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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปญัหำ 

            ศิลปวัฒนธรรมการเชิดสิงโตนั้นถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดกันมา และได้พัฒนามาเป็น

เวลานาน ซึ่งปราภฎให้เห็นได้ในรูปของมรดกทางวัฒนธรรมในด้านผลงานที่สามารถมองเห็นได้ ก่อนที่จะกล่าวถึง

วัฒนธรรม ก็ควรจะเข้าใจก่อนว่า “ วัฒนธรรม คืออะไร ” ในแต่ละวัฒนธรรมนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป “ 

วัฒนธรรม ” มีความหมายที่กว้างมาก  “ วัฒนธรรม ” คือ การรวมไว้ ณ ที่นี้ เป็นผลงานที่มวลมนุษย์ในสังคม

พยามสร้างสรรค์ขึ้น ตั้งแต่สมัยป่าเถื่อนมาสู่อารยธรรม เช่น ศิลปะ ระบบการปกครอง ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

การผลิต ศีลธรรม สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “ วัฒนธรรม ”  

           วัฒนธรรม ประเพณีที่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนได้ถือปฎิบัติสืบทอดกันมา คือ งานตรุษจีนเพราะวัน

ตรุษจีนถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีน ซึ่งวันตรุษจีนนั้นมีความส าคัญยิ่ งส าหรับคนจีน มีการเฉลิม

ฉลองกันทั่วโลก ร่องรอยของประเพณี และพิธีกรรมความเป็นมาของการเฉลิมฉลองของวันตรุษจีนนั้นมีมานานกว่า

ศตววรษ เป็นที่รู้จักและจ าได้ทั่วไปว่าเป็นการฉลองในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เป็นการฉลองที่ยาวนานถึง 15 วัน ผู้คนจะ

เริ่มเตรียมการซื้อของขวัญ หรือ สิ่งต่าง ๆ เพื่อมาประดับบ้านเรือน การท าความสะอาดตั้งแต่ชั้นบนลงล่างไปถึง

หน้าบ้าน เพื่อแสดงถึงการกวาดเอาสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากบ้าน ประตูบ้านจะทาสีใหม่ สีแดงเป็นสีที่นิยมให้การ

ทาสีบ้านใหม่ การตกแต่งประดับด้วยกระดาษที่มีค าอวยพร อย่างเช่น อยู่ดีมีสุข เจริญรุ่งเรือง อายุยืนนาน เป็นต้น  

           วัฒนนธรรมจีน การเชิดสิงโตก็เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมหนึ่งของจีนที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น การเชิดสิงโต คือ 

ความร่วมมือกันระหว่างผู้เชิดสองคน คนหนึ่งจะเป็นหัวสิงโต อีกคนหนึ่งจะเป็นหางสิงโต ท่ามกลางเสียงบรรเลง

กลองฆ้องตี ท่วงท่าการเคลื่อนไหวของผู้เชิดที่แสดงเป็นสิงโต ก็จะแสดงถึงความน่าเกรงขาม และ แสดงถึงอ านาจ

ของราชาแห่งสัตว์ป่า และ การเชิดสิงโตนั้น ถือเป็นการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ ของวันตรุษจีน โดยเฉพาะชาวจีน

เหนือ และ ชาวจีนตอนใต้ มักจะนิยมเชิดสิงโตในวันที่มีงานแห่เจ้า หรือ ในพิ ธีมงคลต่างๆ ความเป็นมาที่ชาวจีน

จะต้องเชิดสิงโตในวันตรุษจีนมีความเชื่อกันว่าการที่น าหัวสิงโตมาใส่ และเชิด เพื่อไล่ผีร้ายที่จะลงมากินผู้ชายหรือ

สัตว์เลี้ยง จึงก่อให้เกิดเป็นความเชื่อว่า การเชิดสิงโตนั้น สามารถไล่ภูตผีปีศาจได้ จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา

นับตั้งแต่บัดนั้นส าหรับการเชิดสิงโตนั้นจะมีกลุ่มผู้ชายรูปร่างแข็งแรงเดินเชิดสิงโต เพื่อขอเงินบริจาค โดยแบ่ง

ออกเป็นกลุ่มคนที่เล่นประกอบดนตรี และ กลุ่มคนที่สวมหัวสิงโต ใส่ชุดสิงโต และคนที่ใส่หัวแป้ะยิ้มถือพดั พอกลุ่ม

พวกชาวบ้านได้ยินเสียงกลองของขบวนเชิดสิงโต ก็จะน าซองอั่งเปามาแขวนไว้บนยอดไม้สูง ๆ  ซึ่งกลุ่มคนเชิดสิงโต 
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และมังกรก็จะต้องปืน หรือ ต่อตัวเพื่อให้เห็นถึงความคล่องแคลว ให้ท าเหมือนกับสิงโตนั้นคล้ายกับมีชีวิต เพื่อขึ้น

ไปหยิบซองอั่งเป่าดังกล่าว  เป็นประเพณี หรือวัฒนธรรมที่ท ามาอย่างช้านาน  

             ด้วยเหตผุลดังกลา่วนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในกระบวนการน าเอาวัฒนธรรมการเชิด

สิงโต หรือการน าการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคลจากทางคณะสิงโตทองลูกชัยมงคล และวัสดุหรือเทคนิค เนื้อผ้าในการ

ท าโครงชุดของสิงโต ประกอบด้วยรูปแบบ กระบวนการผลิต ลวดลายที่มีความสัมพันธ์ในเชิงศิลปวัฒนธรรม คติ

ความเช่ือของประเพณีของจีน น าไปสู่การเขียนศิลปนิพนธ์ ในการออกแบบเครื่องแต่งกายให้กลุ่มวัยท างานตอนต้น 

การน ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) ส่วนรูปแบบของเสือ้ผ้าจะมีการ

ออกแบบจาก การเชิดสิงโตที่สามารถใส่ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) โดยจะมีเนื้อผ้าที่

สามารถสวมใส่ได้สบาย และคล่องตัวในการเคลื่อนไหว และ จะน าเทคนิคจากการท าชุดสิงโต และโครงสร้าง น ามา

ปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยมากขึ้น น ามาออกแบบออกแบบให้เข้ากับช่วงยุคสมัยมากขึ้น สามารถใส่ไดจ้ริงในรูปแบบ

ของชุดออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) 

1.2 ปัญหำของงำนวิจัย 

           1.2.1 ท าอย่างไรจึงจะน าเอกลักษณ์วัฒนธรรมของการเชิดสิงโต มาประยุกต์ใช้การออกแบบเครื่องแต่ง 

                   กายในรูปแบบปาร์ต้ีแวร์ ส าหรับสตรี ให้เขา้กับช่วงยุคสมัยในปัจจุบัน  

           1.2.2 ท าอย่างไรจึงจะน าเครื่องแต่งกายของการเชิดสิงโต มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

                   สตรใีนรูปแบบของปาร์ต้ีแวร์ได้อย่างเหมาะสม 

           1.2.3 ท าอย่างจึงจะสามารถออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในรูปแบบของปาร์ต้ีแวร์ให้เหมาะสมกับ 

                   กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1.3 วัตถุประสงคข์องงำนวจิัย 

          1.3.1 เพื่อศึกษาหาข้อมูลของเครื่องแต่งกายของวัฒนธรรมการเชิดสิงโต 

          1.3.2 เพื่อหาแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ต้ีแวร์  จากการแต่งกายของการเชิดสิงโต 

          1.3.3 เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีในรูปแบบเครื่องแต่งกายปาร์ตี้แวร์ ที่ม ี

                 การน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนที่มีการชื่นชอบใน 
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                 การแต่งตัวแนวปาร์ตี้แวร์ ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมลงในเครื่องแต่งกายได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

1.4  ขอบเขตของงำนวิจัย 

            1.4.1 ศึกษาข้อมลูความเป็นมาของวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต  

            1.4.2 ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของเครื่องแต่งกายปาร์ต้ีแวร ์(Party Wear) ในการยอมรับของระดับ           

                    สากลจากขอ้มูลที่น่าเช่ือถือ 

            1.4.3 ศึกษาและพฒันาเสื้อของเครื่องแต่งกายของการเชิดสิงโต เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบเสื้อผ้าใน  

                    รูปแบบออกงานสังสรรค์ (Party Wear)  ให้เกิดความแปลกใหม ่และทันสมัยมากขึน้ 

            1.4.4 ศึกษาเกี่ยวกบักลุ่มเป้าหมายความต้องการชดุออกงานสังสรรค์ (Party Wear)  ในช่วงอายุระหว่าง    

                    25 – 35 ป ี

1.5 วิธีการด าเนินงาน 

1.5.1 ศึกษาหาข้อมูลความเป็นมาของวัฒนธรรมการเชิดสิงโต เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน 

การออกแบเครื่องแต่งกายปาร์ตี้ แวร์ ( Party wear ) ที่ได้ความเป็นมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต

1.5.2 ศึกษารปูแบบเครื่องแต่งกายหาเทคนิคที่แปลกใหม่ และน ามาประยุกต์ให้เข้ากับชุดปาร์ตี้แวร์ โดย  

ได้มีการลดลองการท าเทคนิคและเนื้อผ้าทีม่ีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมการเชิดสิงโต  

1.5.3 ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของปาร์ตี้แวร์ส าหรับสภุาพสตรี ที่มีการ 

                   ออกแบบเป็นที่ยอมรับของเสื้อผ้าในระดับสากลจากข้อมลูที่น่าเชื่อถือได ้

1.6 ประโยชนท์ี่คำดว่ำจะไดร้ับ 

1.6.1 ได้เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาการเกิดวัฒนธรรมการเชิดสิงโต  

1.6.2 ไดแ้นวทางในการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมาย ในการสวมใส่เครื่องแต่งกาย ในรูปแบบของชุด 

                      ออกงานสังสรรค์ (Party Wear) 

     1.6.3 ไดแ้นวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของปาร์ตี้แวร์ ส าหรับสุภาพสตรี ในกับ  
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                   กลุ่มเป้าหมายที่มกีารช่ืนชอบในการแต่งตัว และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งชอบการแต่ง                                      

                   กายที่มคีวามแปลกใหม่ และทันสมัย น ามาผสมผสานเขา้กับวัฒนธรรม เพื่อน ามาปรับเปลี่ยนให ้

                   อยู่ในรูปแบบเครื่องแต่งกายออกงานสังสรรค์ (Party Wear) 

1.7 นินำมศัทพ์  

- วัฒนนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของหมู่คณะที่แสดงออกทางพฤติกรรม ภาษา และกิจกรรมของสังคม       

(https://th.wikipedia.org/wiki/วัฒนนธรรม สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2562) 

- ประเพณี หมายถึง สิ่งที่เชื่อถือ และยึดเป็นแนวปฏิบัติสืบต่อกันมาในสังคมหนึ่ง ๆ จนเป็นแบบแผน

ขนบธรรมเนียม หรือจารีตประเพณี (https://th.wikipedia.org/wiki/ประเพณ ีสืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2562) 

- การอนุรักษ์ หมายถึง การรักษาไว้ให้นานที่สุด และสามารถน ามาใช้ให้เป็ น ประโยชน์มากที่สุด 

(http://bio.flas.kps.ku.ac.th/courses/201/2.pdf สืบค้นวันที่ 23 มีนาคม 2562) 

- การเชิดสิงโต หมายถึง เป็นประเพณีการเต้นร าอย่างหนึ่งในวัฒนธรรมจีนและประเทศอื่น ๆ ในทวีป

เอเชียที่ผู้แสดงเลียนแบบการเคลื่อนไหวของสิงโตในชุดสิงโต การเชิดสิงโตปกติจะแสดงในเทศกาลตรุษจีนและใน

เทศกาลทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาของชาวจีนอื่น ๆ การเชิดสิงโตอาจแสดงในโอกาสส าคัญ เช่น งาน

เปิดตัวธุรกิจ การเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ หรืองานสมรส (https://th.wikipedia.org/wiki/การเชิดสิงโต สืบค้น

วันที่ 23 มีนาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/วัฒนนธรรม
https://th.wikipedia.org/wiki/ประเพณี
http://bio.flas.kps.ku.ac.th/courses/201/2.pdf
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/
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บทที่ 2 

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง 

            เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้กล่าวถึงการเชิดสิงโต ที่มีความเป็นมาเช่นไร ประกอบด้วยเนื้อหาประเพณี

การเชิดสิงโต การเชิดสิงโตที่นิยมในการแสดง และประเภทของสิงโต ว่ามีกี่ประเภท การน าเสอนการเชิดสิงโตใน

รูปแบบการน าสี 9 สีมงคล ที่คณะสิงโตทองลูกชัยมงคลได้เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มในการน าการเชิดสิงโต 9 สี 9 

มงคล ผู้วิจัยจึงน ามาใช้ให้เกิดเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ในรูปแบบ

ปาร์ต้ีแวร์ ที่มีโครงสร้างเครื่องแต่งกาย และการประยุกต ์น ามาให้เกิดโครงสร้างที่แปลกใหม่ไปจากเดิม รวมถึงการ

หาข้อมูลในด้านเทคนิคเพื่อน ามาท าในรูปแบบของเครื่องออกแบบแต่งกายชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) โดย

สามารถแบ่งหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

2.1 ประวัตขิองวัฒนธรรมกำรเชิดสิงโต 

2.1.1 ต านานการเชิดสิงโต 

2.1.2 ประเพณีการเชิดสิงโต 

2.1.3 การเชิดสิงโตที่นิยมแสดง 

2.1.4 ประเภทของสิงโต 

2.2 ประวัติขอ้มูลควำมเป็นมำของคณะสิงโตทอง ลูกชยัมงคล 

2.2.1 ประวัตคิวามเป็นมาของคุณเป-้จิรพัฒน์ วิลัยพงษ์ หัวหน้าคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล 

2.2.2 การวางแผนการตลาด 

2.2.3 เอกลักษณ์ของการแสดงคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล 

2.2.3.1 สรุปเอกลักษณ์ของการแสดงคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล 

2.3 พื้นฐำนกำรออกแบบ หลักกำรและองค์ประกอบส ำคัญ ที่ใช้ในกำรออกแบบเครือ่งแต่งกำยในรูปแบบของ

ชุดปำร์ตี้แวร์   

            2.3.1 การวิเคราะห์ หลักการ และองค์ประกอบที่ส าคัญ ของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของปาร์ต้ีแวร์  

                      ในการผสมผสานทางวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต 
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2.4 เนื้อผ้ำและเทคนิคเครื่องแต่งกำย ที่เหมำะสมกับเครื่องแต่งกำยในรูปแบบของชุดปำร์ตี้แวร์ 

 ( Party Wear ) 

2.4.1 เทคนิคที่มีความเหมาะสมกับการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภทปาร์ตี้แวร์ 

2.4.2 เนื้อผ้าทีม่ีความเหมาะสมกับการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภทปาร์ตี้แวร ์

2.5 แนวโน้มแฟชั่นที่จะเกดิขึ้น ( Trend ) เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรออกแบบเครือ่งแต่งกำย 

2.5.1 สรุปแนวโน้มการออกแบบเครื่องแต่งกาย ( Trend ) ที่น ามาใช้ในการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

2.1 ประวัตขิองวัฒนธรรมกำรเชิดสิงโต 

2.1.1 ต านานการเชิดสิงโต 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 : การแสดงการเชิดสิงโต 

ที่มา : http://www.pinterest.com  วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562 

การเชิดสิงโตในประเทศจีนนั้นมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีการกล่าวถึงในสมัยจักรพรรคิฮั่นจางต้ี ค.ศ.

(57–88) ประเทศต้าเยว่จือในดินแดนตะวันตก ได้ถวายราชสีห์ขนทองตัวหนึ่งให้แด่ราชส านักฮ่ัน ราชทูตได้ประการ

ว่า “ ถ้าหากมีผู้ใดที่สามารถฝึกสิงโตตัวดังกล่าวนั้นเชื่องได้จะน าไปถวายให้แด่ราชวงศ์ฮั่น ถ้ามิได้นั้นก็จะตัด

สัมพันธไมตรี ” หลังจากราชทูตประเทศต้าเยว่จือเดินทางกลับ จักรพรรดิฮ่ันจางตี้ได้คัดเลือกผู้ที่จะฝึกสิงโตเรื่อยมา 

จ านวนสามคน แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ ต่อมาราชสีห์ขนทองเกิดอาการพยศอย่างบ้าคลั่ง จึงถูกคนในวังรุมท าร้าย

จนตาย เนื่องจากเกรงกลัวว่าราชสีห์ขนทองนั้นจะท าร้ายประชาชนภายในวัง ความผิดพลาดครั้งนี้พวกเขาจึงเกรง

กลัวอาญาจากจักรพรรดิฮั่นจางตี้ พวกเขาจึงถลกหนังของราชสีห์ขนทองออก  และให้แก่สองพี่น้องในวังแต่งตัว

เป็นราชสีห์ขนทอง คนที่หนึ่งโลดเต้นล่อหลอกไปมา ทางราชทูตประต้าเย่วจือ และจักรพรรดิฮั่นจางตี้ทรงเชื่อ ว่า

พวกเขาสามารถฝกึราชสีห์ขนทองได้ส าเร็จ ต่อมาเรื่องนี้ได้เผยแพร่ออกไปนอกวัง ประชาชนคิดว่าการเชิดสิงโตเป็น
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สัญลักษณ์แห่งความมงคลและความเจริญรุ่งเรือง ดังนั้นจึงมีการประยุกต์เลียนแบบตามสิงโต น ามาเป็นการแสดง

การเชิดสิงโต จากนั้นเป็นต้นมา ก่อให้เกิดการเชิดสิงโตเป็นที่นิยมไปทั่ว ต่อมาในอดีตประเทศจีนนั้นมีการจัดตั้ง

คณะสิงโตขึ้น ในแต่ละคณะจะมีการฝึกฝนการเชิดสิงโตอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 ปี จึงจะสามารถแสดงได้ บางคณะมี

การฝึกมวยจนี กระบอง มีดสั้น ทวน ง้าว และอื่นๆ เวลาออกแสดงในแต่ละครั้งต้องมีพื้นที่ ที่มีความกว้างขวางเป็น

อย่างมาก เพราะต้องท าการแสดงจับคู่เพื่อต่อสู้กัน การแต่งตัวนั้นก็ยังมีความแตกต่างกัน ตามของแต่ละคณะสิงโต  

2.1.2 ประเพณีการเชิดสิงโต 

          ประเพณีการเชิดสิงโต เป็นการละเล่นของชาวจีนเหนือ และจีนใต้ ทางเหนือนิยมเล่นกันในช่วงตรุษจีน 

ส่วนทางจีนใต้นิยมการเชิดสิงโตมากกว่า นอกจากจะเล่นกันในช่วงมีงานแห่เจ้าแล้ว แม้แต่พิธีเซ่นสังเวยเพื่อขอฝน

หลังงานเทศกาลงานชุนนุมใหญ่  

         

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 : การเชิดสิงโตแบบนี้เรียกว่า “ ซิ่งจือไชชิง ” 

ที่มา : http://www.pinterest.com  วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562 

การแสดงเชิดสิงโตของชาวจีนใต้จะครึกครื้น และโลดโผนกว่าทางเหนือ เมื่อใกล้ถึงวันตรุษจีนก็จะมีชาย

ฉกรรจ์กลุ่มหนึ่ง จะจัดให้มีการเชิดสิงโต ซึ่งเรียกว่า “ ซิ่งฮุ่ย ” โดยไปขอเงินบริจาคจากพวกคหบดี และก็จะมีอีก

กลุ่มหนึ่งจัดเครื่องดนตรี และเตรียมท าตัวสิงโตส าหรับวันงาน เมื่อเตรียมงานแล้วผู้จัดงานก็จะประกาศเส้นทางที่

ขบวนสิงโตจะผ่านให้ชาวบ้านทราบ พอวันงานมาถึงหัวหน้าทีมจะน าเอาสิงโตไปแสดงความเคารพต่อคหบดี และ
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มือกลองก็เริ่มตีกลอง จากนั้นก็เริ่มแสดงการเชิดสิงโต บ้านใดน าเอาซองรางวัลไปแขวนไว้บนยอดไม้ ยิ่งสูงเท่าใด ผู้

แสดงก็ต้องต่อตัวกันขึ้นไปเพื่อเอาซองรางวัลนั้น การเชิดสิงโตแบบนี้เรียกว่า “ ซิ่งจือไชชิง ”  

         สิงโตที่เชิดจะสร้างขึ้นด้วยแกนไม้ไผ่แล้วน ามาปะด้วยกระดาษสีต่าง ๆ แล้วใช้ผ้าปักไหมท าเป็นตัวสิงโต มี

การเชิดอีกแบบหนึ่งที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่า เรียกว่าชุดสิงโตกินประทัด เนื่องจากการเชิดชุดนี้ สิงโตต้องกินประทัด

ตลอดเวลา ดังนั้นหัวสิงโตจึงต้องท าด้วยวัสดุแบบใหม่ คือใช้ดินเหนียวพอกลงบนแกนไม้ไผ่ แล้วติดด้วยกระดาษ

เสา ผู้เชดิสิงโตมักจะนิยมใส่เสื้อสีขาว และ ใส่แต่กางเกงตามสีของสิงโตที่ตนเองนั้นเป็นคนเชิด ใส่รองเท้าฟาง และ

พันน่องขาด้วยผ้า 5 สี เมื่อผ่านบ้านใครเจ้าของบ้าน ก็จะโยนประทัดใส่ สิงโตต้องอ้าปากรับ และผู้เชิดก็จะไม่ถอย

หนียอมรับความร้อนจากประทัดนั้น เมื่อทนไม่ไหวก็อาจจะมีผู้เชิดอ่ืนมาเปลี่ยน บางครั้งเมื่อหัวสิงโตถูกประทัดมาก 

เกิดความร้อนจนต้องเอาน ้าไปพรมแล้วก็เชิดต่ออีก และยังมีความเชื่อว่า ยิ่งให้สิงโตกินประทัดดังเท่าใดและมาก

เท่าใด การค้าที่บ้านก็ยิ่งจะรุ่งเรืองเท่านั้น 

          สิงโตของชาวจีนนั้นแบ่งเป็นสิงโตหน้าเขียวและหน้าแดง สิงโตหน้าเขียวเป็นสิงโตที่มีความสามารถ เทียบ

ได้กับสิงโตแก่ของชาวกวางตุ้ง สิงโตชาวจีนแคะนิยมท าตาให้เคลื่อนไหวไปมาได้ มีคิ้วมีขนตาสวยงามทั้งหน้าสิง โต

และหางสิงโตก็จะตกแต่งด้วยสีสันสวยงาม และใส่ลูกกระพรวนที่หางอีกด้วย ส่วนสิงโตของชาวจีนแต้จิ๋ว มัก

