
 

 

 

 
 

โครงงาน 
กระเป๋าหรรษา 

 
จัดท าโดย 

๑. นางสาวกิติยาดา ศรีพันธุง  สาขาธุรกิจค้าปลีก 
๒. นางสาวจิติยา แก้ววัน   สาขาธุรกิจค้าปลีก 
๓. นางดวงฤดี สาดนอก  สาขาธุรกิจค้าปลีก 

 
เสนอ 

นางสาวธีราภรณ์ พรหมแสงใส 
ครู ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก 

 
 

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 



กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้จะไม่ประสบความส าเร็จได้ ถ้าปราศจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้เสียสละให้
ความรู้และชี้แนะแนวทางในการจัดท า ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนให้ก าลังใจ โดยเฉพาะบุคคลดังรายนาม
ดังต่อไปนี้  

นางณัฐชยา เอ้ือมอุ่น ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
พิบูลย์รักษ์นางสาวธีราภรณ์ พรหมแสงใส อาจารย์ประจ าสาขาธุรกิจค้าปลีก 
 ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาออกแบบและอ านวยความสะดวกในการใช้อุปกรณ์และสถานที่ได้
ดีเสมอมา สุดท้ายนี้จะลืมเสียมิได้ คือพระคุณบิดา - มารดา ครู - อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนประสานวิชา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
 

        นางสาวกิติยาดา ศรีพันธุง 
        หัวหน้าโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ค าน า 

 รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาโครงการ  โดยรายงานเล่มนี้ได้น าเสนอวิธีการและขั้นตอน
การท าสมุดโน้ตท ามืออย่างละเอียดและครบถ้วนสมาชิกในกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจโครงการสมุดโน้ตท ามือหรือน าโครงการนี้ไปพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนามากขึ้น ถ้ารายงานเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



สารบัญ 

หน้า 

บทที่ ๑ บทน า                     
 หลักการและเหตุผล         ๑ 
 วัตถุประสงค์          ๑ 
 เป้าหมาย          ๑ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        ๑ 
 วิธีการด าเนินการ          ๒ 
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 ความเป็นมาของกระเป๋า         ๓ 
 ประวัติความเป็นมาของพลาสติก        ๕ 
บทที่ ๓ วิธีการด าเนินงาน 
 การเตรียมก่อนเริ่มโครงการ        ๗ 
 วิธีการด าเนินการ          ๗ 
 งบประมาณค่าใช้จ่าย         ๗ 
 แผนการด าเนินงาน         ๘ 
บทที่ ๔ ผลการด าเนินงาน 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหรรษา              ๙ 
บทที่ ๕ สรุปผล ข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลการด าเนินงาน                ๑๑ 
 การน าไปใช้ประโยชน์                ๑๑ 
 ข้อเสนอแนะ                 ๑๑ 
 
อ้างอิง                   ๑๒ 
ภาคผนวก                  ๑๓ 
 

 

 

 

 

 



สารบัญรูปภาพ 

หน้า 

ภาพที่ ๑ การออกแบบกระเป๋าหรรษา       ๙ 

ภาพที่ ๒ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหรรษา        ๑๐ 

ภาพที่ ๓ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหรรษา        ๑๐ 
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บทที่ ๑  

บทน า 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 ในการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชีพ การเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การสอน
รายวิชาภาคปฏิบัติตามหลักสูตรโดยเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะวิชาชีพโดยการปฏิบัติงานจริงในรายวิชาโครงการ 
รายวิชาธุรกิจค้าปลีก ๒ และรายวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ๒ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชีพ (ปวช.) 
ประเภทพาณิชยกรรม สาขาพาณิชยการ สาขาธุรกิจค้าปลีก ได้ศึกษาหลักการด้านเนื้อหาสาระในรายวิชาดังกล่าว
แล้ว จึงเกิดความคิดในการมองหาโอกาสหรือช่องทางในการสร้างรายได้จากความรู้ที่ได้ศึ กษามา โดยการคิดริเริ่ม
วางแผนระดมสมองในการสร้างจินตนาการ หรือความคิดที่ใหม่ๆเพ่ือสร้างสร้างผลงานที่น าไปสู่การสร้างรายได้หรือ
ใช้เป็นของขวัญที่ระลึกโดยน าเศษพลาสติกที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย จึงเกิดเป็นโครงงาน “กระเป๋าหรรษา”ขึ้น  

