
บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 จากการออกแบบสรางและพัฒนาเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบยีนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี  และไดประเมินความพึงพอใจ  4  ดาน  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะการ
ใชงาน  ลักษณะการบํารุงรักษาและความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน  จากผลการวิเคราะหขอมูล
สามารถที่จะสรุปผลการวิจัยการพัฒนาเครือ่งประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  พรอมมีขอเสนอแนะตาง ๆ  ที่เปนประโยชนสามารถนาํไปเปนขอคิดในการปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องประทับตราตอไป 
 

อภิปรายผล 

 จากการออกแบบสรางและพัฒนาเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบยีนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีนํามาอภิปรายผลดังนี ้
 จากการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพพบวา  การออกแบบเครื่องประทับตรามีความ
เหมาะสมตอการใชงาน  เนื่องจากเครื่องประทับตราที่ออกแบบนี้จะมีความพอดี  ทั้งขนาด  การ
จัดวางบนโตะและการใชงาน  สวนการออกแบบและสรางเครื่องประทับตรามีความลงตัวไดอยาง
เหมาะสม  จะสังเกตไดจากนําเอาวัสดุและชิ้นสวนตาง ๆ  มาประกอบพรอมจัดวางตําแหนงไดอยาง
ลงตัว  สวนเครื่องประทับตรามีความสวยงามกะทัดรัด  โดยภาพรวมมีความคงทนจึงสอดคลองกับ
เอกสารของ  บรรเลง  ศรนิล  และกิตติ  นิงสานนท  เกี่ยวกับการคํานวณและออกแบบชิ้นสวน
เครื่องจักรกล  (2530)  นั้น  เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจกัรกลนอกจากจะคํานึงถึงความเปนไปได
เชิงวิศวกรรมและสะดวกตอการใชงาน งายตอการบํารุงรักษาและยังตองคํานึงถึงความแข็งแรง
ทนทานดวย  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประสาทพร  วงษคําชาง  (2544)  ที่ไดศึกษาการ
ออกแบบและควบคุมแขนกล  ที่มีโครงสรางแบบสจวต  จึงตองมีโครงสรางที่มีความแข็งแรง  สามารถ
ที่จะรับแรงบิดไดสูงซึ่งผลแสดงลักษณะทางกายภาพในภาพรวมของเครื่องประทับตราสําหรับ
งานทะเบยีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดานลักษณะทางกายภาพอยูในเกณฑที่มคีวามพึงพอใจ
มากคือคาเฉลี่ย  X =  4.22 
 การวิเคราะหลักษณะการใชงานพบวา  การปอนกระดาษเขาชองใสกระดาษทําไดสะดวก
นั้นเปนการปอนกระดาษเขาทางชองใสกระดาษของเครื่องพิมพ  (Pinter)  ไดคร้ังละ  70  แผน  จึง
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ทําใหมีความสะดวก  จากนัน้จะมีการทํางานปอนแบบอตัโนมัติจงึสอดคลองกับเอกสารของ  มานพ  
ตันตระบณัฑติ  เกีย่วกับการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน  (2540)  ที่ระบวุา  การออกแบบ
ช้ินสวนเครื่องจักรกลใหใชงานไดดีนั้น  จะตองรวบรวมการแกปญหาในการออกแบบไดหลายรูปแบบ
สะดวกตอการใชงาน  ทางดานการทํางานของชิ้นสวนตาง ๆ  มีความสัมพันธกันและสามารถหยุด
ทํางานไดโดยอัตโนมัตนิั้นจะเหน็วา  ชุดเครื่องพิมพ  ชุดประทบัตรา  และชุดควบคุมนั้นจะมีการตอ 
วงจรเพื่อใหช้ินสวนตาง ๆ  มีหลักการทาํงานทั้งการประทับตรา  การปอนกระดาษ  การหยดุทํางาน
จะเปนแบบอตัโนมัติซ่ึงมีความสัมพันธกนัในขั้นตอนของการทํางาน  ทางดานเครื่องประทับตรา
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานนอยเนื่องจากกระดาษที่ตองการประทับตราเพยีงแตใสเขาในชองใสกระดาษ
