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บทคดัย่อ 
 

                   การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษากระบวนการและวิธีปฏิบติัในการส่งค า
คู่ความของเจา้พนักงานศาล ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ 2)เพื่อศึกษาคุณภาพในการให้บริการของเจ้า
พนกังานศาล  ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ในการส่งค าคู่ความ 3)เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการส่งค าคู่ความของเจา้พนักงานศาล ศาลจงัหวดัเชียงใหม่ 4)เพื่อศึกษาแนว
ทางการพฒันาปรับปรุงวิธีการให้บริการ วิธีการให้ค  าแนะน า ของเจา้พนักงานศาล ศาลจงัหวดั
เชียงใหม่ 
  การศึกษาเป็นการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บข้อมูลจากผูรั้บค าคู่ความจ านวน 274 คน และการสัมภาษณ์เจ้าพนักงานศาลผูส่้งค าคู่ความ
จ านวน 13 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผล
การศึกษาสรุปไดด้งัน้ี  
 1) กระบวนการและวธีิปฏิบติัในการส่งค าคู่ความมีวธีิปฏิบติัโดยการส่งค าคู่ความจะส่ง
โดยเจา้พนกังานศาลไปส่งถึงท่ีอยูข่องผูรั้บค าคู่ความ และเจา้พนกังานศาลมีการให้ค  าแนะน า   และ
วิธีปฏิบติัแก่ผูรั้บค าคู่ความ เจา้พนักงานศาลเป็นท่ีปรึกษาเบ้ืองตน้แก่ผูรั้บค าคู่ความ เพื่อผูรั้บค า
คู่ความจะไดรู้้ถึงสิทธิและหนา้ท่ีของตนท่ีจะตอ้งปฏิบติัหลงัจากรับค าคู่ความแลว้ 
 2) คุณภาพการในการให้บริการของเจา้พนักงานศาลในการส่งค าคู่ความ พบว่าการ
ใหบ้ริการส่งค าคู่ความของเจา้พนกังานศาลมีคุณภาพในระดบัมากถึงมากท่ีสุด   

   3) ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการส่งค าคู่ความของเจา้พนกังาน
ศาลท่ีพบคือ การส่งค าคู่ความไม่มีขั้นตอนท่ีก าหนดเป็นกฎระเบียบชัดเจนเก่ียวกบัวิธีการส่งค า



 

จ 

คู่ความ โดยเฉพาะการแต่งกายของเจา้พนกังานศาลท่ีตอ้งเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกนั การปิดค า
คู่ความยงัไม่มีความเหมาะสมหรือเป็นมาตรฐานการปฏิบติัในแบบเดียวกนั การอธิบายรายละเอียด
ในค าคู่ความ เจา้พนักงานศาลผูส่้งค าคู่ความยงัไม่สามารถอธิบายให้ผูรั้บค าคู่ความเขา้ใจได้อย่าง
ถ่องแท ้ 

   4) แนวทางการพฒันาปรับปรุงวิธีการให้บริการ  ควรท่ีจะก าหนดระเบียบแบบแผนใน
การแต่งกายของเจา้พนกังานศาลผูส่้งค าคู่ความ ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีการประชาสัมพนัธ์
ให้เป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไป  สร้างความเป็นมาตรฐานในการปิดค าคู่ความ มีรูปแบบของการ
ปิดค าคู่ความท่ีชดัเจน รวมทั้งมีอุปกรณ์สนบัสนุนส าหรับปิดค าคู่ความท่ีเป็นมาตรฐานส าหรับผูส่้ง
ค าคู่ความ  ควรมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้กบัเจา้พนกังานศาลผูส่้งค าคู่ความ สร้างมาตรฐาน
ในการใหค้  าแนะน า และการอธิบายรายละเอียดในค าคู่ความ 
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ABSTRACT 
   
  The objectives of the study were 1) to study the process and practice of Pleading 
Delivery Service of the Court Officers in Chiang Mai Provincial Court 2) to study the quality of 
Pleading Delivery Service of the Court Officers in Chiang Mai Provincial Court  3) to study the 
problems and obstacles that affect the quality of Pleading Delivery Service of the Court Officers 
of Chiang Mai Provincial Court 4) to study the approach of the Court Officers of Chiang Mai 
Provincial Court in improving and developing the service and how to give the advice. 
  The study composed of quantitative and qualitative research. The data were 
collected by questionnaires with 274 Pleading Recipients and interview with 13 Court Officers 
who sent the pleading. The data were analyzed by descriptive statistics and content analysis. The 
results were summarized as follows: 
  1) The process and practice of Pleading Delivery Service had a practical way to 
send the pleading by the Court Officers who took it to the address of the Pleading Recipients. The 
Court Officers also gave the advice and practice for the Pleading Recipients. The Court Officers 
had to be the initial consultant for the Pleading Recipients to acknowledge their rights and 
obligations to follow after receiving the pleadings already. 
  2) The quality of Pleading Delivery Service of the Court Officers was found that 
the quality of service was in high and highest level. 
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  3) The problems and obstacles that affect the quality of Pleading Delivery 
Service of the Court Officers were found that the pleading delivery was no clear rules of the 
service about the practical way of pleading delivery, especially in the dress of the Court Officers 
should be formalized in the same pattern. The closing of the pleading was not properly or no 
practical standard in the same way. The detail description of the pleading, the Court Officers 
didn’t explain the detail of the pleading for the recipients to understand clearly.  
  4) The guidelines to improve the service should be imposed the regulations on 
the standard uniform of the Court Officers who sent the pleading to the recipients in the same 
pattern and promoted to the general public. Creating close of pleading standard, offering the 
material to support closed pleading standard for the Court Officers. There should be training for 
the Court Officers who sent the pleading to the recipients in increasing their knowledge, creating 
standard for guidance, and describing the detail of the pleading.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