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือน าเศษพลาสติกท่ีเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ๒. เพื่อสร้างความสามัคคีและฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 
 
๑.๓ เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ประดิษฐ์กระเป๋า ๒ ใบ 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  สร้างรายได้หรือใช้เป็นของขวัญที่ระลึก มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการใหม่ ๆ ในด้านธุรกิจ
ค้าปลีก  
 
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. น าไปเป็นของที่ระลึกและของฝากได้ 
 ๒. วัสดุที่เหลือใช้และมีในท้องถิ่นให้มีประโยชน์ใช้สอยได้ 
 ๓. เกิดความสามัคคีและฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 
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๑.๕ วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม พ.ค.๕๙ มิ.ย. ๕๙ ก.ค. ๕๙ ส.ค. ๕๙ ก.ย. ๕๙ หมายเหตุ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 

๑. ขั้นตอนเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน 
- ศึกษาข้อมูล 
- จัดท าโครงการ 
- น าเสนอโครงการ 

                     

๒. ข้ันด าเนินการ 
- จัดอุปกรณ ์
- ลงมือปฏิบัต ิ
- ทดสอบประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุงแก้ไข 
- จัดท ารูปเลม่ 
- สร้างสื่อเพื่อน าเสนองาน 

                     

๓. ข้ันน าเสนอ 
- ส่งรูปเลม่รายงาน 
- น าเสนอผลงานต่อ
คณะกรรมการ 
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บทที่ ๒ 
เอกสารเกี่ยวข้อง 

 
๒.๑ ความเป็นมากระเป๋า 

ประวัติของกระเป๋า แบ่งเป็นช่วงของศตวรรษได้ดัง 
ช่วงศตวรรษท่ี ๑๔ เป็นศตวรรษของกระเป๋าคาดเอว ซึ่งช่วงศตวรรษนี้ กระเป๋าได้เข้ามามีบทบาททาง

สังคมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก วัสดุที่ใช้ท ากระเป๋า รวมถึงการตัดเย็บ สามารถเป็นบ่งชี้ว่า ผู้ใช้กระเป๋านั้น มีฐานะ
ทางสังคมอย่างไร 

ช่วงศตวรรษที่ ๑๖ ช่วงศตวรรษนี้ได้เริ่มมีการน าหนังสัตว์เข้ามาใช้ ซึ่งก็เริ่มมีการตัดเย็บหนังสัตว์เป็น
กระเป๋าหนังสัตว์ กระเป๋าผ้าก็มีแต่จะเป็นแนวใบใหญ่ไว้ใส่ของ(สงสัยว่าน่าจะเป็นยุคของเทรนกระเป๋าผู้ชาย) 

ช่วงศตวรรษที่ ๑๗ เป็นช่วงศตวรรษท่ีผู้หญิงให้ความส าคัญกับการเย็บปักถักร้อย จึงเป็นช่วงศตวรรษที่การ
เย็บกระเป๋า มีลูกเล่น และความสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงของกระเป๋าช่วงหนึ่งได้เลย 

ช่วงศตวรรษที่ ๑๘ เป็นยุคของกระเป๋าถือ เนื่องจากกระเป๋าท่ีอยู่ในเสื้อผ้า ท าให้เสื้อผ้าเปลี่ยนทรง จึงเริ่มมี
การน ากระเป๋าถือขึ้นมาใช้ 

ช่วงศตวรรษที่  ๑๙ ช่วงนี้การออกแบบกระเป๋าจะมีการเจาะจงไปกับการใช้งานมากขึ้น 
และช่วงนี้เป็นช่วงของแฟชั่น จึงเริ่มมีการแข่งขันทางการตัดเย็บ และวัสดุที่ใช้ การดีไซน์ จึงท าให้เกิดกระเป๋าแบรนด์
เนม ดังๆ ขึ้นหลายแบรนด์เนม 

