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บทคดัย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียน

ทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 2) เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการ 3) เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญาที่มีผลต่อภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการ การวิจัยน้ีเป็นการวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ท าการเกบ็

ข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่มาย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญา จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และและทดสอบ

สมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ Regression/Correlation  t-test แบบ 

Independent และ F-test แบบ One-Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส และมีรายได้เฉล่ีย 20,001 – 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัคุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี ด้านความ

น่าเช่ือถือ ด้านความใส่ใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการตอบสนองลูกค้า ส่วนความคิดเหน็

ด้านภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการ โดยรวมมีความคิดเหน็อยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ

ให้บริการอย่างมืออาชีพ เจ้าหน้าที่มีการบริการอย่างเป็นระบบและเป็นข้ันตอน การให้บริการต่าง ๆ มี

ความสะดวกและทนัสมัย สถานที่ในการให้บริการมีความสะอาดและเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอ

ภาคในการให้บริการ และมีการพัฒนาการให้บริการเพ่ือให้เกดิความสะดวกและรวดเรว็อยู่เสมอ  

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามี

ผลต่อภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธก์ันสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

 บริบทของโลกในทุกวันน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ สบืเน่ืองจากมีการพัฒนาการ

ของเทคโนโลยี มีการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างไม่หยุดน่ิง และที่ส าคัญ คือการแข่งขันทาง

การค้าที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนในปัจจุบัน ทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้ามามีบทบาทเป็นกลไก

ส าคัญในการส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การน าทรัพย์สินทางปัญญามาใช้

เพ่ิมมูลค่าของสินค้าและบริการได้เป็นปัจจัยเอื้อต่อการเติบโตทางการค้า โดยได้แทรกซึมเข้ามา

อยู่ในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศเป็นอย่างมาก  ดังน้ัน ผู้ประกอบการ

จ า เป็นต้องรู้ จักใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจของตนเพ่ือ

ความก้าวหน้าอย่างม่ันคงทางธุรกจิ  การสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าและบริการของ

ไทย โดยการน าอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาอันเป็นรากเหง้าของคนไทยมา

ผสมผสานกันส่งผลให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกรวมถึงตลาดภมูิภาค

อาเซียนได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพการให้บริการ

เน่ืองจากในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ความก้าวหน้าทางการสื่อสารและโลกาภิวัตน์ รวมไปถึง

การแข่งขันและการประเมินผลสมัฤทธิ์จากการปฏบัิติงานขององค์การอย่างเข้มข้น เพ่ือสร้างความ

อยู่รอดให้กับองค์กร และคุณภาพเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรได้

เป็นอย่างดี โดยเฉพาะองค์การภาครัฐในปัจจุบันได้มีการปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารงานจาก

เดิมที่ประชาชนเป็นเพียงผู้จ าต้องรับบริการที่รัฐจัดให้มาเป็นลูกค้าที่องค์การภาครัฐพึงให้ความ

สนใจจัดบริการสาธารณะตามขอบเขตอ านาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างมีคุณภาพเพ่ือสร้างความพึง

พอใจให้กบัประชาชนเป็นส าคัญ ซ่ึงคุณภาพการให้บริการน้ันย่อมจะสะท้อนให้เหน็ถึงภาพลักษณ์

ขององค์การน้ันๆ เพราะภาพลักษณ์ที่ดีจะท าให้องค์การน้ันๆ ได้รับความไว้วางใจ ได้รับความ

น่าเช่ือถือและสนับสนุน  

คุณภาพการให้บริการอยู่ที่การให้หน่วยงานของรัฐสนใจและตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้รับบริการทั้งในเร่ืองการให้บริการและผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้รับบริการจะท าหน้าที่

เป็นทั้งผู้ประเมินผลและผู้เสนอความเหน็ในการปรับปรุงบริการต่อไป เร่ืองคุณภาพการให้บริการ

น้ีเป็นเร่ืองที่จะมีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้รับบริการมากที่สุด นอกจากน้ีคุณภาพการ

ให้บริการยังจะครอบคลุมถึงเร่ืองการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการ กลไกในการให้

ค าปรึกษาต่อผู้รับบริการ การก าหนดมาตรฐานของบริการ การให้รายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการ
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บริการ การมีทางเลือกให้ผู้รับบริการ และมีกลไกรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการด้วย (อาคม 

สวัสด์ิมงคล, 2548, หน้า 6) 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีความส าคัญในการ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนทั่วไป มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริมให้เกิด

การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและ

ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและ

การพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ ดังน้ันจึงเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญที่จะต้องด าเนินการให้สัมฤทธิ์

ผลเป็นรูปธรรม เพ่ืออ านวยประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนของประเทศให้มีความมั่นคง และ

