	to	have	committed	misconduct.

Keywords: Police complaints, police watchdog, police accountability, police malpractice, 

independent watchdog bodies  
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บทคัดย่อ

	 การสอดส่องดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจอย่างเป็นอิสระในประเทศไทยเป็น										

ภารกิจที่อยู ่ในความควบคุมของผู ้ตรวจการแผ่นดิน	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ																				

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	แม้องค์การเหล่านี้มิได้เป็นหน่วยงานเฉพาะ												

ในการรับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	แต่ก็มีบทบาทและหน้าที่ส�าคัญในการด�าเนินการกับเร่ืองร้องเรียน

เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจตกเป็นผู้ถูกร้อง	บทความนี้น�าเสนอการประเมินผลโดยสังเขปเกี่ยวกับระบบของ									

ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการด�าเนินการเรื่องร้องเรียนเมื่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจตกเป็น														

ผู ้ถูกร้อง	 ในการประเมินระบบดังกล่าว	แนวทางความส�าเร็จของหน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียนกรณี																				

เจ้าหน้าที่ต�ารวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งปรากฏอยู ่ในคู ่มือการตรวจสอบได้	 การสอดส่องดูแล																				

การปฏิบัติหน้าที่	และความซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าที่ต�ารวจโดยส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและ										

อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ	จะถูกน�ามาใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน	ผลการประเมินพบว่า	มีช่องทางท่ี

ระบบการด�าเนนิการกบัเรือ่งร้องเรียนฯ	ขององค์การต่าง	ๆ 	ในการศกึษานี	้จะถูกแทรกแซงโดยฝ่ายการเมอืง	

นอกจากนี้	ผลการประเมินยังบ่งชี้อีกว่า	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ												

ไม่มีอ�านาจเพียงพอในการด�าเนินการทางวินัย	และทางอาญาต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ถูกพบว่าประพฤติมิชอบ

คำ�สำ�คัญ:	การร้องเรียนต�ารวจ	หน่วยงานตรวจสอบการท�าหน้าท่ีของต�ารวจ	การตรวจสอบได้ของ																

การปฏิบัติหน้าที่ของต�ารวจ	การประพฤติมิชอบของต�ารวจ	หน่วยงายตรวจสอบอิสระ	
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Public Service Motivation and Community Participation Behavior 
of Citizens: A Chinese Study
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Abstract

 Citizen community participation (CCP) is affected by multiple factors. However,      

little research has been conducted in this area from the perspective of public service 

motivation	(PSM).	This	study	presents	a	model	exploring	the	effects	of	public	service	

motivation on citizen community participation. Based on survey of 269 residents of      

Chongqing	municipality	in	Western	China,	the	hypotheses	were	tested	with	structural	

equation	modeling.	The	results	show	that	public	service	motivation	has	a	significant													

positive	influence	on	the	community	participation	behaviors	of	citizens	in	three	dimensions:	

attraction to public policymaking, compassion, and commitment to the public interest.             

It	implies	that	public	service	motivation	can	be	used	by	community	staffs	as	an	auxiliary	

measuring tool to select citizens as community volunteers and to encourage citizens                 

with higher public service motivation to positively participate in community activities              

and	play	a	leading	role.	Moreover,	the	government	can	improve	relevant	conditions																	

to promote community participation and to raise the level of community participation            

as a whole.

Keywords: Public service motivation, citizen community participation, community                 

governance

Public	Service	Motivation	and	Community	Participation	Behavior	of	Citizens:	A	Chinese	Study
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ประช�ชนในชมุชน: กรณศีกึษ� ประช�ชนในเทศบ�ลนครฉงชิง่ ประเทศจนี
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บทคัดย่อ

	 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบัน																	

ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มากนักโดยเฉพาะมุมมองจากด้านแรงจูงใจในการให้บริการสาธารณะ																			

(Public	Service	Motivation-PSM)	การศึกษาครั้งนี้ได้สร้างตัวแบบเพื่อทดสอบผลกระทบของแรงจูงใจ														

ในการให้บริการสาธารณะต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	โดยท�าการรวบรวมข้อมูล												

จากผู้อยู่อาศัย	269	คน	ในเทศบาลฉงชิ่ง	 (Chongqing)	ซึ่งเป็นเมืองท่ีอยู่ทางตะวันตกของประเทศจีน															