ประดับหัวมังกรด้วยผ้า 5 สี และประดับหน้ามังกรด้วยสีสันสวยงาม มีคนเชิดหัวสิงโต 1 คน หางสิงโต 1 คน 

นอกจากนั้นก็จะมีคนแต่งตัวเป็นตุ๊กตา หัวโต หน้าสีแดง ใส่เสื้อขลิบชายด้วยสีสวยงาม ตัวสั้น มือขวาถือล าไม้ไผ่ 

มือซ้ายถือพัดใบตาลมักแสดงในช่วงตรุษจีนและงานฉลองต่าง ๆ  
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2.1.3 การเชิดสิงโตที่นิยมแสดง มี 2 ประเภท ได้แก่  

 2.1.3.1 การเชิดสงิโตแบบโบราณ คือ การแสดงกายกรรมต่อตัว 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 : การเชิดสิงโตแบบโบราณ คือ การแสดงกายกรรมต่อตัว 

 ที่มา :  https://hilight.kapook.com วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562  

เป็นการแสดงที่ผสมผสานกายกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้ง การต่อตัว การโชว์ยกตัวด้วยพละก าลังแขน

การผสมผสานกายกรรม กังฟู เต้น เข้าด้วยกันพร้อมแสงสีที่ดูแล้วให้ความรู้สึกสนุกเพลิดเพลิน 

  2.1.3.2 การเชิดสิงโตแบบปีนกระบอกไม้ไผ่ 

     

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 : การเชิดสิงโตแบบปีนกระบอกไม้ไผ ่

 ที่มา :  https://steemit.com วันที่สืบคน้ 5 มีนาคม 2562  

https://steemit.com/
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  จะเน้นให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่สวยงาม การแสดงประเภทนี้จะความส าคัญในการแต่งกายเป็นพิเศษ มี

ความเป็นศิปละชั้นสูง ในใช้กระบอกไม้ไผ่สานเป็นทรงกลมคล้ายกรง และติดผ้าโปร่งแสง ภายในจุดเทียนหรือ

ตะเกียงน ้ามัน งดงามมากเมื่อแสดงในยามราตรี และจะให้สิงโตปีนขึ้นไปอยู่บนยอดของต้นกระบอกไม้ไผ่  

     จังหวะการก้าวเท้าในการเชิดสิงโตนั้น คือ ลีลากังฟูใต้ ศิลปะการต่อสู ่ที ่ปรากฏอยู่ในการเชิดสิงโต จะ

ผสมผสานการกระโดด กระโจน ปีน การรักษาสมดุล และการเตะเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จ าเป็นของ

ศิลปะการต่อสู้กังฟูทั้งสิ้น นอกจากนี้ หัวและเครื่องแต่งกายก็มีน ้าหนักมาก ในการเชิดสิงโตจึงมีการฝึกเรื่องน ้าหนัก 

ซึ่งเหมือนกับที่พบในการฝึกการใช้อาวุธในวิชากังฟู และยังมีการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย ซึ่งได้รับความนิยมอย่าง

มากในประเทศแถบเอเชีย อาทิเช่น จีน มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง รวมทั้งประเทศไทย โดยปัจจุบันการเชิดสิงโตบน

เสาดอกเหมยนี้ได้รับการบรรจุให้เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่ง และได้รับการจัดไว้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์อีกด้วย 

และในเทศกาลตรุษจีน 

2.1.4 ประเภทของสิงโต 

2.1.4.1 การเชิดสิงโตเหนือใต้ 

      การแสดงสิงโตเหนือค่อนข้างมีชื่อเสียงในแถบบริเวณลุ่มแม่น ้าแยงซีเกียงของจีน หัวสิงโตจะมีขนสีเหลืองทอง 

มีความหรูหราอลังการ  จังหวะการเชิดไม่เหมือนกับสิงโตใต้ จะค่อนข้างเน้นเรื่องความคล่องแคล่วมีชีวิตชีวา 

แตกต่างจากสิงโตใต้ที่เน้นอ านาจน่าเกรงขาม ท่วงท่าการเชิดของสิงโตเหนือส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นท่าเกา 

เกลือกกลิ้ง กระโดด สะบัด ล้มตัว เป็นต้น ท่าทางเหล่านี้ค่อนข้างพบเห็นได้บ่อย  สิงโตเหนือมีทั้งเพศผู้และเพศเมีย 

บนหัวสิงโตที่มีเชือกเงื่อนสีแดงแสดงถึงสิงโตเพศผู้ เชือกเงื่อนสีเขียวแสดงถึงสิงโตเพศเมีย  

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 : หวัสิงโตที่มีเชือกเงื่อนสีแดงแสดงถึงสิงโตเพศผู้ 

ที่มา : https://www.pinterest.comวันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562 
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ภาพที ่2.6 : เชือกเงื่อนสีเขียวแสดงถึงสิงโตเพศเมีย 

ที่มา : https://www.pinterest.comวันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562 

เรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษอย่างหนึ่งของสิงโตเหนือ ณ เหนือมณฑลเหอเป่ยเป็นถิ่นก าเนิดของ

สิงโตเหนือ การเชิดสิงโตที่อ าเภอสวีสุ่ย (มณฑลเหอเป่ย) ได้มีการเลียนแบบท่าทางของสิงโตหินที่แกะสลัก ในแต่ละ

ยุคสมัยที่ผ่านมา ทั้งสีสัน รูปแบบและเครื่องแต่งกาย ล้วนเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้ศิลปะเกินจริงสร้างสรรค์ขึ้นอย่าง

พิถีพิถัน  เอกลักษณ์พื้นฐานก็คือรูปลักษณ์ภายนอกเกินจริงหัวสิงโตกลมใหญ่ ดวงตาขยับราวมีชีวิต ปากอ้าหุบได้

องศากว้าง มีทั้งความงามสง่าและท่าทางไร้เดียงสา การเชิดสิงโตจากอ าเภอสวีสุ่ยซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของส านัก

สิงโตเหนือนั้น มีชื่อเสียงในเวทีการแสดงกายกรรมไปทั่วทั้งในจีนและต่างประเทศด้วยฝีมืออันสูงส่งล ้าลึก ในช่วง

เวลาการแสดงเชิดสิงโตเหนือของอ าเภอสวีสุ่ย ส่วนใหญ่จะแสดงอยู่ในช่วงตรุษจีน หรือ ช่วงงานวัดในฤดูใบไม้ผลิ   

 

           

 

 

 

 



13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.7 : การเชิดสิงโตเหนือ 

ที่มา : https://www.dagonlionblogger.blogspot.com วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562  

รูปแบบการแสดง คือ การให้ผู้กล้าหนึ่งหรือสองคน เรียกกันทั่วไปว่า “ผู้กล้าล่อสิงโต”  ถือบอลผ้าแพรไว้

ในมือ และหลอกล่อสิงโตตัวหนึ่งหรือหลายตัว  สิงโตตัวหนึ่งก็จะแสดงโดยคนสองคน เรียกว่า สิงโตวัยวุฒิ อีกคน

หนึ่งสวมหน้ากากสิงโต คลุมกายด้วยหนังสิงโตแสดงเป็นลูกสิงโต เรียกว่า สิงโตวัยรุ่น  ผู้กล้าล่อสิงโตมีความส าคัญ

มากในการแสดงเชิดสิงโตทั้งชุด ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องมีความองอาจห้าวหาญ ยังต้องมีฝีมือการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยม โลด

เต้นประสานกับสิงโตอย่างแยบยล จนเป็นเอกลักษณ์ส าคัญอย่างหนึ่งของการเชิดสิงโตเหนือ  ในการแสดงเชิดสิงโต

เหนือจะแบ่งเป็น “สิงโตบัณฑิต” กับ “สิงโตต่อสู้” อย่างแรกนั้นมีลักษณะเด่นที่การวาดสิงโตให้มีความอ่อนโยน 

อย่างหลังกลับต้องแสดงให้เห็นถึงนิสัยอันองอาจกล้าหาญของสิงโต 
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           2.1.4.1 การแสดงสิงโตใต้   

              

 

 

 

  

 

 

ภาพที ่2.8 : การแสดงสิงโตใต ้

 ที่มา : http://www.pinterest.com  วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562  

การแสดงสิงโตใต้ หรือ สิงโตสิ่ง (ค าว่า สิ่ง หมายถึงตื่นนอน หรือ ตระการตา)  ภาพลักษณ์องอาจน่าเกรง

ขาม ท่าทางการเชิดเน้นการวางเท้าหม่าปู้หรือแบบย่อเข่าทั้งสองข้างลงฐานให้มั่นคง  เอกลักษณ์โดดเด่นของสิงโต

ใต้ก็คือ ดวงตาของสิงโต ราวกับสิงโตมีชีวิตตัวหนึ่ง  ท่วงท่าการเชิดที่พบบ่อยนั้นมีมากมาย เช่น การเกา การ

กระโจน การตั้งท่าเริ่ม เป็นต้น  ช่วงเทศกาลของทุกปีหรือช่วงตรุษจีน ชาวจีนก็จะเชิญคณะสิงโตใต้มาแสดง “การ

ไฉ่ชิง” (การเก็บยอดผัก) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงกิจการการค้ารุ่งเรืองและเงินทองไหลมาเทมา  

การแสดงสิงโตใต้ได้ถิ่นก าเนิดมาจาก มณฑลกวางตุ้งเป็นหนึ่งในตัวแทนสิงโตใต้ของจีน เป็นการเชิดแบบ

พื้นบ้านดั้งเดิมของชาวกวางตุ้ง สิงโตสิ่งถือเป็นสัตว์มงคลที่สามารถขจัดภัยร้าย ทุกเทศกาลเฉลิมฉลองหรือจัดงาน

ใหญ่ก็ต้องจัดให้มีการเชิดสิงโตเพื่อเสริมสิริมงคล การแสดงสิงโตใต้เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมทั้งการต่ อสู้ การ

เต้นระบ าและดนตรีให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้เชิดก็จะแสดงร ามวยใต้ก่อน จากนั้นก็จะมีคนออกมาแสดงเชิดสิงโตสอง

คน และมีอีกคนหนึ่งสวมหน้ากาก “พระหัวโต” ใบหน้ายิ้มแย้ม ในมือถือพัดใบลานน าสิงโตเข้ามาในงาน ท่วงท่า

ของสิงโตก็มีทั้ง “เบิกดวงตา” “ท าความสะอาดหนวด” “เลียขน” “สะบัดขน” เป็นต้น  ท่าส าคัญคือ “การเก็บ

ยอดผัก” “การยืดตัวขึ้นดื่มน ้า”  “การเดินบนเสาดอกเหมย”  เป็นต้น และ “การเก็บยอดผัก” ถือเป็นการแสดง

สุดยอดของการแสดงของสิงโตใต ้

   



15 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.9 : การเดินบนเสาดอกเหมย 

ที่มา : http://pinterest.com  วันที่สืบคน้ 5 มีนาคม 2562 

2.2 ประวัติขอ้มูลควำมเป็นมำของคณะสิงโตทอง ลูกชยัมงคล 

                  2.2.1 ประวัติความเป็นมาของคุณเป้-จิรพัฒน์ วิลัยพงษ์  

   ( หัวหน้าคณะสงิโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล ) 

2.2.2 การวางแผนการตลาด 

2.2.3 เอกลักษณ์ของการแสดงคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล 
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2.2.1 ประวัตคิวำมเป็นมำของคุณเป้-จิรพัฒน์ วิลัยพงษ ์หัวหน้ำคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.10 : หัวหน้าคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล 

 ที่มา : https://www.thestandard.com วันที่สืบค้น 5 มีนาคม 2562  

คุณเป้-จิรพัฒน์ วิลัยพงษ์ หัวหน้าคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล ได้กว่าถึงเบื้องหลังความอยู่รอดของ

คณะสิงโต มังกรที่ต้องหารายได้หล่อเลี้ยงสมาชิกนับร้อย โดยลูกชัยมงคลถือได้ว่าเป็นหนึ่งในคณะเก่าแก่ที่อยู่คู่กับ

ตลาดพลูมากว่า 40 ปี โดยมีรุ่นพ่อซึ่งเป็นลูกศิษย์ศาลเจ้าพ่อพระเพลิงเป็นคนสืบทอด 

เขาได้กล่าวไว้ว่า  “รุ่นแรกเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อผม ซึ่งเขาก็เลิกท าแล้ว คนในคณะต่างแยกย้ายไปท ามา

หากิน แต่พ่อผมก็เลิกเล่นมังกรไม่ได้ ก็เลยเข้ามารวมคณะให้กลับมาใหม่ แต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก คือพ่อผมชอบ

สิงโต ชอบมังกรมากเลยโดดเรียนไปเล่นเลย เพราะเขาเกิดมากับสิงโตและมังกรอยู่แล้ว เขาเกิดมาก็เห็นเขาเชิด

สิงโตกันทุกวัน ตอนเขาก็ได้ตัดสินใจเข้ามารับช่วงต่อจากพ่อนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงย ่าแย่ของคณะเลยก็ว่าได้ ตอนนั้นคน

ในคณะน้อยมาก ชื่อเสียงแทบจะเงียบหายไป ต่างคนต่างก็ต้องแยกย้ายกันไปท างานเพื่อหาเงิน ว่างจึงจะมารับงาน

คณะ ซึ่งผมก็เลยต้องมาคิดใหม่ว่าผมต้องหางานมาเลี้ยงพวกเขาให้ได้ พัฒนาบุคลากร โดยเอาแผนการตลาด 4P ที่

ได้เรียนน ามาประยุกต์ใช้กับมงักรดูบ้าง เราปรับตัวเองให้เข้ากับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบันอยู่ตลอด การ

https://www.thestandard.com/
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ใช้สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก วิดีโอ เรามีหมด สร้างจุดแข็ง ออกโปรโมชั่น แจกของที่ระลึกของคณะเพื่อสร้างการจดจ า 

สร้างกลุ่มคนรักสิงโต นี่จึงท าให้ลูกชัยมงคลกลับมาสร้างชื่อเสียงได้อีกครั้ง” 

2.2.2 กำรวำงแผนกำรตลำด 

การวางแผนการตลาดของหัวหน้าคณะมังกรยุคใหม่ยังหมายถึงการปรับมุมมองของตัวเองที่ไม่ได้มองว่า

มังกรเป็นเพียงความเชื่อ การแสดง หรือเป็นเพียงแค่ศาสตร์แขนงหนึ่ง แต่คุณเป้เริ ่มต้นจากการมองให้เป็น

ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่ลูกค้าควรจะมีสิทธิเลือก ดังนั้นคุณเป้จึงเสริมความหลากหลายให้ลูกค้า อย่างสิงโตก็มีให้เลือก

ถึง 9 สี เป็นสิงโต 9 สี 9 มงคล และหัวมังกรทองค าก็ท าจากทองค าหนักประมาณ 4 บาท รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์

ด้วยมังกรตัวยาวที่สุดในไทย 149 เมตร 

เขายังได้กล่าวอีกว่า “ ถ้าเรามองว่ามังกร สิงโต คือการแสดงที่ลูกค้าต้องเชื่อตามเราอยู่แล้ว เลือกไม่ได้ 

เราเป็นแบบนี้ลูกค้าต้องเลือกตามเราแบบนี้ เราก็จะไม่พัฒนา เคยเป็นมาอย่างไร 5 ปี 10 ปีก็จะเหมือนเดิม ลูกค้า

ก็ย่อมเบื่อ กลับกันหากเรามองว่าสิงโตและมังกรเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่ง เราก็จะต้องลงทุนสร้างความหลากหลาย

ให้สินค้า อย่างสิงโต 9 สี มีทั้งแบบสิงโตเหนือที่เหมือนสุนัขปักกิ่ง และสิงโตกวางตุ้งที่ออกไปทางกายกรรม กระโดด

เสาดอกเหมย มังกรชุดเล็กใหญ่ มังกรที่ยาวที่สุดในประเทศ รวมทั้งมังกรติดไฟ LED ที่เพิ่มลูกเล่นและถูกใจคนรุ่น

ใหม่มากยิ่งขึ้น ความต้องการลูกค้ามาแบบไหนเราก็มีตัวเลือกให้ ซึ่งผมก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆ แบบนี้ออกมาทุกปี ” 

         เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากรก็เป็นอีกสัดส่วนที่ส าคัญซึ่งจะน าพาคณะสิงโตและมังกรให้อยู่

รอด เพราะการเชิดมังกรจ าเป็นต้องใช้คนไม่ต ่ากว่า 50 ชีวิต หรือร่วม 100 ชีวิตส าหรับงานใหญ่ ดังนั้นถ้าคนใน

คณะยังเข้าออกอยู่ไม่เว้นวันก็ไม่สามารถที่จะสร้างความพร้อมเพรียงได้ คุณเป้จึงแก้ปัญหานี้ด้วยการหางานอื่นมา

ทดแทนในช่วงที่งานน้อย พร้อมสวัสดิการบ้านพักฟรี อาหารพร้อม มีเอาต์ติ้งประจ าปีไม่ต่างจากรูปแบบของบริษัท 

 

2.2.3 เอกลักษณ์ของกำรแสดงคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล 

สิงโต 9 สี 9 ความหมายที่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มงคลกับชีวิต ได้ความคิดมาจากรุ้ง 7 สีที่มีความสวยงาม แต่

คุณเป้น ามาดัดแปลงให้เป็นในรูปแบบ 9 สี เพราะได้แรงบันดาลใจมาจากอัญมณี 9 สีความหมายของ แต่ละสีก็จะ

ตามสีอัญมณี แต่เวลาออกงานอันนี้แล้วแต่งานอย่างคนไทยถือเลขมงคล คือ 9 ก็จะใช้สิงโตแสดง 9 ตัว ส่วนคนจีน

เลขมงคล คือ 8 ก็จะใช้แสดงสิงโต 8 ตัว ในการออกงาน 
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สีของสิงโต ลักษณะของสงิโต ความหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

สีแดง 
 

 
ความซื่อสัตย ์: ประพฤติตรง
และจริงใจ, ไม่คิดคดทรยศ, 
ไม่คดโกงหรือหลอกลวงใคร 
 
กล้าหาญ : ความสามารถใน
การเผชิญหน้ากับความกลัว 
ความเจ็บปวด อันตราย การ
เสี่ยงภัย 
 
โชคลาภ : สิ่งดทีี่ได้รับมาโดย
ไม่ได้คาดหมาย 

 
 
 
 
 
 

สีเหลือง 

 

 
ผู้มีอ านาจ : บุคคลที่มี
อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่น
ต้องยอมท าตาม ไม่ว่าจะ
ด้วยความสมัครใจหรือไม ่
หรือเป็นบุคคลที่สามารถ
บันดาลให้เป็นไปตามความ
ประสงค ์
ยศศักดิ ์: ยศถาบรรดาศักดิ,์ 
บรรดาศักดิ ์
บารม ี : การได้มีโอกาสสร้าง
บุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็น
สิ่งที่ประเสริฐ 
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สีเขียว 

 

 

 
 
 
 
ผู้มีอ านาจ : บุคคลที่มี
อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่น
ต้องยอมท าตาม ไม่ว่าจะ
ด้วยความสมัครใจหรือไม ่
หรือเป็นบุคคลที่สามารถ
บันดาลให้เป็นไปตามความ
ประสงค ์ มีข้าทาสบริวาร
มากมาย 

 
 
 
 
 
 

สีชมพ ู

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
อ่อนหวาน : ละมุนละไม 
พูดจาอ่อนหวาน ใบหน้า
อ่อนหวาน 
งดงาม : สวย, ดี, สวยงาม, 
ประณีต, เรียบร้อย 
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สีด า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
ความหนักแนน่ : มั่นคง, ไม่
ท้อถอยไม่หว่ันไหว หรือ
คล้อยตามง่าย ๆ ความอยู่
รอดปลอดภัย 
ความยุติธรรม :  ความเที่ยง
ธรรม, ความชอบธรรม, 
ความชอบด้วยเหตุผล เที่ยง
ธรรม, ชอบธรรม, เที่ยงตรง, 
ไม่เอนเอียงเข้ากับฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

สีส้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง : ความ
เจริญ,ความเจริญรุ่งเรือง
,ความรุ่งโรจน ์
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สีม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
ความสุข : ความสบายกาย
สบายใจ คือความรู้สึกหรือ
อารมณ์ประเภทหนึ่ง มี
หลายระดับตั้งแต่ความ
สบายใจเล็กนอ้ยหรือความ
พอใจจนถึงความเพลิดเพลิน
หรือเต็มไปด้วยความสนุก 
สมหวัง : ได้ด่ังสมใจที่ตนเอง
ได้หวังไว้  

 
 
 
 
 
 

สีฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
เจริญเติบโต : การเติบโต 
พัฒนามีความก้าวหน้า  
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สีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ความบริสุทธิ์ : บริสุทธิ์ผดุ
ผ่อง, ไร้ราค ี ปราศจาก
มลทิน ปราศจากความผิด 
เช่น เป็นผู้บริสทุธิ์ หมดจดไม่
มีต าหน ิ
ความสงบสุข : สันติสุข, สงบ
เรียบร้อย หนีจากที่ที่มีความ
เดือดร้อนมาอาศัยอยู่ในที่ที่
มีความสงบสุข 

  

ตารางที่ 2.1 : เอกลักษณ์ของการแสดงคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล 

2.2.3.1 สรุปเอกลักษณ์ของกำรแสดงคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล 

คณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล นั้นมีความแตกต่างจากคณะอื่น เนื่องจากมีการน าสีของอัญมนีทั้ง 9 สี 

ได้แก่ สีแดง, สีเหลือง, สีเขียว, สีชมพู, สีด า, สีส้ม, สีม่วง, สีฟ้า, สีขาว, น ามาเป็นสีให้แก่สิงโตได้ถึง 9 สี จึงเป็น

เอกลักษณ์ของคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล แต่ละสีก็จะมีความแตกต่างกันออกไป สีแดง หมายถึง ความ

ซื่อสัตย์ กล้าหาญ โชคลาภ, สีเหลือง หมายถึง ผู้มีอ านาจ ยศศักดิ์ บารมี, สีเขียว หมายถึง ความมีอ านาจ มีข้าทาส

บริวารมากมาย, สีชมพู หมายถึง ความอ่อนหวาน ความงดงาม, สีด า หมายถึง ความหนักแน่น ความยุติธรรม, สี

ส้ม หมายถึง ความรุ่งโรนจน์ รุ่งเรือง, สีม่วง หมายถึง ความสุข สมหวัง, สีฟ้า หมายถึง การเจริญเติบโต ก้าวหน้า, 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง ความสงบสุข   

 

 

 



23 
 

 
 

2.3 พื้นฐำนกำรออกแบบ หลักกำรและองค์ประกอบส ำคัญที่ใช้ในกำรออกแบบเครือ่งแต่งกำย  

     ในรูปแบบของชุดปำร์ตี้แวร์   

2.3.1 การวิเคราะห์ หลักการ และองค์ประกอบทีส่ าคัญ ของเครื่องแต่งกายใน รูปแบบของปาร์ตี้แวร์ 

        ในการผสมผสานทางวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต 

ในส่วนของรูปแบบเครื่องแต่งกายในงานสังสรรค์ ( Party Wear ) เป็นเสื้อผ้าที่ส าหรับสตรีวัยท างาน

ตอนต้น ในช่วงอายุ 24 – 34 ปี ผู้ผลิตได้ออกแบบตามความเหมาะตามโอกาสใช้สอย  ผู้บริโภคจะสามารถเลือก

สินค้าตามความต้องการของส่วนบุคคล กลุ่มสตรีวัยท างานจะมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึงเห็นถึง

ปัญหาที่ในการเข้าสังคมของกลุ่มสตรีวัยท างานตอนต้น  และการพบปะสังสรรค์ กลุ่มคนเหล่านี้จึงให้ความส าคัญ

ในการแต่งกายเพื่อความพึงพอใจให้แก่ตนเอง และ ในการพบปะ หรือการเข้าสังคมต้องใช้ภาพลักษณ์ และ

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ส าคัญ   

การออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสมและคุ้มค่าสามารถน าไปใช้ได้

ยาวนาน ผู้ออกแบบควรค านึงถึงความสวยงามเหมาะสม เสื้อผ้าบางแบบอยู่ในสมัยนิยม แต่ไม่เหมาะกับบุคลิกของ

ผู้สวมใส่บางคน ทั้งนี้ ผู้ออกแบบเสื้อผ้า จึงควรมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อน าหลักการไปใช้ในการออกแบบให้

เหมาะสม ช่วยอ าพรางส่วนที่พกพร่อง และช่วยเสริมจุดเด่นให้มีบุคลิกลักษณะที่ดียิ่งขึ้น ส าหรับสิ่งที่ควรค านึงถึง

ในการออกแบบเสื้อผ้า มีดังนี้ 

    1. เพศ ในการออกแบบเสื้อผ้าควรค านึงถึงวัยและ เพศ โดยทั่วไปผู้ที่อยู่ในวัยต่างกันจะสวมเสื้อผ้า

ต่างกัน เช่น วันเด็ก จะสวมเสื้อผ้าต่างกับวัยผู้ใหญ่ โดยที่เสื้อผ้าของวัยเด็กจะเน้นความสะดวกสบายในการท า

กิจกรรมโดยเสื้อผ้าจะไม่ขัดต่อการพัฒนาการของเด็ก จะต้องมีความปลอดภัยต่อการสวมใส่ ไม่คับและหลวม

เกินไป เป็นต้น นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงและผู้ชายและผู้หญิงจะสวมเสื้อผ้าในลักษณะที่แตกต่างกัน 

    2. บุคลิกภาพของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันเสื่อผ้าจัดเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ 

ผู้ออกแบบเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ดังนี้ เรียบร้อยสุภาพ ถ้าเป็นผู้หญิง ควรเลือกผ้าลักษณะ จีบ รูด ติด

โบว์ สีอ่อน ลวดลายควรเป็นลายเล็กๆ 

    3. รูปร่างในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายควรค านึงถึงว่ารูปร่างเสื้อผ้าแบบเดียวกันจะไม่

เหมาะสมกับทุกคน และการออกแบบที่ดี ควรอ าพรางส่วนที่บกพร่องและช่วยเสริมจุดเด่นของผู้สวมใส่ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี ้
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    4. โอกาสที่ใช้ในการอออกแบบควรให้มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยโดยพิจารณาดังนี้ 

            4.1 การออกแบบเสื้อชุดล าลอง ชุดล าลองเป็นเสื้อผ้าชุดที่สามารถใช้สบาย และใส่ได้ทุกโอกาส 

            4.2 การออกแบบเสื้อชุด ท างานข้าราชการ ควรเป็นแบบเรียบไม่ฉูดฉาด เนื้อผ้าทรงตัว 

            4.3 การออกแบบเสื้อชุดท างานที่ส านักงาน ช้าราชการ เช่น ธนาคาร ห้างร้าน บริษัท เป็นต้น 

ซึ่งงานประเภทนี้ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก ควรเป็นแบบสีสดใส สดช่ืน สบายตาแก่ผู้พบเห็น 

            4.4 การออกแบบเสื้อชุดเดินทาง ควรออกแบบให้สามารถสวมใส่ ได้ทั้งกลางวัน กลางคืนใน

ลักษณะสะดวกต่อการเคลื่อนไหว แบบเรียบ เนื้อผ้าทรงตัว ไม่หยับง่าย 

    5. โอกาสพิเศษเป็นเสื้อที่ใส่เฉพาะโอกาสนั้นๆ ไม่สามารถน ามาสวมใส่ เป็นชุดปกติได้ ดังตัวอย่าง 

ดังตอ่ไปน้ี 

            5.1 เสื้อกันหนาวการออกแบบควรให้ใช้ได้ในฤดูหนาว ควรเลือกใช้ผ้าถัก เนื้อหนา ผิวเรียบ ขน

สั้น แขนยาวแบบเรียบ 

            5.2 ชุดราตรี เป็นเสื้อผ้าที่พีถีพีถันกว่าปกติ มี 2 ลักษณะ คือ ชุดราตรีแบบเป็นทางการ และ

แบบไม่เป็นทางการ 

ชุดราตรีแบบไม่เป็นทางการ เป็นชุดแบบใดก็ได้ไม่จ ากัดรูปแบบทั้งชุดสั้นและยาว ใช้กับงานตั้งแต่ช่วงบ่าย

จนถึงกลางคืน 

ชุดราตรีแบบเป็นทางการ ควรเป็นชุดราตรีที่เหมาะสมส าหรับงานกลางคืน งานรัฐพิธี ตกแต่งสวยงาม 

เนื้อผ้าที่ใช้โดยทั่วไปจะมีลักษณะมันวาว 

เพื่อเป็นที่ยอมรับ และการสร้างภาพลักษ์ รวมถึงการสร้างความประทับให้แก่ดูพบเห็น ดังนั้นในช่วงยุค

สมัย 4.0 ของ ประเทศไทย ในด้านกระแสเครื่องแต่งกายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยหยุดนิ่ง การแต่งกายนั้นจึงมีบทบาทที่

ส าคัญมากของคนในช่วงยุคสมัยนี้ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปตามทางสภาพของสังคม มีรูปแบบการพัฒนา

อยู่ตลอด  ผู้วิจัยจึงได้เห็นถึงปัญการที่จะน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล ของทางคณะสิงโตทอง ลูกชัย

มงคล น ามาประยุกย์ให้เป็นเครื่องแต่งกายในรูปออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) ส าหรับสตรีวัยท างานตอนต้น 

ในช่วงอายุ 24 – 34 ปี น ามาออกแบบเครื่องแต่งกายหรือเครื่องใช้ประเภทผ้า เป็นการก าหนดลักษณะของเครื่อง

แต่งกายตามแนวความคิดที่เป็นขั้นตอนตามหลักการออกแบบ รู้จักการน าองค์ประกอบหรือเครื่องแต่งกายในการ
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เชิดสิงโตมาใช้ เพื่อการออกแบบที่ปรากฏมีความผสมผสานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบของเครื่องแต่ง

กายออกงานสังสรรค์ ( Party Wear )  

2.4 เนื้อผ้ำและเทคนคิเครื่องแต่งกำย ที่เหมำะสมกับเครื่องแต่งกำยในรูปแบบของชุดปำร์ตี้แวร ์

      ( Party Wear ) 

2.4.1 เทคนิคที่มีควำมเหมำะสมกับกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยประเภทปำร์ตี้แวร ์        

เทคนิคในการตกแต่งลายละเอียด และเสื้อผ้าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อการออกแบบเครื่องแต่งกายใน

รูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) ซึ่งผู้วิจัยได้พิจารณาเทคนิคการตกแต่งที่มีความเหมาะสมกับ

เครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  ( Party Wear ) ที่ได้รับแรงบันดาลใจมากการเชิดสิงโต 9 สี 9 

มงคล จากคณะสิงโตทอง ลูกชัยมงคล น ามาประยุกต์เข้ากับเทคนิคในเครื่องแต่งกายจากการเชิดสิงโต และท าให้

ออกมาเป็นในรูปแบบชุดออกงาน ( Party Wear ) 

 

เทคนิคการตกแต่ง ลักษณะเทคนคิ คุณสมบัติเทคนิค 
1.การปักเลื่อมกับปล้องอ้อย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป็นการน าวัสดุเลื่อมที่ขนาด
ต่างกัน และน าปล้องอ้อยมา

ร้อยใหเ้ป็นสาย การปักแบบทิ้ง
ไหมลงมาให้ดูเป็นสาย หรือเส้น
ยาว ตามที่ผู้ออกแบบได้ก าหนด

ไว ้

 
 

การปักเลื่อมกับปล้องที่ต่างขนาดกัน มี
ความโดดเด่นด้วยสีของเลื่อม และ

ปล้องอ้อย จะท าให้เสื้อผ้าดมูีมิติ ในการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย และเนื้อผ้ามีการ

ออกแบบที่แปลกไปจากเดิม 
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2.การทับซ้อนของผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป็นการน าผ้าสองสี น ามา
ประกอบเข้าหากันแล้วจึงค่อย

ตัดให้เป็นวงกลม จากนั้นจึงค่อย
น ามาพับให้เป็นครึ่งวงกลมแล้ว

จึงน ามาวางเรียงต่อกัน 

 
 
 

ท าให้เนื้อผ้ามมีิติในรูปแบบของเนื้อผ้า
มากขึ้น การเกดิความนูนโดยธรรมชาติ
จากตัวเนื้อผ้าของการวางต่อเรียงกัน จึง

ท าให้เกิดความแปลกใหม่ในชิ้นงาน 

3.การเย็บขนนกกับเลื่อมและ
การแทรกผ้า 

 
 
 
 
 

 
เป็นการน าขนนกเทียมมาเยบ็ลง
บนเนื้อผ้าแล้วซ้อนทับด้วยเลื่อม

ที่หลากหลายขนาด และน า
เนื้อผ้าแทรกเขา้ระหว่างตัวเลื่อม

กับขนนกเทียม 
 
 

 
การเย็บขนนกกับเลื่อมที่ต่างขนาดและ
การแทรกผ้า ท าให้เกิดลวดลายที่ดูมี

ความพริ้วไหวในตัว และด้วยการเย็บ โดย
การซ้อนหลายวัสด ุ

4.การเย็บตะข่ายแข็ง แล้วน ามา
ทวิตกับการแทรกขนนก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เป็นการน าวัสดุตะข่ายแข็ง 
น ามาเย็บในรูปแบบของระบาย
ตามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ แล้ว

จึงค่อยน าขนนกแทรกต้อง
ระหว่างการจัดเรียงเป็นช้ัน ๆ  

 
 

การเย็บตะข่ายแข็งกับการแทรกขนนก 
ท าให้เกิดเทคนิคที่แปลกใหม่ของช้ินงาน 
ความแข็งที่แตกต่างกัน ท าให้ดูแปลกตา 
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2.การตัดต่อผ้าเลื่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป็นการน าผ้าที่มีเนื้อสัมผัสที่
แตกต่างกัน น ามาตัดต่อ
ผสมผสานกันให้เกิดเป็น
ลวดลาย ตามที่ผู้วิจัยได้

ออกแบบไว้ 

 
 
 

ท าให้เนื้อผ้าเกิดเนื้อสัมผัสทีแ่ตกต่างกัน 
น ามาผสมให้เข้ากันอย่างลงตัว การน ามา
สองเน้ือผ้าสองพื้นมาเยบ็ให้เกิดลวดลาย

ได้อย่างลงตัว 

3.การน าผ้ามาตัดเป็นสี่เหลี่ยม
และจึงน ามาเย็บต่อกัน 

 
 
 
 
 

 
เป็นการน าผ้ามาตัดให้เป็นรูปสี
เหลี่ยมขนาด 10 เซนติเมตร * 
10 เซนตเิมตร แล้วจึงค่อยพบั

ให้เปน็สามเหลีย่ม จึงค่อยน ามา
เรียงต่อกันแล้วค่อยเป็นลงไปบน

เนื้อผ้าอีกที 

 
การน าผ้ามาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วจึง
ค่อยน ามาเย็บต่อกัน ท าให้เกดิมิติให้

เนื้อผ้า การท ามาวางทับซ้อนกันท าให้เกิด
เนื้อผ้าที่แปลกใหม ่

 

ตารางที่ 2.2 : เทคนิคที่มีความเหมาะสมกับการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภทปาร์ต้ีแวร์ 
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2.4.2 เนื้อผำ้ที่มีควำมเหมำะสมกับกำรออกแบบเครื่องแต่งกำยประเภทปำร์ตี้แวร ์

เนื้อผ้าที่มีหลายคุณภาพ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ในแต่ละเนื้อผ้านั้นจะมีคุณสมบัติที่ต่างกัน เช่น มี

ความบางเบาใส่สบาย ความหนาเพื่อใส่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ความโปร่งแสงเพื่อให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหว

มากขึ้นเป็นต้น ผู้ออกแบบได้พิจารณาที่จะน าเนื้อผ้าที่มีความใส่สบายและคล่องตัวให้การเคลื่อนไหว เหมาะที่จะใส่

ไปในเครื่องแต่งกายรูปแบบออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) ให้แก่สตรีท างานวัยตอนต้นโดยมีแรงบันดาลมาจาก

การเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลของคณะสิงโตทอง ชัยมงคล การผสมผสานวัฒนธรรมน ามาประยุกต์ให้เกิดเป็นชิ้นผ้า 

เนื้อผ้า ลักษณะของเนื้อผ้า คุณสมบัติของเนื้อผ้า 
ผ้าไมโคร ตาขา่ย  

 

 
 

เป็นการน าผ้ามาทอแบบไมโคร แต่
มีรูตาข่าย ในระยะที่เท่ากัน 

 
ระบายเหง่ือได้ดีมาก แห้งเร็ว ซับ
เหงื่อ ได้ดี และยังสามารถพิมพ์ลาย 
ให้ออกมาได้อย่างสวยงาม 

ผ้าไมโคร 
 

 
เป็นผ้าที่นิยมท าเสื้อผ้าในรูปแบบ
ของด้านกีฬาทั่วไป มีเนื้อเรียบ มัน 
ยืดยุ่นและผิวสมัผัสที่เนียนนุม่ ใส่
สบาย  
 

 
สามารถซับเหงื่อได้ดี มีการระบาย
จากในตัวเสื้อออกได้อย่างรวดเร็ว 

ไม่อับช้ืน และยังสามารถไป 
พิมพ์ลาย ทนทานต่อการซัก 

ผ้าดาวกระจาย  

 

 
การทอแบบระบาย ให้เป็นใน

รูปแบบลายจุด ๆ ขนาดเล็ก ซึ่งมี
ชื่อเรียกกันว่า ผ้าดาวกระจาย เป็น
ทอผ้าในรูปแบบแซนวิช จึงท าให้มี

เนื้อสัมผัสที่นุ่ม 

 
มีผิวสัมผัสที่เนยีน และนุ่ม ซับเหงื่อ
ได้ดี การระบายอาการอยู่ในระดับ
ของปานกลาง แต่ไม่ค่อยทนทาน
ต่อการซัก เนื้อผ้าไม่แนบกับตัว 

ราคาไม่สูงมากนัก 

 

ตารางที่ 2.3 : เนื้อผ้าที่มีความเหมาะสมกับการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภทปาร์ต้ีแวร์ 
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2.5 แนวโน้มแฟชั่นที่จะเกดิขึ้น ( Trend ) เพื่อก ำหนดทิศทำงในกำรออกแบบเครือ่งแตง่กำย 

            2.5.1 สรุปแนวโน้มการออกแบบเครื่องแต่งกาย ( Trend ) ทีน่ ามาใช้ในการออกแบบ 

Trend Rainbow Stripes Autumn  Winter 2019/20 เทรน์นี ้ได้แรงบันดาลใจมาจากสีรุ้ง เอกลักษณ์ที่

โดดเด่นโดยการใส่เฉดสีรุ้งสดใสเปี่ยมไปด้วยความมีชีวิตชีวา ได้แก่ สีฟ้า, สีขาว, สีด า, สีม่วง, สีส้ม, สีเขียว, สีชมพู, 

สีเหลือง, สีแดง เลียนแบบจากสีของรุ ้ง การน าสีเหล่านี ้มาเป็นแนวโน้มแฟชั ่นใน Trend Rainbow Stripes 

Autumn  Winter 2019/20 ผู้วิจัยจึงเล่งเห็นความสอดคล้องในการน าสีเหล่านี้มาออกแบบหรือเพื่อก าหนด

ทิศทางในการออกแบบเครือ่งแต่งกาย การเชิดสิงโต 9 สี ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามต้องการของแฟช่ันนิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.11 : Trend Rainbow Stripes Autumn  Winter 2019/20 

ที่มา : https://www.and-elle.com วันที่สืบค้น 6 มีนาคม 2562 

 

 

http://www.and-elle.com/
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บทที่3 

กำรรวบรวมและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ในบทนี้จะกล่าวถึงการน าข้อมูลจากที่ได้ศึกษาและค้นคว้า เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่อง

แต่งกายส าหรับสุภาสตรีในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเชิด

สิงโต 9 สี 9 มงคล และวัฒนธรรมการเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้อยู่รูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออก

งานสังสรรค์ (Party Wear)  ที่มีความสวยงาม และทันสมัยเหมาะสมส าหรับกับกลุ่มเป้าหมาย 

ซึ่งในใจความส าคัญของบทที่ 3 จะมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษามาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับข้อมูลและการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อน าการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการ

เชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล โดยการน ามาประยุกต์และออกแบบในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear)  โดย

ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลและวิเคราะห์ดังนี้ 

3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างของรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีในรูปแบบของชุดออกงาน 

 สังสรรค ์  (Party Wear) 

3.1.2 การวิเคราะห์โครงสร้างของรูปแบบสิงโต 

3.1.3 การวิเคราะห์โครงสร้างของหัวสิงโต 

3.2 กระบวนกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรตลำดและกำรตัง้เกณฑ์ในกำรวิเครำะห์กำรตลำดของสินค้ำ 

3.2.1 การต้ังเกณฑ์ในการเลอืกตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิเคราะห์เครื่องแต่งกาย 

3.2.2 การจ าแนกโดยการใช้ราคาของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท 

3.2.3 ส่วนประกอบของการตลาดจะมีองค์ประกอบคือ 4P 

3.2.4 การต้ังเกณฑ์ในการเลอืกตัวอย่างที่เหมาะสมในการวเิคราะหเ์ครื่องแต่งกาย 

3.3 กระบวนกำรสรำ้งสรรค์ทำงกำรออกแบบและกำรทดลอง 
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3.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างของรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีในรูปแบบของชุดออกงาน

สังสรรค์   (Party Wear) 

กำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกำยในรูปแบบชุดออกงำนสงัสรรค์ ( Party Wear)  

เครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) เครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดราตรี หรือ

เครื่องแต่งกายส าหรับไปงาน หมายถึงเครื่องแต่งกายพิธีการต่าง ๆ และเครื่องแต่งกายในการใส่ส าหรับออกงาน

สังคม ใส่เพื่อร่วมงานพิธี หรืองานเฉลิมฉลองต่าง ๆ การเลือกเครื่องแต่งกาย ที่ใส่ส าหรับไปงานเหล่านี้ จึงจ าเป็น

อย่างมาก ควรค านึงถึงมารยาททางสังคม ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะบุคลิกของตนเอง และลักษณะของงาน สถานที่

จัดงาน ช่วงเวลา สถานะทางสังคม อาชีพ และผู้เข้าร่วมงาน โดยมีการตั้งมาตรฐานเครื่องแต่งกายของชุดไป ออก

งานสังสสรค์  (Party Wear) สามารถแบ่งตามลักษณะความต้องการได้ดังนี้ 

1. เครื่องออกแบบชุดออกงานสังสรรค ์(Party Wear) หรือชุดไปงานแบบทางการ 

2. เครื่องแตง่กายชุดออกแบบในรูปแบบออกงานสังสรรค ์(Party Wear) หรือชุดไปงานแบบกึ่งทางการ 

 1. เครื่องออกแบบชุดออกงำนสังสรรค์ (Party Wear) หรือชุดไปงำนแบบทำงกำร 

1.1 ชุดกลางวันเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear)  หรือชุดไปงานแบบ

ทางการส าหรับกลางวัน จะเน้นในเรื่องโครงสร้างเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากเนื้อผ้าที่ให้สัมผัสนุ่นนวล และรูปแบบชุดไม่

เปิดเผยผิวเนื้อมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่มีการเย็บแบบติดกัน หรือชุดที่ด้านบนและด้านล่างจะเย็บติดกัน นิยม

ตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่ดูดีมีระดับ เช่น ไข่มุก หรืออัญมณี หรือการเย็บแผ่นเลื่อมตกแต่ง เป็นต้น 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1 : ชดุออกแบบในรูปแบบทางการส าหรับกลางวัน 

 ที่มา : http://www.pinterest.com  วันที่สืบค้น 5 เมษายน 2562  

http://www.pinterest.com/
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1.2  ชุดกลางคืนเครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear)  หรือชุดไปงานแบบทางการ

ส าหรับกลางคืน นิยมใช้ผ้าพื้น หรือเนื้อผ้าที่งดงาม มีการประดับตกแต่งได้อย่างหรูหรา มักมีรูปแบบที่เน้นถึงสรีระ 

ส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยงามในตนเอง จึงนิยมรูปแบบชุดหรือโครงสร้างที่อาจจะไม่จ าเป็นต้องมีทางการมากนัก 

อาจจะมีการโชว์หน้าอก หรือแผ่นหลัง ชายกระโปรงยาวลากพื้น หรืออาจจะยาวระถึงพื้นพอดี 

 

 

 

 

ภาพที ่3.2 : ชดุออกแบบทางการส าหรับตอนกลางคืน 

 ที่มา : http://www.pinterest.com  วันที่สืบค้น 5 เมษายน 2562  

2. เครื่องแต่งกายชุดออกแบบในรูปแบบออกงานสังสรรค ์(Party Wear)  หรือชุดไปงานแบบกึ่งทางการ  

2.1 ชุดกลางวัน เครื่องแต่งกายชุดออกแบบในรูปแบบออกงานสังสรรค์  (Party Wear)  หรือชุดไปงาน

แบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน นิยมใช้เนื้อผ้าใยสังเคราะห์ และเนื้อผ้าใยธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง มีรูปแบบเป็น

โครงชุดที่ติดกัน หรือชุดสูทที่ให้ความรู้สึกที่เป็นทางการเล็กน้อย สามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่ออฟฟิศ ไปจนถึงใส่ไปงาน 

โดยเครื่องประดับที่ใช้ตกแต่งเป็นจ าพวก เพชร หรือการปักไข่มุก การปักเลื่อม คล้ายกับการประดับชนิดเดียวกับ

งานออกแบบทางการ อาจจะน าเครื่องประดับที่ท าจากวัสดุอื่น เช่น ทอง เงิน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.3 :ชดุออกแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน 

 ที่มา : http://www.pinterest.com  วันที่สืบค้น 5 เมษายน 2562  
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2.2 ชุดกลางคืนในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) หรือชุดไปงานออกแบบกึ่งทางการ

ส าหรับกลางคืน จะมีรูปแบบที่เรียบง่ายว่าชุดทางการ อาจจะมีโครงสร้างที่ไม่มีแขนเสื้อ หรือไม่มีปก หรืออาจจะ

เปลี่ยนโครงสร้างของชุดที่แตกต่างไปจากเดิมจะเน้นสัดส่วนของสตรี การเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้น ส่วน

เครื่องประดับในการตกแต่งก็จะเรียบง่าย   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 : ชดุออกแบบกึ่งทางการส าหรับงานกลางคืน 

 ที่มา : http://www.pinterest.com  วันที่สืบค้น 5 เมษายน 2562  

 

สรุปกำรกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของรูปแบบเครื่องแต่งกำยส ำหรับสุภำพสตรีในรูปแบบของชุดออกงำน

สังสรรค์ (Party Wear) 

รูปแบบของเครื่องแต่งกายโครงสร้างของรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีในรูปแบบของชุดออก

งานสังสรรค์ (Party Wear) ทั้ง 2 รูปแบบนี้จะสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมในช่วงแต่ละยุคสมัย แต่การ

เลือกใช้วัสดุ ในการน าผลิตมักจะน าวัสดุที่พิเศษ การน ามาประยุกต์ในการตัดโครงสร้างรูปแบบเครื่องแต่งกายมา

ดัดแปลง และน ามาผสมผสานให้เข้ากับเทคนิคและการตัดเย็บ และการออกแบบที่มีความพิถีพิถัน ให้การท างาน 

เพื่อแสดงถึงคุณค่าและเหมาะสมกับรูปแบบของงานสังคมนั้น ๆ แต่นอกจากการเลือกเครื่องแต่งกายส าหรับไปงาน

สังคมได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะในแต่ละงานสังคม เครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ และชุดไป

งานยังต้องช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้แก่ผู้สวมใส่ให้ดูดีมากขึ้น และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้พบเห็น เพื่อเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม 
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3.1.2 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของรูปแบบสิงโต 

การวิเคราะห์รูปแบบและลกัษณะของสิงโตรวมถึงโครงร่างเงาของในแต่ละลักษณะของตัวสิงโต  และวัสดุ

ที่น ามาตกแต่ง ที่น ามาประกอบกันให้เกิดมาเป็นสิงโต 

รูปแบบ ลักษณะ โครงร่างเงา 
1. 