ย่ังยืน 

ทรัพย์สนิทางปัญญาถือเป็นผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ชนิดหน่ึง 

ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  (กรมทรัพย์สนิทางปัญญา, 2558)  

1) ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property)  หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์

ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซ่ึงอาจจะเป็น

กระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นข้ึนมาใหม่ สามารถแบ่งออกได้ดังน้ี 

1.1 สิทธิบัตร (Patent) 1.2 แบบผังภมูิของวงจรรวม (Layout Design of Integrated Circuits) 

1.3 เคร่ืองหมายการค้า (Trademark) 1.4 ความลับทางการค้า (Trade Secret) 1.5 ช่ือทางการ

ค้า (Trade Name) 1.6 สิ่งบ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ (Geographical Indications) 

 2) ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะท าการ

ใดๆเกี่ยวกับงานที่ ผู้สร้างสรรค์ได้ท า ข้ึนตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายก าหนด เช่น งาน

วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรีกรรม ศิลปกรรม สิ่งบันทกึเสยีง งานแพร่เสยีง ภาพยนตร์ เป็นต้น 

ในปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา คือ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ที่งานบริการช้ันสาม กรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา โดยในแต่ละวันน้ันมีผู้มาใช้บริการย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจ านวนมาก ซ่ึง

ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย และถูกร้องเรียนอยู่บ่อยคร้ัง เช่น ความล่าช้าในกระบวนการจด

ทะเบียนของเจ้าหน้าที่ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้มาใช้บริการ และการรองรับ

อารมณ์ของผู้มาใช้บริการ เป็นต้น ซ่ึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ขององค์กรในมุมมอง

ผู้ใช้บริการ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพการให้บริการรับจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลต่อภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 

เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาก าหนดทิศทางการบริหารจัดการในกระบวนการรับจด

ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้ทราบถึงภาพลักษณ์ปัจจุบันของ

กรมทรัพย์สนิทางปัญญาและน าไปปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคต 
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2. ขอบเขตการวิจยั 

2.1  ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ ได้แก่ ผู้ใช้บริการที่มาย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สิน

ทางปัญญา กรมทรัพย์สนิทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี 

2.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา เป็นกาศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาตามแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry  (2553) โดย

แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ความไว้ใจหรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 2) สิ่งอ านวยความสะดวก 

(Tangibles) 3) ความใส่ใจ (Empathy) 4) การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) 

2.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา ท าการวิจัยรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 – ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

  

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการที่มาย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทาง

ปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล ซ่ึงแจกแบบสอบถามในช่วงเดือน ธนัวาคม 2558 จ านวน 400 ชุด และน าแบบสอบถามที่

สมบูรณ์มาท าการวิเคราะห์ด้วยวิธทีางสถิติ 

 

4. สรุปผลการวิจยั 

4.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.8) อายุ 26 – 35 ปี (ร้อย

ละ 41.8) รองลงมาคือ อายุ 36 – 45 ปี (ร้อยละ 32.0) ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 

66.3) รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 17.3) ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 

46.5) รองลงมาคือ สถานภาพโสด (ร้อยละ 44.5) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 

30,000 บาท (ร้อยละ 40.3) รองลงมาคือ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท (ร้อยละ 

35.0) 

4.2  คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา  

คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีความคิดเหน็อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไป

หาน้อย ได้ดังน้ี  

1)  ด้านความน่าเช่ือถือ ข้อที่มีค่าเฉล่ียคุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียน

ทรัพย์สนิทางปัญญาสงูสดุ คือ เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้ตรงกบัความต้องการของทา่น 

2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ข้อที่มีค่าเฉล่ียคุณภาพการให้บริการรับจด

ทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาสงูสดุ คือ วัสดุอุปกรณ์มีความทนัสมัย 
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3) ด้านความใส่ใจ ข้อที่มีค่าเฉล่ียคุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียน

ทรัพย์สนิทางปัญญาสงูสดุ คือ เจ้าหน้าที่เตม็ใจ และพร้อมให้บริการ 

4) ด้านการตอบสนองลูกค้า ข้อที่มีค่าเฉล่ียคุณภาพการให้บริการรับจด

ทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาสงูสดุ คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความรวดเรว็ทนัต่อความต้องการ 

   

4.3  ภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการ  

ภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการ โดยรวมมีความคิด

เหน็อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้ดังน้ี  

1) เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการอย่างมืออาชีพ 

2) เจ้าหน้าที่มีการบริการอย่างเป็นระบบ และเป็นข้ันตอน 

3) การให้บริการต่าง ๆ มีความสะดวกและทนัสมัย  

4) สถานที่ในการให้บริการมีความสะอาดและเรียบร้อย 

5) เจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาคในการให้บริการ 

6) มีการพัฒนาการให้บริการเพ่ือให้เกดิความสะดวกและรวดเรว็อยู่เสมอ 

4.4  คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาที่มีผลต่อภาพลักษณ์

กรมทรัพย์สนิทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการ  

 คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาด้านความน่าเช่ือถือมี

ความสัมพันธก์บัภาพลักษณ์กรมทรัพย์สนิทางปัญญาในด้านเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถใน

การให้บริการอย่างมืออาชีพ และเจ้าหน้าที่มีการบริการอย่างเป็นระบบ และเป็นข้ันตอนอยู่ใน

ระดับค่อนข้างต ่า   

คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมี

ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในด้านการให้บริการต่าง ๆ มีความสะดวก

และทนัสมัย และสถานที่ในการให้บริการมีความสะอาดและเรียบร้อยอยู่ในระดับปานกลาง 

คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านความใส่ใจมี

ความสัมพันธ์กับภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในด้านเจ้าหน้าที่ให้ความเสมอภาคในการ

ให้บริการอยู่ในระดับค่อนข้างต ่า  

คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาด้านการตอบสนองลูกค้ามี

ความสมัพันธก์บัภาพลักษณ์กรมทรัพย์สนิทางปัญญาในด้านมีการพัฒนาการให้บริการเพ่ือให้เกิด

ความสะดวกและรวดเรว็อยู่เสมออยู่ในระดับต ่ามาก  

คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีความสัมพันธ์กับ

ภาพลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แต่

เม่ือพิจารณารายด้านทั้ง 4 ด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กันสูงที่สุด คือ ด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก โดยมีความสมัพันธท์างบวกในทศิทางเดียวกนั   
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5. อภิปรายผล  

5.1 คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญาของกรมทรัพย์สนิทาง

ปัญญา 

ผู้ใช้บริการที่ย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา มีความคิดเหน็ในภาพรวมและราย

ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านความน่าเช่ือถือ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียในระดับสงูที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ แสงเดือน วนิชด ารงศักด์ิ (2555) ได้ศึกษาการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และ

คุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ

พบว่า คุณภาพบริการในภาพรวมและด้านความน่าเช่ือถือและไว้วางใจได้อยู่ในระดับมาก 

นอกจากน้ี ยังสอดคล้องกับเกณฑ์ในการประเมินการให้บริการของ Parasuraman และคณะ (อ้าง

ถึงในธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2552, น. 186) ในด้านความไว้วางใจหรือความน่าเช่ือถือ คือ 

ความสามารถในการให้บริการหน่ึงที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง  

5.2 ภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการที่มาย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีระดับความคิดเหน็ในภาพรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ดังที่ (ใจทิพย์ ศรี

ประกายเพช็ร, 2537 อ้างถึงใน จุไรลักษณ์ จันทสีหราช, 2553, น. 1) กล่าวว่า ถ้าองค์กรใดมี

ภาพลักษณ์ที่ดีกจ็ะได้รับความเช่ือถือและไว้วางใจ (Trust) และการสนับสนุนร่วมมือให้องค์กรน้ัน

ประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน นอกจากน้ียังสอดคล้องกบังานวิจัยของ แสงเดือน วนิชด ารง

ศักด์ิ (2555)ได้ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการ กรณีศึกษา ธนาคารเกียรติ

นาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้

ภาพลักษณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

5.3 คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สนิทางปัญญามีผลต่อภาพลักษณ์กรม

ทรัพย์สนิทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการ  

คุณภาพการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามีผลต่อภาพลักษณ์กรม

ทรัพย์สินทางปัญญาในมุมมองของผู้ใช้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  แต่เมื่อพิจารณา

รายด้าน  พบว่า  ด้านที่มีความสมัพันธก์นัสงูที่สดุ  คือ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เน่ืองจาก  

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีเป้าหมายการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่

รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท การรับจดทะเบียนจะต้องด าเนินการให้รวดเร็ว 

สะดวก และประหยัด ดังน้ัน ดังน้ัน ควรเน้นพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการเพ่ือท า

ให้ภาพลักษณ์ของกรมทรัพย์สนิทางปัญญาเป็นไปในทศิทางที่ดีข้ึน 

 

6. ขอ้เสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ี 

1) ควรปรับปรุงป้ายบอกจุดบริการลูกค้าให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
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2) ควรขยายช่องสวัสดิการจัดพิมพ์เอกสารให้กว้างมากขึ้นเพ่ือรองรับลูกค้า 

3) ควรเพ่ิมพนักงานในการให้บริการลูกค้าเพ่ือสามารถตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเรว็  

6.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลในแนวลึก เช่น โดยการ

สมัภาษณ์ 

2) ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริการของกรมอื่นภายในกระทรวงพาณิชย์ 

3) ควรมีการศึกษาคุณภาพการให้บริการในหน่วยงานส่วนภมูิภาค 
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