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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียน
ทรั พย์สินทางปั ญญาของกรมทรั พย์สินทางปั ญญา 2) เพื่ อศึกษาภาพลักษณ์ของกรมทรั พย์สินทาง
ปั ญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริ การ 3) เพื่ อศึกษาคุณภาพการให้ บริ การรั บจดทะเบียนทรั พย์สินทาง
ปัญญาที่มีผลต่อภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริการ การวิจัยนี้เป็ นการวิจัย
เชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ทาการเก็บ
ข้ อมูลจากผู้ใช้ บริการที่มายื่นจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญา จานวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และและทดสอบ
สมมติฐานด้ วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้ แก่ Regression/Correlation t-test แบบ
Independent และ F-test แบบ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่ าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และมีรายได้ เฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อย ได้ ดังนี้ ด้ านความ
น่าเชื่อถือ ด้ านความใส่ใจ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก และด้ านการตอบสนองลูกค้ า ส่วนความคิดเห็น
ด้ านภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริการ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อย ได้ ดังนี้ เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ให้ บริการอย่างมืออาชีพ เจ้ าหน้ าที่มีการบริการอย่างเป็ นระบบและเป็ นขั้นตอน การให้ บริการต่าง ๆ มี
ความสะดวกและทันสมัย สถานที่ในการให้ บริการมีความสะอาดและเรียบร้ อย เจ้ าหน้ าที่ให้ ความเสมอ
ภาคในการให้ บริการ และมีการพัฒนาการให้ บริการเพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วอยู่ เสมอ

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญามี
ผลต่อภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
แต่เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก

1. ทีม่ าและความสาคัญของปั ญหา
บริบทของโลกในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากมีการพัฒนาการ
ของเทคโนโลยี มีการคิดสร้ างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง และที่สาคัญ คือการแข่ งขันทาง
การค้ าที่ทวี ความรุ นแรงมากขึ้ นในปั จ จุ บั น ทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญา ได้ เ ข้ า มามี บทบาทเป็ นกลไก
สาคัญในการส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การนาทรัพย์สินทางปัญญามาใช้
เพิ่มมูลค่าของสินค้ าและบริการได้ เป็ นปั จจัยเอื้อต่อการเติบโตทางการค้ า โดยได้ แทรกซึมเข้ ามา
อยู่ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่า งๆ ของประเทศเป็ นอย่า งมาก ดังนั้ น ผู้ประกอบการ
จ าเป็ นต้ องรู้ จั ก ใช้ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาในการพั ฒ นาศั ก ยภาพให้ กั บ ธุ ร กิ จ ของตนเพื่ อ
ความก้ าวหน้ าอย่างมั่นคงทางธุรกิจ การสร้ างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้ าและบริการของ
ไทย โดยการนาอัตลัก ษณ์ ความคิดสร้ า งสรรค์ และภูมิปัญญาอันเป็ นรากเหง้ า ของคนไทยมา
ผสมผสานกันส่งผลให้ สินค้ าและบริการของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกรวมถึงตลาดภูมิภาค
อาเซียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
เนื่องจากในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ความก้ าวหน้ าทางการสื่อสารและโลกาภิวัตน์ รวมไปถึง
การแข่งขันและการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการปฏิบัติงานขององค์การอย่างเข้ มข้ น เพื่อสร้ างความ
อยู่รอดให้ กับองค์กร และคุณภาพเป็ นเครื่องบ่งชี้ถึงความสาเร็จหรือความล้ มเหลวขององค์กรได้
เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะองค์การภาครัฐในปัจจุบันได้ มีการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานจาก
เดิมที่ประชาชนเป็ นเพี ยงผู้จาต้ องรั บบริการที่รัฐจัดให้ มาเป็ นลูกค้ าที่องค์การภาครั ฐพึ งให้ ความ
สนใจจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอานาจหน้ าที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพเพื่ อสร้ างความพึ ง
พอใจให้ กบั ประชาชนเป็ นสาคัญ ซึ่งคุณภาพการให้ บริการนั้นย่อมจะสะท้ อนให้ เห็นถึงภาพลักษณ์
ขององค์การนั้นๆ เพราะภาพลักษณ์ท่ดี ีจะทาให้ องค์การนั้นๆ ได้ รับความไว้ วางใจ ได้ รับความ
น่าเชื่อถือและสนับสนุน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารอยู่ ท่ีก ารให้ หน่ ว ยงานของรั ฐสนใจและตอบสนองต่ อ ความ
ต้ องการของผู้รับบริ การทั้งในเรื่ องการให้ บริ การและผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้รับบริ การจะทาหน้ าที่
เป็ นทั้งผู้ประเมินผลและผู้เสนอความเห็นในการปรับปรุงบริการต่อไป เรื่องคุณภาพการให้ บริการ
นี้เป็ นเรื่องที่จะมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้ องโดยตรงกับผู้รับบริการมากที่สุด นอกจากนี้คุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารยังจะครอบคลุ มถึ ง เรื่ อ งการกาหนดกลุ่ มเป้ าหมายของผู้ รั บ บริ การ กลไกในการให้
คาปรึกษาต่อผู้รับบริการ การกาหนดมาตรฐานของบริการ การให้ รายละเอียด ข้ อมูลเกี่ยวกับการ