ถ้าจะระบุว่าใคร ประเทศใดผลิตขึ้นมาเป็นเจ้าแรก คงระบุได้ยาก หากไปถามที่จีน ก็ต้องบอกว่าอ๊ัวเป็นคง
ท า ลื๊อไม่เคยเห็นถุงผ้าในหนังจีนก าลังภายในเหรอ แล้วประวัติศาสตร์ประเทศอ๊ัวมีเป็นหลายพันปี เพราะฉะนั้นอ๊ัวนี่
แหละเจ้าแรก แต่ถ้าไปถามอียิปต์ กรีก โรมัน ก็ต้องบอกว่าไอเอง เช่นเดียวกับอังกฤษ ฝรั่งเศส อเมริกา ที่เป็นผู้น า
ด้านแฟชั่น ก็ต้องบอกประเทศตน เอาเป็นว่า เท่าที่มีระบุชัดๆเป็นลายลักษณ์อักษร เค้าระบุว่า เกิดจากนักบวชชาว
อาฟกัน ต้องการหาภาชนะไว้ใส่เครื่องราง อัญมณีต่างๆ เลยน าหนังของสัตว์ มาเย็บเป็นถุงขนาดหนึ่งฝุามือ และท า
เป็นเชือกผูกติดเอวเอาไว้ ในสมัยนั้น ทรงกระเป๋าจึงเป็นลักษณะถุงๆ ท าจากผ้า หรือ หนังสัตว์ ไว้เก็บของมีค่าต่างๆ 

ในยุคเริ่มแรก กระเป๋าจึงเป็นตัวบ่งบอก ถึงฐานะทางสังคม ความลับ และพลังอ านาจเพราะในยุคนี้จะมี
รูปร่างเหมือนกับถุง จึงมีการบัญญัติศัพท์ขึ้นมา เป็นศัพท์สแลงที่หมายความถึง ครรภ์ของสตรีวัสดุเริ่มแรกที่ใช้ผลิต 
จะเป็นหนังสัตว์ ผ้า มีเครื่องตกแต่ง ประเภทหิน ลูกปัดไม้ และอัญมณีต่างๆ 

ต่อมามีแพร่หลายในประเทศอียิปต์ รูปแบบจะเหมือนๆกันกับอาฟริกัน มีชื่อเรียกว่า drawstring bag มี
ลักษณะเป็นถุงหนัง และถุงผ้าเช่นเดียวกัน และท าเป็นเชือกผูกติดกับเข็มขัดคาดเอว ใช้ใส่ของมีค่า อัญมณีต่างๆ 
รวมถึงเงินที่ใช้ในยุคนั้นด้วยคะ แบบนี้ฮิตกันมาก ในปีคริสตศักราชที่ ๑๔ ถึง ๑๕ ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งผู้ชายและ
ผู้หญิงเลยคะ ดอร์สตริงแบ๊ค จะนิยมตกแต่งด้วยอัญมณีมีค่า การปักผ้าเป็นลายต่างๆ เพราะจะเป็นตัวบอกถึงฐานะ
ทางสังคม 

กระเป๋านี้ มีรูปร่าง และขนาดแตกต่างกันคะ อยู่ที่ว่าใช้ใส่อะไร ทั้งของมีค่า เงิน เครื่องประดับ อาหาร หรือ
แม้แต่อาวุธ เช่น มีดสั้น เป็นต้น 

ใน ค.ศ.๑๖-๑๗ การแต่งกายของชาย หญิง ในยุคนี้ จะเปลี่ยนไป ผู้หญิงจะใส่ชุดเดรสที่บานเป็นสุ่ม ดังนั้น
กระเป๋าคาดเอว ในยุคก่อน ก็จะไม่เหมาะอีกต่อไปคะ เพราะไม่สามารถน ามาห้อยกับเอวได้ แบบที่เรียกว่า
drawstring จึงไม่ได้ถูกน ามาใช้ แต่สตรีในยุคนี้ จะเก็บสิ่งของมีค่า ไว้ในช่องเก็บของภายในกระโปรง ส่วนผู้ ชาย ก็
จะเก็บไว้ที่ถุงด้านข้างกางเกง ด้านในจะบุด้วยหนังแท้ เหมือนกับกางเกงขี่ม้า แต่จะมีกระเป๋าใหญ่ๆด้านข้าง 