และท�าการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้สมการเชิงโครงสร้าง	ผลการศึกษาพบว่า	แรงจูงใจในการให้บริการ

สาธารณะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในสามมิติคือ	แรงดึงดูด																	

ต่อการก�าหนดนโยบาย	จิตสาธารณะ	และความผูกพันต่อประโยชน์ส่วนรวม	ซึ่งสรุปได้ว่า	แรงจูงในการให้

บริการสาธารณะสามารถใช้เป็นเคร่ืองวัดในการสรรหาบุคลากรของชุมชนเพ่ือเป็นอาสาสมัคร		กระตุ้น

ประชาชนให้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมของชมุชนและมบีทบาทในการน�า	นอกเหนอืจากนี	้รฐับาลสามารถปรบัปรงุ																							

สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน	และยกระดับการมีส่วนร่วม											

ของประชาชนในชุมชนทั้งหมด

คำ�สำ�คัญ:	แรงจูงใจในการให้บริการสาธารณะ	การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	ธรรมาภิบาลของ									

ชุมชน
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บทคัดย่อ

	 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	ศึกษาการด�าเนินนโยบายและผลกระทบของนโยบาย													

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก	2)	ศึกษาสภาพความเป็นมาของภาคประชาสังคมของจังหวัดตาก									

ในการจัดการตนเองเพ่ือการเข้าสู ่การเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	และ	3)	 เสนอแนะแนวทาง																							

การจัดการตนเองอย่างยั่งยืนของภาคประชาสังคม	ซึ่งการด�าเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ																			

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิงลึก	และการสนทนากลุ่ม

	 ผลการวิจัยพบว่า	ความเจริญจากการค้าขายบริเวณชายแดนอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	ก่อให้เกิด

การขยายของเมืองอย่างไร้ทิศทางที่มาพร้อมกับปัญหาเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	เป็นสาเหตุให้เกิด

ประชาคมแม่สอดในปี	2540	เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของเมืองแม่สอด													

และเกิดแนวคิดการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของกลุ ่มนักธุรกิจในอ�าเภอแม่สอดในปี	 2547	 ในชื่อ																				

เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก	ท�าให้ภาคประชาสังคมในอ�าเภอแม่สอดตื่นตัวและศึกษาเกี่ยวกับ											

นโยบายดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนในพื้นที่	และในปี	2557	นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ															

ถูกน�ากลับมาท�าให้เกิดเป็นรูปธรรมอีกครั้งโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	ประกาศจัดตั้ง																				

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจ�านวน	10	แห่ง	โดยก�าหนดให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดน�าร่อง	การพัฒนาให้														

ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน	ต้องเกิดจากการบูรณาการในการท�างานแบบ

มีส่วนร่วมกับภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	ภาคเอกชน	ภาคธุรกิจ	และหน่วยงานต่าง	ๆ	โดยมีจุดมุ่งหมาย												

เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในพื้นที่

คำ�สำ�คัญ:  การจัดการตนเอง	ภาคประชาสังคม	นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	จังหวัดตาก

การจัดการตนเองของภาคประชาสังคมเพื่อการเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
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Self-Management of Civil Society in Preparation for the Tak 
Special Economic Zone

Naparat  Kittiratanamongkol*

Abstract

 The objectives of this research are: (1) to study the policy implementation of                 

the Tak Special Economic Zone in Thailand, as well as its impact, (2) to study the background 

of civil society in Tak Province and self-management towards becoming a special           

economic zone, and (3) to propose sustainable self-management guidelines for civil society.            

A	qualitative	approach	is	used.	Data	were	gathered	from	a	literature	review,	in-depth	

interviews, and focus group discussion.

 The special economic zone policy, known as the Tak Border Economic Zone,            

was	initiated	in	2004	by	a	business	group	in	Mae	Sot	District.	The	policy	was	based	on	

government-supported	investment	promotion.	In	2014,	the	national	government	led																

by General Prayut Chan-Ocha launched a policy to establish special economic zones in        

10 border provinces. Tak was selected to be a pilot province, leading to the development 

of	infrastructure	for	economic	expansion,	as	well	as	economic,	social,	and	environmental	

change.	To	resolve	cumulative	 issues	arising	from	rapid	change	and	expansion,	and																				

to prepare through self-management for the establishment of the Tak Special                    

Economic	Zone,	the	Mae	Sot	community,	the	first	civil	society	group	in	Tak	Province,															

was	established.	 	The	Mae	Sot	community’s	employment	of	the	principle	of	self-

management, together with the establishment of procedures for citizen participation,              

has turned out to be both practical and sustainable. Therefore, for sustainable                            

self-management, civil society is recommended to work in cooperation with the government 

sector, other civil-society actors, the private sector, the business sector, and other related 

sectors,	for	the	greater	benefit	of	the	local	population.	

