บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดทําการทดลองตามขั้นตอน ประกอบดวยขั้นตอนที่ 1 ออกแบบสวนประกอบ
ตาง ๆ ของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบ
และปรับปรุงเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขั้นตอนที่ 3 ประเมิน
ความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผูวิจัยดําเนินการ
เสร็จทั้ง 3 ขั้นตอนแลว และไดนําขอมูลการประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนที่ 3 มาทําการวิเคราะห
ดังตอไปนี้

ผลการวิเคราะหขอมูลของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
จากการประเมินความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 10 คน วิเคราะหความพึงพอใจจํานวน 4 ดาน คือ
ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะการใชงาน ลักษณะการบํารุงรักษา และความเหมาะสมดานการนําไป
ใชงาน ผูวิจยั ไดทําการประเมินความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี ซึ่งไดแสดงรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้

การประเมินความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จะแสดงในตารางที่ 4.1 – 4.4
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ตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางกายภาพ
1.1 เครื่องประทับตรามีความสวยงามกะทัดรัด
1.2 เครือ่ งประทับตราโดยภาพรวมมีความคงทน
1.3 การออกแบบเครื่องประทับตรามีความเหมาะสมตอ
การใชงาน
1.4 การออกแบบและสรางชิ้นสวนเครื่องประทับตรามี
ความแข็งแรง
1.5 การออกแบบและสรางชิ้นสวนเครื่องประทับตรามี
ความลงตัวไดอยางเหมาะสม
รวม

X

SD

แปลความ

4.10
4.10
4.60

0.74
0.57
0.52

มาก
มาก
มากที่สุด

4.10

0.57

มาก

4.20

0.42

มาก

4.22

0.58

มาก

จากตารางที่ 4.1 สามารถวิเคราะหความพึงพอใจลักษณะทางกายภาพของเครื่องประทับตรา
สําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
การออกแบบเครื่องประทับตรามีความเหมาะสมตอการใชงาน อยูในเกณฑท่มี ีความ
พึงพอใจมากที่สุดคือ X = 4.60 การออกแบบและสรางเครื่องประทับตรามีความลงตัวไดอยาง
เหมาะสม อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากคือ X = 4.20 เครื่องประทับมีความสวยงาม
กะทัดรัด อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากคือ X = 4.10 เครื่องประทับตราโดยภาพรวมมี
ความคงทน อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากคือ X = 4.10 สวนการออกแบบและสรางชิ้นสวน
เครื่องประทับตรามีความแข็งแรง อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากคือ X = 4.10
เมื่อทราบคาเฉลี่ยในแตละหัวขอแลวนํามาเฉลี่ยเหลานั้นไปคํานวณหาคาเฉลี่ยรวมเพือ่
เปนตัวแทนลักษณะทางกายภาพ จึงสามารถสรุปไดวาลักษณะทางกายภาพทัว่ ไปอยูในเกณฑที่มี
ความพึงพอใจมากคือคาเฉลี่ย X = 4.22
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ตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานลักษณะการใชงาน
ลักษณะการใชงาน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

การปอนกระดาษเขาชองใสกระดาษทําไดสะดวก
การทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ มีความสัมพันธกัน
เครื่องประทับตราสามารถทํางานไดนานติดตอกัน
เครื่องประทับตรามีขั้นตอนการปฏิบัติงานนอย
เครื่องประทับตราสามารถหยุดทํางานไดโดยอัตโนมัติ
รวม

X

SD

แปลความ

4.70
4.60
4.30
4.50
4.40

0.48
0.51
0.48
0.53
0.52

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.50

0.51

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.2 สามารถวิเคราะหความพึงพอใจดานลักษณะการใชงานของเครื่อง
ประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
การปอนกระดาษเขาชองใสกระดาษทําไดสะดวกอยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ X = 4.70 การทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ มีความสัมพันธกัน อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ X = 4.60 เครื่องประทับตรามีขั้นตอนการปฏิบัติงานนอย อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจ
มากที่สุดคือ X = 4.50 เครื่องประทับตราสามารถหยุดทํางานไดโดยอัตโนมัติ อยูในเกณฑที่มี
ความพึงพอใจมากคือ X = 4.40 และเครื่องประทับตราสามารถทํางานไดนานติดตอกัน อยูใน
เกณฑที่มีความพึงพอใจมากคือ X = 4.30
เมื่อทราบคาเฉลี่ยในแตละหัวขอ แลวนําคาเฉลี่ยเหลานั้นไปคํานวณหาคาเฉลี่ยรวมเพื่อ
เปนตัวแทนทางดานลักษณะการใชงานจึงสามารถสรุปไดวา ลักษณะการใชงานทั่วไปอยูในเกณฑ
ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือคาเฉลี่ย X = 4.50