ใหพรอมแลวทําการสตารททุกอยางจะทํางานตามขั้นตอน  สวนเครื่องประทับตราสามารถทํางาน
ไดนานติดตอกัน  จากการทดสอบการทํางานของเครื่องประทับตรา  สามารถทาํงานติดตอกันได
ถึง  4  ช่ัวโมง  จึงสามารถประทับตราได  800  แผน  ซ่ึงผลแสดงลักษณะการใชงานในภาพรวม
ของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดานลักษณะการใชงาน
อยูในเกณฑทีม่ีความพึงพอใจมากที่สุด  คอืคาเฉลี่ย  X  =  4.50   
 การวิเคราะหลักษณะการบํารุงรักษา  พบวา  การออกแบบเครื่องประทับตรางายตอการ
บํารุงรักษา  เนื่องจากตวัเครื่องประทับตราหลังใชงานแลวจะมีฝาครอบเพื่อปด  เปนการปองกนั
ฝุนละอองไปในตัว  สําหรับที่งายตอการบํารุงรักษาก็คือการใชเครื่องประทับตรานั้นแทบจะไมตอง
ดูแลรักษาอะไรเลย  ยกเวนในสวนของการเช็ดทําความสะอาดฝุนละอองที่มาเกาะติดเทานั้น  ทาง 
ดานวัสดุที่นํามาสรางเครื่องประทับตราหาไดงายและราคาถูก  รวมถึงชิ้นสวนที่ออกแบบมาหาอะไหล
ไดงายนั้นเนื่องจากวัสดุทีน่ํามาใชนั้นจะเปนพวกเหล็ก  St37  ที่นํามาทาํโครงสราง  ราคาไมแพงมี
ขายตามทองตลาดทัว่ ๆ  ไป  สวนตวัฐานนัน้จะเปนพลาสติกหนา  5  มิลลิเมตร  มีขายตามทองตลาด
ทั่ว  ๆ ไปเชนกัน  ทางดานชุด  PLC  จะเปนอุปกรณที่สําเร็จรูปจะมีขายตามรานที่มีความเปนมาตรฐาน  
เมื่อช้ินสวนใดชํารุดสามารถซอมแซมและเปลี่ยนไดจึงสอดคลองกับเอกสารของ  ฟุคุนางะ  อิจิโระ  
(2543)  เกีย่วกบัเทคนิคการบาํรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานวา  งานบํารุงรักษาโดยเนนการบํารุงรักษา
เชิงปองกนัคือ  สามารถถอดเปลี่ยน  การซอมแซมและสามารถจดัหาชิ้นสวนอะไหลมาใชไดในเวลา
ที่ตองการซึ่งผลแสดงลักษณะการบํารุงรักษาในภาพรวมของเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบยีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีดานลักษณะการบํารุงรักษาอยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากคือ
คาเฉลี่ย  X  =  4.02 
 การวิเคราะหความเหมาะสมดานการนําไปใชงาน  พบวา  เครื่องประทับตราลดการใช
กําลังของเจาหนาที่และสามารถลดขั้นตอนในการทํางานนั้น  พบวา  การประทับตราสามารถใช
เจาหนาที่  1  คน  คอยปอนกระดาษเขาชองใสกระดาษทีเ่ครื่องพิมพถากระดาษใกลหมดและเครื่อง
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ประทับตราสามารถทํางานไดทั้งวัน  คือตัง้แต  4 – 8  ช่ัวโมงตอวัน  จงึทําใหเจาหนาที่ไมเมื่อยลา
เหมือนกับการกดคันโยก  ดงันั้นเครื่องประทับตราเครื่องนี้จึงเปนการลดขั้นตอนในการทํางานไป
ในตัว  จึงมีความสอดคลองกบัเอกสารของ ณรงค  ตนัชวีะวงศ  เกีย่วกับระดบั  PLC  (2542)  ระบุวา  
PLC  จะทําใหขีดความสามารถในการควบคุมสูงขึ้นอีกจึงเปนการลดขั้นตอนของการทํางาน  สวน
การทาํใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอการใชเครื่องประทับตรานั้นปกติเครื่องประทบัตรารอยนนู
ที่ใชทั่วไปจะเปนแบบคันโยกดวยเจาหนาที่งานทะเบยีน  สําหรับเครื่องประทับตราแบบอัตโนมัติ
ที่ผูวิจยัไดจดัสรางขึ้นมานัน้  เทาที่ศกึษาดยูงัไมเคยมีมากอน  ดังนั้นเมื่อผลิตเครื่องนี้ขึ้นมาเจาหนาที่
งานทะเบยีนมคีวามพึงพอใจมาก  ทางดานความสะดวกตอการนําไปใชงานนั้นเนื่องจากเครื่องมีขนาด
น้ําหนกั  12  กิโลกรัม  จึงสามารถเคลื่อนยายไดสะดวกหรือนําไปปฏิบัติงานยังสถานที่ที่ตองการ
ได  จึงสอดคลองกับเอกสารของ  ธีรศิลป  ทุมวภิาค  และสภุาพร  จําปาทอง  เกีย่วกบัเรยีนรู  PLC  