 

 
เขามีลักษณะคล้ายกับหนอของตัว
แรด และมีการตกแต่งด้วยขนแกะ
ให้ดูสวยงามมากขึ้น 

 

2. 

 

 
ลักษณะในหัวของตัวสิงโตจะติด
กระจกที่มีลักษณะวงกลมทีม่ีความ
กว้างประมาณ 4 นิ้ว และมีจดุผ่าน
ศูนย์กลางอยู่ที่ 2 นิ้ว และถูกตกแต่ง
ขนแกะบริเวรรอบของตัวกระจก 
 
  

 

3. 

 

ลักษณะของดวงตาของสิงโตจะมีสี
ของดวงตาตามสีของตัวของสิงโต
และมีการติดสติ๊กเกอร์บริเวรรอบ
ดวงตาแล้วแต่ตามคนออกแบบ 
และมีการน าลูกบอลทรงกลมขนาด
กว้าง 2 นิ้ว และมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางอยู่ที่ 1 นิ้ว มีการตกแต่ง
ด้วยการทาสีบริเวรรอบดวงตา  
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4.  

 

บริเวรปากของสิงโตจะมีลักษณะ
การวาดฟันและการวาดลิ้นด้วยสี
โปสเตอร์ที่มีการออกแบบสีตามคน
ออกแบบ มีการตกแต่งด้วยขนแกะ
ด้านริมฝีปากด้านบน ส่วนด้านล่าง
จะมีการตกแต่งด้วยขนลักษณะยาว 

 

5. 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะบริเวรด้านหลังของสิงโตจะ
มีการวาดด้วยสีโปสเตอร์ ลวดลาย
จะมีการออกแบบตามคนออกแบบ
ลวดลาย 

 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลักษณะด้านหลังของสิงโตจะมีการ
ยาวผ้าทับซ้อนกันโดยมีขนาดที่
เท่ากันแต่วางกันลงมาเป็นขั้นยาวลง
ไปยันหาง ปลายผา้จะตกแต่งด้วย
ขนแกะ บริเวรปลายผ้า 
ผ้าตัดเป็นโค้งคล้ายกับลายเกร็ด
มังกร 
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7. 

 

 
ลักษณะของขาสิงโตจะมีตัดต่อผ้า
คล้ายกับด้านหลังล าตัวของสิงโต 
จะมีการตัดผ้าเป็นโค้งคล้ายกับเกร็
มังกร และปลายผ้าก็จะตกแต่งด้วย
ด้วยขนแกะ มีการวางผ้าสลับลาย
โค้ง 

 

  

ตารางที่ 3.1 : การวิเคราะห์โครงสร้างของรูปแบบสิงโต 
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3.1.3 กำรวเิครำะห์โครงสร้ำงของกำรท ำหัวสิงโต 

ขั้นตอนการท า ภาพประกอบ 

1. การสานโครงสร้างของหัวสิงโตด้วยไม้ไผ่ การน าไม้
ไผ่มาดัดให้เป็นโครงหน้าของสิงโต โครงสร้างนี้มีความ
ซับซ้อนและต้องมีความประณีตเป็นอย่างมากในการ
ท า พอดัดโครงเสร็จก็จะท ากระดาษลอกลายมาติดลง
ไปบนไม้ไผ่ที่ได้สานไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.จากที่ได้ติดกระดาษลอกลายมาติดแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปก็ คือ การเขียนลายลงไปบนหัวของสิงโตบริเวร
กระดาษลอกลาย ต้องอาศัยความช านาญในการวาด
รูป กับความคิดสร้างสรรค์ในการวาดลวดลาย ในการ
วาดลวดลายน้ันสามารถออกแบบได้ตามที ่
นักออกแบบก าหนดไว้ใน แต่ละความถนัดของตัว
บุคคล 

 
3.ขั้นตอสุดท้ายก็จะเป็นการประดับ และตกแต่งใน
ส่วนหัวของสิงโต มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความ
หลากหลายและแตกต่างน ามาตกแต่งด้วยการติด
เลื่อมบริเวรรอบดวงตารอบหัว และมีการติดขนแกะ
ลงบริเวรรอบดวงตารอบนอกและติดบริเวรรอบปาก
บน และมีการแทรกขนเล็กบริเวรข้างแก้มของหัวสิงโต 
มีการน าพู่หรือไหมมาท าเป็นบอมลูกกลมน ามา
ตกแต่งตรงบริเวรเหนือบริเวรปากด้านบน  

 

ตารางที่ 3.2 : การวิเคราะห์โครงสร้างของการท าหัวสิงโต 
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3.2.1 การตั้งเกณฑ์ในการเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมในการวเิคราะห์เคร่ืองแต่งกาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักการต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจการตลาดในด้านการ

ออกแบบเครื่องแต่งกาย ของผู้บริโภคในช่วงยุคปัจจุบัน และน ามาออกแบบให้เข้ากับช่วงยุคสมัยมากขึ้น สามารถ

แบ่งได้ประเภทตลาดเสื้อผ้า ได้ดังนี้ 

กำรแยกหรือจ ำแนกของกำรใช้ประเภทธุรกิจของกำรออกแบบเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยได้ 3 ประเภท คือ  

1 สินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปชั้นสูง  ( High Fashion ) เป็นการออกแบบชั้นสูง หรือ Haute Couture ก็ต้อง

นึกถึงความหรูหราฟูฟ่าแบบไม่ธรรมดาและมีราคาค่อนข้างแพงมาก ส่วนของชุดที่ออกแบบมาเฉพาะให้พิเศษกว่า

ใคร เพราะ Haute Couture จัดว่าเป็นสุดยอดของสุดยอดแฟชั่น ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นแฟชั่นของชนชั้นสูง

เท่านั้น (High Fashion) ออกแบบให้แก่กลุ่มบุคคลที่อยู่ในระดับสูง มีการออกแบบที่มีความประณีตในการท า การ

ตัดเย็บในรูปแบบระดับสูง มีเนื้อผ้าที่มีคุณภาพดี ส่วนการผลิตนั้นมีการผลิตออกมาเป็นจ านวนไม่มากนัก 

  2 สินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูประดับกลาง ( Mass Product ) เป็นการออกแบบให้แก่กลุ่มคนที่อยู่ในระดับกลาง

มีราคาอยู่ในระดับปานกลาง จะมีการผลิตเป็นจ านวนมากเพราะมีกลุ่มคนที่อยู่ในระดับกลางเยอะ จึงมีการผลิตใน

อุตสาหกรรมจ านวนมาก ขนาดมาตราฐานสากล S , M , L , XL คุณภาพในการตัดเย็บจะอยู่ในระดับปานกลาง  

       3 สินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูประดับล่าง ( Low Product ) เป็นการออกแบบให้แก่กับกลุ่มคนที่อยู่ในระดับล่าง 

จะมีการออกแบบลอกเลียนจากระดับสูง และระดับกลาง น ามาดัดแปลงให้อยู่ในระดับล่าง จะมีไซต์มาตราฐานไม่

ตายตัวแล้วแต่ฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรม การผลิตทางอุตสาหกรรมจะมีคุณภาพตามความเหมาะสมกับราคา ที่อยู่ใน

ตลาดระดับล่าง  

3.2.2 กำรจ ำแนกโดยกำรใช้รำคำของเสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท        

3.2.2.1 การออกแบบเสื้อผ้าในรูปแบบชั้นสูง ( High Fashion )  A+ , A  เป็นกลุ่มตลาดระดับสูง มีราคา

ประมาณ  15,000 – 200,000 บาท  

      3.2.2.2 การออกแบบเสื้อผ้าในรูปแบบชั้นกลาง ( Mass Product ) B+ , B เป็นการออกแบบสินค้าให้แก่

กลุ่มคนที่อยู่ในระดับกลาง จะมีราคาประมาณ 4,000 – 60,000 บาท  

       3.2.2.3 การออกแบบเสื้อผ้าในรูปแบบระดับกลางราคาถูก ( Low Market ) C+ , C  เป็นการออกแบบ

สินค้าให้แก่กลุ่มที่อยู่ในระดับกลาง แต่ราคาจะถูกลงมากกว่า กับ การออกแบบเสื้อผ้าในรูปแบบชั้นกลาง ( Mass 

Product ) B+ , B สินค้าที่อยู่ในระดับ C+ , C  จะมีราคาประมาณ 1,500 – 5,000 
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       3.2.2.4 การออกแบบเสื้อผ้าในรูปแบบระดับล่าง ( Low  Class ) D การออกแบบสินค้าให้แก่กลุ่มคนที่อยู่

ในระดับล่าง จะมีราคาประมาณ 100 – 600 บาท  

3.2.3 ส่วนประกอบของกำรตลำดจะมีองค์ประกอบคือ 4P 

คือ เป็นการวางแผนการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ Product, Price, Place และ 

Promotion การวางแผนให้แต่ละส่วนมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตาม

ช่วงยุคสมัย การวางแผนในการตลาด เพื่อให้ผลการผลิตนั้นเกิดความต้องการในด้านทางการตลาดมากที่สุด โดย

ประกอบไปด้วย  

       1.ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การน าสินค้าหรือการบริการ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าให้เกิดรายได้หรือ

ผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักการวางแผนจึงต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆเช่น ความต้องการของลูกค้า คุณภาพของ

สินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย และสามารถเปรียบเทียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่  

       2.ราคา (Price) คือ หลักการตั้งราคาในการขายนั้นเหมาะสมกับราคาและการออกแบบในได้มากที่สุด ถือ

เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ ซึ่งนอกจากราคาจะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้แล้ว การตั้งราคาขายยังเป็นเทคนิค

อย่างหนึ่งที่ท าให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันได้ เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเมื่อซื้อตามจ านวน 

ก าหนดราคาตามขนาดและปริมาณของสินค้า  

      3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) คือ การน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า หรือ การน าสินค้าไปจ าหน่าย

ในสถานที่มีฐานลูกค้าจ านวนมาก โดยยึดหลักความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย วิธีขายหรือ

กระจายสินค้าที่สามารถท าให้เกิดผลก าไรมากที่สุด และต้องกระจายสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด  

      4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ กลไกส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอย่างไรให้

สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากที่สุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคัญและมีอยู่หลายวิธี เช่น การ

โฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย หรือช่องทางการท าโฆษณา ท ากิจกรรมที่ท า

ให้กลุ่มลูกค้าเป็นจุดสนใจ การเลือกสื่อในการโฆษณาให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  
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SWOT ANALYSIS  

SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค เป็นการประเมิณสถา

การณ์ ศักยภาพจากปัจจัย จุดแข็ง จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค  

SWOT ค าว่า “ สวอต ” นั้นย่อมาจาก 4 ตัว อักษรของภาษาอังกฤษ ได้แก่ 

S คือ Strengths 

หมายถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งได้มาจากปัจจัยในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ว่ามีจุดแข็ง หรือ ความ

โดดเด่นในตัวผลิตภัณฑ์ของตัวสินค้า จุดแข็งทางด้านราคาของสินค้าที่เหมาะสมกับตัวสินค้า จุดแข็งทางด้านกา ร

ผลิตให้แก่กลุ่มคนเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จึงต้องมีวางรูปแบบแผนจากจุดแข็งในการก าหนดกลยุกต์ทางการตลาด 

W คือ Weaknesses 

หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบที่เกิดขึ ้นต่อการผลิตตัวสินค้า ราคาของสินค้า และการวางทาง

การตลาดของสินค้า การวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือจุดด้อย ของการท าสินค้า ท าให้ทราบถึงปัญหาของตัวสินค้าได้

มากขึ้น ดังนั้นจึงต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างเหมาะสมตามสินค้า 

O คือ Opportunities  

หมายถึง โอกาสที่จะสามารถด าเนินการได้ ปัจจัยในการวางแผนปัจจัยต่างๆ ภายนอกที่เอื้อประโยชน์ให้

ซึ่งเป็นโอกาสที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัว ข้อแตกต่างระหว่างจุดแข็งกับโอกาส

ในการท าธุรกิจก็คือ จุดแข็งเป็นปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในส่วนโอกาสนั้นเป็นผลจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก นักธุรกิจออนไลน์ที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้ นในการเพิ่ม

ยอดขาย 

T คือ Threats 

หมายถึง ปัจจัยต่างๆภายนอกองค์กรที ่เป็นอุปสรรคต่อการด า เนินงาน เป็นข้อจ ากัดที ่เกิดจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก นักออกแบบหรือนักธุรกิจ จึงจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการตลาดให้สอดคล้องกันและ

พยายามแก้ไขปัญหาของอุปสรรคต่อตัวสินค้า หรือ ราคา การแก้ไข้ปัญหาให้เหมาะสมตามกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้

ส าเร็จ 
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ภาพที ่3.5 : SWOT ANALYSIS 

 ที่มา :  https://www.ceoblog.com วันที่สืบค้น 5 เมษายน 2562  

 

3.2.4 กำรตั้งเกณฑ์ในกำรเลือกตัวอย่ำงที่เหมำะสมในกำรวิเครำะห์เครื่องแต่งกำย       

      การตั้งเกณฑ์ หรือการก าหนด การเลือกตัวอย่างของผลงานในการท าวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องแต่ง

กายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ 

การเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล น ามาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีในรูปแบบของชุด

ออกงานสังสรรค์ (Party wear) โดยมีการคัดเลือกตัวอย่างผลงาน ดังน้ี  

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

     1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็น

เป็นกึ่งทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

https://www.ceoblog.com/
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     2.การออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การสร้าง

แพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน  

     3.รูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

เกณฑ์กำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงของผลงำน 

สามารถน าตัวอย่างที่ได้คัดเลือกไว้ น ามาปรับเปลี่ยนให้เกิดประโยนช์ และความเหมาะสมแก่งานวิจัย ผู้วิจัยจึงได้

ตั้งเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้  

เกณฑ ์ รายละเอียด 
 

รูปแบบ 
เป็นการออกแบบเครื่องแต่งกายของสตรีในรูปแบบ

ของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในประเภทกึ่ง
ทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

 
สีสัน 

การน าสี 9 ส ีของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามา
ออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้

สอดคล้องกับแนวโน้มของสีแฟช่ันของสากล 
 

วัสด ุ
ผ้าที่มีความเหมาะสมกับโอกาสในการใช้สอยของกลุ่ม

คนเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และน าเนื้อที่มีความ
สอดคล้องกับแรงบันดาลใจที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ น ามา

ออกแบบให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุด 
 

ลวดลาย 
โครงสร้างของลวดลายและการออกแบบโครงสร้าง
ของตัวเพทเทิร์น ที่สามารถน ามาประยุกต์ให้ตรงตามที่
ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 

เทคนิค การน าโครงสร้างรูปทรงของลวดลายต่าง ๆ ที ่
สอดคล้องกับแรงดันบาลใจของผู้ท าจัย 

 

ตารางที่ 3.3 : เกณฑ์การวิเคราะห์ตัวอย่างของผลงาน 
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3.3 กระบวนกำรสรำ้งสรรค์ทำงกำรออกแบบและกำรทดลอง 

     3.3.1 การทดลองลายละเอียดการตกแต่งลงบนเครื่องแต่งกาย ( Detail )   

     การออกแบบลวดลายหรือเทคนิค ลายละเอียดการตกแต่ง ผู้วิจัยได้ท าการทดลองการท าเทคนิคเพื่อให้เกิด

ความแปลกใหม่ในผลงาน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วัฒนธรรมการเชิดสิงโต  และ การเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี 

น ามาทดลองท าเทคนิค โดยได้ตีความมาจากรูปแบบของตัวสิงโต และวัสดุการท าสิงโต และสิ่งต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์ 

ส่วนลายละเอียดของการตกแต่งของชิ้นงานนั้นเป็นส่วนประกอบส าคัญของการออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นอย่าง

มาก เพราะ จะท าให้เครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบไว้นั้ นมีความสวยงามและโดดเด่นในตัวของผลงาน

มากยิ่งขึ้น   

     3.3.2 วัสดุและเทคนิคที่มคีวามเก่ียวข้องในงานวิจัย  

     3.2.1  เทคนิค 1 

 

 

                           

 

 

 

ภาพที ่3.6 : เทคนิค 1 การสาน ( weaving ) 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

          การสาน ( weaving ) การน าผ้าที่มีเนื้อผ้าที่แปลกใหม่ น ามาสานด้วย ริบบิ้นที่มีความแตกต่างของหลาย

เนื้อผ้า น ามาสานเข้ากับตัวเนื้อผ้าระหว่างช่องว่าง โดยการสานสลับกันไป ในการวางของริบบิ้นมีการเรียงสีตาม 9 

สีจากสิงโต 9 สี ส่วนการจัดลายตามความออกแบบจากผู้วิจัยได้ออกแบบ เพื่อให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
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3.2.2 เทคนิค 2 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.7 : เทคนิค 2 การเย็บขนแทรกผ้า  

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

          การเย็บผ้าโดยการแทรกผ้าโดยลักษณะของเนื้อผ้าที่มีความแตกต่างของเนื้อผ้าต่างกัน การน ามาเย็บเรียง

กันให้ดูคล้ายกับการต่อชั้นของตัวของสิงโต และยังมีการตกแต่งด้วยการปักขนนกเข้าไปในชิ้นงานเพื่อให้เกิดความ

สวยงาม ความหรูหรา และเพื่อให้เห็นถึงความพริ้วไหวในการเคลื่อนที่มากขึ้น 

3.2.3 เทคนิค 3  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.8 : เทคนิค 3 การรอ้ยคริสตลั ปลอ้งอ้อย 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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          การน าลูกปักคริสตัล ปล้องอ้อย และ แผ่นเลื่อมที่มีสีแตกต่างกัน วัสดุที่มีความหลายหลากของวัสดุ น ามา

ร้อยเรียงกัน โดยการน าแผ่นเลื่อมมาซ้อนกันให้คล้ายกับลูกตาของสิงโต และ น าปล้องอ้อยร้อยสลับ กับคริสตัล 

และแผ่นเลื่อม ให้เกิดการร้อยในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม  

3.2.4 เทคนิค 4  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.9 : เทคนิค 4 การตัดต่อผ้า 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

          การตัดต่อผ้ากับผ้าเลื่อมกับเนื้อผ้าที่ต่างกันน ามาเย็บต่อกัน ให้ดูคล้ายกับตัวของสิงโต โดยที่มีการตัดเย็บ

ตัดต่อกันลงมาเป็นช้ันของตัวสิงโต 

 3.2.5 เทคนิค 5  

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.10 : เทคนิค 5 การน าผ้าเลื่อมมาเย็บกับแผ่นเลื่อมและแทรกริบบิ้น 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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          การน าผ้าเลื่อมมาเย็บกับแผ่นเลื่อมและแทรกริบบิ้นที่มีความคล้ายกับขนของสิงโต การเย็บแผ่นเลื่อมลง

บนผ้าเลื่อม และโดยระหว่างช่องว่างนั้นจะน าริบบิ้นที่มีความแตกต่างกันของสีเย็บลงไประหว่างแผ่นเลื่อม 1 ไปยัน

อีกแผ่นเลื่อม 1 ที่มีระห่าง 5 เซนติเมตร น ามาเย็บทับซ้อนกันให้ดูคล้ายกับการเย็บซ้อนผ้าเป็นชั้น ๆ ของล าตัว

สิงโต 

3.2.6 เทคนิค 6  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.11 : เทคนิค 6 การน าผ้าไปเลเซอร์คัทให้เป็นลักษณะคล้ายกับทรงกลม 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

         การน าผ้าไปเลเซอร์คทัให้เป็นลักษณะคล้ายกับทรงกลม เพื่อให้สื่อถึงลวดลายของล าตัวสิงโต และน าริบบิ้น

ที่มีขนาดเล็กมสีีแตกต่างกันมาเย็บแทรกระหว่างช่องว่างของเนื้อผ้าที่เลเซอร์คัท น ามาเย็บแทรกระหวา่งกัน ให้เกิด