ต่อมาได้ประยุกต์น า ดอกไม้แห้ง ถุงหอม เก็บไปไว้ในช่องด้านในกระโปรง หรือกางเกงด้วย เวลาไปไหนมา
ไหน เหมือนพกน้ าหอมติดตัวตลอด  
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ต่อมาในยุคปฏิวัติฝรั่งเศส ช่วง ค.ศ.๑๘ ชุดสุ่มของผู้หญิง ได้ลดขนาดลง รวมถึงชุดของผู้ชาย ได้มีการ
ออกแบบให้มีขนาดที่แนบล าตัวมากขึ้น เพ่ือให้คล่องตัวในการเดินเหิน ใช้ชีวิตประจ าวัน จากที่เคยต้องหลบซ่อนไว้
ในกระโปรง หรือ กางเกง เริ่มไม่ได้รับความนิยม เพราะความที่ไม่คล่องตัวเท่าไหร่ กับกา รเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม เสื้อผ้าในยุคนี้จึงมีการย่อขนาดให้เล็กลง สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษ ในยุคนี้ จึงหันกลับมานิยมใช้กระเป๋า
แฟชั่น ส าหรับถือแทน แต่ก็ยังคงใช้แบบดั้งเดิม คือ ขนาดไม่ใหญ่ ไปจนเล็กอยู่ 

ในยุคต่อมา คือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ในช่วง ค.ศ.๑๙ ได้มีการพัฒนาการขนส่ง การคมนาคม มากมาย 
เริ่มแรกก็คือ ทางรถไฟ ดังนั้นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆ จึงมีการใช้แพร่หลายในยุคนี้คะ เพราะต้องใช้เดินทางแบก
สัมภาระไปไหนมาไหนได้สะดวก ลักษณะการออกแบบในยุคนี้ จึงเน้นที่ความคล่องตัว พกพาได้สะดวก รูปร่างจะ
เหมือนกล่องที่เราเคยเห็นกันในหนังย้อนยุค ท าจากหนังแท้บ้าง หรือจากไม้บ้าง 

รูปแบบในสมัยนี้นั้น จะมีการประดิษฐ์รูปทรงเพ่ิมเติมมากมาย จนถึงปัจจุบัน ซึ่ งแบบไหน ทรงไหนนั้น จะ
เป็นไปตามนดัในแต่ละประเทศ และค่านิยมของสังคมนั้นๆ 
 

 

 

 

ยุคที่ผู้คนเรียกว่า วินเทจ (vintage) ในยุคที่เฟ่ืองฟูนั้น อยู่ในช่วงประมาณ ยุค คริสตศักราช.๕๐- ๖๐ 
 ( ๑๙๕๐-๑๙๖๙ )วันนี้ www.visavivamarts.com น าความหมายของค าว่า วินเทจมาฝากคะ แล้วท าไมน๊า ยุค
สมัยนี้ จึงอยู่ในใจของคนเราเสมอมา 

ค าว่าวินเทจนั้น หมายความถึง การน าสิ่งของที่เคยอินเทรนด์ในยุคก่อน มาดัดแปลงเปลี่ยนแปลง แล้ว
กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งกระเป๋า เครื่องแต่งกาย  เครื่องประดับตกแต่ง ที่เป็น แฟชั่น ที่ออกโทนเรียบๆเน้นดีเทล 
เรียกว่า คลาสสิค วินเทจ (classic vintage) 
ถ้าชิ้นงานเป็นลายดอกไม้ และตกแต่งลูกไม้ เป็นส่วนใหญ่ จะเรียกว่า ฟลาวเวอร์วินเทจ (flowervintage) 

