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ศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปง
สานักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา
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ชื่อโครงงาน
ชื่ อผู้จัดทาโครงงาน

ระดับชั้น
โรงเรี ยน
ครู ที่ปรึ กษา

หมวกจากกล่องนม
1. นางสาวชฎาพร วิชยั ต๊ะ
2. นางสาวเจนจิรา สมศรี
3. นายวิริทธ์ อุดซิว 4. นายจักรพงศ์ แปงแก่น 5. นายรัตนชัย ปิ นตา
6. นายธันวารักษ์ หมื่นจันทร์ 7. นายจักรพันธ์ สรใจ
8. นายนคร แซ่วา่ ง 9. นายชาคริ ต วิริยะส่ องแสง
ม. ปลาย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอปง
1. ครู กลั ยา หอมดี
2. ครู กฤตยาภรณ์ สนิท 3. ครู รัตติยา อุทธวัง

การศึกษา หมวกจากกล่องนม
มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตหมวกจากกล่องนมที่เป็ นวัสดุเหลือใช้
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้หมวกจากกล่องนม
มีวธิ ีดาเนินการดังนี้ นากล่องนมมาแกะออกล้างน้ าให้สะอาด แล้วนาไปผึ่งลมให้แห้งใช้แพทเทิร์นของ
หมวกวางทับลงไป ใช้ดินสอวาดภาพตามแบบชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของหมวกลงบนกล่องนม ตัวหมวกจะมี
ลักษณะเป็ น รู ปสามเหลี่ยมคล้าย ๆ หน้าเตารี ด ปี กหมวกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้างยาวพอ ๆ กัน
ตัดให้มีส่วนโค้งเว้าเพื่อที่สามารถประกอบเข้ากับตัวหมวก เพาะจุดเพื่อเจาะรู ให้รอบแบบโดยกะระยะห่าง
แต่ละจุดให้พอดี ๆ นาชิ้นส่ วนมาต่อกันในแนวตั้ง ร้อยด้ายไหมพรมเส้นคู่กบั เข็มเย็บจากฐานล่างของ
ชิ้นส่ วนทั้งสองให้ติดกันจากนั้นจึงค่อยเย็บให้ติดกันไปจนสุ ด โดยเย็บด้ายไหมพรมไขว้ไปมาระหว่างรู เป็ น
รู ปกากบาท เย็บเชื่อมต่อชิ้นส่ วนอื่นๆทีละชิ้นจนเป็ นรู ปวงกลม นาส่ วนปี กหมวกมาเย็บประกบกันเพื่อความ
แข็งแรง โดยเย็บเฉพาะส่ วนด้านโค้งเท่านั้นแล้วต่อกับตัวหมวกด้านใดด้านหนึ่งแล้วเย็บอีกครั้ง จากนั้นนาไป
ทดสอบความพึงพอใจต่อผูร้ ับการอบรมโครงงานจานวน 10 คนแล้วนาข้อเสนอแนะมาพัฒนาและปรับปรุ ง
แก้ไข
ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหมวกในด้านความประหยัดมากที่สุดเท่ากับการลด
ปั ญหาการกาจัดขยะ ที่ค่าเฉลี่ย 4.1 รองลงมาคือ ด้านหลังการสวมใส่ ไม่อบั ชื้น ที่ค่าเฉลี่ยที่ 3.7 ด้านความ
ความสวยงามค่าเฉลี่ยที่ 3.4 ด้านความความคงทนแข็งแรงเท่ากับด้านป้ องกันความร้อนจากแสงแดด ค่าเฉลี่ย
ที่ 3.3 และ ด้านความความหลังการสวมใส่ ไม่รู้สึกคันศีรษะ ค่าเฉลี่ยที่ 3.2 ตามลาดับ ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ ข้อเสนอแนะ เรียงตามลาดับความถี่ ดังนี้
1. ควรร้อยด้ายให้มีความแน่นและคงทนกว่าเดิม
จานวน 4 คน
2. ควรทาหมวกให้มีขนาดที่หลากหลาย
จานวน 4 คน
3. ควรนากล่องที่มีความแข็งแรงมาทา
จานวน 1 คน

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานเรื่ อง หมวกจากกล่องนม ที่สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดีก็เพราะได้รับการช่ วยเหลือจากคุณครู
กัลยา หอมดี คุณครู กฤตยาภรณ์ สนิท คุณครู รัตติยา อุทธวัง ที่ให้คาปรึ กษาและให้คาแนะนาตลอดเวลาของ
การดาเนินงานขอขอบคุ ณผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จนทาให้โครงการ
จนทาให้โครงงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
คณะผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่ องต่างๆ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าโครงงาน
หมวกจากกล่องนม เรื่ องนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป
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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2

บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญ
เนื่องจากสภาพอากาศ ณ ปัจจุบนั มีความร้อนและรังสี UV A ที่เป็ นอันตรายต่อ
สภาพผิวของมนุษย์ หมวกเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างหนึ่งที่ใช้สวมใส่ เพื่อกันแสง UV จากแสงแดด และกล่องนมที่
ดื่มแล้วซึ่ งปั จจุบนั มีอยูม่ ากม ายจนเกิดปั ญหาขยะ ณ จุดนี้เราสามารถนาขยะจากกล่องนมมารี ไซเคิล เพื่อใช้
ประโยชน์ได้หากนากล่องนมที่ใช้แล้วไปกาจัดโดยวิธีการเผาทาลายจะเกิดมลพิษทางอากาศ หากนาไปฝัง
ดินก็จะย่อยสลายยากทาให้ดินเสื่ อมสภาพ เกิดปั ญหาดินเสื่ อมสภาพ ดังนั้นคณะผูจ้ ดั ทาจึงคิดผลิตหมวกจาก
กล่องนม ซึ่ งเป็ นวัสดุเหลือใช้ และประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
วัตถุประสงค์ ของการทาโครงงาน
1. เพื่อผลิตหมวกจากกล่องนมที่เป็ นวัสดุเหลือใช้
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้หมวกจากกล่องนม
สมมติฐาน
ผูท้ าแบบสอบถามมีความพึงพอใจหมวกจากกล่องนมในระดับมาก
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
หมวกจากกล่องนม
ตัวแปรตาม ความพึงพอใจของผูท้ ดสอบใช้หมวกจากกล่องนม
ตัวแปรควบคุม กลุ่มผูท้ าแบบสอบถามความพึงพอใจของหมวก
ขอบเขตของการศึกษา
สิ่ งที่ศึกษา กล่องนมที่ใช้แล้ว
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จานวน 20 คน
ระยะเวลา 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2554
สถานที่ ณ ค่ายขุนจอมธรรม ต.เชียงบาน อ.เชียงคา จ.พะเยา
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ลดขยะจากกล่องนม
2. มีรายได้เสริ ม
3. ป้ องกันรังสี UV A
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นิยามปฏิบัติการ
1. แพทเทิร์น
คือ แบบพิมพ์ หรื อแม่พิมพ์
2. รี ไซเคิล
คือ การนาสิ่ งที่ไม่ใช้แล้วกลับมาแปรรู ปใหม่ให้ใช้งานได้

บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาโครงงานเรื่ อง หมวกจากกล่องนม คณะผูจ้ ดั ทา ได้คน้ คว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซด์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต โดยขอนาเสนอตามลาดับดังนี้
หมวก (2550:http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%81)
ได้กล่าวถึงหมวกไว้วา่ หมวก [หฺ มวก] น. เครื่ องสวมศีรษะมีรูปต่าง ๆ เพื่อเป็ นเครื่ องประดับหรื อกันแดด
กันฝนเป็ นต้น.
หมวกกะโล่ น. หมวกกันแดดชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบ โครง ทาด้วยไม้ฉาฉาหรื อไม้ก๊อกเป็ น
ต้นแล้วหุม้ ผ้า หรื อทาด้วยใบลาน.
หมวกกะหลาป๋ า น. หมวกชนิดหนึ่งสานด้วยไม้ไผ่อย่างละเอียด รู ปทรง สู ง ผูห้ ญิงนิยมใช้ในเวลาแข่งเรื อ มี
ดอกไม้จีนเสี ยบ เป็ นของเก่าสมัยต้น รัชกาลที่ ๕ ขึ้นไป.
หมวกกันน็อก น. (ปาก) หมวกนิรภัย.
หมวกแก๊ป น. หมวกทหารตารวจหรื อข้าราชการพลเรื อนเป็ นต้นที่มี กะบังหน้า .
หมวกแจว น. ไม้ที่สวมหัวแจวสาหรับจับ.
หมวกทรงหม้อตาล น. หมวกที่มีรูปทรงคล้ายหม้อตาลอย่างหมวกที่ พลทหารเรื อและจ่าทหารเรื อเป็ นต้น
สวม.
หมวกนิรภัย น. หมวกสาหรับสวมป้ องกันหรื อลดอันตรายเมื่อศีรษะ ได้รับความกระทบกระเทือนเป็ นต้ น,
(ปาก) หมวกกันน็อก.
หมวกหนีบ น. เครื่ องสวมศีรษะแบบหนึ่ง ทาด้วยผ้าหรื อสักหลาด รู ปทรง คล้ายซองจดหมายอย่างยาว.
หมวกหู น. ขอบหูตอนบน.
หมวก [N] hat, Syn. มาลา, Example: คนงานหญิงใส่ ผา้ คลุมหัวและใส่ หมวกทับอีกทีหนึ่ง, Count unit: ใบ,
Thai definition: เครื่ องสวมศีรษะมีรูปต่างๆ เพื่อเป็ นเครื่ องประดับหรื อกันแดดกันฝนเป็ นต้น
หมวกแจว [N] handle grip, See also: handle cover, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ที่สวมหัวแจวสับ
หรับแจวสาหรับจับ
หมวกแก๊ป [N] cap, Example: ชายหนุ่มรู ปร่ างสู งใหญ่ใส่ เสื้ อยืด กางเกงยีนเก่า ๆ ซี ด ๆ หมวกแก็ป รองเท้า
ผ้าใบยืนอยูค่ นเดียวเป็ นที่สังเกตได้ชดั เจน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หมวกของทหาร ตารวจ
หรื อข้าราชการพลเรื อน เป็ นต้น มีกระบังหน้า
หมวกกะโล่ [N] sun helmet, See also: topee, Syn. หมวกกันแดด, Example: หมวกกะโล่ปลิวลอย เปิ ดให้
เห็นหูตูบติดหนังหัวของสารถี , Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หมวกกันแดดชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีก
แข็งโดยรอบ โครงทาด้วยไม้ฉาฉาหรื อไม้ก๊อก แล้วหุ ม้ ผ้า หรื อทาด้วยใบลาน
หมวกกันนา้ [N] bathing cap, See also: swimming cap

หมวกนิรภัย [N] helmet, See also: anti-knock helmet, Syn. หมวกกันน็อก, Example: การรณรงค์ให้ใส่
หมวกนิรภัย มีเพื่อป้ องกันความพิการจากอุบตั ิเหตุ , Count unit: ใบ, ลูก
หมวกกันน็อก [N] helmet, See also: anti-knock helmet, Syn. หมวกนิรภัย, Example: หากเขาไม่สวมหมวก
กันน็อก ศีรษะเขาต้องกระแทกพื้นแน่, Count unit: ใบ, ลูก
กล่องนมUHT (2552: http://หมออนามัย.
com/Contents/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E
0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0
%B8%B5) ได้กล่าวถึงกล่องนมUHT ไว้วา่ กล่องที่ใช้บรรจุ นม U.HT เราเรี ยกว่า ” เต็ดตราแพ้ค ” นั้น
ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชนิด คือ กระดาษ 75 % โพลีเอททีลีน 20% และอลูมิเนียมฟอยล์ 5 % ประกบเข้า
ด้วยกัน ถึง 6 ชั้น แต่ละชั้นมีหน้าที่ ดังนี้
ชั้นที่ 1 โพลีเอททีลีน : เป็ นฟิ ล์มบางเคลือบด้านนอกเพื่อป้ องกันความชื้นจากภายนอก
ชั้นที่ 2 กระดาษ : เพื่อรักษารู ปทรงของกล่องให้กล่องคงทนแข็งแรง การพิมพ์ฉลากก็จะพิมพ์ที่ช้ นั นี้
ชั้นที่ 3 โพลีเอททีลีน : เป็ นตัวเชื่อมระหว่างชั้นกระดาษกับอลูมิเนียมฟอยล์ ช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท
ชั้นที่ 4 อลูมิเนียมฟอยล์ : ป้ องกันอากาศ (ออกซิเจน) แสงสว่าง และกลิ่น จากภายนอก
ชั้นที่ 5 โพลีเอททีลีน : เป็ นตัวเชื่อมระหว่างอลูมิเนียมฟอยล์ กับพลาสติกชั้นในสุ ด ช่วยผนึกกล่องให้แน่น
สนิท
ชั้นที่ 6 โพลีเอททีลีน : ป้ องกันการรั่วซึ มของนมที่อยูใ่ นกล่อง
นอกจากนั้น การบรรจุและปิ ดผนึกกล่องนม ยู เอช ที ต้องบรรจุในห้องที่ปลอดเชื้อ ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้นมยู
เอชที สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็ นเดือน โดยไม่ตอ้ งแช่เย็นนั่นเอง

บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
วัสดุ – อุปกรณ์
1. กล่องนมที่ใช้แล้ว
จานวน 20
กล่อง
2. เข็มหรื อกิ๊ปติดผมสี ดา
จานวน 3
เล่ม
3. ไหมพรมสี ต่างๆ
จานวน 5
กลุ่ม
4. ริ บบิ้นสี ต่างๆ
จานวน 2
ม้วน
5. ที่เจาะการดาษ (ตุด๊ ตู่)
จานวน 1
อัน
6. ดินสอหรื อปากกา
จานวน 3
ด้าม
7. แพทเทิร์นของหมวก
จานวน 2
ชุด
วิธีการดาเนินงาน ทาหมวกจากกล่องนม ได้ ดาเนินการดังนี้
1. นากล่องนมมาแกะออกเป็ นแผ่นสี่ เหลี่ยมล้างน้ าให้สะอาดอย่าให้มีกลิ่นนมติดอยูแ่ ล้วนาไปผึ่งลม
ให้แห้ง
2. ใช้แพทเทิร์นของหมวกวางทับลงไป ใช้ดินสอหรื อ ปากกาวาดภาพตามแบบชิ้นส่ วน ต่าง ๆ ของ
หมวกลงบนกล่องนม การสร้ างแบบ นั้นจะมี 2 ส่ วน คือ ตัวหมวกและปี กหมวก สาหรับบังแดด
3. ตัวหมวกจะมีลกั ษณะเป็ น รู ปสามเหลี่ยมคล้าย ๆ หน้าเตารี ด กว้างประมาณ 3.5 นิ้ว ยาวประมาณ
6.5 นิ้ว
4. ปี กหมวกเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้างยาวพอ ๆ กัน ตัดให้มีส่วนโค้งเว้ าเพื่อที่สามารถ
ประกอบเข้ากับตัวหมวก
5. การเพาะจุด เพื่อเจาะรู บริ เวณริ มขอบของตัวแบบลึกเข้าไป 0.5 เซนติเมตร เพาะจุดให้รอบแบบ
โดยกะระยะห่างแต่ละจุดให้พอดี ๆ โดยเพาะจุดในส่ วนยาวของตัวแบบไม่เกิน
25 จุด และ
ส่ วนกว้างไม่เกิน 13 จุด จากนั้นนาไปเจาะรู ดว้ ยที่เจาะกระดาษ (ตุด๊ ตู)่ จนครบ
6. นาแพทเทิร์นไปทาบกับกล่องนมชิ้นอื่น ๆ โดยเน้นว่าส่ วนประกอบแต่ละชิ้นนั้นต้องมีขนาด
เท่ากันหมดทั้งตัวแพทเทิร์นหรื อรู ที่เจาะลงไป
7. นาชิ้นส่ วนมาต่อกันในแนวตั้ง ร้อยด้ายไหมพรมเส้นคู่กบั เข็มหรื อกิ๊บหนีบผมหรื อริ บบิ้นแล้วเริ่ ม
เย็บจากฐานล่างของชิ้นส่ วนทั้งสองให้ติดกันจากนั้นจึงค่อยเย็บให้ติดกันไปจนสุ ด โดยจะเย็บด้าย
ไหมพรมไขว้ไปมาระหว่างรู เป็ นรู ปกากบาท
8. เย็บเชื่อมต่อชิ้นส่ วนอื่นๆทีละชิ้นจนเป็ นรู ปวงกลม นาส่ วนปี กหมวกมาเย็บประกบกันเพื่อความ
แข็งแรง โดยเย็บเฉพาะส่ วนด้านโค้งเท่านั้นแล้วต่อกับตัวหมวกด้านใดด้านหนึ่ งแล้วเย็บอีกครั้งก็
เป็ นอันเสร็ จ
9. นาไปสอบถามความพึงพอใจกับผูเ้ ข้าอบรม จานวน 10 คน

บทที่ 4
ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 จากการศึกษาการประดิษฐ์หมวกจากกล่องนม จานวน 2 ใบ และได้นาไปสอบถามความพึงพอใจ
กับกลุ่มผูเ้ ข้ารับการอบรมโครงงาน จานวน 10 คน ผลปรากฏว่า
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้ อยละของข้ อมูลทัว่ ไป
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ้นไป
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

จานวน

ร้ อยละ

2
8

20
80

8
2
0
0

80
20
0
0

0
4
6

0
40
60

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 10 คน เป็ นเพศชาย จานวน 2 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20 เป็ นเพศหญิง จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 80 อายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 80
อายุ 20 – 30 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 20 มีระการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 60 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 40

