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คุณลักษณะของผลงานและการใชประโยชน 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อการออกแบบและสรางชุดรูปแบบตัวอักษรอิเล็กทรอนิกสประเภท
ตัวพิมพ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ประกอบดวยพยัญชนะ สระ วรรณยุกต และสัญลักษณอื่น ๆ ทางการ
พิมพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน 3 ชุด ประกอบดวย 
แบบสอบถามเชิงสํารวจอัตลักษณเกี่ยวกับอัตลักษณ แบบสํารวจความพึงพอใจรูปแบบชุดตัวอักษร และแบบ
ประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดตัวอักษร 

การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่เกี่ยวกับการ
ออกแบบตัวอักษร และขอมูลที่ไดจากการสงแบบสอบถามกลุมตัวอยาง ประกอบดวย บุคลากรภายในองคกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) จํานวน 50 
คน และบุคลากรภายนอกองคกรหรือผูรับบริการ (Stakeholder) โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) จํานวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน และไดรับแบบสอบถามเชิงสํารวจและแบบสํารวจความพึง
พอใจกลับคืนมา 100 คน คิดเปนรอยละ 100 รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทางการออกแบบ จํานวน 5 ทาน 

การวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS/PC+ (Statistical Package 
for the Social Sciences/Personal Computer Plus) เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลหาคารอยละ คาเฉลี่ย 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสรุปดังน้ี 
 (1) การสํารวจขอมูลเบื้องตน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรภายในองคกรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) จํานวน 50 คน และ
บุคลากรภายนอกองคกรหรือผูรับบริการ (Stakeholder) โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
จํานวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 15-25 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
บุคลากรภายในองคกรตําแหนงเจาหนาที่สังกัดสํานัก/สถาบัน/กอง สวนบุคลากรภายนอกองคกรเปนนักเรียน/
นักศึกษา รูจัก มทร.พระนคร มากกวา 6 ป โดยการรับรูดวยตนเองตามลําดับ กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยฯ ที่ใชและมีความแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่นอยางเดนชัด คือ สัญลักษณดอกบัว 
เปนดอกไมประจํามหาวิทยาลัย เห็นดวยวาแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น จํานวน 50 คน (รอยละ 50) 
รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยแหงโลกอาชีพ เห็นดวยวาแตกตางจากมหาวิทยาลัยอื่น จํานวน 46 คน (รอยละ 
46) และสีมวง สีประจํามหาวิทยาลัย จํานวน 45 คน (รอยละ 45) ตามลําดับ 



(2) การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจรูปแบบชุดตัวอักษร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือบุคลากร
ภายในองคกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster sampling) 
จํานวน 50 คน และบุคลากรภายนอกองคกรหรือผูรับบริการ (Stakeholder) โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) จํานวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 26-35 ป 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี บุคลากรภายในองคกรตําแหนงอาจารย สวนบุคลากรภายนอกองคกรเปนพนักงาน
บริษัท รูจัก มทร.พระนคร มากกวา 3-4 ป โดยการรับรูดวยตนเอง กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจรูปแบบชุด
ตัวอักษร รูปแบบที่ 5 มากที่สุด คือ จํานวน 56 คน (รอยละ 56) รองลงมา รูปแบบที่ 2 จํานวน 18 คน (รอย
ละ 18) และรูปแบบที่ 3 จํานวน 14 คน (รอยละ 14) ตามลําดับ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจรูปแบบชุด
ตัวอักษรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รูปแบบที่ 5 มากที่สุด คือ จํานวน 56 คน (รอยละ 
56) รองลงมา รูปแบบที่ 2 จํานวน 18 คน (รอยละ 18) และรูปแบบที่ 3 จํานวน 14 คน (รอยละ 14) 
ตามลําดับ 

(3) การวิเคราะหขอมูลประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดตัวอักษร พบวาผูเ ช่ียวชาญประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบชุดตัวอักษรภาพรวมมีความคิดเห็นวาชุดรุปแบบตัวอักษรมีความสอดคลองอยูในเกณฑดี
มาก (x̄  = 4.44) รายขอภาพรวมเหมาะสม กับการนําไปประยุกตใชการประชาสัมพันธอยูในเกณฑดีมาก (x̄  = 

4.80), รูปแบบสามารถสื่อสารแนวทางอัตลักษณ (x̄  = 4.60), รูปแบบกลมกลืน เปนเอกภาพทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และขนาดสัดสวนสัมพันธกับการมองและการยอขยายอยูในเกณฑดี (x̄  = 4.40) และรูปแบบ
ชัดเจน และจดจํางายอยูในเกณฑดี (x̄  = 4.00) 
 
การอภิปรายผล 
 (1) อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือ ดอกบัว เปนดอกไมประจํา
มหาวิทยาลัย แสดงนัยถึงสื่อถึงคุณงามความดี ความออนชอย ปญญา  
 (2) การวิเคราะหความเช่ือมโยงอัตลักษณดอกบัวสามารถสื่อสารแนวความคิดตามหลักทฤษฏีบุคลิกภาพ
ของ Kobayashi กลุมความสะโอดสะอง (Elegant) เปรียบลักษณะของผูหญิงที่ดูมีอํานาจ สุภาพ และประณีต 
รอบคอบ พิถิพิถันกับคุณภาพสุภาพเรียบรอย สละสลวย (Refined) สงางาม นุมนวล อรชร (Graceful) บอบ
บาง ประณีต บรรจง ละเอียดออน (Delicate) ตามสมัยนิยม (Fashionable) และออนหวาน ละมุนละไม 
นุมนวล (Feminine) 
 (3) การออกแบบชุดตัวอักษรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รูปแบบที่ 5 ไดแรง
บันดาลใจการออกแบบมาจากการคลี่คลายของกลีบดอกบัว 
 (4) ประสิทธิภาพของการออกแบบชุดตัวอักษร ภาพรวมอยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย 4.44 ดานภาพรวม
เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชการประชาสัมพันธ อยูในเกณฑดีมาก คาเฉลี่ย 4.80 รอง ลงมาคือ รูปแบบ
สามารถสื่อสารแนวทางอัตลักษณ อยูในเกณฑดีมาก คาเฉลี่ย 4.60 สวนที่นอยที่สุด คือ รูปแบบชัดเจน และ
จดจํางาย อยูในเกณฑดี คาเฉลี่ย 4.00 
 













 
 