ในยุคแรกเริ่ม เกิดขึ้นครั้งแรกจากชนชั้นกลางของอังกฤษ ในช่วงคริสตศักราชที่ ๕๐ เริ่มจากวัยรุ่นที่มีความ
เป็นตัวของตัวเอง ได้น าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่อินๆของพ่อแม่ หรือ ปูุย่าตายาย ที่ยังดูดีอยู่ น ามารีมิกซ์ซะใหม่ และ
เอามาใช้ใหม่อีกครั้งนึง เรียกได้ว่า จากคนสู่คน จากปากสู่ปาก บวกกับความมั่นใจ เป็นผู้น า ก็เกิดกระแสฮอตฮิต ให้
แฟชั่นสไตล์นี้เป็นที่นิยม จากอังกฤษ สู่อเมริกา และลามต่อไปยังยุโรปแบบของกระเป๋าแฟชั่น ในยุคสมัยนั้น มีทั้งดู
เรียบ ดูหรู เต็มไปด้วยดีเทล หรือ จะเหมือนสวนดอกไม้ ที่เหมือนภาพวาดวัสดุที่หาได้ ก็จะเป็นสิ่งของที่มีในยุคนั้น 
ที่มักจะเป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่ใช่วัสดุสังเคราะห์  เช่น ผ้าทอ หนังแท้ ไม้ โลหะ อโลหะ อาทิ ทอง เงิน ทองเหลือง 
ทองแดง ที่ไม่มีส่วนผสมใดๆมากนัก วัสดุที่ใช้ท ามีหลากหลายแบบ เช่น หนังแท้ ผ้า ไหมพรม พืชที่น ามาตากแห้ง 
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และสานเป็นกระเป๋าได้ในส่วนที่เป็นอะไหล่ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ห่วงเหล็ก หูจับไม้ เหล็กดัด อะไหล่
ทองเหลือง ทองแดง เป็นต้น ตัวตกแต่งต่างๆเพ่ิมเติม ได้แก่ ลูกปัดหิน อัญมณีต่างๆ เป็นต้น 
  ในช่วงนี้ วินเทจ ได้กลับมาอีกครั้งนึง จริงๆแล้ว วินเทจ ต้องมีอายุอานามประมาณ ๒๐ ปีอัพ แต่ตามความ
เข้าใจที่เรียกๆกัน จะหมายถึง แฟชั่นสวยหวาน ฮอตในอดีต การกลับมาอีกครั้ง นั้นอาจเพราะว่า ความมีเสน่ห์ 
ความเรียบง่าย สะดวก สบาย ชิวๆ ในสมัยก่อน ที่กว่าจะผลิตสิ่งต่างๆออกมา ใช้ความละเอียด ปราณีต ไม่เน้น
ปริมาณ แต่เน้นความพอใจที่ได้ท า คุณภาพ และท าทุกอย่างเพราะต้องการท าจึงท าให้ เครื่องใช้ต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น
เครื่องตกแต่ง เครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้าต่างๆ ยังประทับอยู่ในความทรงจ าของทุกๆคน 
แม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เกิดในยุคแรกๆ ก็ยังรู้สึกถึงความสวยงามของแฟชั่นนี้ดังผลงานหนัง ภาพยนตร์ เพลง ที่กลับมารีมิกซ์
ใหม่ ก็เพราะสิ่งนี้ยังประทับอยู่ในใจคนเช่นกันแฟชั่นฮอตนี้ เลยมีการน าสิ่งที่ฮิตในอดีต มาเพ่ิมเติม ดัดแปลง และท า
ใหม่ ซึ่งจริงๆแล้ว การท าใหม่ให้เหมือนแบบเก่า เรียกว่า เรโทรแต่ความเข้าใจโดยทั่วไป จะเรียกเรโทร และวินเทจ 
ในความหมายที่เหมือนกัน 
 
ประวัติความเป็นมาของพลาสติก 

 
 

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...มีชายที่ พยายามจะสร้างสารชนิดใหม่ที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนบนโลกนี้ PVC เป็น
หนึ่งในสารสังเคราะห์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก มีประวัติเก่าแก่ในอุตสาหกรรมการผลิตในช่วงแรกของการค้นพบสาร
สังเคราะห์นี้ มีคนค้นพบพีวีซีโดยบังเอิญหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถสังเคราะห์ใน ปริมาณที่มากพอในเชิง
พานิชย์ได้แต่แล้วศตวรรษท่ี ๑๙ ก็มีนักวิจัยอย่าง น้อยสองคนสามารถสังเคราะห์ พีวีซี ขึ้นมาได้ ครั้งแรกเกิดข้ึนในปี 
ค.ศ. ๑๘๓๘ นักฟิสิกส์ชาวฝรัง่เศสชื่อ Henri Victor Regnault Regnault เฮนรี่เป็นนักเคมีและนักฟิสิกส์ ที่รู้จักใน
ฐานะนักทดสองคุณสมบัติทางความร้อนของก๊าซ เขายังเป็นนักเทอร์โมไดนามิกซ์รุ่นแรกๆของโลกและยังเป็น
อาจารย์สอนให้กับWilliam Thomson ในปลายยุค ๑๘๔๐ อีกด้วย 

 
Henri Victor Regnault Regnault 
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ครั้งที่สองในปี ค.ศ. ๑๘๗๒ นักเคมีชาวเยอรมันชื่อ Eugen Baumann ร่วมกับ Carl Schotten ในการ
ค้นพบสองครั้งนี้ พบโพลิเมอร์ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวอยู่ในขวดทดลองพร้อมกับแก๊สไวนิลคลอไรด์ ที่ระเหย
ออกมา สารประกอบนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถท ามาผลิตในเชิงพานิชย์ได้ ค.ศ. ๑๘๗๒ ชาวเยอรมันชื่อ Eugen 
Baumann ในการค้นพบสองครั้งนี้ พบโพลิเมอร์ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวอยู่ในขวดทดลองพร้อมกับแก๊สไวนิลคลอ
ไรด์ ที่ระเหยออกมา สารประกอบนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถท ามาผลิตในเชิงพานิชย์ได้ 
 
