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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึ กษาแนวความคิดจากการใช้งานสิ่ งของอย่างผิดจุดประสงค์ จากการ
สังเกต เหตุการณ์ พฤติกรรม และการใช้งานสิ่ งของในชี วิตประจําวันรอบตัว แล้วนํามาทดลองเพื่อหากระบวนการ
เปลี่ยนแปลง วัสดุจากขยะประเภทพลาสติกให้กลับมาเป็ นวัตถุดิบในการใช้งานได้อีก และยังทําให้เกิดประโยชน์ เพิ่ม
มูลค่าให้กบั ขยะ พลาสติกให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการนําเสนอและเผยแพร่ ความรู ้เพื่อเป็ นแนวทางในการนําไปต่อ
ยอดทางความคิด สร้างสรรค์ต่อไปได้
ผลการวิจยั พบว่า การทดลองวัสดุประเภทพลาสติกสามารถนํากลับมาใช้ในรู ปแบบอัพไซคลิง (Up-cycling)
เพื่อนํามาใช้เป็ นวัสดุทดแทนในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ โดยศึ กษาและวิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสี ย คุณสมบัติ และ
แนวทาง ในการขึ้นรู ปต้นแบบจากสิ่ งของเหลือใช้ที่สามารถหาได้ง่ายภายในบ้าน ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลงานที่ได้จาก
การทดลอง ผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงและดัดแปลงวัสดุจากขวดพลาสติก รวมถึงแนวทางในการออกแบบ และ
เพิ่มคุณค่าของวัสดุ โดยการวิจยั ครั้งนี้ หากมีการศึกษาค้นคว้า และต่อยอดงานวิจยั ชิ้นนี้ ย่อมสามารถนําวัสดุเหลือใช้
ต่าง ๆ ในปั จจุบนั ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้อีกในหลากหลายทิศทาง
คําสําคัญ: อัพไซคลิง, การดัดแปลง, พลาสติก

ABSTRACT

The objective of this research was to study the ideas from the use of offense intended use by observing the
behavior and using stuff in daily life to find the process of reforming the material from plastic waste to become a raw
material and add value to the rest of the waste using as much as possible. The presentation and the dissemination of
knowledge as a way to apply and inspire the further expand their creative thinking.
The research found that the trial of plastic waste can be used by up-cycling way as alternative materials to
create new products by studying and analyzing the pros and cons, qualifications, processes of forming from a dumping
waste and formed the molds with simple equipment in the household. The results of the trial through the process of
change and modify the material from the plastic bottle. The design concept of this product is adapt by bring the
experimental results of materials and every object that easy to find around or disposable stuffs together to become a
product.
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In addition this research can be taken further in many different directions to make more use of waste
materials of our modern days.
Keywords: Up-cycling, Adaptation, Plastic
