บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการออกแบบสรางและพัฒนาเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และไดประเมินความพึงพอใจ 4 ดาน ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะการ
ใชงาน ลักษณะการบํารุงรักษาและความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน จากผลการวิเคราะหขอมูล
สามารถที่จะสรุปผลการวิจัยการพัฒนาเครือ่ งประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พรอมมีขอเสนอแนะตาง ๆ ที่เปนประโยชนสามารถนําไปเปนขอคิดในการปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องประทับตราตอไป

อภิปรายผล
จากการออกแบบสรางและพัฒนาเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีนํามาอภิปรายผลดังนี้
จากการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพพบวา การออกแบบเครื่องประทับตรามีความ
เหมาะสมตอการใชงาน เนื่องจากเครื่องประทับตราที่ออกแบบนี้จะมีความพอดี ทั้งขนาด การ
จัดวางบนโตะและการใชงาน สวนการออกแบบและสรางเครื่องประทับตรามีความลงตัวไดอยาง
เหมาะสม จะสังเกตไดจากนําเอาวัสดุและชิ้นสวนตาง ๆ มาประกอบพรอมจัดวางตําแหนงไดอยาง
ลงตัว สวนเครื่องประทับตรามีความสวยงามกะทัดรัด โดยภาพรวมมีความคงทนจึงสอดคลองกับ
เอกสารของ บรรเลง ศรนิล และกิตติ นิงสานนท เกี่ยวกับการคํานวณและออกแบบชิ้นสวน
เครื่องจักรกล (2530) นั้น เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักรกลนอกจากจะคํานึงถึงความเปนไปได
เชิงวิศวกรรมและสะดวกตอการใชงาน งายตอการบํารุงรักษาและยังตองคํานึงถึงความแข็งแรง
ทนทานดวย และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประสาทพร วงษคําชาง (2544) ที่ไดศึกษาการ
ออกแบบและควบคุมแขนกล ที่มีโครงสรางแบบสจวต จึงตองมีโครงสรางที่มีความแข็งแรง สามารถ
ที่จะรับแรงบิดไดสูงซึ่งผลแสดงลักษณะทางกายภาพในภาพรวมของเครื่องประทับตราสําหรับ
งานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานลักษณะทางกายภาพอยูในเกณฑที่มคี วามพึงพอใจ
มากคือคาเฉลี่ย X = 4.22
การวิเคราะหลักษณะการใชงานพบวา การปอนกระดาษเขาชองใสกระดาษทําไดสะดวก
นั้นเปนการปอนกระดาษเขาทางชองใสกระดาษของเครื่องพิมพ (Pinter) ไดครั้งละ 70 แผน จึง
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ทําใหมีความสะดวก จากนัน้ จะมีการทํางานปอนแบบอัตโนมัติจงึ สอดคลองกับเอกสารของ มานพ
ตันตระบัณฑิต เกีย่ วกับการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน (2540) ที่ระบุวา การออกแบบ
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลใหใชงานไดดีนั้น จะตองรวบรวมการแกปญหาในการออกแบบไดหลายรูปแบบ
สะดวกตอการใชงาน ทางดานการทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ มีความสัมพันธกันและสามารถหยุด
ทํางานไดโดยอัตโนมัตนิ ั้นจะเห็นวา ชุดเครื่องพิมพ ชุดประทับตรา และชุดควบคุมนั้นจะมีการตอ
วงจรเพื่อใหชนิ้ สวนตาง ๆ มีหลักการทํางานทั้งการประทับตรา การปอนกระดาษ การหยุดทํางาน
จะเปนแบบอัตโนมัติซึ่งมีความสัมพันธกนั ในขั้นตอนของการทํางาน ทางดานเครื่องประทับตรา
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานนอยเนื่องจากกระดาษที่ตองการประทับตราเพียงแตใสเขาในชองใสกระดาษ