 

 
Eugen Baumann 

ใน ปี ค.ศ.๑๙๑๓ นักลงทุนชื่อ Friedrich Heinrich August Klatte ได้จดลิขสิทธิ์ PVC หลักการผลิต PVC 
ของเขาคือการสังเคราะห์ด้วยแสงแดดการปฎิวัติการผลิต PVC เริ่มขึ้นในประเทศอเมริกาเมื่อ บริษัท BFGoodrich 
จ้างนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Waldo Semon เพ่ือพัฒนาสารที่สามารถน ามาทดแทนยางที่มีราคาพุ่งสูงขึ้น การทดลอง
สามารถผลิต PVC ได้แต่ก็ต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในปี ๑๙๒๐ ยอด ขายPVC เริ่ม
ผลิตสูงขึ้นเนื่องจาก มีการน า PVC ไปใช้ผลิตสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น ความต้องการ PVC ก็สูงขึ้นอีกในช่วง
สงครามโลกครั้งที่๒เมื่อ PVC สามารถน ามาทดแทนท่อยางหรือสายยางที่ใช้หุ้มสายไฟที่ใช้ในการเดินสายไฟในเรือ
รบได้ ในช่วงปี ๑๙๕๐ หลายบริษัททั่วโลกเริ่มผลิต PVC ได้ในปริมาณมาก นักพัฒนาได้คิดค้นวิธีการน า PVC ไปใช้
และการพัฒนาคุณสมบัติ PVC เพ่ือเพ่ิมความ ทนทานสามารถน าไปใช้ในงานก่อสร้างได้ 

ในช่วงกลาง ศตวรรษที่ ๒๐ PVC ลักษณะของเหลวเหนียวหนืด ถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติดีขึ้นและน าไปใช้
ในการเคลือบเนื้อผ้าอุปกรณ์ก่อสร้าง ที่ท าจาก PVC  เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยคุณสมบัติที่ทนต่อ
แสงแดด สารเคมี และการกัดกร่อน ท าให้ PVC เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการก่อสร้าง PVC ถูกพัฒนาให้ทนความ
ร้อนได้สูงมาก ถูกน าไปใช้ในระบบการประปา และในอุตสาหกรรม ช่วงก่อนค.ศ.๑๙๘๐ มีแค่ ๒๐ บริษัทที่ผลิต PVC 
ในปัจจุบัน PVC เป็นหนึ่งในสามพลาสติกที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกรองจาก PE และ PP PVC มีราคาที่ถูกแต่
ทนทานดีเยีย่มและง่ายต่อการผลิต ท าให้เป็นวัสดุที่ถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรมเช่น การแพทย์ การโทรคมนาคม การ
ขนส่ง สิ่งทอ และการก่อสร้าง 
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บทที่ ๓ 
วิธีด าเนินงาน 

 
การท าโครงงานประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ 
 ขั้นที่ ๑ การท าแผนโครงงาน 
 ขั้นที่ ๒ การท าผลงาน/ชิ้นงาน 
 ขั้นที่ ๓ การท าเอกสารรายงานโครงงาน 
 
๓.๑ การเตรียมการก่อนเริ่มโครงการ 
 ๑. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
  ๑.๑ ระดมสมองในการคิดวิธีสร้างผลิตภัณฑ์ 
  ๑.๒ แบ่งหน้าที่กันท างาน 
 ๒. เลือกผู้น าในการท าปฏิบัติ ประธานและกรรมการ 
 ๓. ตั้งชื่อโครงงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและรายวิชาเรียนสาขาธุรกิจค้าปลีก 
 ๔. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
 ๕. จัดประชุมเพ่ือวางแผนการการด าเนินงาน 
 ๖. จัดท าบัญชีปฏิบัติงานโครงการ รายรับ – รายจ่าย 
๓.๒ การด าเนินการ 
 ๑. ประชุมเรื่องการด าเนินงาน 
 ๒. ปรึกษาหารือ ปัญหา แนวทางแก้ไข แนวทางจัดจ าหน่าย 
 ๓. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ด าเนินงาน 
 ๔. ลงมือปฏิบัติตามข้ันตอน การท าชิ้นงานหรือศึกษาทดลอง 
   