เนื้อผ้าที่แปลกไปจากเดิม 

3.2.7 เทคนิค 7  

 

 

 

 

ภาพที ่3.12 : เทคนิค 7 การจับผ้าให้รูดเป็นชั้น ๆ 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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           การน าผ้ามาตัดเป็นทางยาว แล้วเย็บริบบ้ินบริเวรปลายริมผ้าทั้งสองด้านที่ตัด แล้วจึงค่อยเย็บความห่าง 1 

เซนติเมตร บริเวรตรงกลางผ้า แล้วจึงค่อยจับผ้าให้รูดเป็นชั้น ๆ ให้ดูกับคล้ายกับโครงสร้างของทรงปากบนของ

สิงโต ที่เปลี่ยนจากขนแกะเป็นการท าผ้าให้คล้ายกับโครงสร้างริบฝีปากบน 

3.2.8 เทคนิค 8 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3.13 : เทคนิค 8 การรีดผ้ากาวติดระหว่างสองเน้ือผ้า 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

           การน าผ้าที่มีเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน น าผ้าที่เป็นเนื้อหนารองชั้นที่ 1 แล้วน าผ้าที่มีเนื้อผ้าที่เป็นจุดวางบนชัน้

ที่ 2 และน าใยกาวลองในชั้นที่ 3 สุดท้ายน าผ้าที่มความโปร่งใสคล้ายกับผ้าชีฟองเอาไว้ชั้นที่ 4 หลังจากนั้นน าเตา

รีดมารีดให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ แล้วจึงน ามารีดผ้าที่วางซับซ้อนกันไว้รีดจนให้ใยกาวละลายจนผ้าที่ว่างซ้อน

ซับนั้นติดเป็นอันเดียวกัน 

3.2.9 เทคนิค 9  

 

 

 

 

ภาพที่ 3.14 : เทคนิค 9 การน าผ้าไปเลเซอร์คัดให้เป็นวงกลม แล้วจึงน ามาสาน ( weaving ) ให้เกิดลวดลาย 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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          การน าผ้าไปเลเซอร์คัทให้เป็นวงกลม แล้วน าเส้นไหมที่มีที่เงินและมีรูปทรงเป็นรอยหยักคล้ายกับขาของ

สิงโต เสริมด้วยการน าเส้นไหมที่มีสีที่แตกต่างกัน น ามาเย็บติดกัน แล้วจึงน าไหมพรมทั้งสองเส้นที่ติดกันมาสานกัน

ระหว่างลงกลมช่องว่างที่ได้เลเซอร์คัทออก น ามาสานสลับกันไประหว่างช่องให้เกิดเนื้อผ้าที่มีความแปลกใหม่ 

3.2.10 เทคนคิ 10  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 : เทคนิค 10 การเย็บสม็อคผา้  

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

           น าผ้ามาวางลายตีตารางจากนั้นค่อยเย็บตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ขั้นตอนการท านี้เรียกว่าการเย็บใน

รูปแบบของการเย็บสม็อคผ้า จากนั้นก็น าวัสดุจ าพวกลูกปัดคริสตัล ปล้องอ้อย และแผ่นเลื่อมที่มีขนาดแต่ต่างกัน

มาว่างซับซ้อนเรียงสีกันให้ดูคล้ายกับตัวตาของสิงโต และน าคริสตัล ปล้องอ้อย และแผ่นเลื่อมรอยต่อกันแล้วแต่

ความยาวของผู้วิจัยจะก าหนด 

3.2.11 เทคนคิ 11  

 

 

 

 

ภาพที่ 3.16 : เทคนิค 11 การวางเส้นไหนพรมให้เกิดเป็นลวดลายคล้ายกับโครงสร้างของหน้าสิงโต 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน ์
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         การน าผ้าเลื่อมและ ริบบิ้น ไหมพรม และผ้าที่มาท าเป็นไหมพรม น ามาวางตามที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้  และ

ใช้เข็มสอยรอบเส้นไหมพรมที่ได้วางไว้ โดยการวาดเส้นไหนพรมวางให้เกิดเป็นลวดลายคล้ายกับโครงสร้างของหน้า

สิงโต และตกแต่งด้วยการน าแผ่นเลื่อม กับปล้องอ้อยมาสอยต่อกับบริเวรปลายปากล่างของปากสิงโต ให้ดูคล้าย

กับหนวดของสิงโต 
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บทที่ 4 

กำรวิเครำะหข์้อมูลผู้บริโภคและวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรตลำด 

ใบบทนี้ผู้จะวิจัยจะกล่าวถึงข้อมูลทางการตลาด การท างานวิจัยในหัวข้อการออกแบบเครื่องแต่งกายใน

รูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 

9 สี 9 มงคล ทางคณะลูกชัยมงคล ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อน ามาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบเครื่องแต่งกายที่

สามารถใส่ได้จริง การวิเคราะห์ทางการตลาดและกลุ่มเป้าหมายให้ตรงกับการออกแบบ โดยทางกลุ่มเป้าหมาย

ในช่วงปัจจุบันนั้นมีความหลากหลายในแต่ละตัวบุคคล ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์

ข้อมูล โดยแบ่งเนื้อหา ดังนี ้

4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลผูบ้ริโภค 

4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรตลำด 

4.3 เกณฑ์กำรคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ำงและวเิครำะห์ตัวอยำ่งผลงงำน 

 

4.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลผูบ้ริโภค 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภควิธีการจ าแนกตามปีพุทธศักราช 

1. Builders 

เกิดระหว่างช่วง : พ.ศ. 2468 – 2485  

ช่วงอายุ : มากกว่า 73 ปีขึ้นไป  

อุปนิสัย : ในช่วงยุคเวลาสมัยในมีเหตุการ์ณส าคัญที่มีเศรษฐกิจโลกที่ตกต ่าและสงครามโลกเลย ท าให้พวก

เขามีความเป็นระเบียบแผน มีความอดมนมากพอสมควร และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีความ

รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีรากฐานด้านครอบครัวค่อยข้างที่จะแข็งแรง พ่อมีสถานะดูแลรับผิดชอบภายใน

ครอบครัว มีการอนุรักษ์ต่อขนบประเพณีนิยม ไม่ชอบความสุ่มเสี ่ยง และมีความรักภักดีต่องานที่ตนได้รับ

มอบหมาย 
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2. Baby boomers 

เกิดระหว่างช่วง : พ.ศ. 2486 - 2503 

ช่วงอายุ : 55 - 72 ป ี

อุปนิสัย : ทุ่มเทชีวิตให้งานที่ตนได้รับหมอบหมายให้ท า เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทานสูง มีความอนทน 

ชอบการงานที่มีความมั่นคง มีความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร ให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่พลเมือง และมี

ความสุขผนวกกับการมีสุขภาพที่ดีและสภาพการเงิน พวกเขายังมีความรู้สึกอ่อนเยาว์กว่าพ่อแม่เมื่ออยู่ในวัย

เดียวกัน จะมีความพยามสูงแม้ว่าตนเองจะท าท างานหนักขนาดไหน ไม่ว่าจะล าบากเพียงใด ตนเองก็ต้องท าใ ห้

ส าเร็จ อย่างที่ได้ตั้งใจไว้ 

3. Gen. X หรอื Generation X 

เกิดระหว่างช่วง : พ.ศ. 2540 - 2524 

ช่วงอายุ : 38 - 54 ป ี

อุปนิสัย: ให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างครอบครัวกับการงาน ได้รับความดูแลและเอาใส่ใจที่

เท่ากัน ไม่ชอบความไม่เป็นทางการ ให้ความส าคัญชีวิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ การแต่งงานมีช่วงอายุที่มากขึ้น 

กลุ่มคนเหล่านี้เริ่มต้องการการงานที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้สึกที่อยากจะเป็นนายตัวเองมากกว่าการไปท างาน

ในบริษัท ชอบงานที่มีความท้าทายและการที่ได้รับความรู้ใหม่ ๆ งานที่ต้องการใช้ทักษะหลากหลาย มีความ

กระตือรือร้นในการสมัครงานที่ใหม่ ๆ มีทัศนคติที่มั่นใจ ชอบช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นอาสาสมัครมากกว่าการ

ท าหน้าที่พลเมือง นั่นแสดงให้เห็นถึงการคัดกรองข้อมูลและการไม่ผลีผลามที่จะเข้าไปอยู่ในกระแสหลักอย่างไม่มี

เหตุผล 

4. Gen. Y หรอื Generation Y 

เกิดระหว่างช่วง : พ.ศ. 2525 - 2548 

ช่วงอายุ : 24 – 37 ปี  

อุปนิสัย : Generation Y เกิดในช่วงที่มีความก้าวไกลในทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต กลุ่ม

คนเหล่านี้ถึงมีความคิดที่สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก สามารถท าหลายสิ่งได้ภายในเวลาเดียวกัน มีความคุ้นเคยกับ

เทคโนโลยีเป็นอย่างดี มีความุ่งมั่นตั้งใจที่จะท า แต่กับไม่ค่อยมีความอดทนในการท างาน มีลักษณะการท างานที่
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เป็นทีม ไม่ชอบความสุ่มเสี่ยง ไม่ค่อยมีความแปลกแหวกแนวเท่ากับ Generation X ระบบสังคมกลุ่มย่อยที่เปิด

กว้างทางความคิด โดยมีพื้นฐานมาจากความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่ตนเลื่อมใส และมีความ

ไว้วางใจด้านการแพทย์และเทคโนโลยี  

5. Gen. Z หรอื Generation Z  

เกิดระหว่างช่วง : พ.ศ. 2539 - 2552  

ช่วงอายุ : 10 - 23 ป ี

อุปนิสัย : เป็นกลุ่มคนที่คาบเกี่ยวและต่อเนื่องจาก Generation Y กลุ่มคนเรานี้ก าเนิดมาพร้อมกับความ

กับเทคโนโลยีที่มีมือถือและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการอ านวยต่อการใช้งาน กลุ่มคนเหล่านี้ไม่เข้าใจหรือไม่รู้จัก

โลกที่ไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยี แต่อยู่ในยุคที่ช่วงเศรษฐกิจเริ่มถดถอย มีการก่อการร้ายเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง

ทางสภาพแวดล้อมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางครัวเรือนเปลี่ยนไปจากเดิม มีการศึกษาการเรียน

มากขึ้น มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยสนใจในหน้าที่ของตนเอง เพื่อนเข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตมากขึ้น มีการตัดสินใจที่

ไม่ค่อยรอบคอบไม่มีการคิดแบบถี่ถ้วน มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุด ความส าคัญกับเรื่องความเท่า

เทียมและการคิดอย่างครอบคลุมคนทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน Generation Z นี้ต้องการรู้สึกถึงคุณค่าที่มีให้คนทกุคน

อย่างเสมอภาค ไม่ส าคัญว่าจะเกี่ยวกับอายุ เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกาย 

6.Gen. Alpha  หรือ Generation Alpha 

เกิดระหว่างช่วง : น้อยกว่าพ.ศ. 2553 

ช่วงอายุ : 9 ปี หรือ น้อยกว่า 

อุปนิสัย : กลุ่มคนเหล่านี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี มีความเคยชินกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เล็ก เป็นกลุ่มคนที่ถูก

เรียกว่า “ Digital Natives ”  ถือเป็นศูนย์กลางของครอบครัว  ผนวกทั้งเทคโนโลยีที่รายล้อม ท าให้พวกกลุ่มนี้เขา

สามารถมอนิเตอร์และบันทึกสิ่งต่าง ๆ ได้มากกว่า Generation อื่น ๆ ช่วยในการสร้างอิสระและพัฒนาคุณค่าใน

ชีวิตของกลุ่มคนเหล่านี้ เจเนอเรชั่นอัลฟ่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินในยุคที่เครดิตการ์ด การโอนเงินอัตโนมัติ หรือใช้

จ่ายผ่านสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องปกติ สิ่งเหล่านี้ท าให้การเรียนรู้เรื่อง คุณค่าเป็นเรื่องที่ยากขึ้น และมีความเป็นอยู่กับ

สังคมทุนนิยม มีแนวโน้มเป็นคนวัตถุนิยม คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง มีนิสัยที่เบื่อง่ายและไม่ค่อยจะมีความอดทน

เท่าไร แต่มีการมองหาสูตรความส าเร็จที่จะท าให้ประสบความส าเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย 
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สรุปกำรแบ่งกลุ่มผู้ริโภควธิีกำรจ ำแนกตำมปีพุทธศักรำช 

      การเติบโตมาในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ท าให้แต่ละเจเนอเรชั่นมีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกัน เบบี้บูม

เมอร์เกิดมาในยุคที่สงครามโลกเพิ่งจบสิ้น และมีสังคมอยู่ในยุคก่อร่างสร้างตัว เบบี้บูมเมอร์จึงมีนิสัยในการสู้งาน

และความอดทนในหน้าที่การงาน ความทุ่มเทกับการงานซึ่งแตกต่างกับเจนเอกซ์และเจนวายที่เกิดมาในยุคที่

เศรษฐกิจกลับมารุ่งเรืองแล้ว จึงเป็นรุ่นที่ให้ความส าคัญกับการท างานในมิติที่หลากหลายขึ้น เช่น การได้ใช้

ความคิดสร้างสรรค์ การมีอิสระ หรือความท้าทายทฤษฎีเจเนอเรชัน่เป็นที่แพร่หลายอย่างมาก โดยเฉพาะในวงการ

ด้านตลาดและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในองค์กรต่าง ๆ เพื่อเข้าใจถึงแรงจูงใจและพฤติกรรมของคนในแต่ละ

รุ่น และท าให้ทราบถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและสินค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะน ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้

ประกอบการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก

กลุ่มเป้าหมายทีส่อดคล้องกับปัญหางานวิจัย ในลักษณะที่มีการแต่งกายที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมลงบนในเครื่อง

แต่งกาย  

4.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรตลำด  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและคู่แข่งต้องอาศัยข้อมูลหลักการ เพื่อทราบถึงกลไลทางการตลาด

ของเครื่องแต่งกายส าหรับผู้บริโภคในปัจจุบันและสามารถน ามาออกแบบเครื่องแต่งกายที่เข้ากับความเป็นไป

ทางสัมคมปัจจุบันได้มากที่สุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดโดยใช้หลัก 4P  แ ล ะ  SWOT Analysis  

น ามาวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต

และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล จากคณะสิงโตลูกชัยมงคล  

4.2.1 การจ าแนกโดยใช้ประเภทธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

4.2.2 การจ าแนกโดยใช้ราคาของเครื่องแต่งกาย  

จากข้อมูลข้างต้นในเรื่องของการออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  

(Party Wear) ในข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายทั้งกายภาพและจิตภาพ รวมถึงในด้านทางการตลาด ท าให้ผู้วิจัยสามารถ

ก าหนดลักษณะเบื้องต้นในการท างานหรือการเลือกของสินค้าของานวิจัยและการศึกษาสินค้าในตลาดให้มีความ

สอดคล้องกับความต้องการตรงกับของผู้บริโภคให้มากที่สุด 

  ผู้วิจัยได้เลือกตลาดสินค้าของแบรน์อยู่ในระดับ High Fashion อยู่ในเกรด B + ซึ่งอยู่ในระดับที่มีคุณภาพ

ที่ดีและมีวัสดุอุปกรณ์เครื ่องแต่งกายส าเร็จรูปในระดับราคาประมาณ  15,000 – 45,000 บาท จากตาราง
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การศึกษากลุ่มคนผู้วิจัยจึงน ากลุ่มคนที่มีช่วงอายุระหว่าง 24 – 37 ปี ผู้วิจัยพบว่ามีความนา่สนใจและรูปแบบที่เป็น

เอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว ซึ่งมีโอกาสในการเลือกใช้สินค้าได้หลากหลายรูปแบบโดยไม่ต้องค านึงถึงราคาสินค้า และมี

รูปแบบลักษณะที่มีความเป็นเฉพาะตัวสูง และรูปแบบการสวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยอย่างมั่นใจ และมีรูปแบบ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่น เสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบข้อมูลทางการตลาดกับแบรน์คู่แข่ง คือ แบรน์ ISSUE โดยใช้หลักการตลาด 4P ดังนี ้

4Ps แบรนดผ์ู้วิจัย แบรนด์คู่แข่ง ISSUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ ์(Product) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-สินค้าจดัอยู่ในประเภท Local 
Designer Brand ซึ่งจัดอยู่ใน
ตลาดระดับ B+  
-จ าหน่ายสินคา้ประเภทเครื่อง
แต่งกายในรูปแบบของชุดออก
งานสังสรรค์ (Party Wear) 
-มีความเป็นเอกลักษณ์ผ้าทีม่ี
เนื้อผ้าที่แปลกใหม่ไปจากเดิม 
-Pattern & Cutting Silhouette 
จะมีโครงสร้างที่มีความแปลกใหม่ 
แตส่ารถน ามาใส่ได้จริงในรูปแบบ
ของชุดออกงานสังสรรค์  
(Party Wear) 
-มีการเพิ่ม Cutting ตัดต่อผ้า
แล้วแต่โอกาสให้การออกแบบ 
Collection 
-มีการคัดเลือกวัตถุดิบอย่างมี
คุณภาพ เพื่อน ามาท าเป็นเครื่อง
แต่งกายที่สมบูรณ์แบบ 
-ผลผลิตในจ านวนน้อยเพ่ือมุ่งเน้น
ถึงคุณภาพความพิถพิีถันในการ
เย็บผ้า 

-สินค้าจัดอยู่ในประเภท Local 
Designer Brand ซึ่งจัดอยู่ใน
ตลาดระดับ B+ 
-จ าหน่ายสินคา้ประเภทเครื่อง
แตง่กายในรูปแบบส าเร็จรูป  
( Ready To wear ) 
-มีความเป็นเอกลักษณะในการน า
ลายผ้ามาอยู่ในรูปแบบของเครื่อง
แต่งกาย 
-ผ้าส่วนใหญ่จะมีการทอบ้าง
แล้วแต่โอกาสให้การท า 
Collection บ้างทีมีการปักลาย
ผ้าด้วยจักร เพื่อการเพิ่ม 
Textured ลงบนเนื้อผ้า 
-รูปแบบดูทันสมัยมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามช่วงยคุสมัย 
-มีการน าวัฒนธรรมมาประยุกต์
ออกแบบที่สามารถใส่ได้จริงอยู่ใน
รูปแบบเครื่องแต่งกาย  
-มีรูปแบบทีแ่ปลกใหม่ แต่
สามารถสวมใสไ่ด้จริง 
-มีการตัดเย็บที่อยู่ในระดับ
มาตราฐาน  



55 
 

 
 

 
 
 

ผลิตภัณฑ ์(Product)  

-การน าวัฒนธรรมมาพัฒนาให้อยู่
ในรูปแบบเครือ่งแต่งกายใน
รูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 
(Party Wear) 
-รูปแบบสินค้า ( Style ) จัดอยูใ่น
แนว Party Wear  

-มีการผลิตในจ านวนน้อย มีการ
จัดการขนาดเป็นตัวอักษรในการ
วัดระดับไซต์คือ S M L 
 
 

ราคา ( Price ) 5,000 – 45,000 บาท 3,000 – 40,000 
 
 

สถานที่ ( Place )  

- Siam paragon 
- Siam Center Zone Thai 
Brand 
- Central World 
- Central Embassy  
- ขายผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

-Siam Square Soi3 
- Siam paragon 
-Emporuim 

 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมการขาย  
( Promotion)  

 
 
 
 
 
 

 
 

-การน าสินค้ามาลดราคาในช่วง
นิทรรศการตามช่วงเวลาพิเศษ 
-การจัดแฟชั่นโชว์ 
-การน าสินค้าไปโฆษณาตาม
นิตยสาร 
-การน าเสนอสนิค้าให้นักแสดง 
หรือ ดาราได้สวมใส่ผ่านออกสื่อ
ต่าง ๆ เช่น งานพิเศษ ผ่านทาง
โทรทัศน์  
-มีการจัดโปรโมชั่นผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตและในร้านค้าใน
อินเตอรเ์น็ต เพื่อน าเสนอสินค้า
ใหม่ ๆ ท าให้กลุ่มลูกค้าได้รู้จกักัน
อย่างทั่วถึง และเพิ่มช่องทางใน
การขายสินค้า 

-มีการจัดโปโมรชั่นในโอกาสต่าง 
ๆ ตามช่วงนิทรรศการตาม
ช่วงเวลาพิเศษ 
-มีการลดราคาสูงสุด 30% - 50%  
-การน าสินค้าให้ดารา หรือ 
นางแบบใส่ออกสื่อต่าง ๆ  
-มกีลุ่มลูกค้าทีม่ั่นคงและมีการ
บริหารการจัดการกับการกระจาย
สินค้าที่มีการน าสินค้าเก่า น ามา
จัดลดโปรโมชั่นลดราคา เพื่อ
ดึงดูดลูกค้า  
-มีการกระจายสินค้า หรือ ข้อมูล
โปรโมชั่นของสินค้า ผ่านทางสื่อ
อินเตอร์เน็ต 
-สินค้ามีราคาที่ไม่ค่อยสูงมาก จึง
มีการน าเสนอโปรโมชั่นของสินค้า 
ของสินค้าบ่อยครั้ง 
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การส่งเสริมการขาย 

( Promotion) 

-การจัดโปรโมชั่นจะมีการลดราคา
แต่จะดูความเหมาะสมของต้นทุน
ก่อนนะมาจัดโปรโมชั่นลดราคา 
 

 

ตารางที่ 4.1 : การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 

สรุปกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำรำงเปรียบเทียบข้อมูลทำงกำรตลำดกับแบรนดค์ู่แข่ง โดยใช้หลักกำรตลำด 4P 

         มีการวิเคราะห์แบรนด์ผู้วิจัยและแบรนด์คู่แข่งว่ามีสินค้าที่อยู่ในรูปแบบใด มีสินค้าอยู่ในประเภทใด มีราคา

ที่อยู่ในระดับกลางที่คนวัยท างานสามารถซื้อใส่ได้ การวิเคราะห์ทางการตลาด ในช่วงการน าเสนอสินค้าทาง

การตลาดมีกลไกลการน าเสนอการส่งเสริมการขายได้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างแบรน์คู่แข่งได้ชัดเจนและการ

ทราบข้อมูลทางการตลาด  

หลักในกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรตลำดโดยใช้หลัก SWOT Analysis วิเครำะห์แบบ Marketing Mixed  

( 4P )  

ผลิตภัณฑ์ ( Product ) 

          เป็นเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรี ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) ที่มีลักษณ์ที่มี

ความโดดเด่นเฉพาะตัว น ามาสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการออกแบบของเครื่องแต่งกายและเพ่ืมการเพิ่มทางเลือก

ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีการชอบวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปแบบของเครื่องแต่งกาย ช่วยเสริมสร้างสิ่งที่ตนเองนิยม เพื่อ

