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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจยัท่ีท าให้เกิดความล่าช้าของการตรวจสอบ
สิทธิบตัรในขั้นตอนการการตรวจสอบการประดิษฐ์ โดยประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย              
ผูต้รวจสอบสิทธิบตัรทั้ง 7 สาขา ไดแ้ก่  วิศวกรรม ไฟฟ้าและแบบผงัภูมิวงจรรวม ฟิสิกส์ เคมีเทคนิค 
ปิโตรเคมี เภสัชภัณฑ์ และ เทคโนโลยีชีวภาพ จ านวน 86  คน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ในการตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ ์และผงัแสดง
เหตุและผล  
 จากผลวิจยัสรุปปัญหาหลกัทั้ง 6 ดา้นไดด้งัน้ี 1.ดา้นผูป้ฏิบติังานซ่ึงมี 8 ปัจจยั พบวา่ปัญหาสาม
ล าดบัแรกคือ (1) ผูต้รวจสอบมีจ านวนน้อย (2) การส่งต่องานท่ีล่าช้า (3) การบริหารจดัการระหว่างผู ้
ตรวจสอบกบักลุ่มงานสนบัสนุนไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกนั คิดรวมกนัเป็น 43.53 % 2.ดา้นเคร่ืองมือ ซ่ึงมี 
6 ปัจจยัพบวา่ปัญหาสามล าดบัแรกคือ (1) ระบบ VDI ล่มบ่อย (2) ออกประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
เพื่อสนับสนุนการท างาน (3) ระบบสืบค้นมีความซับซ้อน คิดรวมกันเป็น 56.81 % 3. ด้านการ
ด าเนินงาน ซ่ึงมี 3 ปัจจยั พบวา่ปัญหาสามล าดบัแรกคือ (1) การใชคี้ยเ์วร์ิดในการสืบคน้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
(2) การใช้ระยะเวลาในการอ่านเอกสาร (3) ขอ้ถือสิทธิไม่สอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ์ คิด
รวมกนัเป็น 100.00 % 4.ดา้นวตัถุดิบ ซ่ึงมี 5 ปัจจยั พบว่าปัญหาสามล าดบัแรกคือ (1) ขอ้มูลในระบบ 
ไม่สมบูรณ์ (2) ค  าขอตกหล่นหรือเอกสารหาย (3) เอกสารประกอบค าขอไม่ครบ คิดรวมกนัเป็น 71.77 
% 5.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมี 4 ปัจจยั พบวา่ปัญหาสามล าดบัแรกคือ (1)โดนแทรกงานเร่งด่วน (2) การให้

                                                           
 นกัศึกษาหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการจดัการทางวศิวกรรม มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
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ค าปรึกษาผูข้อ (3) การตรวจงานจา้งเหมา คิดรวมกนัเป็น 81.38 % และ 6. ดา้นผูย้ื่นค าขอหรือตวัแทน 
ซ่ึงมี 5 ปัจจยั พบว่าปัญหาสามล าดบัแรกคือ (1) ผูย้ื่นค าขอไม่มีความเขา้ใจในการจดัเตรียมค าขอ (2) 
การประสานงานบกพร่อง (3) การยื่นเอกสารไม่ถูกตอ้ง คิดรวมกนัเป็น 74.46 % การวิจยัน้ีสามารถรู้ถึง
ปัญหาหลกัและสามารถวเิคราะห์เพื่อเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวได ้
 

ค ำส ำคัญ: การตรวจสอบการประดิษฐ์, การตรวจสอบสิทธิบตัร, ความล่าชา้  
 

ABSTRACT 
           The objective of this research was to study causes and factors that affected delays in the 
invention patent examination process. The research population consisted of 86 patent examiners from 
7 groups: engineering, electrical and integrated circuit, physics, technology chemistry, petrochemicals, 
pharmaceutical, and biotechnology. Research tools were a questionnaire about factors affecting delays 
in the patent examination process and cause and effect diagram. 