605

3

บริการ การมีทางเลือกให้ ผ้ ูรับบริ การ และมีกลไกรั บข้ อร้ องเรี ยนจากผู้รับบริการด้ วย (อาคม
สวัสดิ์มงคล, 2548, หน้ า 6)
กรมทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ นหน่ ว ยงานที่มีความสาคั ญ ในการ
เสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจต่อประชาชนทั่วไป มีบทบาทและหน้ าที่สาคัญในการส่งเสริมให้ เกิด
การสร้ างสรรค์และใช้ ประโยชน์ทรัพย์สินทางปั ญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ ความคุ้มครองและ
ปกป้ องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้ าและ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจึงเป็ นเรื่องที่มีความสาคัญที่จะต้ องดาเนินการให้ สัมฤทธิ์
ผลเป็ นรูปธรรม เพื่ออานวยประโยชน์ต่อการค้ าและการลงทุนของประเทศให้ มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาถือเป็ นผลงานอันเกิดจากความคิดสร้ างสรรค์ของมนุษย์ชนิดหนึ่ง
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ (กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา, 2558)
1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้ างสรรค์
ของมนุ ษย์ท่เี กี่ยวกับสินค้ าอุตสาหกรรมต่างๆ เป็ นความคิดในการประดิษฐ์ คิดค้ น ซึ่งอาจจะเป็ น
กระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ ปรั บปรุงหรื อคิดค้ นขึ้นมาใหม่ สามารถแบ่ งออกได้ ดังนี้
1.1 สิทธิบัตร (Patent) 1.2 แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout Design of Integrated Circuits)
1.3 เครื่องหมายการค้ า (Trademark) 1.4 ความลับทางการค้ า (Trade Secret) 1.5 ชื่อทางการ
ค้ า (Trade Name) 1.6 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)
2) ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพี ยงผู้เดียวของผู้สร้ างสรรค์ท่จี ะทาการ
ใดๆเกี่ ย วกั บ งานที่ ผ้ ู ส ร้ างสรรค์ ไ ด้ ท าขึ้ นตามประเภทลิ ข สิ ท ธิ์ ท่ี ก ฎหมายก าหนด เช่ น งาน
วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม ศิลปกรรม สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง ภาพยนตร์ เป็ นต้ น
ในปั จจุ บันกรมทรั พย์สินทางปั ญญาได้ มีการให้ บริ การรั บ จดทะเบียนทรั พย์สิน ทาง
ปั ญญา คือ สิทธิบัตร เครื่ อ งหมายการค้ า และลิ ขสิทธิ์ ที่งานบริ การชั้ นสาม กรมทรั พย์สินทาง
ปัญญา โดยในแต่ละวันนั้นมีผ้ ูมาใช้ บริการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นจานวนมาก ซึ่ง
ทาให้ เกิดปั ญหาต่างๆ มากมาย และถูกร้ องเรียนอยู่บ่อยครั้ง เช่น ความล่าช้ าในกระบวนการจด
ทะเบียนของเจ้ าหน้ าที่ สิ่งอานวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อจานวนผู้มาใช้ บริการ และการรองรับ
อารมณ์ ข องผู้ ม าใช้ บ ริ ก าร เป็ นต้ น ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่บ่ ง บอกถึ ง ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก รในมุ ม มอง
ผู้ ใช้ บ ริ ก าร จากเหตุ ผลดังกล่ าวข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจที่จ ะศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารรั บ จด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญ ญาที่มีผลต่อภาพลักษณ์กรมทรั พย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์
เพื่ อที่จะได้ นาข้ อมู ลที่ได้ จากการวิจัยมากาหนดทิศทางการบริ หารจั ดการในกระบวนการรั บจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูบริหารได้ ทราบถึงภาพลักษณ์ปัจจุบันของ
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาและนาไปปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคต
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2. ขอบเขตการวิจยั
2.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพื้ นที่ ได้ แก่ ผู้ใช้ บริการที่มายื่นจดทะเบียนทรั พย์สิน
ทางปัญญา กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
2.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา เป็ นกาศึกษาคุณภาพการให้ บริการที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาตามแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (2553) โดย
แบ่งเป็ น 4 ด้ าน คือ 1) ความไว้ ใจหรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) 2) สิ่งอานวยความสะดวก
(Tangibles) 3) ความใส่ใจ (Empathy) 4) การสนองตอบลูกค้ า (Responsiveness)
2.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ทาการวิจัยรวบรวมข้ อมูล ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 – ธันวาคม พ.ศ. 2558