ก่อให้เกิดความน่าสนใจและความมีเอกลักษณ์อย่างโดดเด่นและชัดเจน โดยการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ

การเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูกชัยมงคล มาออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์

(Party Wear) 

 
 

จุดแข็ง ( Strengths ) 
 
 
 

-มีโครงสร้างของสินค้าที่มีความแปลกใหม่  
-มีการตัดเย็บที่มีคุณภาพ มีการคัดสรรเลือกวัสดุที่มี
คุณภาพน ามาออกแบบในรูปเครื่องแต่งที่สมบูรณ์
แบบ 
-ผลผลิตในจ านวนน้อยเพ่ือมุ่งเน้นถึงคุณภาพความ
พิถีพิถันในการเย็บผ้า 
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จุดแข็ง ( Strengths ) 

-เนื้อผ้ามีการท าขึ้นมาเอง และมีการปักลายผ้า การ
น าริบบ้ินหรือเส้นไหมเพ่ือให้เกิดลวดลายที่ไม่ซ ้าใคร 
 -มีการปักลกูปัดในรูปแบบที่แปลกใหม ่

 
จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

-เป็นแบรนด์ใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักทางตลาดมาก
เท่าไร 
-มีแบรนส์ินค้าที่มีลักษณะคลา้ยกับรูปแบบเดียวกัน
ของผู้วิจัย 

 
 
 
 

โอกาสทางการตลาด ( Opportunities ) 

-มีการจัดโปรโมชั่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตและใน
ร้านค้าในอินเตอร์เน็ต เพื่อน าเสนอสินค้าใหม่ ๆ ท า
ให้กลุ่มลูกค้าได้รู้จักกันอย่างทั่วถึง และเพิ่มช่องทาง
ในการขายสินค้า 
-เพิ่มทางเลือกให้กับทางกลุ่มเป้าหมายที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวในการเลือกใส่เครื่องแตง่กายใน
การบริโภคสินค้า 
-การปรับเปลี่ยนในรูปแบบของกลุ่มลูกค้าที่ได้
ตั้งเปา้หมายไว้ เพื่อเรียกกลุ่มลูกค้าที่ชอบในความ
ทันสมัย 

 
 

ภาวะคุกคาม ( Threats ) 

-เมื่อมีการเพ่ิมการออกแบบเครื่องแต่งกาย อาจจะ
ท าให้ช่วงเวลาในการออกแบบมีระยะช่วงเวลานาน
มากขึ้นและมีการใช้ต้นทุนที่สูงมากในการออกแบบ
ตามช่วงเวลาและวัสดุในการออกแบบ 
 

ตารางที่ 4.2 : ตารางการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

โดยวิเคราะห์แบบ Marked (4P) ทางด้านการผลิตผลิตภณัฑ์ ( Product ) 
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รำคำ ( Price )  

     ราคาประมาร 5,000 – 45,000 บาท  

 
 
 
 

จุดแข็ง ( Strengths ) 

-ราคาอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งท าให้กลุม่สตรีไว้
ท างานสามารถซื้อสวมใส่ได้  
-มีการใช้ต้นทนุในการผลิตทีไ่ม่ค่อยสูงมากนัก แต่จะ
เน้นการมีคุณภาพให้ได้มากที่สุดในการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย 
-การออกแบบใช้วัตถุดิบใน การท าเครื่องแต่งกายไม่
ว่าจะเป็นในด้านเนื้อผ้า , เทคนิคในการท าเนื้อผ้า 
การตัดเย็บที่มีคุณภาพ จึงท าราคาอยู่ในระดับปาน
กลางที่เหมาะสมกับราคา ท าให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่ใน
ระดับปานกลางที่มีก าลังที่จะเลือกซื้อสินค้าได ้

 
จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

-สินค้าบางตัวมีราคาต้นทุนทีค่่อยข้างสูง จึงท าให้
กลุ่มลูกค้าที่ไมไ่ด้อยู่ในระดับกลางไม่สามารถมี
โอกาสที่จะซื้อสินค้าได ้

 
 

โอกาสทางการตลาด ( Opportunities ) 

-มีราคาที่เหมาะสมกับสินค้าที่ค่อยข้างไม่สูงมากนัก 
ท าให้มีการขยายในการขายสนิค้าได้มากขึ้น และ
สามารถดึงกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
-กลุ่มเป้าหมายมีก าลังในการเลือกซื้อสินค้าในราคาที่
ไม่สูงมากนัก 

 
 

ภาวะคุกคาม ( Threats ) 

-มีราคาสินค้าบ้างตัวที่ต้นทุนนั้นสูง จึงท าให้บาง
โอกาสผู้เลือกซื้อนั้นสามารถไปซื้อแบรนด์อ่ืนได้  
-กลไกลในการผลิตที่มีความแตกต่างจากแบรนด์ที่
เคยท ามาก่อน จึงท าให้ต้องสร้างฐานความเชื่อใจ
ให้กับผู้บริโภคมาใหม ่
 

ตารางที ่4.3 : ตารางการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

โดยวิเคราะห์แบบ Marketing Mixed (4P) ทางด้านราคา ( Price ) 
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สถำนที่ ( Place ) 

     มีการคัดสรรการตั้งร้านค้าโดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายทีส่ าคัญ เพื่อการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึงและมีการ

เพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าโดยการออกการโฆษณาผ่างทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

- Siam paragon 

- Siam Center Zone Thai Brand 

- Central World 

- Central Embassy  

- ขายผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 

จุดแข็ง ( Strengths ) 

-มีการจัดการกบัการวางจ าหน่ายสินค้าได้อย่างทั่วถึง 
-การจ าหน่ายสินค้าโดยมีภาพลักษณ์ในการวาง
จ าหน่ายสินค้าที่ดูดีและมีระดบัที่เหมาะสมกบัตัว
ของสินคา้และสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภค
ของกลุ่มเป้าหมายสินค้า 
-จุดจ าหน่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในใจกลางเมืองที่เป็น
สถานที่รวบรวมกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย 
-การตกแต่งจุดจ าหน่ายให้เป็นที่น่าสนใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย 

 
จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

-บางที่ของจุดจ าหน่ายที่พื้นที่จ ากัด จงึท าให้ไม่พอ
ต่อการเข้าถึงของกลุ่มเป้าของลูกค้า เพราะบาง
สถานที่จะก าหนดความกว้างของร้านไม่เพียงพอต่อ
การวางจ าหน่ายของสินค้า 

 
 
 

โอกาสทางการตลาด ( Opportunities ) 
 
 

-สถานที่จ าหนา่ยอยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการ
เดินทางไปเลือกซื้อสินค้า 
-ในการจัดจ าหน่ายสินค้า ที่บริเวรรอบข้างของจุด
จ าหน่ายที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือมีความ
ใกล้เคียงกัน จงึก่อให้เกิดการเปรียบเทียบกันได้อย่าง
ชัดเจน  
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โอกาสทางการตลาด ( Opportunities ) 

-สถานที่จัดจ าหน่ายเป็นศูนย์กลาง ในการจ าหน่าย
ของสินค้า ในการจ าหน่ายสินค้าได้อย่างสะดวก  
-มีการจัดจ าหน่ายในด้านสื่อของอินเทอร์เน็ตจึงท า
ให้งานต่อการติดต่อ และการสั่งซื้อ จนกระทั่งไปถึง
การเอาสินค้าไปให้กลุ่มลูกค้า  

 
 

ภาวะคุกคาม ( Threats ) 

-บ้างสถานที่ไมม่ีกลุ่มเป้าหมายหรือไม่มีกลุม่ลูกค้าที่
ไม่ค่อยพลุกพล่าน 
-บ้างสถานที่จุดจ าหน่ายอาจจะมีแบรนด์ทีจ่ าหน่าย
สินค้าใกล้เคียงกัน จึงท าให้เกดิบ้างโอกาสที่ดึงความ
สนใจได้มากกว่า เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่มฐีานลูกค้า
มาก่อน 

ตารางที่ 4.4 : ตารางการวิเคราะห์ SWOT Analysis  

โดยวิเคราะห์แบบ Marketing Mixed (4P) สถานที ่( Place ) 

กำรส่งเสริมกำรขำย ( Promotion) 

     การส่งเสริมการสนับสนุนให้การออกแบบเครื่องต่างกายที่มีการเจาะเฉพาะกลุ่มของผู้บริโภคที่สนใจและเป็นที่

นิยมโดยการจัดการโฆษณา การถ่ายแฟชั่นร่วมกับทางห้างสรรพสินค้า เพื่อส่งเสริมการขายของสินค้าเช่น การลด

ราคา 

 
 
 

จุดแข็ง ( Strengths ) 
 
 
 
 
 
 

-มีการน าเสนอสินค้าผา่นทางสื่ออินเทอร์เน็ตอยู่
เสมอ 
-การน าสินค้าเข้าร่วมกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์
ในช่วงนิทรรศกาล หรือ ช่วงฤดูกาลต่าง ๆ เพื่อช่วย
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและมคีวามน่าเชื่อถือ ต่อตัว
สินค้าและแบรนด์ได้เพิ่มมากขึ้น 
-การถ่ายสินค้าลงบนนิยตยสาร หรือ ทางสื่อต่าง ๆ  
-มีการจัดนทิรรศกาลแสดงรว่มกับห้างสรรพสินค้า
ตามช่วงนิทรรศการต่าง ๆ 
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ตารางที่ 4.5 : ตารางการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

โดยวิเคราะห์แบบ Marketing Mixed (4P) การส่งเสริมการขาย ( Promotion) 

 
 

จุดแข็ง ( Strengths ) 

-มีการจัดโปรโมชั่นผ่านทางอินเตอร์เน็ตและใน
ร้านค้าในอินเตอร์เน็ต เพ่ือน าเสนอสินค้าใหม่ ๆ ท า
ให้กลุ่มลูกค้าได้รู้จักกันอย่างทั่วถึง และเพิ่มช่องทาง
ในการขายสินค้า 
-มีการตั้งเกณฑ์ในการเลือกพนักงานอย่างเขม้งวด 
ในด้านการให้บริการแก่ลูกคา้และด้านการให้ข้อมูล
แก่ลูกค้า เพื่อยกระดับในความพ่ึงพอใจแก่ลูกค้า 
และสามารถรกัษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง 

 
จุดอ่อน ( Weaknesses ) 

-อาจจะมีการสง่เสริมในการจ าหน่ายการขายได้ค่อย
ข้างจ านวนน้อย 
-เนื่องจากมีลูกค้าที่ค่อนขา้งจ านวนมาก อาจจะ
ส่งผลให้เกิดการบริการที่ไม่ทัว่ถึง 

 
 
 
 

โอกาสทางการตลาด ( Opportunities ) 

-การน าสินค้าไปโฆษณาตามนิตยสาร 
-เพิ่มช่องทางในการขายและโฆษณาสินค้าตามสื่อ
อินเทอร์เน็ต  
-สร้างเว็บไซต์ของแบรนด์ เพื่อให้ลูกค้าทั่วโลก
สามารถเข้าถึงสินค้าได ้
-ความก้าวหนา้ทางโลกเทคโนโลยีสามารถสั่งซื้อ
สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต และสามารถจัดส่งได้ทั่ว
โลก เพื่อกลุ่มลกูค้าที่มีการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวก
ต่อการเลือกสินค้าที่สถานทีจ่ ากัด 

 
 

ภาวะคุกคาม ( Threats ) 

-พนักงานบางคนอาจจะบริการลูกค้าไม่ทั่วถึง จึง
ก่อให้เกิดปัญหาที่ท าให้ลูกค้าไม่พอใจในการบริการ 
-ในช่วงระยะการเจริญเติบโตของสินค้านั้นต้องใช้
เวลาและอาศัยการส่งเสริมการขาย เพื่อการ
ตอบสนองต่อผู้บริโภค 
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สรุปส่วนที่ 2 กำรวิเครำะหข์้อมูลทำงกำรตลำด 

           จากการที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดโดยการใช้หลัก 4P และ การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผล

ออกมาว่าเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 

สี 9 มงคลจากคณะลูกชัยมงคล ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาออกแบบในรูปชุดออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) ได้เลือกสินค้า

ของแบรนด์ให้อยู่ในระดับ High Fashion เกรด B+ ซึ่งอยู่ในระดับที่มีคุณภาพที่เหมาะสมเหมาะสมตามราคา ควร

เลือกวัสดุที่มีคุณภาพดี เพื่อน ามาออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม ราคาของสินค้าจะอยู่ที่

ประมาณ 5,000 – 45,000 บาท จากตารางการศึกษาการตลาดส าหรับสินค้าระดับนี้มีแบรนด์ที่ลักษณะใกล้เคียง

กับผู้วิจัยดังนั้นกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นจึงต้องมีก าลังซื้อสูงของแบรนด์ต่าง ๆ แต่แบรนด์ของผู้วิจัยได้เพิ่มโอ กาสใน

การตลาดและในการเลือกใช้สินค้าได้หลากหลายรูปแบบ โดยในราคาที่อยู๋ในระดับปานกลางที่กลุ่มสตรีในช่วงอายุ 

24 – 35 ปี สามารถซื้อสินค้าได้ และสินค้านั้นมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวรูปแบบต่อโอกาสใช้สอยใน

การออกงานสังสรรค์ต่าง ๆ จากนั้นยังสามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สวมใส่หรือกลุ่มลูกค้าที่ได้ตั้งเป้าหมาย

ไว้  

4.3 เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงและวิเครำะห์ตัวอย่ำงผลงำน 

           การตั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวอย่างและผลงานในการท าวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยต้องออกแบบเครื่องแต่งกาย

ส าหรับสุภาพสตรีให้ออกมาอยู่ในรูปชุดออกงานสังสรรค์ ( Party wear ) โดยได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรม

การเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล จากคณะลูกชัยมงคล เพราะฉะนั้น จึงต้องพิจารณาตัวอย่างผลงานได้

อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นกึ่ง

ทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเนน้ไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 
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4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟชั่น 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโน้มของสีแฟช่ันของสากล 

 

เกณฑ์ในกำรวเิครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

     เพื่อการน าตัวอย่างที่เลือกไว้นั้นสามารถน ามาปรับใช้หรือประยุกต์ให้เกิดประโยชน์และความเหมาะสมกับ

งานวิจัยให้ได้มากที่สุด ผู้จัยจึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

เกณฑ ์ รายละเอียด 
รปูแบบ เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีใน

ประเภทชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 
 

สีสัน 
สีที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวโน้มของ
กระแสเทรนด์โลกและมคีวามสอดคล้องกับการน าคู่
สี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคลให้เหมาะสม 

 
วัสด ุ

วัสดุเน้ือผ้าหรือลูกปัดครสิตัส และเส้นไหมควรมี
ความเชื่อมโยงหรือความคล้ายคลึงต่อจากแรง
บันดาลใจโดยใช้ความเหมาะสมตามความต้องการ
ของผู้วิจัย 

 
ลวดลาย 

โครงสร้างหรือลักษณะในการท าลวดลายต่าง ๆ ควร
มีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจได้อย่างเหมาะสม
ให้ได้มากที่สุด 
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เทคนิค 

โครงสร้างแพทเทิร์นหรือโครงสร้างรูปทรงกลไกลใน
การออกแบบการท าเทคนิคนัน้ควรมีความสอดคล้อง
กับแรงบันดาลใจ 

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

โอกาสในการใช้สอยตรงตามที่ได้ก าหนดไว้ คือ 
สามารถน าไปใส่ได้จริงและสามารถน าไปใส่ไปงาน
สังสรรค์ต่าง ๆ หรือการเย่ียมชมนิทรรศกาลต่าง ๆ 
ที่อยู่ตา่งประเทศหรือในประเทศก็ไดแ้ลว้แต่โอกาส
ของแต่บุคคลจะน าไปใช้สอย 
 

ตารางที่ 4.6 : เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 

 

ภาพที่ 4.1 : ตวัอย่างผลงานที่ 1 

ออกแบบโดย แบรนด์ ROMANCE WAS BORN Fall 2019 

ที่มา : www.pinterest.com 

 

http://www.pinterest.com/
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เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นเป็น

กึ่งทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ป ี

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเนน้ไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 

5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟชั่น 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโน้มของสีแฟชั่นของสากล 

 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     เป็นรูปทรงเดรสสั้นที่มีความยาวประมาณระดับเหนือเข่า ไม่ค่อยรัดรูปเพราะเพื่อความสะดวกสบายในการ

สวมใส่เครื่องแต่งกาย มีการตกแต่งด้วยขนนกกระจอกเทศที่ท าให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้น และการจัดลวดลายได้

อย่างสวยงาม มีการปักคริสตัลและการปักขนนกกระจอกเทศเพื่อให้เกิดมิติได้มากขึ้น มีการตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน  
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

 

ตารางที ่4.7 : วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 1 

ออกแบบโดย แบรนด ์ROMANCE WAS BORN Fall 2019 

 

เกณฑ ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 

รูปแบบ 
ชุดเดรสสั้นที่สามารถสวมใส่ออก
งานได้ มีความโดดเด่นไม่ซ ้าใครมี
ความเรียบหรูและมีความเปน็
เอกลักษณ์ที่ลงตัว 

ชุดออกแบบกึ่งทางการส าหรับ
กลางวันมีรายละเอียดในกระบวก
การตัดเย็บสามารถ น าไปใสอ่อก
งานสังสรรค์ได ้

 
ส ี

สีฟ้า,สีขาว,สีแดง,สีม่วง,สีด า,สีน ้า
เงิน,สีเหลืองทอง 

สีของชุดมีการน าคู่สีที่ตรงตาม 
เทรนด์ และ สีตรงตามการ
ก าหนดจากสี 9 สี ที่มีการจัดเรียก
คู่สีกันได้อย่างเหมาะสม 

 
วัสด ุ

-ผ้าเครป 
-ขนนกกระจอกเทศ 
-คริตตลัเพชร 
-แผ่นเลื่อม 

มีเนื้อผ้าที่เนื้อสัมผัสที่นุ่มและสวม
ใส่สบาย และมีความแข็งที่ไม่มาก
นักเพือ่ให้เสริมทรงสรีระให้ดมูี
ความสง่างามมากขึ้น 

 
 

ลวดลาย 

จะมีการออกแบบโดยการเน้นไปที่
การวางลวดลายเป็นรูปทรงที่
แปลกใหม่โดยการน าสีแฟชั่นและ
พื้นฐานมาออกแบบให้เห็นถึง
ลวดลายได้ชัดเจน 

ลวดลายมีความน่าสนใจและดู
โดนเด่นและน่าสนใจช่วยท าให้
ส่งเสริมรูปร่างของสุภาพสตรีใหดู้
มีความมั่นใจในขณะสวมใส ่

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

ออกงานสังคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ชุดกลางวัน 
เครื่องแต่งกายชุดออกแบบใน
รูปแบบออกงานสังสรรค์( Praty 
wear )  หรือชดุไปงานแบบกึ่ง
ทางการส าหรับกลางวัน 
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สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 1 

     ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

เครื่องแต่งกายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการออกแบบ

คล้ายกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) มีการตัดเย็บ รูปแบบ 

รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่ผู ้วิจัยนั ้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของ

สุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูก

ชัยมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 : ตวัอย่างผลงานที่ 2 

ออกแบบโดย แบรนด์ Peter Pilotto Fall 2019 

ที่มา : www.pinterest.com 
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เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นเป็น

กึ่งทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 

5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟช่ัน 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโน้มของสีแฟชั่นของสากล 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     เป็นเดรสรัดรูปเพื่อให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของสรีระของสุภาพสตรี มีความยาวประมาณพอดีกับพื้น ใช้เนื้อผ้า

ชีฟองมาท าเป็นชุดเพื่อให้ได้สัมผัสถึงความเบาสบายให้การสวมใส่ และมีการตกแต่งลวดลายที่มีความสอดคล้องกับ

แรงบันดาลใจ การใช้คู่สีที่แตกต่างกันและน ามาเรียงให้เกิดความลงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

 

ตารางที่ 4.8 : วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 2 

ออกแบบโดย แบรนด์ Peter Pilotto Fall 2019 

สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 2 

         ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์  เครื่องแต่ง

กายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการออกแบบคล้ายกับการ

น าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ มีการตัดเย็บ รูปแบบ รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่

เกณฑ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 

รูปแบบ 
จะมีแพทเทิรน์ที่ปรับเปลี่ยนไป
จากรูปแบบทางการมีการเน้น
สัดส่วนของสุภาพสตรีมาก มี
กระโปรงที่ยาวประมาณพื้น 

เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
สตรี ที่มีรูปแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดออกงานสังสรรค์ (Party  
wear ) 

ส ี สีแดง,สีส้ม,สีเหลือง,สีม่วงแก่ เป็นสีทีส่อดคล้องกับสีตามต้อง
ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคล 

 
วัสด ุ

-ผ้าชีฟอง 
-แผ่นเลื่อม 

เนื้อผ้ามีความบางเบาจึงท าให้
เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว สามารถ
สวมใส่ได้สบาย ช่วยส่งเสริมสรีระ
ของคุณสุภาพสตรีให้ดูโดดเด่น 

 
ลวดลาย 

ออกแบบลวดลายจากกการ
ออกแบบวางลายของแผ่นเลื่อมให้
เกิดลวดลายที่สวยงาม 

ลวดลายคล้ายกับโครงสร้างของ
หน้าสิงโต โดยการตัดท่อนมาให้
เข้ากับรูปแบบของชุด 

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

ออกงานสังคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ชุดกลางคืนใน
รูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  
(Party Wear)  หรือชุดไปงาน
ออกแบบกึง่ทางการส าหรับ
กลางคืน 
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ผู้วิจัยนั้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของสุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาล ใจมา

จากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูกชัยมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 : ตวัอย่างผลงานที่ 3 

ออกแบบโดย แบรนด์ Mary Katrantzou Fall 2019 

ที่มา : www.pinterest.com 

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นกึ่ง

ทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสด ุและเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 
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3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 

5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟช่ัน 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโนม้ของสีแฟชั่นของสากล 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     มีโครงสร้างเดิมคือเดรสแขนยาวที่มีความยาวประมาณใต้เข่า และมีการเพิ่มระบายน ามาวางให้เกิดลวดลายที่ดู

แปลกตาและทันสมัยมากขึ้น มีการตัดเย็บที่ประณีต มีการใ ช้คู่สีได้อย่างเหมาะสมและยังมีการตกแต่งด้วยขน

นกกระจอกเทศให้ดูมีความโดดเด่นมากขึ้น และช่วยส่งเสริมบุคลิกแก่ผู้สวมใส่ได้อีกด้วย  

ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

เกณฑ ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 

รูปแบบ 
จะมีโครงสร้างการออกแบบที่
แปลก มีความยาวระดับเข่า มี
ลักษณะโครงสร้างที่แปลกตา 

เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
สตรี ที่มีรูปแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดออกงานสังสรรค์ (Party  
wear) 

ส ี สีแดง,สีส้ม,สีเหลือง,สีม่วง,สีด า เป็นสีทีส่อดคล้องกับสีตามต้อง
ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคล 

 
วัสด ุ

-ผ้าชีฟอง 
-ขนนกกระเทศ 

เนื้อผ้ามีความบางเบาจึงท าให้
เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว สามารถ
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ตารางที่ 4.9 : วิเคราะห์ตัวอย่างที ่3 

ออกแบบโดย แบรนด์ Mary Katrantzou Fall 2019 

สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 3 

     ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

เครื่องแต่งกายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการออกแบบ

คล้ายกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) มีการตัดเย็บ รูปแบบ 

รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่ผู ้วิจัยนั ้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของ

สุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูก

ชัยมงคล 

 

 

 

 

-ผ้าเครป สวมใส่ได้สบาย ช่วยส่งเสริมสรีระ
ของคุณสุภาพสตรีให้ดูโดดเด่น 

 
ลวดลาย 

 
ลวดลาย 

การปริ้นบนเนื้อผ้าให้เกิดลวดลาย
และการน าระบายมาวางให้เกิด
เป็นรูปร่างคล้ายกับตัวของสิงโต 
บริเวรล าตัว 

ลวดลายคล้ายกับโครงสร้างของ
หน้าสิงโต โดยการตัดท่อนมาให้
เข้ากับรูปแบบของชุด 

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

 
ออกงานสังคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ชุดกลางคืนใน
รูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  
( Party wear )  หรือชุดไปงาน
ออกแบบกึ่งทางการส าหรับ
กลางคืน 
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ภาพที ่4.4 : ตวัอย่างผลงานที่ 4 

ออกแบบโดย แบรนด์ Attico Fall 2019 

ที่มา : www.pinterest.com 

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นกึ่ง

ทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 
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5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟช่ัน 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโน้มของสีแฟชั่นของสากล 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     เป็นเดรสที่มีความยาวประมาณข้อเท้า มีรูปทรงที่รัดรูปเพื่อให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของสตรีมากขึ้นท าให้ผู้ส่วม

ใส่นั้นได้โชว์สรีระได้อย่างเต็มทีและเหมาะสมในระดับที่พอดี และมีการใส่โทนสีของแผ่นน ามาปั กให้เกิดเป็น

ลวดลายและการเลือกใช้แผ่นเลื่อมใสนั้นปักบริเวณด้านข้าง และใส่โทนที่เข้มตรงบริเวณด้านหน้าและหลัง เพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้สวมใส่นั้นมีความมั่นใจ สามารถน าไปใส่ในงานนิทรรศกาลหรืองานสังสรรค์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

เกณฑ ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 

รูปแบบ 
จะมีโครงสร้างการออกแบบที่ชุด
เดรสรัดรูปยาว  

เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
สตรี ที่มีรูปแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดออกงานสังสรรค์ (Party  
wear) 

ส ี สีฟ้า,สีขาว,สีชมพ,ูสีม่วง,สีน ้าเงิน เป็นสีทีส่อดคลอ้งกับสีตามต้อง
ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคล 

 
 

วัสด ุ

-ผ้าชีฟอง 
-ขนนกกระเทศ 
-แผ่นเลื่อม 

เนื้อผ้ามีความบางเบาจึงท าให้
เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว สามารถ
สวมใส่ได้สบาย ช่วยส่งเสริมสรีระ
ของคุณสุภาพสตรีให้ดูโดดเด่น 

 
 

 การวางลวดลายคล้ายกับ
โครงสร้างของหน้าสิงโต โดยการ
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ตารางที่ 4.10 : วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 4 

ออกแบบโดย แบรนด์ Attico Fall 2019 

สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 4 

     ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสั งสรรค์ (Party wear) 

เครื่องแต่งกายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการออกแบบ

คล้ายกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) มีการตัดเย็บ รูปแบบ 

รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่ผู ้วิจัยนั ้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของ

สุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูก

ชัยมงคล 

 

 

 

 

 

 

ลวดลาย การวางแผ่นเลื่อมให้เกิดส่วนเว้า
โครงของสรีระ ให้ดูมีความโดด
เดน่มากขึ้น 

ตัดท่อนมาให้เข้ากับรูปแบบของ
ชุดและกางวางแผ่นเลื่อมให้เห็น
สัดส่วนของสรีระของสสตรีให้ดูมี
ความสง่าสงามมากขึ้น 

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

 
ออกงานสังคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ชุดกลางคืนใน
รูปแบบของชดุออกงานสังสรรค์  
( Party wear )  หรือชุดไปงาน
ออกแบบกึ่งทางการส าหรับ
กลางคืน 



76 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 : ตวัอย่างผลงานที่ 5 

ออกแบบโดย แบรนด์ Mary Katrantzou Fall 2019 

ที่มา : www.pinterest.com 

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นกึ่ง

ทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 
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5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟช่ัน 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโน้มของสีแฟชั่นของสากล 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     เป็นเดรสยาวที่ไม่มีแขนมีการเพิ่มระบายให้เกิดความแปลกใหม่ต่อชิ้นงานมากขึ้น เนื้อ ผ้าใส่สบายไม่หนักจน

เกิดไปมีการใช้คู่สีได้อย่างลงตัวมีการวางระบายให้เกิดลวดลายขึ้นมาใหม่และการวางในต าแหน่งที่เหมาะสม มีการ

ตัดเย็บที่ประณีต ชุดนี้จะเน้นไปที่เรื่องของการใช้สีแฟชั่นมาออกแบบให้เกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ สามารถสวมใส่ได้ชุด

กลางคืนในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( Party wear )  หรือชุดไปงานออกแบบกึ่งทางการส าหรับกลางคืน 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

เกณฑ ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 

รูปแบบ 
จะมีโครงสร้างการออกแบบที่ชุด
เดรสรัดรูปยาว และจะมี
โครงสร้างการออกแบบที่แปลกตา 

เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
สตรี ที่มีรูปแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดออกงานสังสรรค์ (Party  
wear) 

ส ี สีฟ้า,สีขาว,สีชมพ,ูสีม่วง,สีน ้าเงิน
,สีแดง,สีส้ม,สีม่วงอ่อน, 

เป็นสีทีส่อดคลอ้งกับสีตามต้อง
ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคล 

 
วัสด ุ

 
วัสด ุ

-ผ้าชีฟอง 
-ขนนกกระเทศ 
-แผ่นเลื่อม 
-ผ้าเครป 
-ผ้าแก้ว 

เนื้อผ้ามีความบางเบาจึงท าให้
เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว สามารถ
สวมใส่ได้สบาย ช่วยส่งเสริมสรีระ
ของคุณสุภาพสตรีให้ดูโดดเด่น 
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ตารางที่ 4.11 : วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 5 

ออกแบบโดย แบรนด์ Mary Katrantzou Fall 2019 

สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 5 

     ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

เครื่องแต่งกายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการออกแบบ

คล้ายกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) มีการตัดเย็บ รูปแบบ 

รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่ผู ้วิจัยนั ้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของ

สุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูก

ชัยมงคล 

 

 

 

 

 

 

 
ลวดลาย 

มีการออกแบบวางระบายให้เกิด
ลวดลายที่แปลกตาและดูโดดเด่น
ไม่ซ ้าใคร 

การวางลวดลายคล้ายกับ
โครงสร้างของหน้าสิงโต โดยการ
ตัดท่อมาให้เข้ากับรูปแบบของชุด  

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

ออกงานสังคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ชุดกลางคืนใน
รูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  
( Praty wear )  หรือชุดไปงาน
ออกแบบกึ่งทางการส าหรับ
กลางคืน 
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ภาพที่ 5.6 : ตวัอย่างผลงานที่ 6 

ออกแบบโดย แบรนด์ Valention Fall 2019 

ที่มา : www.pinterest.com 

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นกึ่ง

ทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 
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4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 

5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟช่ัน 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโน้มของสีแฟชั่นของสากล 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     เป็นเดรสยาวที่มีความยาวประมาณเข่ามีรูปทรงไม่ค่อยรัดมากเพื่อความสะดวกสบายในการสวมใส่ของ

ผู้บริโภค มีการปักลายดอกไม้เพื่อให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นและการน าขนนกกระจอกเทศมาจัดวางให้เกิด

ลวดลายที่ดูแปลกตาและยังมีการตัดเย็บที่ประณีตเป็นอย่างมากเพราะใช้เนื้อผ้าที่เบาสบายท ามาจากผ้าออแกนดี้มี

การวางลวดลายได้อย่างเหมาะสม 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

เกณฑ ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 

รูปแบบ 
จะมีโครงสร้างการออกแบบที่ชุด
เดรสทรงยาวระดับเข่า และจะมี
โครงสร้างการออกแบบที่แปลกตา 
ไม่รัดรูปมาก 

เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
สตรี ที่มีรูปแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดออกงานสังสรรค์ (Party  
wear) 

ส ี สีฟ้า,สีขาว,สีชมพ,ูสีม่วง,สีน ้าเงิน
,สีแดง,สีส้ม,สีม่วงอ่อน, 

เป็นสีทีส่อดคลอ้งกับสีตามต้อง
ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคล 

 
วัสด ุ

 

-ผ้าชีฟอง 
-ขนนกกระเทศ 
 

เนื้อผ้ามีความบางเบาจึงท าให้
เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว สามารถ
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ตารางที ่4.12 : วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 6 

ออกแบบโดย แบรนด์ Valention Fall 2019 

สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 6 

     ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

เครื่องแต่งกายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการออกแบบ

คล้ายกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) มีการตัดเย็บ รูปแบบ 

รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่ผู ้วิจัยนั ้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของ

สุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูก

ชัยมงคล 

 

 

 

 

วัสด ุ สวมใส่ได้สบาย ช่วยส่งเสริมสรีระ
ของคุณสุภาพสตรีให้ดูโดดเด่น 

 
 

ลวดลาย 

มีการออกแบบวางขน
นกกระจอกเทศให้เกิดลวดลาย
ตามที่ได้ออกแบบไว้และมีการ
เพิ่มลวดลายจากการปักคริสตลั
เพื่อเพิ่มความสวยงามมากขึ้น 

การวางลวดลายคล้ายกับ
โครงสร้างของหน้าสิงโต โดยการ
ตัดท่อนมาให้เข้ากับรูปแบบของ
ชุด  

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

ออกงานสังคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ชุดกลางคืนใน
รูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  
( Party wear )  หรือชุดไปงาน
ออกแบบกึ่งทางการส าหรับ
กลางคืน 
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ภาพที่ 4.7 : ตวัอย่างผลงานที่ 7 

ออกแบบโดย แบรนด์ Armani Prive Fall 2019 

ที่มา : www.pinterest.com 

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นกึ่ง

ทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 
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4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 

5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุ ดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟช่ัน 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโนม้ของสีแฟชั่นของสากล 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     เป็นเดรสที่มีความยาวประมาณข้อเท้ารูปทรงค่อยข่างที่จะรัดรูปเพื่อให้เห็นสรีระของสุภาพสตรีได้อย่าง

เหมาะสมมีการตัดวางแพทเทิร์นบริเวณคอที่ต่างออกไปจากเดิม มีการตัดเย็บได้อย่างพิถีพิถันในการตัดเย็บมีการ

เลือกใช้คู่สีที่มีการสลับวางนั้นดูมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีการผสมผสานได้อย่างลงตัวและสามารถใส่ได้ใน

บ้างโอกาสขึ้นอยู่แก่ผู้สวมใส่จะเลือกในงานประเภทใด 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

เกณฑ ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 
 

รูปแบบ 

จะมีโครงสร้างการออกแบบที่ชุด
เดรสทรงยาวระดับข้อเท้า และจะ
มีโครงสร้างที่รัดรูปเพ่ือเน้นสรีระ
ของสุภาพสตรีให้ดูมีความมั่นใจ
ให้การสวมใส ่

เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
สตรี ที่มีรูปแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดออกงานสังสรรค์ (Party  
wear) 

ส ี สีขาว,สีน ้าเงิน,สีแดง เป็นสีทีส่อดคลอ้งกับสีตามต้อง
ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคล 

วัสด ุ
 

-ผ้าเครป 
 

เนื้อผ้ามีความบางเบาจึงท าให้
เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว สามารถ
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ตารางที่ 4.13 : วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 7 

ออกแบบโดย แบรนด์ Armani Prive Fall 2019 

สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 7 

     ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party party) 

เครื่องแต่งกายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการออกแบบ

คล้ายกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party party) มีการตัดเย็บ รูปแบบ 

รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่ผู ้วิจัยนั ้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของ

สุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูก

ชัยมงคล 

 

 

 

 

 

 

วัสด ุ สวมใส่ได้สบาย ช่วยส่งเสริมสรีระ
ของคุณสุภาพสตรีให้ดูโดดเด่น 

ลวดลาย - - 
 
 

โอกาสในการใช้สอย 

ออกงานสงัคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ชุดกลางคืนใน
รูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  
( Praty wear )  หรือชุดไปงาน
ออกแบบกึ่งทางการส าหรับ
กลางคืน 
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ภาพที่ 4.8 : ตวัอย่างผลงานที่ 8 

ออกแบบโดย แบรนด์ Dior Fall 2019 

ที่มา : www.pinterest.com 

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นกึ่ง

ทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 
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5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟชั่น 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโนม้ของสีแฟชั่นของสากล 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     เป็นเดรสสั้นที่มีความยาวประมาณต้นขา การน าวัสดุแผ่นเลื่อมมาปักให้เกิดเป็นลวดลลายได้อย่างลงตัวและ

สวยงามและมีการเลือกสรรการใช้คู ่สีได้อย่างเหมาะสมมีการเพิ่มระบายบริเวณแขนทั้งสองข้างมีลักษณะที่

เฉพาะตัวไม่ซ ้าใคร และมีการตัดเย็บได้อย่างประณีต สามารถใส่ออกงานสังสรรค์และใช้ในชีวติประจ าวันได้อีกด้วย 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

เกณฑ ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 
 

รูปแบบ 

จะมีโครงสร้างการออกแบบที่ชุด
เดรสทรงยาวระดับต้นขา และจะ
มีโครงสร้างที่ไม่รัดรูป เพื่อความ
สบายต่อการสวมใส่ของ
สุภาพสตร ี

เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
สตร ีที่มีรูปแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดออกงานสังสรรค์ (Party  
wear) 

ส ี สีขาว,สีม่วง,สีแดง,สีด า,สีเขียว,สี
ส้ม,สีเทา 

เป็นสีทีส่อดคลอ้งกับสีตามต้อง
ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคล 

 
วัสด ุ

 
วัสด ุ

-ผ้าเครป 
-ผ้าชีฟอง 
-แผ่นเลื่อม 
 

เนื้อผ้ามีความบางเบาจึงท าให้
เคลื่อนตัวไดค้ล่องแคล่ว สามารถ
สวมใส่ได้สบาย ช่วยส่งเสริมสรีระ
ของคุณสุภาพสตรีให้ดูโดดเด่น 

 
ลวดลาย 

การน าแผ่นเสื่อมมาวางและปักให้
เป็นลวดลายตามที่ได้ออกแบบไว้ 

การวางลวดลายคล้ายกับ
โครงสร้างของหน้าสิงโต โดยการ
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ตารางที่ 4.14 : วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 8 

ออกแบบโดย แบรนด์ Dior Fall 2019 

สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 8 

     ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

เครื่องแต่งกายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการออกแบบ

คล้ายกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) มีการตัดเย็บ รูปแบบ 

รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่ผู ้วิจัยนั ้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของ

สุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูก

ชัยมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดท่อนมาให้เข้ากับรูปแบบของ
ชุด  

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

ออกงานสังคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ในงานชุดออก
งานสังสรรค์ ( Praty wear ) หรือ 
ชุดไปงานแบบทางการ 
ในเหมาะสมกบัตัวบุคคลแล้วจะ
เลือกสวมใส ่
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ภาพที่ 4.9 : ตวัอย่างผลงานที่ 9 

ออกแบบโดย แบรนด์ Marc Jacobs Fall 2019 

ที่มา : www.pinterest.com 

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นกึ่ง

ทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิง โต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 

5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใชไ้ด้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 
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6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟช่ัน 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโน้มของสีแฟชั่นของสากล 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     เป็นเดรสที่มีความยาวประมาณใต้เข่ามีการตัดต่อผ้าให้เป็นชั้น ๆ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ มีรูปทรงที่ไม่ค่อย

รัดรูปสักเท่าไรมีความสบายในการสวมใส่มีการน าขนนกกระจอกเทศ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่เครื่องแต่งกายนี้

ได้อย่างเหมาะสม มีการเย็บที่พิถีพิถันในการเย็บให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมีการใส่คู่สีเหลืองกับสีชมูให้ดู

แตกต่างแต่มีความลงตัวในการตัดเย็บการวางต าแหน่งต่าง ๆ สามารถใส่ออกงานสังสสรค์ หรืองานเยี่ยมชม

นิทรรศการต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

เกณฑ ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 
 

รูปแบบ 

จะมีโครงสร้างการออกแบบที่ชุด
เดรสทรงยาวระดับเข่า มีการตัด
วางระบายเรียงเป็นชั้น ๆ ลงมา 
และจะมีโครงสร้างที่ไม่รัดรปู เพื่อ
ความสบายต่อการสวมใส่ของ
สุภาพสตร ี

เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
สตรี ที่มีรูปแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดออกงานสังสรรค์ (Party  
wear ) 

ส ี สีเหลือง,สีชมพ ู เป็นสีทีส่อดคลอ้งกับสีตามต้อง
ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคล 

 
วัสด ุ

 
วัสด ุ

-ผ้าเครป 
-ผ้าชีฟอง 
-ขนนกกระจอกเทศ 
 

เนื้อผ้ามีความบางเบาจึงท าให้
เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว สามารถ
สวมใส่ได้สบาย ช่วยส่งเสริมสรีระ
ของคุณสุภาพสตรีให้ดูโดดเด่น 

ลวดลาย - - 
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ตารางที่ 4.15 : วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 9 

ออกแบบโดย แบรนด์ Marc Jacobs Fall 2019 

สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 9 

     ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

เครื่องแต่งกายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการออกแบบ

คล้ายกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) มีการตัดเย็บ รูปแบบ 

รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่ผู ้วิจัยนั ้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของ

สุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูก

ชัยมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

ออกงานสังคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ในงานชุดออก
งานสังสรรค์ ( Praty wear ) หรือ 
ชุดไปงานแบบกึ่งทางการ 
ในเหมาะสมกบัตัวบุคคลแล้วจะ
เลือกสวมใส ่



91 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 : ตัวอยา่งผลงานที่ 10 

ออกแบบโดยแบรนด์ Balmain's Fall 2018 

ที่มา : www.pinterest.com 

เกณฑ์กำรคัดเลือกตัวอย่ำงผลงำน 

1. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในรูปแบบของชุดออกงานเป็นกึ่ง

ทางการ ให้แก่กลุ่มคนในวัยท างานตอนต้น ที่มีช่วงอายุ 25 – 35 ปี 

2.เป็นรูปการออกแบบโครงสร้างของเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) หรือ การ

สร้างแพทเทิร์นจะเน้นไปในด้านการใช้วัสดุ และเทคนิค ที่ให้สื่อ ถึงวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และน าสิงโต 9 สี 9 

มงคล น ามาออกแบบให้อยู่ในชุดไปงานแบบกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 

3.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายของสตรีที่เหมาะสมกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การน าสิงโต 9 สี 9 มงคล

มาท าให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด 

4. เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล 

ของทางคณะลูกชัยมงคล น าการแต่งกายของสิงโต น ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปชุดออกงานสังสรรค์(Party wear) 
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5.เป็นรูปการน าวัสดุและโครงสร้างของสิงโต กับวัสดุที่ได้ใช้ในการท าตัวของสิงโต ได้มาปรับเปลี่ยนให้มาอยู่ใน

รูปแบบของเทคนิคที่สามารถใส่ใช้ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

6.เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสตรีที่มีการใช้ชีวิตชอบในการแต่งตัว ในแนวรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ 

(Party wear) ที่มีการน าวัฒนธรรมต่าง ๆ ลงบนเครื่องแต่งกายในชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) 

และมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ตามกระแฟช่ัน 

7. การน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล 9 สี น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย และ ให้สอดคล้อง

กับการน ามาท าเป็นชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) และสอดล้องกับแนวโน้มของสีแฟชั่นของสากล 

รูปแบบทำงกำยภำพ 

     เป็นเดรสสั้นมีที่ความยาวประมาณต้นขา ในชุดนี้จะมุ่งเน้นในการวางคู่สีได้อย่างลงตัวและเหมาะสมการเลือก

ใส่สีนั้นได้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจ มีการตัดเย็บที่ประณีต และมีการตัดต่อเนื้อผ้าที่มีความแตกต่างกันน ามาเย็บ

โดยการวางต าแหน่งได้อย่างเหมาะสมให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามที่เนื้อผ้าที่สวมใส่ได้ง่ายและสบาย สามารถใส่ได้

ในชีวิตประจ าวันหรือสวมใส่ในงานนิทรรศกาลต่าง ๆ และแต่บ้างโอกาสของผู้สวมใส่ 

ตำรำงกำรวิเครำะห์ตัวอยำ่งผลงำน 

เกณฑ ์ ลักษณะทางกายภาพ การวิเคราะห์ตัวอย่างผลงาน 
 
 

รูปแบบ 

จะมีโครงสร้างการออกแบบที่ชุด
เดรสทรงยาวระดับต้นขา และจะ
มีโครงสร้างที่รัดรูป เพื่อความเน้น
ส่วนเว้าและส่วนโค้งของสรีระ
สุภาพสตร ี

เป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายส าหรับ
สตรี ที่มีรูปแบบเครื่องแต่งกายใน
ชุดออกงานสังสรรค์ (Party  
wear) 

ส ี สีเขียวนีออน,สีชมพูนีออน,สีน ้า
เงนิ,สีด า, 

เป็นสีทีส่อดคลอ้งกับสีตามต้อง
ของการเชิดสิงโต 9 ส ี9 มงคล 

วัสด ุ
 

วัสด ุ

-ผ้าเครป 
-ผ้าชีฟอง 
 

เนื้อผ้ามีความบางเบาจึงท าให้
เคลื่อนตัวได้คล่องแคล่ว สามารถ
สวมใส่ได้สบาย ช่วยส่งเสริมสรีระ
ของคุณสุภาพสตรีให้ดูโดดเด่น 
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ตารางที่ 4.16 : วิเคราะห์ตัวอย่างที่ 10 