 From the research results, it was concluded that there were 6 main issues. The first issue, 
operators, comprised 8 factors. Three most important problems were: (1) a small number of patent 
examiners; (2) delayed work assignment; and (3) unfavorable management between the examiners and 
the support group, which is 43.53% in total. The second issue, tools, comprised 6 factors. Three most 
important problems were: (1) frequent crashes of the VDI system; (2) the Department of Intellectual 
Property’s announcement to support the work; and (3) a complex search system, which is 56.81% in 
total. The third issue, operations, comprised 3 factors. Three most important problems were: (1) 
incorrect keywords used for data search; (2) time spent on reading documents; and (3) claims not 
complying with details of invention, which is 100.00% in total. The fourth issue, raw materials, 
comprised 5 factors. Three most important problems were: (1) incomplete data in the system; (2) 
inadequate claims or missing documents; and (3) incomplete application documents, which is 71.77% 
in total. The fifth issue, surroundings, comprised 4 factors. Three most important problems were: (1) 
intervention of urgent works; (2) recommendation for applicants; and (3) inspection of subcontractors, 
which is 81.38% in total. The final issue, applicants or representatives, comprised 5 factors. Three most 
important problems were: (1) applicants not understanding the preparation of the application; (2) poor 
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coordination; and (3) incorrect application documents, which is 74.46 % in total. This research raised 
awareness of the main problems leading to an analysis to propose solutions for the problems. 
Keywords: Substantive Examination, Patent Examination, Delay. 
 

1. บทน ำ 
 ทรัพยสิ์นทางปัญญา (Intellectual property) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดจากสมองมนุษย ์เป็นสิทธิแต่
เพียงผูเ้ดียว (Exclusive right) ท่ีผูส้ร้างสรรคจ์ะกระท าการใดๆ ท่ีเก่ียวกบังานของตนเอง หรือเป็นสิทธิ
ในการป้องกนัมิให้ผูอ่ื้นมากระท าการใด ๆ ในงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นสิทธิของตน ทั้งน้ีรวมถึงสิทธิใน
การบงัคบัใชสิ้ทธิ (Compulsory licensing) ตามกฎหมายดว้ย สิทธิบตัรเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภท
หน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของทุกๆ คน ไม่วา่จะเป็นส่ิงของหรืออุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ ลว้นเป็น
ผลงานท่ีสรรคส์ร้างจากความคิดน าไปสู่การประดิษฐ์คิดคน้ทั้งส้ิน เช่น อาหาร ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค รถยนต์ โทรศัพท์ อุปกรณ์เสริมความงาม เป็นต้น ดังนั้ น สิทธิบัตรจึงมีส่วนในการ
ด ารงชีวติใหมี้ความสะดวกสบาย และความปลอดภยัมากข้ึน  
 ในปัจจุบันค าขอรับสิทธิบัตรมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนในทุกๆ ปี ในขณะท่ีจ านวนของผู ้
ตรวจสอบสิทธิบัตรเพิ่มข้ึนน้อยมาก เม่ือเทียบกับจ านวนค าขอสิทธิบัตรท่ียื่นในแต่ละปี ท าให้
เปอร์เซ็นต์ปริมาณงานกบัจ านวนผูต้รวจสอบสิทธิบตัรสวนทางกนั ก่อให้เกิดงานคา้งสะสมมากข้ึน    
จนท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการตรวจสอบการประดิษฐ์  ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการไดรั้บความคุม้ครอง จึงเกิดขอ้ร้องเรียนถึงความล่าชา้ในการด าเนินการตรวจสอบ
สิทธิบตัรการประดิษฐ์ 
  

2. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำวจิัย 
 1) เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ของการตรวจสอบสิทธิบตัร ในขั้นตอน
การการตรวจสอบการประดิษฐ ์ 
 2) เพื่อเป็นขอ้มูลให้กองสิทธิบตัรน าไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการ
ตรวจสอบการประดิษฐ์ และน าไปสู่การปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็น
รูปธรรมอยา่งต่อเน่ือง 
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3. ขอบเขตของงำนวจิัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ี จ  ากดักรอบของการศึกษาเฉพาะการตรวจสอบสิทธิบตัรในขั้นตอนการ
ตรวจสอบการประดิษฐ์ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ประกอบดว้ยผูต้รวจสอบสิทธิบตัรทั้ง 7 สาขา 
ไดแ้ก่  วิศวกรรม ฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแบบผงัภูมิวงจรรวม เคมีเทคนิค ปิโตรเคมี เภสัชภณัฑ์ และ กลุ่ม
เทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งเน้นในเร่ืองของความล่าช้าในการตรวจสอบสิทธิบตัรท่ีมีการยื่นขอให้
ตรวจสอบการประดิษฐ ์ ทั้งน้ีจะไดศึ้กษาขอ้มูลจากผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการตรวจสอบสิทธิบตัรในขั้นตอน
การตรวจสอบการประดิษฐ ์กองสิทธิบตัร กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อหาปัจจยัท่ีซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้
เกิดความล่าชา้ในการตรวจสอบการประดิษฐ ์
 

4. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความล่าช้าของการตรวจสอบสิทธิบตัร       
ในขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ ์
 2) เพื่อเป็นขอ้มูลให้กองสิทธิบตัรน าไปปรับปรุงแกไ้ขและหาแนวทางเพื่อไม่ให้เกิดความ
ล่าช้าในการตรวจสอบสิทธิบตัร ในขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ ลดขอ้ร้องเรียนจากผูข้อรับ
สิทธิบตัร และ/หรือ ตวัแทนสิทธิบตัร 

 
5. ทฤษฎ ีและงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 5.1 ทฤษฎี 
 5.1.1 การตรวจสอบการประดิษฐ ์ 
 การตรวจสอบการประดิษฐ์ เป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณารับจดทะเบียนหรือออกสิทธิบตัร
เพื่อคุม้ครองการประดิษฐ ์ ประกอบดว้ย 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1  การตรวจคน้เอกสารงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ (Searching Prior art ) 
 การตรวจคน้เอกสาร  เป็นการคน้หาเอกสารท่ีเป็นงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ท่ีเก่ียวขอ้งใกลเ้คียง
กบัการประดิษฐท่ี์ขอรับสิทธิบตัร เพื่อท่ีจะน าเอกสารดงักล่าวมาพิจารณาความใหม่และขั้นการประดิษฐ์
ท่ีสูงข้ึนของการประดิษฐ์ ซ่ึงจะด าเนินการหลงัจากค าขอรับสิทธิบตัรไดป้ระกาศโฆษณาและมีการยื่น
ค าขอใหต้รวจสอบการประดิษฐ ์   
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 การตรวจคน้เอกสารงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ ผูต้รวจสอบจะตอ้งด าเนินการตรวจคน้เอกสารท่ีมี
อยูก่่อนวนัยื่นค าขอ เพื่อให้ไดเ้อกสารงานท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ท่ีใกลเ้คียงกบัการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัร 
เพื่อใชใ้นการพิจารณาการตรวจสอบการประดิษฐ ์ซ่ึงเอกสารดงักล่าวตอ้งเป็นเอกสารท่ีไดมี้การเปิดเผย
ไวก่้อนหนา้วนัยืน่ค  าขอรับสิทธิบตัรในประเทศไทย 
 ขั้นตอนท่ี 2  การพิจารณาตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ ์(Substantive Examination)  
 เป็นการตรวจสอบเน้ือหาสาระทางเทคนิคของการประดิษฐ์  ซ่ึงการประดิษฐ์ท่ีจะรับจด
ทะเบียนจะตอ้งเป็นการประดิษฐ์ท่ีขอรับสิทธิบตัรได ้(Patentability) คือ ตอ้งเป็นการประดิษฐ์ท่ีมีความ
ใหม่ มีขั้นการประดิษฐท่ี์สูงข้ึน และ สามารถประยกุตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมและเป็นการประดิษฐ์อยา่ง