1. บทนํา

ทุกวันนี้ สินค้าอุปโภคและบริ โภคมีความหลายหลายและมีการออกแบบให้สวยงาม เพื่อดึงดูดให้ผอู ้ ุปโภค
และ บริ โภคเลือกซื้อสิ นค้าให้ได้มากที่สุด โดยไม่คาํ นึงถึงการใช้งานให้ตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้ จึงทําให้ผใู ้ ช้มี
การดัดแปลง สิ่ งของต่างๆที่ ไม่ตรงตามจุดประสงค์ของผูอ้ อกแบบสิ นค้านั้นๆ มาใช้ในรู ปแบบที่ ต่างออกไปตาม
จุดประสงค์การใช้งาน ของแต่ละบุคคล รวมไปถึงบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ถูกทิ้งหลังจากการใช้งานในเวลาอันสั้น ทําให้เกิด
ปั ญหาขยะล้นโลกอย่างรวดเร็ ว
จากพฤติกรรมการใช้งานสิ่ งของที่ผิดไปจากจุดประสงค์เดิม และนํามาดัดแปลงในลักษณะต่างๆนั้นแสดง
ให้ เห็นถึงความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่มีสามารถดึงคุณสมบัติ หรื อลักษณะพิเศษบางประการของสิ่ งของรอบตัวมา
ใช้ใน รู ปแบบใหม่ที่นอกเหนือจากการใช้งานเดิม เพื่อให้ใช้งานได้ตรงตามจุดประสงค์ของตน และยังสามารถทําได้
อย่างง่ าย และก่ อเกิ ดประโยชย์สูงสุ ดแก่ ผูใ้ ช้อีกด้วย จากข้อมูลหนังสื อ Thoughtless act by Jane Fulton Suri (Suri,
2005) ได้มี การแสดงภาพ และอธิ บายถึงการใช้งานในลักษณะการดัดแปลงการใช้งานสิ่ งของในลักษณะต่างๆ โดย
การสังเกตจาก พฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้ส่ิ งของรอบตัวที่พบเจอในชีวิตประจําวัน และเมื่อพฤติกรรมต่างๆ ถูก
ผนวกเข้ากับการ ออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา จึงนํามาซึ่งแนวความคิดบรรเจิดเกิดเป็ นผลงานที่เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้บริ การ
ประเภทใหม่ต่างๆ รวมถึงรู ปแบบพื้นที่สาํ หรับการใช้งานใหม่ๆ ต้นตอทางความคิดเหล่านี้ ถูกรวบรวมไว้ในรู ปแบบ
ภาพถ่ า ยที่ ดู แ ล้ว เข้า ใจง่ า ย โดยมี ก ารแยกแยะออกตามหัว ข้อ ที่ มี ต้ งั แต่รู ปถ่ า ยที่ เ กี่ ย วกับปฏิ กิ ริ ยา(Reacting), การ
ตอบสนอง(Responding), การสังเกต (Co-opting), การหาช่องทาง(Exploiting), การปรับเปลี่ยน(Adapting),การก่อร่ าง
(Conforming) และการส่ งสัญญาณ (Signaling) ภาพถ่ายที่ ได้รับการคัดเลือกมาลงเป็ นภาพที่ เราพบเห็ นบ่อยครั้งใน
ชีวติ ประจําวันทั้งตามทางเดินริ มถนน ตูโ้ ทรศัพท์ สถานีรถไฟใต้ดิน ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต และสนามบิน ซึ่งเพิม่
มุมมองใหม่ที่ดูตลกขบขันซ้อนทับอยูบ่ น การแก้ปัญหาที่ไม่ยง่ั ยืน แต่กลับช่วยกระตุน้ ให้เราฉุกคิด และเกิดความคิดที่
จะปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงหรื อ ออกแบบผลงานสั ก ชิ้ น เพื่ อ ช่ ว ยรั บ มื อ กับ สถานการณ์ น้ ัน ๆ ได้อ ย่า งเหมาะสม
สนุกสนาน และชาญฉลาดยิ่งขึ้น(ศุภาศัย วงค์กุลพิศาล,2556:8) ซึ่ งจากบทสรุ ปได้แสดงแนวคิดแบบปลายเปิ ดให้ผทู ้ ี่
อ่านได้นาํ ไปต่อยอด หรื อใช้เป็ นแรงบันดาลใจในการศึกษา เพื่อหา แนวคิดใหม่ๆในการออกแบบต่อไป
แนวคิดจากหนังสื อดังกล่าว ทําให้ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาเป็ นแรงบันดาลใจ เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งานและการ