Keywords:  Self-management, civil society, special economic zone policy, Tak Province
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บทคัดย่อ

	 สภาพปัจจุบันของธรรมาภิบาลในด้านการบริหารงานขององค์การต่าง	ๆ	ในประเทศไทยอยู่ใน									

ระดับค่อนข้างมีปัญหาทุกด้าน	โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณ	ความโปร่งใส													

และการมีส่วนร่วม	ในขณะที่บุคลากรภายในองค์การต่างมีความคาดหวังให้มีการด�าเนินงานอย่างจริงจัง							

เพ่ือแก้ไขและป้องกันการขาดธรรมาภิบาลของผู้บริหารในทุก	ๆ	ด้าน	ซ่ึงจากผลการวิจัยของหลายท่าน												

ที่ผ่านมา	ต่างสรุปออกมาว่า	ควรเร่งรัดให้มีการตรวจสอบและประเมิน	ตลอดจนน�าผลการประเมินเกี่ยวกับ						

การบริหารงานในองค์การ	เพื่อมุ่งสู่ความเป็นธรรมาภิบาลในด้านต่าง	ๆ

	 บทความน้ีจึงเป็นการน�าเสนอแนวคิดตัวแบบของธรรมาภิบาล	โดยอธิบายเพื่อเป็นหลักเกณฑ์									

เบื้องต้นในการก�าหนดคุณสมบัติของผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมุ่งเน้นความถูกต้อง	

ชัดเจน	โปร่งใส	ยุติธรรม	และสามารถตรวจสอบได้	ภายใต้คุณสมบัติทางด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และ														

นิติธรรม	เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมการท�างานที่ท�าให้ง่ายขึ้น	โดยเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาที่ต้อง												

เป็นต้นแบบตัวอย่างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	 เพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่าง												

ให้บุคลากรท่ีอยู่ภายในสถานศึกษามีจิตคุณธรรมดีงาม	ท�างานร่วมกันอย่างมีความสุข	ทุ่มเทการท�างาน									

ด้วยจิตวิญญาณ	จะส่งผลให้ผลผลิตที่เป็นบัณฑิตมีภูมิคุ ้มกันที่ดีและมีคุณภาพต่อสังคมในอนาคต															

สามารถเสรมิสร้างความส�าเร็จของสถาบนัการศึกษาให้ขับเคลือ่นไปได้เรว็ยิง่ข้ึน	สามารถตอบสนองการพฒันา

ประเทศไทยที่ก้าวไปสู่ยุค	4.0	และก้าวไปสู่ยุค	5.0	ได้	

คำ�สำ�คัญ:	ตัวแบบธรรมาภิบาล	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษา	ประเทศไทย	4.0

แนวคิดตัวแบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยในยุค	4.0
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Abstract

 Currently, governance in Thai organizations is problematic, especially in terms of 

morality, ethics, transparency, and participation. At the same time, employees have               

expectations	that	serious	steps	will	be	taken	to	resolve	problems	of	good	governance												

at all levels of management. Previous research studies have concluded that good                  

governance	 in	organizations	should	be	examined	and	evaluated	promptly,	and	the															

findings	disseminated	in	order	to	promote	good	governance	in	its	many	dimensions.

 This article presents a conceptual model of good governance. It lays out the          

foundation	to	determine	the	qualifications	needed	for	executive	positions,	and	the	terms	

of human resource development that focuses on accuracy, clarity, transparency, fairness, 

and	verification	under	the	moral	and	ethical	rule	of	law,	 in	order	to	change	working															

behaviors for the better. Higher education institutions, especially, should apply the model 

of good governance in order to ensure that employees have moral and happy working lives. 

These	will	result	in	good	educators	and	quality	graduates.	Moreover,	good	governance	can	

develop both educational institutions and Thailand as a country as it moves towards its 

“4.0”	era	and	on	to	“5.0.”

Keywords:  Good governance model, human resource development in higher education, 

Thailand	4.0