ขั้นตอนการท าผลงาน/ชิ้นงาน 
 - เก็บเศษพลาสติก(ซองกาแฟ) ท าความสะอาด ตัดให้ขนาดเท่ากันไว้ 
 - น าซองกาแฟมาพับเย็บด้วยแม็ก ได้ขนาดเท่ากัน 
 - น ามาสานให้เข้ากัน ให้ได้ขนาดที่ต้องการ 
 - น ามาประกอบด้วยหู ใส่ซับในและใส่ซิป ตกแต่งตามต้องการ และสวยงาม 
 
๓.๓ ค่าใช่จ่าย 

ล าดับที ่ รายการ ราคาต่อหน่วย จ านวน
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 
บาท สต. บาท สต. 

๑ เศษพลาสติก(ซองกาแฟ) ๐ ๐ ๒๐๐ ช้ิน ๐ ๐  
๒ ผ้าซับใน ๕๐ ๐ ๑ เมตร ๕๐ ๐  
๓ ซิป ๒๐ ๐ ๒ ช้ิน ๔๐ ๐  
๔ แม็กเย็บ ๕๐ ๐ ๑ อัน ๕๐ ๐  
๕ ลูกแม็ก ๑๐ ๐ ๑ กล่อง ๑๐ ๐  
๖ สายยาง ๑๐๐ ๐ ๑ เมตร ๑๐๐ ๐  

รวมราคา ๒๕๐ ๐  
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แผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการท า พฤษภาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๕๙ 
สัปดาห์ท่ี 

๑ 
สัปดาห์ท่ี 

๒ 
สัปดาห์ท่ี 

๓ 
สัปดาห์ท่ี 

๔ 
สัปดาห์ท่ี 

๕ 
สัปดาห์ท่ี 

๖ 
ระยะที่ ๑   
๑. ประชุมวางแผนในกลุ่ม       
๒.  รวมกลุ่มปรึกษาคัดเลือกหัวข้อ
โครงงาน 

      

๓. เขียนเค้าโครงโครงงาน       
๔. เสนอเค้าโครงโครงงานเพื่ออนุมัติ       
๕. อนุมัติโครงงาน       
ระยะที่ ๒  
๑. วางแผนการท าโครงงาน       
๒. ศึกษาหลักการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง       
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล ถ่ายภาพ       
๔.เตรียมวัสดุ อุปกรณ์       
๕. ลงมือปฏิบัติ 
- จดบันทึกการปฏิบัติงาน 
- ถ่ายภาพประกอบการปฏิบัติงาน 

      

ระยะที่ ๓   
๑. สรุปเขียนรายงานการด าเนินงาน       
๒. จัดพิมพ์และน าเสนอรายงานต่อครู       
๓. รอผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข       
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บทที่ ๔ 
ผลการด าเนินงาน 

 
ระยะด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

๑ มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
๒ การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
๓ ได้ชิ้นงานจ านวน ๒ ชิ้น บรรลตุามวัตถุประสงค์ 

 
 จากการด าเนินงานของกลุ่มในการท าโครงงานประดิษฐ์กระเป๋าหรรษา ผลปรากฏว่า จากวิธี
ด าเนินงานท้ัง ๓ ระยะ จะเห็นได้ว่าในการท าชิ้นงานนั้น ได้น าเศษพลาสติกท่ีเหลือใช้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเพิ่มมูลค่า โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน มีการประสานงานท่ีดีระหว่างกัน ท าให้
ได้ชิ้นงานจ านวน ๒ ชิ้นงาน สามารถสร้างรายได้หรือใช้เป็นของขวัญของท่ีระลึกได้ 
 
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหรรษา 
 
                                                                               หูกระเป๋า 
 
       ซิป 

 ๑๒ ซ.ม. ตัวกระเป๋า 

 

 ๑๕ ซ.ม. 