ดัดแปลง สิ่ งของต่าง ๆ โดยนําเสนอแนวความคิดแบบปลายเปิ ด เพื่อนําไปต่อยอดในแบบของตัวเองได้ โดยวัสดุที่
ผูว้ ิจยั ต้องการ นํามาทดลองและศึกษาเป็ นวัสสดุท่ีมีการย่อยสลายได้ยาก เช่นขวดพลาสติก ห่ อบรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ รวม
ไปถึงการนําสิ่ งของ ที่สามารถนํามาใช้ในอีกหน้าที่หนึ่ งที่ ไม่เป็ นไปตามจุดประสงค์เดิมมาดัดแปลงในลักษณะการ
อัพไซเคิลและรี ไซเคิลนั้น เพื่อช่วยลดปริ มาณขยะ และยืดอายุการใช้งานขยะแล้ว ยังสามารถนําความรู ้ที่ได้มาต่อยอด
เป็ นผลิตภัณฑ์ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
การวิจยั ครั้งผูว้ จิ ยั ต้องการนําวัสดุเหลือใช้จากขวดนํ้าดื่มมาเป็ นวัสดุหลักในการทดลองการศึกษากระบวน
การเปลี่ยนแปลงและการดัดแปลงวัสดุวสั ดุเหลือใช้ การเพิม่ คุณค่าของวัสดุที่ใช้แล้ว และแนวทางในการออกแบบ
เพื่อนําไปต่อยอดต่อไป
3. การดําเนินการวิจยั
1. เลือกวัสดุที่ใช้ในการทดลอง
การทดลองครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกวัสดุประเภทขยะพลาสติก เนื่ องจากถูกทิ้งเป็ นขยะจํานวนมากทุกๆ วัน ทําให้
เกิดสภาวะขยะล้นโลกอย่างรวดเร็ วและชาญฉลาดยิง่ ขึ้น(กนกวรรณสาโรจน์.2560) ซึ่งจากปั ญหาเหล่านี้จึงเลือกขยะ
พลาสติก ทั้ ง หมด 3 ประเภท ได้แ ก่ พลาสติก ประเภท โพลิเ อททีล ีน เทเรฟธาเลท (Polyethylene
Terephthalate: PET /PETE) ซึ่ ง การทดลองนี้ เ ลื อ กขวดนํ้า ดื่ ม มาทดลอง,พลาสติ กประเภทโพลิ เอทที ลีน ความ
หนาแน่ น สู ง(High Density Polyethylene: HDPE) ซึ่ ง การทดลองนี้ ได้เ ลื อ กขวดนมที่ มีล ัก ษณะขาวขุ่นมาทดลอง,
พลาสติ ก ประเภทโพลิ เ อทที ลี น ความหนาแน่ น ตํ่า (low Density Polyethylene:HDPE) ซึ่ งการทดลองนี้ ได้เ ลื อ ก
ถุงพลาสติกมาทดลอง
2. สร้างอุปกรณ์ตดั ขวดพลาสติก

รู ปที่ 1 อุปกรณ์ตดั เส้นขวดพลาสติก
3. ทดลองอุปกรณ์ตดั ขวดพลาสติก

รู ปที่ 2 ขั้นตอนตัดเส้นด้วยอุปกรณ์ตดั เส้นพลาสติก
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4. การทดลองให้ความร้อน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองให้ความร้อนกับพลาสติก ได้แก่ เตารี ด และปื นลมร้อน โดยเริ่ มจากการทดลอง
ให้ความร้อนด้วยอุปกรณ์ดงั กล่าวกับขยะพลาสติกโดยตรงโดยไม่ผา่ นการตัดเป็ นเส้น แล้วจึงสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ใน เบื้องต้น ก่อนจะนําเส้นพลาสติกที่ตดั จากอุปกรณ์ตดั เส้นมาให้ความร้อนด้วยอุปกรณ์ให้ความร้อนดังกล่าว เพื่อ
ศึ กษา แนวทางการขึ้นรู ปต่อไป
5. การทดลองขึ้นรู ป การขึ้นรู ปแบ่งเป็ น 2 แบบคือ
1) ขึ้นรู ปจากตัววัสดุเอง
การทดลองขึ้นรู ปจากตัววัสดุเองนั้น ทําได้โดยการนําเส้นขวดนํ้าดื่ม ขวดนม และถุงพลาสติกมา
ขยําให้ วัสดุมีความหนาขึ้นแล้วนําอุปกรณ์ให้ความร้อน ได้แก่ปืนลมร้อน และเตารี ดมาเป็ นเครื่ องมือในการทําให้วสั ดุ
อยูค่ งรู ป ตามต้องการ ซึ่งการทดลองนี้ได้ทดลองผสมวัสดุท้ งั 3 ประเภท เพื่อศึกษาแนวทางในการขึ้นรู ปด้วยวิธีอื่นๆ