เดียว   
 5.1.2 เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC tools) เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีใช้ในการ
ควบคุมบริหารคุณภาพงาน ในงานวจิยัน้ีน ามาประยกุตใ์ช ้3 ชนิด 
 (1) กราฟ เป็นเคร่ืองมือคุณภาพท่ีใชแ้สดงค่าของขอ้มูลท่ีมาจากใบบนัทึกหรือใบตรวจสอบ
ในรูปแบบลกัษณะต่างๆ เช่น แบบแท่ง แบบวงกลม แบบเส้นตรง แสดงถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละ
ขอ้มูลในกราฟนั้นๆ 
 (2) แผนผงัพาเรโตหรือแผนภูมิพาเรโต เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคน้หาปัญหาหลกัในกระ
บวนการ  แสดงถึงความสัมพนัธ์ของสาเหตุกบัปริมาณของปัญหาแต่ละรายการ มีการเรียงล าดบัขอ้มูล
ของปัญหาจากมากไปนอ้ย ท าใหเ้ห็นปัญหาหลกัท่ีเป็นปัญหาใหญ่และปัญหาอ่ืนๆในอนัดบัท่ีรองลงไป
ตามล าดบั  
 (3) แผนภูมิเหตุและผล หรือ ผงัก้างปลา คือ แผนภาพท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลในลกัษณะ
คลา้ยกา้งปลา แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผล   
 5.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ชุลีกร โคตรนนท ์(2549) ไดท้  าการศึกษาในเร่ืองการลดตน้ทุนการตรวจสอบสิทธิบตัรการ
ประดิษฐ์ในขั้นตอนการตรวจคน้เอกสารงานท่ีปรากฏอยู่แลว้ โดยประชากรท่ีจะให้ขอ้มูลคือกลุ่มผู ้
ตรวจสอบสิทธิบตัร ท่ีท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการประดิษฐ์โดยเฉพาะการตรวจคน้เอกสารงานท่ี
ปรากฏอยูแ่ลว้ และเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ เพื่อน าไปคิดตน้ทุนการตรวจสอบการประดิษฐ์ 
และหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการประดิษฐ ์เพื่อท่ีจะเพิ่มจ านวนค าขอต่อไปใน
อนาคต  เป็นการสร้างความพึงพอใจและเป็นประโยชน์ต่อผูข้อรับสิทธิบตัร โดยในการค านวณตน้ทุน
ไดค้น้ควา้จากต ารา เอกสาร บทความท่ีเก่ียวขอ้ง จากเวบ็ไซด์ต่างๆ  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการค านวณ
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ตน้ทุนดงักล่าวท าให้ไดต้น้ทุนในขั้นตอนการตรวจคน้เอกสารท่ีปรากฏอยูแ่ลว้ต่อหน่ึงค าขอ 10,947.54 
บาท เม่ือน าตน้ทุนดงักล่าวมาเปรียบเทียบกบัค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บท่ี 250 บาท ไม่คุม้ทุนหรือไม่มีก าไร 
ประกอบกบัเม่ือวเิคราะห์เวลาท่ีใชใ้นการตรวจคน้ต่อค าขอโดยเฉล่ียเท่ากบั 45.38 ชัว่โมง นบัวา่เป็นการ
สูญเสียเวลาท่ีค่อนขา้งสูงมาก เน่ืองจากระบบดงักล่าวแสดงผลการตรวจคน้ไดช้า้ เพราะโปรแกรม Free 
Ware ท่ีใช้ในการจัดเก็บและจัดท าระบบข้อมูลมีความซับซ้อน โปรแกรมดังกล่าวจึงไม่สามารถ
ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้การตรวจสอบสิทธิบัตรการประดิษฐ์ไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลค่อนขา้งต ่า 
 กิตติศกัด์ิ ชมศิริ (2557) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทาง ปัญญาดา้นสิทธิบตัร โดยน าความรู้เบ้ืองตน้ของทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นสิทธิบตัรมา
สร้างแบบสอบถาม ใหก้บัประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเลือกจากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งของประชาชนไทย ท่ี
มีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ตามหา้งสรรพสินคา้และชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลทั้งหมดโดย วเิคราะห์จากแบบสอบถาม ผลปรากฏวา่ระดบัความรู้ความเขา้ใจของประชาชนไทย
ในกรุงเทพมหานคร เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาด้านสิทธิบตัรในภาพรวมพบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 ราย มีค่าเฉล่ีย ของคะแนนความรู้ความเขา้ใจอยูท่ี่ 9.40 คะแนน ถือไดว้า่ประชาชนไทยใน