ตารางที่ 2 จานวนและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผูร้ ับการอบรมโครงการที่มีต่อหมวกจากกล่องนม
ระดับความคิดเห็น
รายการ
มาก
ปาน
น้ อย
มาก
น้ อย
เฉลีย่
แปรผล
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
1. ความสวยงาม
1
3
5
1
0
3.4
ปานกลาง
2. ความคงทนแข็งแรง
1
2
6
1
0
3.3
มาก
3. ความประหยัด
2
7
1
0
0
4.1
มาก
4. ลดปั ญหาการกาจัดขยะ
3
5
2
0
0
4.1
มาก
5. หลังการสวมใส่ ไม่อบั ชื้น
1
5
4
0
0
3.7
มาก
6. หลังการสวมใส่ ไม่รู้สึกคันศีรษะ
2
2
5
1
0
3.2
ปานกลาง
7. ป้ องกันความร้อนจากแสงแดด
0
4
5
2
0
3.3
ปานกลาง
จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ หมวกจากกล่องนม ในด้านความประหยัดมาก
ที่สุดเท่ากับการลดปั ญหาการกาจัดขยะ ที่ค่าเฉลี่ย 4.1 รองลงมาคือ ด้านหลังการสวมใส่ ไม่อบั ชื้น ที่ค่าเฉลี่ย
ที่ 3.7 ด้านความความสวยงามค่าเฉลี่ยที่ 3.4 ด้านความความคงทนแข็งแรงเท่ากับด้านป้ องกันความร้อนจาก
แสงแดด ค่าเฉลี่ยที่ 3.3 และ ด้านความความหลังการสวมใส่ ไม่รู้สึกคันศีรษะ ค่าเฉลี่ยที่ 3.2 ตามลาดับ ซึ่ง
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ข้อเสนอแนะ เรียงตามลาดับความถี่ ดังนี้
4. ควรร้อยด้ายให้มีความแน่นและคงทนกว่าเดิม
จานวน 4 คน
5. ควรทาหมวกให้มีขนาดที่หลากหลาย
จานวน 4 คน
6. ควรนากล่องที่มีความแข็งแรงมาทา
จานวน 1 คน

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผล
จากการศึกษาเรื่ องหมวกจากกล่องนมจานวน 2 ใบ และจากแบบสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมอบรมโครงการ
จานวน 10 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อหมวกจากกล่องนม ในด้านความประหยัดมาก
ที่สุดเท่ากับการลดปั ญหาการกาจัดขยะ ที่ค่าเฉลี่ย 4.1 รองลงมาคือ ด้านหลังการสวมใส่ ไม่อบั ชื้น ที่ค่าเฉลี่ย
ที่ 3.7 ด้านความความสวยงามค่าเฉลี่ยที่ 3.4 ด้านความความคงทนแข็งแรงเท่ากับด้านป้ องกันความร้อนจาก
แสงแดด ค่าเฉลี่ยที่ 3.3 และ ด้านความความหลังการสวมใส่ ไม่รู้สึกคันศีรษะ ค่าเฉลี่ยที่ 3.2 ตามลาดับ ซึ่ง
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ ข้อเสนอแนะ เรียงตามลาดับความถี่ ดังนี้
1. ควรร้อยด้ายให้มีความแน่นและคงทนกว่าเดิม
จานวน 4 คน
2. ควรทาหมวกให้มีขนาดที่หลากหลาย
จานวน 4 คน
3. ควรนากล่องที่มีความแข็งแรงมาทา
จานวน 1 คน
อภิปรายผล
จากแบบสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมอบรมโครงการจานวน 10 คน พบว่ามีผตู ้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อ หมวกจากกล่องนมในด้านความประหยัดและการลดปั ญหาการกาจัดขยะ อยูท่ ี่ค่าเฉลี่ย 4.1
สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ งในชีวติ ประจาวัน อีกทั้งยังเป็ นการลดปั ญหาการเกิดขยะที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั
ข้ อเสนอแนะ
1. การร้อยส่ วนประกอบหมวกควรจะทาให้แน่นและคงทนกว่าเดิม
2. ควรจะมีการทาหมวกให้มีขนาดที่หลากหลายเหมาะกับผูใ้ ช้
3. ควรจะมีการนากล่องหรื อชิ้นส่ วนที่ใช้ในการทาแข็งแรงมากกว่านี้เพื่อความคงทน
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