ต่อไป
2) การขึ้นรู ปจากต้นแบบ
การทดลองขึ้นรู ปจากต้นแบบครั้งนี้ ได้เลือกภาชนะสแตนแลสที่สามารถทนความร้อนได้ดีมาเป็ น
ต้นแบบ นั้นก็คือภาชนะสแตนแลสที่มีลกั ษณะทรงครึ่ งวงกลม 2 ใบมาทําการทดลอง เนื่องจากต้องการขึ้นรู ปให้มี
ลักษณะ 3 มิติ โดยการนําเส้นขวดนํ้าดื่มและขวดนมทั้ง 2 มาอัดรวมกันในภาชนะใบแรกแล้วนําใบที่ 2 มาซ้อนทับ
แล้วให้ความร้อน ด้วยปื นลมร้อน จากนั้น แกะตัวชิ้นงานออกมา จะได้รูปทรงที่ชดั เจนขึ้นและคงรู ปได้ดี
6. การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการทําวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาํ การวิเคราห์และเก็บข้อมูลผลการทดลองวัสดุชิ้นงานทุกชิ้น ทั้งขั้นตอนการ
ทดลอง วิธีข้ ึนชิ้นงาน ระยะเวลา อุณหภูมิท้ งั หมด เพื่อหาข้อสรุ ปและเทคนิคที่เหมาะสมที่สุด
7. สรุ ปผลจากการทดลองและนําเสนอผลงาน
นําเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาสรุ ปออกมา เพื่อแสดงถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงวัสดุและการดัดแปลงของเหลือใช้
แล้วจึงทําการสรุ ปผลการวิจยั ทั้งหมดว่าผลการวิจยั ทั้งหมดที่ได้รับตรงกับสิ่ งที่ ผูว้ จิ ยั ได้คาดหมายหรื อไม่
4. ผลการวิจยั
การนําวัสดุเหลือใช้จากขวดนํ้าดื่มนั้น ต้องศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงวัสดุและวิธีการต่าง ๆ เพื่อหาแนว
ทางในการต่อยอดแบบสร้างสรรค์ โดยจากการทดลองที่ได้น้ นั สามารถเป็ นวัสดุทดแทนเพื่อนําไปผลิตเป็ นของ
ใช้ได้ หลากหลาย โดยได้จาํ แนกออกมาเป็ น 3 ส่วน
1. ส่วนการสร้างอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแปลงวัสดุ ซึ่งก็คือของนํ้าดื่มที่เป็ นวัสดุหลัก เพื่อนํามาทดลองและหา
แนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป
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รู ปที่ 3 ภาพการสร้างอุปกรณ์ในการเปลี่ยนแปลงขวดพลาสติก
จากรู ปที่ 3 จากการทดลองตัดด้วยอุปกรณ์ง่าย ๆ ที่สร้างขึ้นเอง โดยการนําขวดพลาสติกมาเข้าเครื่ องตัดเส้น
หลังจากทดลองแล้วจะได้เส้นที่ยาว และขนาดเท่ากันทั้งเส้น อีกทั้งยังทําให้ได้วสั ดุที่ได้น้ นั สะดวกต่อการนําไปผลิต
และสามารถขยายขอบเขตการใช้งานได้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ขอ้ ดีใน การใช้เครื่ องตัดเส้นพลาสติกนั้น คือต้องตัด
ส่วนที่เป็ นฉลาก และฝาขวดออกก่อนที่จะเข้าเครื่ องตัด ซึ่งทําให้ลดกระบวกการแยกขยะ และมีส่วนที่เหลือทิ้งเพียง
10 % จากทั้งหมดของขวด ซึ่งทําให้ลดปริ มาณขยะได้
2. ส่วนการทดลองวัสดุ เนื่องจากขวดนํ้าดื่มทําจากพลาสติกหลายชนิด จึงต้องทําการทดลองเพื่อหาแนวทาง
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เพื่อนําไปใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ โดยทําการทดลองให้ความร้อนด้วยอุปกรณ์ต่าง
ชนิด ที่ให้มีความร้อนในรู ปแบบต่างๆ

รู ปที่ 4 ภาพขวดพลาสติกจากขวดนํ้าดื่ม PET ที่ได้รับความร้อนจากเครื่ องเป่ าลมร้อน และเตารี ด