กรุงเทพมหานครมีระดบั ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาดา้นสิทธิบตัรอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  นอกจากนั้นยงัพบประชาชนบางส่วนท่ีให้ความสนใจในการยื่นขอรับความคุ้มครองด้าน
สิทธิบตัร  แต่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในขั้นตอนและกระบวนการเขียนค าขอยื่นรับสิทธิบตัร 
 อนันตชัย จันทรสถาพรจิต (2558) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการลดของเสียท่ีเกิดใน
กระบวนการผลิต ของโรงงานกรณีศึกษา โดยการใช้เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 อย่าง ในการคน้หา
สาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหา และระดมความคิดกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
เพื่อแกไ้ขปัญหา โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานเสียในช่วงเดือน กรกฎาคม  ถึง ธนัวาคม  2558 พบวา่มี
มูลค่างานเสีย 1.72 % จึงไดใ้ช้แผนภูมิพาเรโตในการเลือกหน่วยงานท่ีมีปัญหามากสุดมาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาดว้ยแผนภูมิกา้งปลา เพื่อวางมาตรการแกไ้ขปัญหา โดยไดท้  าการเปรียบเทียบมูลค่า
ของงานเสียท่ีเกิดข้ึนก่อนปรับปรุง และหลงัปรับปรุงในช่วงเดือน พฤษภาคม 2559 ถึง ตุลาคม 2559 
พบวา่ มูลค่างานเสีย/มูลค่างานท่ีผลิต ลดลงเหลือ 1.53 %   
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6. วธิกีำรด ำเนินงำนวจิัย 
 6.1 ประชำกร (Population)  
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ประกอบด้วยผูต้รวจสอบสิทธิบตัรทั้ง 7 สาขา ได้แก่  
วิศวกรรม ฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแบบผงัภูมิวงจรรวม เคมีเทคนิค ปิโตรเคมี เภสัชภณัฑ์ และ            กลุ่ม
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งส้ิน 86 คน โดยมุ่งเนน้ในเร่ืองของความล่าชา้ในการตรวจสอบสิทธิบตัรท่ีมี
การยืน่ขอใหต้รวจสอบการประดิษฐ ์  
  6.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
 6.2.1 การวิจยัสนาม ( Field Research Methodology) โดยการสร้างแบบสอบถาม เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (primary Date) จากผูต้รวจสอบสิทธิบตัร จ านวน 86 ชุดแบบสอบถามท่ีใชใ้น
การเก็บขอ้มูล 
  6.2.2 ข้อมูลทัว่ไปแบบสอบถาม ได้แก่ กลุ่ม เพศ อายุ ประสบการณ์ท างาน ระดับ
การศึกษา มีในส่วนท่ี 1 จ านวน 6 ขอ้ 
  6.2.3 ขอ้มูลค าถามแบบสอบถาม ความคิดเห็นเก่ียวกบัความล่าชา้ในการตรวจสอบการ
ประดิษฐ์ ของกองสิทธิบตัร ท่ีมี 6 ดา้น จ านวน 31 ขอ้ ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักระบวนการสามารถรับรู้ได ้
โดยเป็นค าถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ (Check List) และค าถามปลายปิดชนิดมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดบั มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) จดัระดบัไว ้5  คือ ระดบั 5
คะแนนเฉล่ีย 4.51–5.00 หมายถึง มีผลท าให้เกิดความล่าช้าในระดบั มากท่ีสุด ระดบั 4 คะแนนเฉล่ีย 
3.51–4.50 หมายถึง มีผลท าใหเ้กิดความล่าชา้ในระดบัมาก ระดบั 3 คะแนนเฉล่ีย 2.51– 3.50 หมายถึง มี
ผลท าให้เกิดความล่าช้าในระดบัปานกลาง ระดบั 2 คะแนนเฉล่ีย 1.51–2.50 หมายถึง มีผลท าให้เกิด
ความล่าชา้ในระดบั นอ้ย และ ระดบั 1 คะแนนเฉล่ีย 1.00–1.50 หมายถึง  มีผลท าให้เกิดความล่าช้าใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด 
         6.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจะประกอบไปดว้ยขั้นตอนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  6.3.1 กลุ่มตวัอยา่ง  ผูท้  าการศึกษาจดัส่งแบบสอบถามออนไลน์ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความล่าช้าในการตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ์ โดยสร้างใน Google form ซ่ึงประชากรท่ีใช้ใน
การศึกษาวจิยั ประกอบดว้ยผูต้รวจสอบสิทธิบตัรทั้ง 7 สาขา ไดแ้ก่  วศิวกรรม ฟิสิกส์ ไฟฟ้าและแบบผงั