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากผู้ใช้ บริการที่มายื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปั ญญา กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ซึ่งแจกแบบสอบถามในช่วงเดือน ธันวาคม 2558 จานวน 400 ชุด และนาแบบสอบถามที่
สมบูรณ์มาทาการวิเคราะห์ด้วยวิธที างสถิติ

4. สรุปผลการวิจยั
4.1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 52.8) อายุ 26 – 35 ปี (ร้ อย
ละ 41.8) รองลงมาคือ อายุ 36 – 45 ปี (ร้ อยละ 32.0) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้ อยละ
66.3) รองลงมาคือ สูงกว่ าปริ ญ ญาตรี (ร้ อยละ 17.3) ส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส (ร้ อยละ
46.5) รองลงมาคือ สถานภาพโสด (ร้ อยละ 44.5) และมี ร ายได้ เฉลี่ ยต่ อเดือน 20,001 –
30,000 บาท (ร้ อยละ 40.3) รองลงมาคือ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท (ร้ อยละ
35.0)
4.2 คุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา
คุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
โดยรวมและรายด้ านทั้ง 4 ด้ าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้ อย ได้ ดังนี้
1) ด้ านความน่าเชื่อถือ ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสูงสุด คือ เจ้ าหน้ าที่สามารถให้ บริการได้ ตรงกับความต้ องการของท่าน
2) ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพการให้ บริ การรั บจด
ทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาสูงสุด คือ วัสดุอุปกรณ์มีความทันสมัย
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3) ด้ า นความใส่ ใ จ ข้ อ ที่มี ค่า เฉลี่ ย คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารรั บ จดทะเบี ย น
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสูงสุด คือ เจ้ าหน้ าที่เต็มใจ และพร้ อมให้ บริการ
4) ด้ า นการตอบสนองลู ก ค้ า ข้ อ ที่มีค่า เฉลี่ ยคุ ณภาพการให้ บ ริ การรั บ จด
ทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาสูงสุด คือ เจ้ าหน้ าที่ให้ บริการด้ วยความรวดเร็วทันต่อความต้ องการ
4.3 ภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริการ
ภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริการ โดยรวมมีความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้ อย ได้ ดังนี้
1) เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ความสามารถในการให้ บริการอย่างมืออาชีพ
2) เจ้ าหน้ าที่มีการบริการอย่างเป็ นระบบ และเป็ นขั้นตอน
3) การให้ บริการต่าง ๆ มีความสะดวกและทันสมัย
4) สถานที่ในการให้ บริการมีความสะอาดและเรียบร้ อย
5) เจ้ าหน้ าที่ให้ ความเสมอภาคในการให้ บริการ
6) มีการพัฒนาการให้ บริการเพื่อให้ เกิดความสะดวกและรวดเร็วอยู่เสมอ
4.4 คุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาที่มีผลต่อภาพลักษณ์
กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริการ
คุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาด้ านความน่าเชื่อถือมี
ความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาในด้ านเจ้ าหน้ าที่มีความรู้ความสามารถใน
การให้ บริการอย่างมืออาชีพ และเจ้ าหน้ าที่มีการบริการอย่างเป็ นระบบ และเป็ นขั้นตอนอยู่ใน
ระดับค่อนข้ างต่า
คุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้ านสิ่งอานวยความสะดวกมี
ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในด้ านการให้ บริการต่าง ๆ มีความสะดวก
และทันสมัย และสถานที่ในการให้ บริการมีความสะอาดและเรียบร้ อยอยู่ในระดับปานกลาง
คุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารรั บ จดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาด้ านความใส่ ใ จมี
ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์กรมทรั พย์สินทางปั ญญาในด้ านเจ้ าหน้ าที่ให้ ความเสมอภาคในการ
ให้ บริการอยู่ในระดับค่อนข้ างต่า
คุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาด้ านการตอบสนองลูกค้ ามี
ความสัมพันธ์กบั ภาพลักษณ์กรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาในด้ านมีการพัฒนาการให้ บริการเพื่อให้ เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วอยู่เสมออยู่ในระดับต่ามาก
คุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารรั บ จดทะเบี ย นทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปั ญญาในมุมมองผู้ใช้ บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่
เมื่อพิ จารณารายด้ านทั้ง 4 ด้ าน พบว่า ด้ านที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวก โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกัน
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5. อภิปรายผล
5.1 คุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา
ผู้ใช้ บริ การที่ย่ ืนจดทะเบี ยนทรั พย์สินทางปั ญญา มีความคิดเห็นในภาพรวมและราย
ด้ านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้ านความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยในระดับสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิ จั ยของ แสงเดื อ น วนิ ช ดารงศั ก ดิ์ (2555) ได้ ศึ กษาการศึ กษาการรั บ รู้ ภาพลั กษณ์ แ ละ
คุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
พบว่ า คุ ณ ภาพบริ ก ารในภาพรวมและด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ และไว้ วางใจได้ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก
นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกับเกณฑ์ในการประเมินการให้ บริการของ Parasuraman และคณะ (อ้ าง
ถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2552, น. 186) ในด้ านความไว้ วางใจหรือความน่าเชื่อถือ คือ
ความสามารถในการให้ บริการหนึ่งที่ต้องการได้ อย่างถูกต้ อง
5.2 ภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริการ
ผู้ใช้ บริ การที่มายื่นจดทะเบียนทรั พย์สินทางปั ญญามีระดับความคิดเห็นในภาพรวม
และรายด้ านอยู่ ในระดับ มาก ซึ่ งเป็ นสิ่งสาคั ญในการสร้ างภาพลั กษณ์ท่ีดี ดังที่ (ใจทิพย์ ศรี
ประกายเพ็ชร, 2537 อ้ างถึงใน จุไรลักษณ์ จันทสีหราช, 2553, น. 1) กล่าวว่า ถ้ าองค์กรใดมี
ภาพลักษณ์ท่ดี ีกจ็ ะได้ รับความเชื่อถือและไว้ วางใจ (Trust) และการสนับสนุนร่วมมือให้ องค์กรนั้น
ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังสอดคล้ องกับงานวิจัยของ แสงเดือน วนิชดารง
ศักดิ์ (2555)ได้ ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ธนาคารเกียรติ
นาคิน สาขากรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ มีการรั บ รู้
ภาพลักษณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5.3 คุณภาพการให้ บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิ ทางปัญญามีผลต่อภาพลักษณ์กรม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริการ
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารรั บ จดทะเบี ยนทรั พย์สิน ทางปั ญ ญามีผลต่ อภาพลั กษณ์ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้ บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณา
รายด้ าน พบว่า ด้ านที่มีความสัมพันธ์กนั สูงที่สดุ คือ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก เนื่องจาก
กรมทรัพย์สินทางปั ญญามีเป้ าหมายการให้ บริการสู่ความเป็ นเลิศ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานหลักมีหน้ าที่
รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภท การรั บจดทะเบียนจะต้ องดาเนินการให้ รวดเร็ว
สะดวก และประหยัด ดังนั้น ดังนั้น ควรเน้ นพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการให้ บริการเพื่อทา
ให้ ภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญาเป็ นไปในทิศทางที่ดีข้ นึ

6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้
1) ควรปรับปรุงป้ ายบอกจุดบริการลูกค้ าให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น
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2) ควรขยายช่องสวัสดิการจัดพิมพ์เอกสารให้ กว้ างมากขึ้นเพื่อรองรับลูกค้ า
3) ควรเพิ่ มพนั กงานในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า เพื่ อ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ล ในแนวลึ ก เช่ น โดยการ
สัมภาษณ์
2) ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้ บริการของกรมอื่นภายในกระทรวงพาณิชย์
3) ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้ บริการในหน่วยงานส่วนภูมิภาค
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