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จากรู ปที่ 4 ผลการทดลองด้วยการให้ความร้อนจากเครื่ องเป่ าลมร้อน และเตารี ด สรุ ปได้วา่ เมื่อขวดนํ้าดื่มได้
รับความร้อนจากอุปกรณ์ท้ งั 2 ชนิ ดนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกัน คือมีการหด ตัวแข็ง
และเหนียวมากขึ้น โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะผลมากหรื อน้อยนั้น ขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิของอุปกรณ์ให้ความ
ร้อนนั้น ๆ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้ตามลักษณะการขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการออกแบบ

รู ปที่ 5 ภาพขวดพลาสติกจากขวดนมประเภท HDPE ที่ได้รับความร้อนจากเครื่ องเป่ าลมร้อน และเตารี ด
จากรู ปที่ 5 เมื่อขวดนมได้รับความร้อนจากอุปกรณ์ดงั กล่าวทั้ง 2 ชนิดนั้น มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ไป
ในทิศทางเดียวกัน คือมีการหดตัวเล็กน้อย เมื่อเทียบกับขวดนํ้าดื่มใส แต่สามารถหลอมละลายทําให้กลายเป็ นเนื้อเดียว
กันได้ในอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับขวดPET ซึ่งขวดPET จะสามรถหลอมละลายได้แต่ตอ้ ง เข้า
กระบวนการ ด้วยเครื่ องจักรที่ให้อุณหภูมิที่สูงมาก จึงจะหลอมละลายเป็ นเนื้อเดียวกันได้ และเมื่ออุณหภูมิเย็นลงจะทํา
ให้มีความแข็ง
และเหนียวมากว่าเดิม ดังนั้นการใช้ขวดพลาสติกHDPEนั้นจึงเป็ นตัวเลือกทีดีในการเปลี่ยนแปลงวัสดุ และ
เหมาะแก่ การนํามาสร้างผลิตภัณฑ์ง่ายๆ ได้เอง
3. การขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์จากการเปลี่ยนแปลงวัสดุจากขวดพลาสติก เพื่อนําต่อยอดเป็ นผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
ทดแทน โดยขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด 3 ชิ้น

รู ปที่ 6 ผลิตภัณฑ์หมวกจากเส้นพลาสติกที่ข้ ึนรู ปด้วยภาชนะสแตนเลส
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จากรู ปที่ 6 การขึ้นรู ปหมวกด้วยเส้นพลาสติกที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงขวดพลาสติก สามารถทําได้
ง่าย ซับแรงกระแทกได้ เป็ นวัสดุทดแทนได้อย่างดี ช่วยยืดอายุของพลาสติก และยังเพิ่มคุณค่าให้กบั ของเหลือใช้ได้
อีกด้วย

รู ปที่ 7 ผลิตภัณฑ์กระเป๋ าจากเส้นพลาสติกด้วยเตารี ด
จากรู ปที่ 7 การให้ความร้อนด้วยเตารี ด ทําให้เส้นพลาสติกมีลกั ษณะที่แบน และติดกันเป็ นแผ่นโดยสามารถ
เพิม่ ขนาดชิ้นงานได้ง่าย ทําให้สร้างผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบใหม่ๆ ที่สร้างความแตกต่างได้อย่างดี และยังมีลายที่ซอ้ นทับ
กันสวยงาม และมีความแข็งแรงคงทนอีกด้วย

รู ปที่ 8 โคมไฟจากเส้นพลาสติก PET จากเครื่ องเป่ าลมร้อน
จากรู ปที่ 8 การขึ้นรู ปเส้นขวดพลาสติก PET ด้วยเครื่ องเป่ าลมร้อน ทําให้เส้นมีลกั ษณะขดม้วนเกาะกันเป็ น
กลุ่ม และยังสามารถขึ้นรู ปได้ง่าย โดยผลงานชิ้นนี้ ได้นาํ ก้านร่ มที่พงั มาดัดแปลงเป็ นตัวขึ้นรู ปทรงของชิ้นงาน ซึ่ งทํา
ให้เกิดแสงที่กระทบกับขวดพลาสติกที่สวยและเพิ่มคุณค่าให้กบั ของเหลือใช้ได้