ใหพรอมแลวทําการสตารททุกอยางจะทํางานตามขั้นตอน สวนเครื่องประทับตราสามารถทํางาน
ไดนานติดตอกัน จากการทดสอบการทํางานของเครื่องประทับตรา สามารถทํางานติดตอกันได
ถึง 4 ชั่วโมง จึงสามารถประทับตราได 800 แผน ซึ่งผลแสดงลักษณะการใชงานในภาพรวม
ของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ดานลักษณะการใชงาน
อยูในเกณฑทมี่ ีความพึงพอใจมากที่สุด คือคาเฉลี่ย X = 4.50
การวิเคราะหลักษณะการบํารุงรักษา พบวา การออกแบบเครื่องประทับตรางายตอการ
บํารุงรักษา เนื่องจากตัวเครื่องประทับตราหลังใชงานแลวจะมีฝาครอบเพื่อปด เปนการปองกัน
ฝุนละอองไปในตัว สําหรับที่งายตอการบํารุงรักษาก็คือการใชเครื่องประทับตรานั้นแทบจะไมตอง
ดูแลรักษาอะไรเลย ยกเวนในสวนของการเช็ดทําความสะอาดฝุนละอองที่มาเกาะติดเทานั้น ทาง
ดานวัสดุที่นํามาสรางเครื่องประทับตราหาไดงายและราคาถูก รวมถึงชิ้นสวนที่ออกแบบมาหาอะไหล
ไดงายนั้นเนื่องจากวัสดุทนี่ ํามาใชนั้นจะเปนพวกเหล็ก St37 ที่นํามาทําโครงสราง ราคาไมแพงมี
ขายตามทองตลาดทัว่ ๆ ไป สวนตัวฐานนัน้ จะเปนพลาสติกหนา 5 มิลลิเมตร มีขายตามทองตลาด
ทั่ว ๆ ไปเชนกัน ทางดานชุด PLC จะเปนอุปกรณที่สําเร็จรูปจะมีขายตามรานที่มีความเปนมาตรฐาน
เมื่อชิ้นสวนใดชํารุดสามารถซอมแซมและเปลี่ยนไดจึงสอดคลองกับเอกสารของ ฟุคุนางะ อิจิโระ
(2543) เกีย่ วกับเทคนิคการบํารุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานวา งานบํารุงรักษาโดยเนนการบํารุงรักษา
เชิงปองกันคือ สามารถถอดเปลี่ยน การซอมแซมและสามารถจัดหาชิ้นสวนอะไหลมาใชไดในเวลา
ที่ตองการซึ่งผลแสดงลักษณะการบํารุงรักษาในภาพรวมของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดานลักษณะการบํารุงรักษาอยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากคือ
คาเฉลี่ย X = 4.02
การวิเคราะหความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน พบวา เครื่องประทับตราลดการใช
กําลังของเจาหนาที่และสามารถลดขั้นตอนในการทํางานนั้น พบวา การประทับตราสามารถใช
เจาหนาที่ 1 คน คอยปอนกระดาษเขาชองใสกระดาษทีเ่ ครื่องพิมพถากระดาษใกลหมดและเครื่อง
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ประทับตราสามารถทํางานไดทั้งวัน คือตัง้ แต 4 – 8 ชัว่ โมงตอวัน จึงทําใหเจาหนาที่ไมเมื่อยลา
เหมือนกับการกดคันโยก ดังนั้นเครื่องประทับตราเครื่องนี้จึงเปนการลดขั้นตอนในการทํางานไป
ในตัว จึงมีความสอดคลองกับเอกสารของ ณรงค ตันชีวะวงศ เกีย่ วกับระดับ PLC (2542) ระบุวา
PLC จะทําใหขีดความสามารถในการควบคุมสูงขึ้นอีกจึงเปนการลดขั้นตอนของการทํางาน สวน
การทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอการใชเครื่องประทับตรานั้นปกติเครื่องประทับตรารอยนูน
ที่ใชทั่วไปจะเปนแบบคันโยกดวยเจาหนาที่งานทะเบียน สําหรับเครื่องประทับตราแบบอัตโนมัติ
ที่ผูวิจยั ไดจดั สรางขึ้นมานัน้ เทาที่ศกึ ษาดูยงั ไมเคยมีมากอน ดังนั้นเมื่อผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาเจาหนาที่
งานทะเบียนมีความพึงพอใจมาก ทางดานความสะดวกตอการนําไปใชงานนั้นเนื่องจากเครื่องมีขนาด
น้ําหนัก 12 กิโลกรัม จึงสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกหรือนําไปปฏิบัติงานยังสถานที่ที่ตองการ