ภูมิวงจรรวม เคมีเทคนิค ปิโตรเคมี เภสัชภณัฑ ์และกลุ่มเทคโนโลยชีีวภาพ รวมทั้งส้ิน 86 คน 
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  3.6.2 การเก็บขอ้มูลจากการท าแบบสอบถามออนไลน์ผา่น Google form และตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของขอ้มูล 
  3.6.3 ผูท้  าการศึกษาน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
              6.4 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม  ผูท้  าการศึกษาไดจ้  าแนกรายละเอียด ดงัน้ี 
  6.4.1 ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลและด าเนินการประมวลผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the  
Social Science: SPSS Version 19) โดยมีสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งและขอ้ค าถามปลายเปิด
ในส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถาม ส าหรับวเิคราะห์ขอ้มูลความล่าชา้ในการตรวจสอบการประดิษฐ ์
  2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
  3) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเอกสาร (Document Research) ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าจาก
หนงัสือวชิาการ บทความ และงานวจิยั รวมถึง พรบ.สิทธิบตัร (ฉบบัท่ี 3) 2542 และคู่มือการตรวจสอบ
ค าขอรับสิทธิบตัรการประดิษฐแ์ละอนุสิทธิบตัร ปี 2555  

    6.5 กำรจัดท ำและกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
  หลังจากรวบรวมข้อมูลได้ครบจ านวนท่ีก าหนดแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล
ทั้งหมด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้งตามท่ีก าหนด  
 น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในการ
ตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ ์ตอนท่ี  3  จ  านวน 31  ขอ้ น ามาวเิคราะห์ในรูปแบบตารางแจกแจงการ
ยอมรับ กราฟแสดงขอ้มูล วิเคราะห์เป็นค่าร้อยละและท าการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม SPSS  โดยใช ้ t-
test และ ANOVA  โดยให้ระดบั มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด ท่ีมีผลต่อความลา้ชา้ใน
การตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ์  

 7. ผลกำรศึกษำ 
 7.1 ผลการศึกษาในส่วนการวิเคราะห์ทางสถิติความสัมพนัธ์ระหวา่งผลการเปรียบเทียบ
ปัจจยัส่งผลต่อความล่าชา้ในการตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ ์
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 7.1.1 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม  การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ      
t-test (One Way Analysis Of Variance) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียโดยตวัแปรอิสระ 
(Independent Variables) ท่ีมีค  าตอบมากกวา่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มงาน พบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) เท่ากบั 
3.332 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.004 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) แสดงว่า สถานะตามกลุ่มงานของผูต้รวจสอบส่งผลต่อความล่าช้าของการตรวจสอบ
สิทธิบตัรการประดิษฐแ์ตกต่างกนั 
 7.1.2 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประสบการณ์ พบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ 
(F) เท่ากบั 1.944 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.089 ซ่ึงมากกวา่ค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) แสดงว่า ประสบการณ์การท างานด้านสิทธิบตัรของผูต้รวจสอบมีผลต่อความ
ล่าชา้ของการตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐไ์ม่แตกต่างกนั 