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงขยะจากพลาสติก ที่ถูกทิ้งเป็ นจํานวนมากในทุก ๆ วัน ได้แก่ขวดนํ้า
ดื่ม ขวดนม และถุงพลาสติก นํามาผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลง และดัดแปลงใหม่ ให้มีคุณภาพมากขึ้น และยืดอายุ
ขยะ พลาสติก ให้ใช้ได้ยาวนานมากขึ้น โดยการศึกษาหาลักษณะทางกายภาพที่น่าสนใจของขยะจําพวกพลาสติกมา
ทําการ ทดลองหาคุณสมบัติที่สามารถนํามาใช้ทดแทน และสามารถรองรับแรงกด แรงกระแทก แข็งแรงและ สามารถ
นํามา ใช้ ได้จริ ง และยังช่วยลดปั ญหาขยะที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นได้ จนกระทัง่ ได้กระบวนการในการผลิตวัสดุใหม่และยัง
นําแนว ความคิดนี้ ไปต่อยอด และพัฒนาต่อไปในระดับอุตสาหกรรมได้
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ข้อเสนอแนะจากการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั คิดว่าการทดลองและการศึกษางานวิจยั ในครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์มาก ถ้า
หาก มี ก ารเผยแพร่ ค วามรู ้ ใ ห้กับ บุ ค คลคนอื่ น เพื่ อ เป็ นแรงบัน ดาลใจและแรงกระตุ ้นในการก่ อ ให้เ กิ ด ความคิ ด
สร้ า งสรรค์จ าก ข้อ มู ล หนัง สื อ Thoughtless act by Jane Fulton Suri ได้ส รุ ป เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การกระตุ ้น ความคิ ด
สร้างสรรค์ ผ่านภาพถ่าย พฤติกรรมคนเพื่อนํามาเป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์งานต่อไป เพราะฉะนั้นการเผยแพร่
ความรู ้มีไหลากวิธี ผูว้ ิจยั เห็น ว่าในปั จจุบนั สื่ อการโซเชี่ยลมีเดียสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้ว ใช้เวลาในการรับรู ้นอ้ ย แต่
จะทําให้ผทู ้ ี่ได้รับนําไปต่อยอด ได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นประโยชน์ให้กบั บุคคลอื่นได้
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
หลังจากที่ได้นาํ เสนอผลงานได้รับคําแนะนําจากคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่ องการขึ้นชิ้นงาน และการหาแบบ
ในการขึ้น ชิ้นงานที่มีความสวยงามกว่านี้ เพราะชิ้นงานที่นาํ เสนอให้ผอู ้ ื่นดูตอ้ งสามารถดึงดูดผูด้ ูได้ดี หากต้องการนํา
ผลการศึ กษาครั้ งนี้ ไปต่อยอด ผูว้ ิจัยควรศึ กษาเทคนิ คในการขึ้นรู ปเพิ่มเติ มเพราะเป็ นตัวแปรสําคัญในการขึ้นรู ป
ชิ้นงาน โดยเฉพาะต้นแบบในการขึ้นรู ปและการนําสิ่ งของเหลือใช้มาร่ วมดัดแปลงเพื่อให้ ชิ้นงานน่าสนใจมากกว่านี้
แนวทางในการวิจยั ที่ควรทําและพัฒนาต่อไปได้ คือการศึกษากระบวนการผลิตที่สามารถผลิต หรื อจําหน่าย
เพื่อต่อยอดทางธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั นี้ ยงั สามารถนําไปการเผยแพร่ ให้กบั ผูอ้ ื่นได้อีกด้วย
ซึ่ งปั จจุบนั สื่ อโซเชียลมีเดียมีผลต่อการเข้าถึงผูร้ ับข่าวสารมาก เช่น Facebook Youtube โดยนําเสนอความรู ้จากการ
ศึกษาและแนวความคิดที่ได้จากงานวิจยั นี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการให้ความรู ้และความคิดสร้างสรรค์กบั ผูอ้ ื่นได้
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