ได จึงสอดคลองกับเอกสารของ ธีรศิลป ทุมวิภาค และสุภาพร จําปาทอง เกีย่ วกับเรียนรู PLC
ขั้นกลางดวยตนเอง (2547) ระบุวา PLC มีการกินกระแสไฟนอย และสะดวกกวาเมื่อตองการ
ขยายขัน้ ตอนการทํางานของเครื่องจักร และสอดคลองกับเอกสารของ ทองเจือ เขียดทอง เกี่ยวกับ
การออกแบบสัญลักษณ (2542) ระบุวา เมื่อเห็นสัญลักษณสามารถแยกแยะขอมูล เพิ่มความ
สะดวกสบายตอการขนสงและการจัดจําหนาย สวนมีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานนั้นจะมองได
2 แบบ คือ แบบแรกจะเปนเรื่องของการทํางานของเครื่อง เพียงแตปอนกระดาษเขาชองใสกระดาษ
ของเครื่องพิมพ แลวกดสตารทเครื่องก็จะทํางานตามที่ไดตั้งโปรแกรมไว สวนแบบที่สองเปนเรื่อง
ของกระแสไฟฟาจะใชกระแสไฟฟา 220 โวลต เขาหมอแปลง จากหมอแปลงจะมีกระแสไฟตรง
30 โวลต ไปใชในระบบ ดังนั้นโอกาสที่กระแสไฟฟาจะทําใหไฟฟาลัดวงจรนั้นไมมีเลยจึงมี
ความปลอดภัย ซึ่งผลแสดงความเหมาะสมดานการยําไปใชงานในภาพรวมของเครื่องประทับตรา
สําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทางความเหมาะสมดานการนําไปใชงานอยูใน
เกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือคาเฉลี่ย X = 4.60

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผูวิจัยขอเสนอแนะบางอยางเพื่อใหเกิดแนวคิดใหมเกี่ยวกับการวิจยั ใน
อนาคตดังนี้
1. การออกแบบเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่
ผูวิจัยไดออกแบบและสรางขึ้น
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1.1 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและตัวอักษรประทับตรารอยนูนที่
ทําจากทองเหลืองนั้นถาใชนาน ๆ จะมีผลทําใหเกิดการสึกหรอ ควรจัดทําจากโลหะที่มคี วามแข็งแรง
เชนทําจากสแตนเลส แลวใหมีความลึกและนูนประมาณ 1 มิลลิเมตร เพื่อความคมชัด
1.2 ตัวเลขบอกจํานวนแผนกระดาษใชสําหรับประทับตรางานทะเบียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีเปนแบบใชกลไกและมีการติดตั้งอยูดานขางของโครงสรางเครื่องประทับตรา
ควรจัดยายมาอยูบนฐานและใชตวั เลขบอกจํานวนแผนเปนแบบดิจิตอล
1.3 เครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไมไดออกแบบ
มาเพื่อการขนยาย ควรจัดวางหรือติดตั้งใหอยูกบั ที่ เนื่องจากโครงสรางเปนพลาสติกอาจจะมีปญหา
ขณะขนยายได
1.4 โครงสรางเดิมเปนพลาสติกที่มีความหนาขนาด 5 มิลลิเมตร ถามีการขนยาย
หรือวางแบบไมระมัดระวังอาจทําใหเกิดการชํารุด ควรจะมีการเสริมโครงสรางใหมีความแข็งแรง
เชนมีการเสริมดวยอลูมิเนียม
1.5 ควรขยายชองใสกระดาษที่ตองการประทับตราใหมคี วามจุมากกวา 70 แผน
ตอครั้ง เพื่อผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาทีจ่ ะไดเอาเวลาไปทําประโยชนอยางอื่น ที่เปนงานทะเบียน
กองบริการการศึกษา

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยเครื่องประทับตรารอยนูนที่จะนําไปใชกับงานทะเบียนในสถานศึกษา
หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานภาคเอกชนใหมีการควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ มีความสมบูรณ
คือจัดทําที่ใสกระดาษสําหรับประทับตราใหไดครั้งละ 300 – 500 แผน พรอมมีการปอนกระดาษ
เปนแบบอัตโนมัติ รวมถึงการจัดเก็บกระดาษหรือมีถาดรองรับเหมือนกับเครื่องถายเอกสารที่ใช
กันอยูในปจจุบัน