 7.1.3 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศ 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ พบว่าได้ค่าสถิติท่ีค  านวณ (F) 
เท่ากบั 2.108 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.152 ซ่ึงมากกว่าค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) แสดงว่า สถานะตามเพศของผูต้รวจสอบมีผลต่อความล่าช้าของการตรวจสอบ
สิทธิบตัรการประดิษฐไ์ม่แตกต่างกนั 
  7.1.4 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งอาย ุ
  ผลการวิเคราะห์ระดับความสัมพนัธ์ระหว่างอายุ  พบว่าได้ค่าสถิติท่ีค  านวณ (F) 
เท่ากบั 15.769 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.000 ซ่ึงน้อยกว่าค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) แสดงว่า สถานะตามอายุมีผลต่อความล่าช้าของการตรวจสอบสิทธิบตัรการ
ประดิษฐแ์ตกต่างกนั 
 7.1.5 วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัการศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษา  พบวา่ไดค้่าสถิติท่ีค  านวณ (F) 
เท่ากบั 0.878 ค่า (Sig.) เท่ากบั 0.419 ซ่ึงมากกว่าค่าระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลกั แสดงว่า สถานะตามการศึกษามีผลต่อความล่าช้าของการตรวจสอบสิทธิบตัรการ
ประดิษฐไ์ม่แตกต่างกนั 
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  7.2 ผลกำรศึกษำในส่วนกำรค้นหำสำเหตุของปัญหำส่งผลต่อควำมล่ำช้ำในกำร
ตรวจสอบสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ 
  7.2.1 การคน้หาสาเหตุของปัญหา เพื่อให้ทราบถึงปัญหาหลกัท่ีส่งผลต่อความล่าชา้ใน
การตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ์ จากการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามทั้งหมด 86 ชุด และ
การประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม SPSS สามารถน าความคิดเห็นของผูต้รวจสอบ
สิทธิบตัรท่ีไดท้  าแบบสอบถามถึงสาเหตุของความล่าชา้ในแต่ละดา้นในรูปแบบกราฟแท่ง และน าผล
ของกราฟท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนการตอบแบบสอบถาม มากและมากท่ีสุด ของแต่ละปัญหามาวเิคราะห์
สาเหตุของปัญหาหลกัในแต่ละดา้น เพื่อท่ีจะน าปัญหาหลกัดงักล่าวมาหาแนวทางแกไ้ขเป็นล าดบัแรก 
โดยใชแ้ผนภูมิพาเรโตช่วยในการวิเคราะห์ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้ยกหวัขอ้ปัจจยัท่ีคาดวา่จะส่งผลต่อความล่าชา้
ในการตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ์ 6 ดา้น และสามารถระบุถึงปัญหาหลกัท่ีมีผลต่อความลา้ชา้ใน
การตรวจสอบการประดิษฐ ์โดยแสดงไดด้งัน้ี 
  1) ดา้นผูป้ฏิบติังาน พบวา่ ผูต้รวจสอบมีจ านวนนอ้ย แต่ปริมาณค าขอมีจ านวน
มาก เป็นปัญหาอันดับต้นท่ีต้องท าการแก้ไข 2) ด้านเคร่ืองมือ พบว่า ระบบ VDI ล่มบ่อย ระบบ
อินเตอร์เนตไม่เสถียร เป็นปัญหาอนัดบัตน้ท่ีตอ้งท าการแกไ้ข  3) ด้านการด าเนินงาน พบว่า การใช้ 
keyword ในการสืบคน้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง เป็นปัญหาอนัดบัตน้ท่ีตอ้งท าการแกไ้ข 4) ดา้นวตัถุดิบ พบวา่ 
ขอ้มูลในระบบ e-patent ไม่สมบูรณ์ เป็นปัญหาอนัดบัตน้ท่ีตอ้งท าการแกไ้ข 5) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ 
การโดนแทรกงานเร่งด่วน เป็นปัญหาอนัดบัตน้ท่ีตอ้งท าการแกไ้ข  และ 6) ดา้นผูย้ื่นค าขอหรือตวัแทน 
พบวา่ ผูย้ืน่ค  าขอไม่มีความเขา้ใจในการจดัเตรียมค าขอ เป็นปัญหาอนัดบัตน้ท่ีตอ้งท าการแกไ้ข 
  7.2.2 การวิเคราะห์และหาสาเหตุของปัญหา หลงัจากท่ีทราบปัญหาหลกัแต่ละดา้นท่ีมี
ผลต่อความล่าชา้ในการตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ์ ซ่ึงไดจ้ากแผนภูมิพาเรโตแลว้ ผูว้ิจยัจึงไดน้ า
ปัญหาหลกัทั้ง 6 ดา้นมาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุต่างๆ ซ่ึงสามารถน ามาสรุปผลเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ปัจจยั ปัญหาหลกัและปัญหาย่อยในดา้นต่างๆ โดยใช้หลกัการของผงัแสดงเหตุและผล (Cause-and-