62
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานลักษณะการบํารุงรักษา
ลักษณะการบํารุงรักษา

X

SD

แปลความ

3.1 การออกแบบเครื่องประทับตรางายตอการเก็บรักษา
3.2 วัสดุที่นํามาสรางเครือ่ งประทับตราหาไดงายราคาถูก
3.3 ชิ้นสวนของเครื่องประทับตราที่ออกแบบหาอะไหล
ไดงาย
3.4 เมื่อชิ้นสวนใดชํารุดสามารถซอมแซมและเปลี่ยนได
3.5 เครื่องประทับตรานี้งายตอการบํารุงรักษา

4.20
4.10
3.80

0.42
0.99
0.79

มาก
มาก
มาก

3.80
4.20

0.63
0.42

มาก
มาก

รวม

4.02

0.68

มาก

จากตารางที่ 4.3 สามารถวิเคราะหความพึงพอใจดานลักษณะการบํารุงรักษาของเครื่อง
ประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
การออกแบบเครื่องประทับตรางายตอการเก็บรักษา อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก
คือ X = 4.20 เครื่องประทับตรานี้งายตอการบํารุงรักษา อยูในเกณฑทมี่ ีความพึงพอใจมากคือ
X = 4.20 วัสดุที่นํามาสรางเครื่องประทับตราหาไดงา ยและราคาถูก อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจ
มากคือ X = 4.10 ชิ้นสวนของเครื่องประทับตราที่ออกแบบหาอะไหลไดงาย อยูในเกณฑที่มี
ความพึงพอใจมากคือ X = 3.80 และเมื่อชิน้ สวนใดชํารุดสามารถซอมแซมและเปลี่ยนไดอยูใ น
เกณฑที่มีความพึงพอใจมากคือ X = 3.80
เมื่อทราบคาเฉลี่ยในแตละหัวขอ แลวนําคาเฉลี่ยเหลานั้นไปคํานวณหาคาเฉลี่ยรวมเพื่อ
เปนตัวแทนทางดานลักษณะการบํารุงรักษาจึงสามารถสรุปไดวา ลักษณะการบํารุงรักษา อยูใน
เกณฑที่มีความพึงพอใจมากคือคาเฉลี่ย X = 4.02

63
ตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน
ความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน

X

SD

แปลความ

4.1 เครื่องประทับตรานี้สามารถลดขั้นตอนในการทํางาน
4.2 เครือ่ งประทับตราลดการใชกําลังของเจาหนาที่
4.3 ทําใหผูปฏิบัติมีความพึงพอใจตอการใชเครื่อง
ประทับตรา
4.4 สะดวกตอการนําไปปฏิบัติงาน
4.5 มีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

4.70
4.80
4.50

0.48
0.42
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.50
4.50

0.53
0.53

มากที่สุด
มากที่สุด

รวม

4.60

0.49

มากที่สุด

จากตารางที่ 4.4 สามารถวิเคราะหความพึงพอใจดานความเหมาะสมดานการนําไปใช
งานของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดังนี้
เครื่องประทับตราลดการใชกําลังของเจาหนาที่ อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
คือ X = 4.80 เครื่องประทับตรานี้สามารถลดขั้นตอนในการทํางาน อยูในเกณฑที่มีความพึง
พอใจมากที่สุดคือ X = 4.70 ทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอการใชเครื่องประทับตรา อยู
ในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ X = 4.50 สะดวกตอการนําไปปฏิบัติงาน อยูในเกณฑ
ที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ X = 4.50 และมีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน อยูในเกณฑที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ X = 4.50
เมื่อทราบคาเฉลี่ยในแตละหัวขอ แลวนําคาเฉลี่ยเหลานั้นไปคํานวณหาคาเฉลี่ยรวม
เพื่อเปนตัวแทนทางดานความเหมาะสมดานการนําไปใชงานจึงสรุปไดวา ความเหมาะสมดาน
การนําไปใชงานอยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือคาเฉลี่ย X = 4.60

64
ตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะหความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.

ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะการใชงาน
ลักษณะการบํารุงรักษา
ความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน
รวม

X

SD

แปลความ

4.22
4.50
4.02
4.60

0.58
0.512
0.68
0.49

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.34

0.57

มาก

จากตารางที่ 4.5 สามารถวิเคราะหความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไดผลการวิเคราะหดังนี้
ความพึงพอใจทั้ง 4 ดานของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี อยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉลี่ยแตกตางกันตามลําดับคือ ลักษณะทาง
กายภาพมีคา X = 4.22 ลักษณะการใชงานมีคา X = 4.50 ลักษณะการบํารุงรักษามีคา X =
4.02 และความเหมาะสมดานการนําไปใชงานมีคา X = 4.60 ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวมอยูในเกณฑที่มี
ความพึงพอใจมาก คือมีคา X = 4.34

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญ
สําหรับขอมูลจากคําถามปลายเปด เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
เกี่ยวกับความพึงพอใจของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดและขอเสนอแนะขอผูเชี่ยวชาญ ดังนี้
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ตารางที่ 4.6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญ
ขอเสนอแนะ
1. การเปลี่ยนสัญลักษณหรือตราที่ตองการประทับควรมี
ขั้นตอนที่ไมยงุ ยากและมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน
2. โดยภาพรวมควรจะออกแบบและสรางเครื่องประทับตราให
มีขนาดเล็กกวานี้ เพื่อความสะดวกตอการขนยาย
3. ควรจัดสรางใหเปนลักษณะการออกจําหนายตามทองตลาด
4. ควรมีระบบปองกันไฟฟา 220 โวลต รั่วและชอตผูใชงาน
หรือผูที่มาสัมผัสกับเครื่องประทับตรา
5. เครื่องประทับตราควรมีการพัฒนาใหสามารถใชประทับตรา
เปนสีของสวนที่เปนรอยนูนในโอกาสตอไป

จํานวนผูเชีย่ วชาญ
ที่แสดงความคิดเห็น
3 คน
2 คน
2 คน
2 คน
1 คน

จากตารางที่ 4.6 เปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญจึงจัดวาเปนประโยชนตอผูวิจยั
ขอสรุปไดดังนี้
การเปลี่ยนสัญลักษณหรือตราที่ตองการประทับควรมีขั้นตอนที่ไมยุงยาก และมีความ
ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน สําหรับการเปลี่ยนตราสัญลักษณนั้น อาจไมสะดวกเทาทีค่ วรเพราะจะตอง
ถอดนอตยึดกระบอกสูบออก เนื่องจากตัวสัญลักษณจับยึดกับสวนปลายของกระบอกสูบและโดย
ภาพรวมควรจะออกแบบและสรางเครื่องประทับตราใหมีขนาดเล็กกวานี้ เพื่อความสะดวกตอการ
ขนยาย เนื่องจากขนาดเดิมของเครื่องประทับตรามีความกะทัดรัดอยูแลว คือมีขนาดกวาง x ยาว
x สูง = 420 x 480 x 280 มิลลิเมตร ซึ่งจะทําใหมีขนาดเล็กกวาเดิมนั้นคงทําไมได เพราะถูก
จํากัดดวยขนาดของเครื่องพิมพ (Printer) และตัวเครื่องประทับตราปกติจะไมมีการเคลื่อนยาย และ
จะประจําอยูที่งานทะเบียน กองบริการการศึกษา สวนที่มีการเสนอวาควรจัดสรางใหเปนลักษณะ
การออกจําหนายตามทองตลาดนั้น ผูวิจัยมีความคิดในเรื่องนี้อยูแลว แตมีปญหาดานเงินทุน เวลา
และทีมงาน ถาดังกลาวมาแลวมีความพรอมคงตองพัฒนาใหมีคุณภาพดีกวาเดิมและเปนที่ยอมรับ
จากผูใชสินคา ที่เสนอวาควรมีระบบปองกันไฟฟา 220 โวลต รั่วและชอตผูปฏิบัติงานหรือผูที่มา
สัมผัสกับเครื่องประทับตรานั้น ผูวิจัยไดออกแบบโครงสรางของเครื่องทําจากพลาสติก สวนไฟ
220 โวลต นั้นจะเขาหมอแปลงไฟฟาแปลงเปนกระแสไฟตรง 30 โวลต ดังนั้นโอกาสที่ไฟ
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จะชอตผูปฏิบัติงานนั้นไมมีเลย สวนที่ระบุวาเครื่องประทับตราควรมีการพัฒนาใหสามารถใช
ประทับตราเปนสีของสวนที่เปนรอยนูนในโอกาสตอไป เนื่องจากเครื่องประทับตรานี้ออกแบบ
มาเพื่อประทับตราใหเปนรอยนูนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แตถาตองการรอยนูนที่ประทับตรา
ใหเปนสีนั้นจะตองมีการออกแบใหม แตโดยทั่ว ๆ ไปแลวการประทับตราที่เปนรอยนูนนั้นจะ
ไมใชสี

