
 

ง 

 
หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การพฒันารูปแบบการปฏิบติัหนา้ท่ีเวรรักษาการณ์ของ 
    เจา้หนา้ท่ีทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
 
ผู้เขียน    นางณฐักิจ  พลเยีย่ม 
 
ปริญญา    รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  
 
อาจารย์ทีป่รึกษา   ดร.วรพงศ ์ ตระการศิรินนท ์

 

บทคดัย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)ศึกษารูปแบบการปฏิบติัหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ของ
เจา้หนา้ท่ีทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่  2)ศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีเวรรักษาการณ์
ของเจ้าหน้าท่ีทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  3)พัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ท่ี
เหมาะสมกบัเจา้หนา้ท่ีทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
 วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี
ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่  จ  านวน  45 คน  โดยผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 
 1)  รูปแบบการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ของเจ้าหน้าท่ีทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่              
มีลกัษณะการปฏิบติังานดงัน้ี  เจา้หนา้ท่ีทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ปฏิบติัหนา้ท่ีเวรรักษาการณ์  ใน  
1  สัปดาห์  ปฏิบัติหน้าท่ีเวร  3  คืน  และอีก  1  กลางวนั  หมุนเวียนสับเปล่ียนผลัดกัน  ค  าสั่ง
ก าหนดหน้าท่ีในวนัองัคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ก าหนดในวนัจนัทร์  ก าหนดหน้าท่ีเวรในวนั  ศุกร์  
เสาร์  อาทิตย ์ และจนัทร์  ก าหนดในวนัพฤหสับดี 
 2)  ผลกระทบท่ีเกิดจากการปฏิบติัหน้าท่ีเวรรักษาการณ์  ไดแ้ก่ผลกระทบทางดา้นสังคม     
คือท าใหเ้จา้หนา้ท่ีพลาดโอกาสส าคญัของบุคคลส าคญั  และไม่มีเวลาพกัผอ่น 
 3)  รูปแบบการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ท่ีเหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ีทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่  ควรปรับด้านการจดัการ  ควรจดัอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เทคโนโลยีในการปฏิบติัหน้าท่ี        
เวรรักษาการณ์   เพิ่มเติม  ก าหนดเวรรักษาการณ์ล่วงหน้า  1  เดือน  สามารถเลือกผลัดได ้ 
สับเปล่ียนผลดัได ้ สามารถก าหนดจุดการปฏิบติัหนา้ท่ี   



 

จ 

เพื่อให้การปฏิบติัหน้าท่ีเวรรักษาการณ์เหมาะสมกบัเจา้หน้าท่ีทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่     
จากการศึกษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1.หน่วยงานควรจดัอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  ช่วยในการควบคุมผู ้ต้องขัง  เพิ่มเติมเพื่อลด
อตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีเวรรักษาการณ์ลง   
 2.ควรปรับการก าหนดหน้าท่ีเวรรักษาการณ์  เป็น  1  เดือน  เพื่อให้เจา้หน้าท่ีสามารถวาง
แผนการด าเนินชีวติในระยะยาว  และไดผ้อ่นคลายปัญหาการไม่มีเวลาพกัผอ่น 

3.ควรจดัใหผู้ป้ฏิบติังานเขา้มามีส่วนร่วมในปรับเปล่ียนการก าหนดหนา้ท่ีเวรรักษาการณ์ 
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ABSTRACT 
   
  The objectives of the study were 1) to study about Guard Shifting Pattern for the 
Officials in Chiang Mai Women Correctional Institution  2) to study the impact of guard duty of 
the officials in Chiang Mai Women Correctional Institution  3) to develop the appropriate pattern 
of guard shifting for the officials in Chiang Mai Women Correctional Institution. 
  The study used a questionnaire and interview schedule to collect data from           
45 officials in Chiang Mai Women Correctional Institution. The results were summarized below. 
  1) The guard shifting pattern for the officials in Chiang Mai Women 
Correctional Institution had the performance as follows: In one week, the officials had to work 
three nights and one day and all officials had to rotate shift work. The command that assigned to 
work on Tuesday, Wednesday, and Thursday was scheduled on Monday and the command that 
assigned to work on Friday, Saturday, Sunday, and Monday was scheduled on Thursday.  
  2) The impact of guard duty was the social impact that made the officials lost the 
important time spent with the important person in their lives and no time to relax.  
  3) The appropriate pattern of guard shifting for the officials in Chiang Mai 
Women Correctional Institution should be adjusted in the management which prepared more 
tools, materials, and technology to support the performance of guard shifting and assign guard 
duty one month in advance. The officials could select their own shifts, rotate shifts, and assign 
place of duty. 



 

ช 

  On the duty of guard shifting would appropriate for the officials in Chiang Mai 
Women Correctional Institution so that the suggestions of the study were as follows: 
  1) The institution should provide more technology to control the prisoners to 
decrease the number of officials that work in shifts. 
  2) The institution should adjust the assignment of guard duty as one month in 
advance so that the officials can plan a long-term lifestyle and relieve problem with no time to 
relax. 
  3) The institution should provide the opportunities for the officials to take part in 
modifying the assignment of guard duty. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