Effect Diagram) หรือผงักา้งปลา (Fishbone Diagram) ไดด้งัภาพท่ี 7.1  
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ภาพท่ี 7.1 ผงักา้งปลาแสดงปัญหาท่ีก่อให้เกิดความล่าชา้ในการตรวจสอบสิทธิบตัรการประดิษฐ์ 
 

8. สรุปผลกำรวจิัย 
  8.1 สรุปผลปัจจัยที่เป็นป ญหำหลักและปัญหำรองอันดับสองและสำมในแต่ละด้ำนที่มีผล
ต่อควำมล้ำช้ำในกำรตรวจสอบกำรประดิษฐ์ โดยแสดงได้ดังนี ้
  ดา้นผูป้ฏิบติังาน คือ 1. ผูต้รวจสอบมีจ านวนน้อย 2. การส่งต่องานท่ีล่าช้า 3. การบริหาร
จดัการระหวา่งผูต้รวจสอบกบักลุ่มงานสนบัสนุนไม่เอ้ือประโยชน์ต่อกนั 
  ด้านเคร่ืองมือ คือ 1. ระบบ VDI ล่มบ่อย 2. ออกประกาศกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เพื่อ
สนบัสนุนการท างาน 3. ระบบสืบคน้มีความซบัซอ้น 
  ด้านการด าเนินงาน คือ 1. การใช้คีย์เวิร์ดสืบค้นไม่ถูกต้อง  2. ใช้ระยะเวลาในการอ่าน
ภาษาต่างประเทศ 3. ขอ้ถือสิทธิไม่สอดคลอ้งกบัรายละเอียดการประดิษฐ ์
  ดา้นวตัถุดิบ คือ 1. ขอ้มูลในระบบไม่สมบูรณ์ 2. ค  าขอตกหล่นหรือเอกสารหาย 3. เอกสาร
ประกอบค าขอไม่ครบ 
   ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ 1. โดนแทรกงานเร่งด่วน 2. การใหค้  าปรึกษาผูข้อ 3. การตรวจงานจา้ง
เหมา  
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  ดา้นผูย้ื่นค าขอหรือตวัแทน คือ 1. ผูย้ื่นค าขอไม่มีความเขา้ใจในการจดัเตรียมค าขอ 2. การ
ประสานงานบกพร่อง 3. การยืน่เอกสารไม่ถูกตอ้ง  
  8.2 ข้อเสนอแนะกำรน ำผลกำรวจัิยไปใช้ 
  1.ดา้นผูป้ฏิบติังาน อนัดบัแรกคือผูต้รวจสอบมีจ านวนนอ้ย แต่ปริมาณค าขอมีจ านวนมาก   
     แนวทางการแกไ้ข : ควรขออตัราก าลงัเพิ่มเติมจาก กพ. พร้อมทั้งวางแผนปรับอตัราก าลงั
ในอนาคตใหส้อดรับกบัปริมาณงานท่ีจะเพิ่มข้ึนดว้ย 
   2. ดา้นเคร่ืองมือ อนัดบัแรกคือ ระบบ VDI ล่มบ่อย ระบบอินเตอร์เนตไม่เสถียร แนว  
                   ทางการแกไ้ข : แจง้บริษทัฯ ท่ีติดตั้งระบบ VDI ให้กรมน าฮาร์ดดิสก์มาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อ
รองรับขอ้มูลส่วนเกิน และติดตั้งระบบ Backup ขอ้มูลในศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศของกรม 
  3. ดา้นการด าเนินงาน อนัดบัแรกคือ การใชคี้ยเ์วร์ิดในการสืบคน้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง  
      แนวทางการแกไ้ข : จดัอบรมเพื่อให้ความรู้ และ ฝึกปฏิบติั ในการแปลค าภาษาไทยเป็น
ภาษาองักฤษ  และ/หรือ ภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย เพื่อใหค้  าส าคญันั้นๆ มีความหมายตรงกบัสาขาการ
ประดิษฐท่ี์ท าการตรวจสอบ รวมถึงการเลือก IPC และค าเช่ือม มาใชใ้นการสืบคน้พร้อมกบัค าส าคญั  
  4. ดา้นวตัถุดิบ อนัดบัแรกคือ ขอ้มูลในระบบ e-patent ไม่สมบูรณ์  
  แนวทางการแกไ้ข : ควรก าชบัใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าขอ้มูลค าขอเขา้สู่ระบบ   e-
patent ให้มีการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพรายการค าขอท่ีจะน าเขา้ระบบให้มีความเขม้งวด 
เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งสมบูรณ์  
  5. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม อนัดบัแรกคือ การโดนแทรกงานเร่งด่วน  
  แนวทางการแก้ไข : ปรับลดภาระงานต่างๆ ให้อยู่ในปริมาณท่ีไม่ส่งผลกระทบต่องาน
ประจ า (การตรวจสอบการประดิษฐ)์ 
  6. ดา้นผูย้ื่นค าขอหรือตวัแทน อนัดบัแรกคือ ผูย้ื่นค าขอไม่มีความเขา้ใจในการจดัเตรียมค า
ขอ  
  แนวทางการแกไ้ข : กรมฯ ควรจดัท าแบบฟอร์มหรือรูปแบบในการออกค าสั่งหรือการออก
หนังสือแจง้ให้ผูข้อหรือตวัแทน เพื่อท าการแก้ไข หรือ ช้ีแจงค าขอ หรือ แยกค าขอ ให้เป็นไปแนว
เดียวกนัเพื่อป้องกนัการเกิดความสับสนของหนงัสือแจง้ดงักล่าว 
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