ขั้นกลางดวยตนเอง  (2547)  ระบุวา  PLC  มีการกินกระแสไฟนอย  และสะดวกกวาเมื่อตองการ
ขยายขัน้ตอนการทํางานของเครื่องจกัร  และสอดคลองกบัเอกสารของ  ทองเจือ  เขียดทอง  เกี่ยวกบั
การออกแบบสัญลักษณ  (2542)  ระบุวา  เมื่อเห็นสญัลักษณสามารถแยกแยะขอมูล  เพิ่มความ
สะดวกสบายตอการขนสงและการจัดจาํหนาย  สวนมีความปลอดภยัขณะปฏิบัติงานนั้นจะมองได  
2  แบบ  คือ  แบบแรกจะเปนเรื่องของการทาํงานของเครื่อง  เพยีงแตปอนกระดาษเขาชองใสกระดาษ
ของเครื่องพิมพ  แลวกดสตารทเครื่องก็จะทํางานตามที่ไดตั้งโปรแกรมไว  สวนแบบที่สองเปนเรื่อง
ของกระแสไฟฟาจะใชกระแสไฟฟา  220  โวลต  เขาหมอแปลง  จากหมอแปลงจะมกีระแสไฟตรง  
30  โวลต  ไปใชในระบบ  ดังนั้นโอกาสที่กระแสไฟฟาจะทําใหไฟฟาลัดวงจรนั้นไมมีเลยจึงมี
ความปลอดภยั  ซ่ึงผลแสดงความเหมาะสมดานการยําไปใชงานในภาพรวมของเครื่องประทับตรา
สําหรับงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทางความเหมาะสมดานการนาํไปใชงานอยูใน
เกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุด  คือคาเฉลี่ย  X  =  4.60 
 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยั  ผูวิจัยขอเสนอแนะบางอยางเพื่อใหเกิดแนวคิดใหมเกี่ยวกับการวิจยัใน
อนาคตดังนี ้
 1.  การออกแบบเครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบยีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่
ผูวิจัยไดออกแบบและสรางขึ้น 
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 1.1  ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและตัวอักษรประทับตรารอยนูนที่
ทําจากทองเหลอืงนั้นถาใชนาน ๆ  จะมีผลทําใหเกิดการสึกหรอ  ควรจัดทาํจากโลหะที่มคีวามแข็งแรง
เชนทําจากสแตนเลส  แลวใหมีความลึกและนูนประมาณ  1  มิลลิเมตร  เพื่อความคมชัด 
 1.2  ตัวเลขบอกจํานวนแผนกระดาษใชสําหรับประทับตรางานทะเบียนมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรีเปนแบบใชกลไกและมีการติดตั้งอยูดานขางของโครงสรางเครื่องประทับตรา  
ควรจัดยายมาอยูบนฐานและใชตวัเลขบอกจํานวนแผนเปนแบบดจิิตอล 
 1.3 เครื่องประทับตราสําหรับงานทะเบยีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีไมไดออกแบบ
มาเพื่อการขนยาย  ควรจดัวางหรือตดิตั้งใหอยูกบัที่  เนื่องจากโครงสรางเปนพลาสตกิอาจจะมีปญหา
ขณะขนยายได 
 1.4  โครงสรางเดิมเปนพลาสติกที่มีความหนาขนาด  5  มิลลิเมตร  ถามีการขนยาย
หรือวางแบบไมระมัดระวังอาจทําใหเกิดการชํารุด  ควรจะมีการเสริมโครงสรางใหมีความแข็งแรง  
เชนมีการเสริมดวยอลูมิเนียม 
 1.5  ควรขยายชองใสกระดาษที่ตองการประทับตราใหมคีวามจุมากกวา  70  แผน
ตอคร้ัง  เพื่อผูปฏิบัติงานหรือเจาหนาทีจ่ะไดเอาเวลาไปทําประโยชนอยางอื่น  ที่เปนงานทะเบียน  
กองบริการการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

 ควรศึกษาวิจัยเครื่องประทับตรารอยนูนที่จะนําไปใชกับงานทะเบียนในสถานศึกษา  
หนวยงานภาครัฐหรือหนวยงานภาคเอกชนใหมีการควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ  มีความสมบูรณ  
คือจัดทําที่ใสกระดาษสําหรับประทับตราใหไดคร้ังละ  300 – 500  แผน  พรอมมีการปอนกระดาษ
เปนแบบอัตโนมัติ  รวมถึงการจัดเก็บกระดาษหรือมีถาดรองรับเหมือนกับเครื่องถายเอกสารที่ใช
กันอยูในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 