 

รูปที่ ๑ การออกแบบกระเป๋าหรรษา 
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รูปที่ ๒ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหรรษา 

 

 

รูปที่ ๓ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหรรษา  
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บทที่ ๕ 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานของกลุ่มในการท าโครงงานประดิษฐ์กระเป๋าหรรษา ผลปรากฏว่า จากวิธีด าเนินงานทั้ง 
๓ ระยะ จะเห็นได้ว่า ในการท าชิ้นงานนั้น ได้น าเศษพลาสติกท่ีไม่ใช้แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมมูลค่า โดย
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานให้สอดคล้องกับการใช้งานหรือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้คือ เพ่ือน าเศษพลาสติกที่เหลือ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีและฝึกทักษะการท างานเป็นทีม มีการประสานงานที่ดีระหว่างกัน ท าให้ได้
ชิ้นงานออกมาจ านวน ๒ ชิ้นงาน สวยงามน่าพกพาหยิบมาใช้ และใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกได้ 
 
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ๑. สามารถน าเศษพลาสติกท่ีเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่า 
 ๒. สามารถสร้างรายได้หรือใช้เป็นของขวัญที่ระลึกได้ 
 ๓. สามารถน าไปใส่ของได้ สวยงามน่าพกพา 
 
การสะท้อนความรู้สึก 
 โครงงานนี้เป็นการน าเศษพลาสติกที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมมูลค่าสร้างรายได้หรือใช้เป็น
ของขวัญที่ระลึกได้ น าไปใส่ของได้ สวยงามน่าพกพา จึงเกิดโครงงานประดิษฐ์ด้านความคิดสร้างสรรค์นี้ขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการท าโครงการครั้งต่อไป กลุ่มของเราจะร่วมกันคิดและสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ที่มีความแปลกใหม่และ
สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวต่อไป 
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อ้างอิง 

__________. กระเป๋า. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.visavivamarts.com/store/article/view/th 
(วันที่ค้นหาข้อมูล : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 
_________. ประวัติความเป็นมาพลาสติก (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก : http://www.kitiwatana.com 
(วันที่ค้นหาข้อมูล : ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙). 
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการท าโครงงาน/ชิ้นงาน 

๑. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ 

    

           ๑. ซองกาแฟเหลือใช้             ๒. สายยาง  

      

           ๓. แม็กเย็บกระดาษ              ๔. ลูกแม็กเย็บกระดาษ 

     

           ๕. ผ้าซับในสีด า      ๖. ซิป 
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๒. ขั้นตอนการท า 

 

 
๑. น าซองกาแฟมาท าความสะอาด 
ตัดให้เท่ากัน 

 

 
๒.น าซองกาแฟมาพับเย็บด้วยแม็ก 

 

 
๓. จะได้รูปดังนี้ 

 

 
๔.น ามาสานให้เข้ากัน 

 

 
๕. สานแล้วได้ดังนี้ 

 

 
๖. น ามาสานให้ได้รูปกระเป๋าตามต้องการ 
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๗. ได้กระเป๋าดังนี้ 

 

 
๘. น ามาประกอบด้วยหู ใส่ซับในและใส่ซิป 

 

 
๙. จะได้กระเป๋าหรรษาใช้งานได ้

 

 
๑๐. กระเป๋าหรรษา 
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ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ : นางสาวกิติยาดา ศรีพันธุง 
ชื่อเล่น : นุ่น  
วันเกิด : วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ อายุ ๒๗ ป ี
ที่อยู่ : ๑๗๕ หมู่ที่ ๗ ต าบลดอนกลอย อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๓๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๐-๔๖๑๘๕๐๔ 
ประวัติการศึกษา  
 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านดอนกลอย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ปัจจุบัน  
 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์        
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ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ : นางสาวจิตายา แก้ววันนา 
ชื่อเล่น : ปอ 
วันเกิด : วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ อายุ ๒๐ ป ี
ที่อยู่ : ๒๓๕ หมู่ที่ ๑ ต าบลดอนกลอย อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๓๐ 
โทรศัพท์ : ๐๙๕-๐๒๗๓๑๘๐ 
ประวัติการศึกษา  
 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านดอนกลอย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ปัจจุบัน  

ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์    
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ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ : นางดวงฤดี สาดนอก 
ชื่อเล่น : องุ่น 
วันเกิด : วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๒ อายุ ๒๗ ป ี
ที่อยู่ : ๕๘ หมู่ที่ ๑ ต าบลดอนกลอย อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๓๐ 
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๐๒๐๔๖๗๑ 
ประวัติการศึกษา  
 จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนบ้านดอนกลอย พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ปัจจุบัน  
 ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ สาขาธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์      

 

 