ออกแบบโดยแบรนด์ Balmain's Fall 2018 

สรุปภำพตัวอย่ำงที่ 10 

ตารางการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องแต่งกายที่อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party 

wear) เครื่องแต่งกายและโครงสร้างตรงกับเกณฑ์การเลือกผลงาน คือ รูปแบบชุดนั้นมีการสอดคล้องกับการ

ออกแบบคล้ายกับการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) มีการตัดเย็บ 

รูปแบบ รูปทรง และสีสัน ตรงตามที่ผู้วิจัยนั้นต้องการและสามารถน ามาต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งกายของ

สุภาพสตรีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะลูก

ชัยมงคล 

สรุปบทที่ 4  

จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลและได้น ามาท าการวิเคราะห์ในเรื่องข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีความเหมาะสมกับ

เครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยได้ออกแบบได้ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการตลาดโดยการใช้หลัก 4P และ การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis ได้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านตัวผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาด และใน

 
 
 

ลวดลาย 

การน าผ้ามีลักษณะหรือสีที่
แตกต่างกัน น ามาจัดเรียงใหม่ให้
เกิดเป็นลวดลายที่มีความแปลก
ใหม่และทันสมัยมากขึ้นช่วยเสริม
บุคคลิกภาพใหแ้ก่ผู้สวมใส่ 

การวางลวดลายคล้ายกับ
โครงสร้างของหน้าสิงโต โดยการ
ตัดท่อมาให้เข้ากับรูปแบบของชุด
และยังช่วยท าให้ผู้ส่วมใสม่ีความ
มั่นใจและยังช่วยเสรมิ
บุคคลิกภาพใหแ้ก่ผู้สวมใส่ไดอ้ีก
ด้วย 

 
 

โอกาสในการใช้สอย 

ออกงานสังคมหรืองานสังสรรค์
ต่าง ๆ 

สามารถสวมใส่ได้ในงานชุดออก
งานสังสรรค ์( Party wear ) หรือ 
ชุดไปงานแบบกึ่งทางการ 
ในเหมาะสมกบัตัวบุคคลแล้วจะ
เลือกสวมใส ่
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ด้านการจัดการจ าหน่ายสินค้าในแต่ละสถานที่ ท าอย่างไรถึงจะสามารถให้สิ่งค้าของเราเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ การน าเสนอในการคัดเลือกเกณฑ์ผลงงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องวิจัย

การออกแบบจากแรงบันดาลใจวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล จากคณะสิงโตลูกชัยมงคล

น ามาต่อยอดหรือประยุกต์ให้เข้ากันได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ในการเลือกผลงานในแต่ละแบรนด์ที่ได้น ามา

ยกตัวอย่างผลงานต้องมีความสอดคล้องต่อแรงบันดาลใจที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้อยู่ในรูปแบบที่มีความทันสมัย การน า

คู่สีมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและเหมาะสม การท าโครงสร้างที่มีความแปลกใหม่มากขึ้น มาอยู่ในรูปแบบของ

ชุดออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรวิจยั 

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์หาแนวทางใหม่ในการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดออก

งานสังสรรค์ ( PARTY WEAR ) มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยได้รับแรงบันดาลใจ

จากวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล จากคณะสิงโตทองลูกชัยมงคล เพื่อสามารถน าผลวิจัย

ไปเป็นทางเลือกใหม่ในการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์  ( PARTY WEAR ) ส าหรับ

สุภาพสตรี โดยในการออกแบบได้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องของรูปแบบของโครงสร้างของสิงโตร่างกายสิงโต 

และสี 9 สี และเครื่องแต่งกายคนเชิดสิงโต เพื่อที่จะน ามาใช้ในการต่อยอดพัฒนาให้เกิดรูปแบบของเครื่องแต่งกาย

รูปแบบชุดออกงานสังสรรค์  ( PARTY WEAR ) ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีความชอบที่เฉพาะตัวในการชอบแต่งตัว

แนวชุดออกงานสังสรรค์  ( PARTY WEAR ) ที่มีการผสมวัฒนธรรมลงในเครื่องแต่งกาย ชอบแต่งตัวตามกระแส

แฟชั่น ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาและวิเคราะห์และทดลองเทคนิคใหม่ที่ได้มีการ ตีความจาก โครงร่างและ

รูปร่างของตัวสิงโต วัสดุที่ท าสิงโต สีที่น ามาท าตัวสิงโต เพื่อให้ได้เทคนิคใหม่ที่มีความแปลกตาน่าสนใจท าให้เสื้อผ้า

มีจุดเด่นได้ และน ามาพัฒนาต่อยอดให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  ( PARTY WEAR )ได้อย่างเหมาะสม  

จากการที่ได้ศึกษาเรื่องราวของแรงบันดาลใจวัฒนธรรมการเชิดสิงโตเป็นความเชื่อของกลุ่มคนชาวจีนใน

สมัยโบราณและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล จากทางคณะสิงโตทองลูกชัยมงคล ผู้วิจัยจึงน าสิงโต 9 สี 9 มงคล มา

น าเป็นแรงบันดาลใจในการน าสีของสิงโตทั้ง 9 สี มาเป็นแรงบันดาลใจให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( 

PARTY WEAR ) ผู้วิจัยได้มีความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลได้น ามา

เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ส าหรับรูปแบบของชุดออกงานสังส รรค์ ( PARTY WEAR )

สุภาพสตรีให้กับกลุ่มที่ชอบการแต่งกายที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการออกแบบที่มีความแปลก

ใหม่ ในเรื่องของรูปแบบชุด และรายละเอียด การตกแต่ง การท าเทคนิคที่มีความสอดคล้องกับตัวผลงาน โทนสี 

และโครงสร้างที่ดูโดดเด่นมีความแปลกตา 

งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรี ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมลงใน

เครื่องแต่งกายแรงบันดาลใจจาก วัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล โดยผู้วิจัยได้เลือก

วัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ โดดเด่นเฉพาะตัว มี

โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ และรูปแบบที่แปลกตาและมีความสวยงามในตนเอง โดยผู้วิจัยต้องการพัฒนาเครื่อง

แต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( PARTY WEAR ) ส าหรับสุภาพสตรีให้มีความแปลกใหม่ และมีความ
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โดดเด่นและทันสมัย สามารถใส่ได้จริง โดยใช้รูปแบบของเครื่องแต่งกายของคนเชิดสิงโตมาปรับใช้กับเครื่องแต่ง

กายของชุดออกงานสังสรรค์ ( PARTY WEAR )และใช้การตกแต่งรายละเอียดลงบนเครื่องแต่งกายที่ได้เครื่องแต่ง

กายที่ได้ตีความมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและโครงสร้างสิงโตและวัสดุเทคนิคที่ท าสิงโตและเนื้อผ้าที่น ามาต่อ

ยอดให้สามารถใส่ได้จริงให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( PARTY WEAR ) ถ่ายทอดงานอารมณ์และกลิ่น

อายของวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และโครงสร้างของสิงโต รูปทรงรูปร่างและสีของสิงโต 9 สี ลงในเครื่องแต่ง

กายส าหรับสุภาพสตรี ได้อย่างลงตัวและเหมาะสม มีความเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

5.1 แรงบันดำลใจ วัฒนธรรมกำรเชิดสิงโต 

ภาพที่ 5.1 : แรงบันดาลใจ : วัฒนธรรมการเชิดสิงโต 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

วัฒนธรรมการเชิดสิงโตเป็นความเชื่อของกลุ่มคนชาวจีนในสมัยโบราณ เชื่อกันว่าสิงโตถือเป็นสัญลักษณ์

ของพลังอ านาจ ความกล้าหาญ และความจงรักภักดี และการเชิดสิงโตเป็นวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ดีศักดิ์สิทธิ์

ของจีน เป็นลักษณ์แสดงถึงความเป็นมงคลสมปรารถนาแสดงถึงการฝากความหวังของชาวบ้านที่ต้องการขจัด
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เภทภัยอัปมงคล เพื่อน าพาสิริมงคลมาให้แก่ชาวบ้าน แรงบันดาลใจนี้จึงน่าสนใจที่จะน ามาต่อยอดในการออกแบบ

สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( PARTY WEAR ) เพราะ เพื่อน าเรื่องราวความเชื่อ

หรือวัฒนธรรมและโครงสร้างของสิงโตมาออกแบบให้อยู่บนเพ่ือแต่งกายได้อย่างสมบูรณ์แบบ   

5.2 แรงบันดำลใจ สิงโตทอง ลูกชัยมงคล 

 

ภาพที ่5.2 : แรงบันดาลใจ : สิงโตทอง ลูกชัยมงคล 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

คุณเป้-จิรพัฒน์ วิลัยพงษ์ หัวหน้าคณะสิงโต มังกรทอง ลูกชัยมงคล โดยลูกชัยมงคลถือได้ว่าเป็นหนึ่งใน

คณะเก่าแก่ที่อยู่คู่กับตลาดพลูมากว่า 40 ปี โดยมีรุ่นพ่อซึ่งเป็นลูกศิษย์ศาลเจ้าพ่อพระเพลิงเป็นคนสืบทอด คุณเป้

ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคณะการเชิดสิงโตของไทยที่มีชื่อเสียงเขารับแสดงได้ทั่ วโลก คุณเป้มีลักษณะที่แตกต่างจากคณะ

สิงโตอื่น เพราะเขาได้คิดค้นสิงโตมีให้เลือกถึง 9 สี เป็นสิงโต 9 สี 9 มงคล และหัวมังกรทองค าก็ท าจากทองค าหนัก

ประมาณ 4 บาท รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ด้วยมังกรตัวยาวที่สุดในไทย 149 เมตร มังกรที่ยาวที่สุดในประเทศ ผู้วิจัย
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เห็นความเมีเอกลักษณ์ของการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล จึงน าสิงโต 9 สี 9 มงคล มาน าเป็นแรงบันดาลใจในการน าสี

ของสิงโตทั้ง 9 สี มาออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์( PARTY WEAR )  

5.3 CONCEPT 

      งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรี ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมลงใน

เครื่องแต่งกายแรงบันดาลใจจาก วัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล โดยผู้วิจัยได้เลือก

วัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคลเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่โดดเด่นพาะตัว มี

โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ และรูปแบบที่แปลกตาและมีความสวยงามในตนเอง โดยผู้วิจัยต้องการพัฒนาเครื่อง

แต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( PRATY WEAR ) ส าหรับสุภาพสตรีให้มีความแปลกใหม่ และมีความ

โดดเด่นและทันสมัย สามารถใส่ได้จริง โดยใช้รูปแบบของเครื่องแต่งกายของคนเชิดสิงโตมาปรับใช้กับเครื่องแต่ง

กายของชุดออกงานสังสรรค์ ( PARTY WEAR ) และใช้การตกแต่งรายละเอียดลงบนเครื่องแต่งกายที่ได้เครื่องแต่ง

กายที่ได้ตีความมาจากวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและโครงสร้างสิงโตและวัสดุเทคนิคที่ท าสิงโตและเนื้อผ้าที่น ามาต่อ

ยอดให้สามารถใส่ได้จริงให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( PARTY WEAR ) ถ่ายทอดงานอารมณ์และกลิ่น

อายของวัฒนธรรมของการเชิดสิงโต และโครงสร้างของสิงโต รูปทรงรูปร่างและสีของสิงโต 9 สี ลงในเครื่องแต่ง

กายส าหรับสุภาพสตรี ได้อย่างลงตัวและเหมาะสม มีความเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 : CONCEPT 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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5.4 โครงร่ำงเงำ ( SILHOUETTE ) 

       จากโครงร่างทั้งหมดในภาพได้วิเคราะห์เลือกตามความเหมาะสม และมีความน่าสนใจของข้อมูลที่ได้ศึกษา 

จากโครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ ซึ่งโครงสร้างทั้งหมดนั้นมีความสอดคล้องที่ได้มาจากโครงสร้าง

ของสิงโต มีกลิ่นอายวัฒนธรรมของการเชิดสิงโตและสีที่มีความโดดเด่นของคู่สีและโครงสร้างร่างเราที่ได้จาก 

Runway Support ลักษณะโครงสร้างร่างเงาส่วนใหญ่ จะเป็นชุดเดรสสั้นที่ สามารถสวมใส่ออกงานได้ มีความโดด

เด่นไม่ซ ้าใครมีความเรียบหรู่และมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ลงตัว จะมีแพทเทิรน์ที่ปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบทางการ

มีการเน้นสัดส่วนของสุภาพสตรีและจะมีโครงสร้างการออกแบบที่แปลก ลักษณะโครงสร้างที่แปลกตา ซึ่ง

โครงสร้างร่างทั้งหมดมีความสอดคล้องต่อแรงบันดาลใจและมีความเหมาะสมในการที่จะน าไปต่อยอดในการออก

แบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( PARTY WEAR ) 

ภาพที ่5.4 : โครงร่างเงา ( SILHOUETTE ) 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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โครงร่ำงเงำจำก Runway Support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ROMANCE WAS BORN Fall 2019 
     เป็นรูปทรงเดรสสั้นที่มีความยาวประมาณระดับเหนือเข่า ไม่ค่อยรัดรูปเพราะ
เพื ่อความสะดวกสบายในการสวมใส่เคร ื ่อ งแต่งกาย ม ีการตกแต่งด ้วยขน
นกกระจอกเทศที่ท าให้ดูมีความทันสมัยมากขึ ้น และการจัดลวดลายได้อย่าง
สวยงาม มีการปักคริสตัสและการปักขนนกกระเทศเพื่อให้เกิดมิติได้มาขึ้น มีการตัด
เย็บอย่างพิถีพิถัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Peter Pilotto Fall 2019 
     มีแขนเสื้อข้างเดียวที่มีการออกแบบที่แปลกใหม่และมีความทันสมัยมากขึ้น เป็น
เดรสรัดรูปเพื่อให้เห็นส่วมเว้าส่วนโค้งของสรีระของสุภาพสตรี มีความยาวประมาณ
พอดีกับพื้น ใช้เนื้อผ้าชีฟองมาท าเป็นชุดเพื่อให้ได้สัมผัสถึงความเบาสบายให้การ
สวมใส่ และมีการตกแต่งลวดลายที่มีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจ การใช้คู่สีที่
แตกต่างกันและน ามาเรียงให้เกิดความลงตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 Mary Katrantzou Fall 2019 
     มีโครงสร้างเดิม คือ เดรสแขนยาวที่มีความยาวประมาณใต้เข่า และ 
มีการเพิ่มระบาย น ามาวางให้เกิดลวดลายที่ดูแปลกตาและทันสมัยมากขึ้น มีการตัด
เย ็บท ี ่ประณีต ม ีการใช ่คู่ส ี ได ้อย ่างเหมาะสมและยังม ีการตกแต่งด ้วยขน
นกกระจอกเทศให้ดูมีความโดดเด่นมากขึ้น และช่วยส่งเสริมบุคลิกแก่ผู้สวมใส่ได้อีก
ด้วย 
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 Attico Fall 2019 
    เป็นเดรสที่มีความยาวประมาณข้อเท้า มีรูปทรงที่รัดรูปเพื่อให้เห็นส่วนเว้าส่วน
โค้งของสตรีมากขึ้นท าให้ผู้ส่วมใส่นั้นได้โชว์สรีระได้อย่างเต็มทีและเหมาะสมใน
ระดับที่พอดี และมีการใส่โทนสีของแผ่นน ามาปักให้เกิดเป็นลวดลายและการเลือก
ใช่แผ่นเลื่อมใสนั้นปักบริเวณด้านข้าง และใส่โทนที่เข้มตรงบริเวณด้านหน้าและหลัง 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สวมใส่นั้นมีความมั่นใจ สามารถน าไปใส่ในงานนิทรรศกาลหรืองาน
สังสรรค์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mary Katrantzou Fall 2019 
     เป็นเดรสยาวที่ไม่มีแขนมีการเพิ่มระบายให้เกิดความแปลกใหม่ต่อชิ้นงานมาก
ขึ้น เนื้อผ้าใส่สบายไม่หนักจนเกิดไปมีการใช่คู่สีได้อย่างลงตัวมีการวางระบายให้เกิด
ลวดลายขึ้นมาใหม่และการวางในต าแหน่งที่เหมาะสม มีการตัดเย็บที่ประณีต ชุดนี้
จะเน้นไปที่เรื่องของการใช้สีแฟชั่นมาออกแบบให้เกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ สามารถสวม
ใส่ได้ชุดกลางคืนในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( Praty wear )  หรือชุดไปงาน
ออกแบบกึ่งทางการส าหรับกลางคืน 

 Valentino Fall 2019 
เป็นเดรสยาวที ่ม ีความยาวประมาณเข่ามีร ูปทรงไม่ค ่อยรัดมาก เพื ่อความ
สะดวกสบายในการสวมใส่ของผู ้บริโภค มีการปักลายดอกไม้เพื ่อให้ดูมีความ
น่าสนใจมากขึ้นและการน าขนนกกระจอกเทศมาจัดวางให้เกิดลวดลายที่ดูแปลกตา
และยังมีการตัดเย็บที่ประณีตเป็ยอย่างมากเพราะใช้เนื้อผ้าที่เบาสบายท ามาจากผ้า
ออแกนด้ีมีการวางลวดลายได้อย่างเหมาะสม 
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Armani Prive Fall 2019 
     เป็นเดรสที่มีความยาวประมาณข้อเท้ารูปทรงค่อยข่างที่จะรัดรูปเพื่อให้เห็น
สรีระของสุภาพสตรีได้อย่างเหมาะสมมีการตัดวางแพทเทิรน์บริเวณคอที่ต่างออกไป
จากเดิม มีการตัดเย็บได้อย่างพิถีพิถันในการตัดเย็บมีการเลือกใช่คู่สีที่มีการสลับวาง
นั้นดูมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมีการผสมผสานได้อย่างลงตัวและสามารถใส่ได้
ในบ้างโอกาสขึ้นอยู่แก่ผู้สวมใส่จะเลือกในงานประเภทใด 
 
 

  
 
Dior Fall 2019 
     เป็นเดรสสั้นที่มีความยาวประมาณต้นขา การน าวัสดุแผ่นเลื่อมมาปักให้เกิดเป็น
ลวดลลายได้อย่างลงตัวและสวยงามและมีการเลือกสรรการใช้คู่สีได้อย่างเหมาะสม
มีการเพิ่มระบายบริเวณแขนทั้งสองข้างมีลักษณะที่เฉพาะตัวไม่ซ ้าใคร และมีการตัด
เย็บได้อย่างประณีต สามารถใส่ออกงานสังสรรค์และใช่ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Marc Jacobs Fall 2019 
     เป็นเดรสที่มีความยาวประมาณใต้เข่ามีการตัดต่อผ้าให้เป็นชั้น ๆ เพื่อให้เกิด
ความแปลกใหม่ มีรูปทรงที่ไม่ค่อยรัดรูปสักเท่าไรมีความสบายในการสวมใส่มีการ
น าขนนกกระจอกเทศ เพื ่อเพิ ่มความน่าสนใจให้แก่เครื ่องแต่งกายนี ้ได้อย่ าง
เหมาะสม มีการเย็บที่พิถีพิถันในการเย็บให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมีการใส่คู่สี
เหลืองกับสีชมพูให้ดูแตกต่างแต่มีความลงตัวในการตัดเย็บการวางต าแหน่งต่าง ๆ 
สามารถใส่ออกงานสังสสรค์ หรืองานเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ ได้อีกด้วย  
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Balmain's Fall 2018 
     เป็นเดรสสั้นมีที่ความยาวประมาณต้นขา ในชุดนีจ้ะมุ่งเน้นในการวางคู่สีได้อย่าง
ลงตัวและเหมาะสมการเลือกใส่สีนั้นได้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจ มีการตัดเย็บที่
ประณีต และมีการตัดต่อเนื้อผ้าที่มีความแตกต่างกันน ามาเย็บโดยการวางต าแหน่ง
ได้อย่างเหมาะสมให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามที่เนื้อผ้าที่สวมใส่ได้ง่ายและสบาย 
สามารถใส่ได้ในชีวิตประจ าวันหรือสวมใส่ในงานนิทรรศกาลต่าง ๆ และแต่บ้าง
โอกาสของผู้สวมใส่ 

ตารางที่ 5.1 : โครงร่างเงาจาก Runway Support 

5.5 สีสัน ( Color Way ) 

จากการศึกษาผลลงานจากการน าสิงโต 9 สี 9 มงคลจากทางคณะสิงโตทองลูกชัยมงคลได้ดึงสีมีที่ถูกใช้

มากที่สุดออกมารวมถึงมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น และยังได้น าสีของแนวโน้มแฟชั่น ( Trend ) 

Micro Trend : Rainbow Stripes Autumn Winter 2019/2020 ที่มีโทนที่ต่างสีคล้ายกับสีรุ้งที่มีความสอดคล้อง

กันแรงบันดาลใจของเครื่องแต่งกายที่ผู้ออกแบบวิจัยได้ก าหนดไว้ และจึงน ามาสรุปสีที่ให้สอดคล้องกับเครื่องแต่ง

กายชุดออกงานสังสรรค์ ล าลองกึ่งทางการส าหรับสุภาพสตรี  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.5 : สีสัน ( Color Way ) 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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5.6 กำรตีควำมเทคนิคจำกแรงบันดำลใจ  

  กระบวนการในการท าเทคนิคต่าง ๆ ในการน ามาท าเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรี ผู้วิจัย จึงได้ตีความ

เทคนิค แต่ละเทคนิคมา จากเรื่องราวของวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และโครงสร้างของสิงโต  การตีความจาก

โครงสร้างร่างเงาของแรงบันดาลใจ มีการวิเคราะห์โครงร่างเงาของรูปแบบของโครงสร้างสิงโต เครื่องแต่งกายของ

คนเชิดสิงโต วัสดุอุปกรณ์ที่ท าให้เกิดมาเป็นสิงโต เพื่อที่จะสามารถน ามาใช้ในการออกแบบลายละเอียดในการ

ตกแต่งหรือการก่อให้เกิดเทคนิคที่สามารถสวมใส่ได้จริง และที่ความเป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่น ความแปลก

ตาทันสมัยมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.6 : การตคีวามเทคนิคจากแรงบันดาลใจ 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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ภาพที่ 5.7 : การตีความเทคนิคจากแรงบันดาลใจ 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน ์
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5.7 เทคนิค ( TECHNIQUE ) 

จากการที่ได้ศึกษาเรื่องราวและลายละเอียด การตกแต่งและโครงร่างเงา และการที่ ได้ท างานทดลองท า

จริงกับเทคนิคที่ได้ตีความมาจาก โครงสร้างของสิงโต และการใช้สีที่ได้จากสีของสิงโต 9 สี ที่สรุปได้ว่า ลาย

ละเอียดการตกแต่งแต่ง ส่วนใหญ่จะได้มาจากการตีความจากแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นเน้นเทคนิคที่แสดงถึงแรง

บันดาลใจ เทคนิคที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมการเชิดสิงโตที่จะสื่อออกมาในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( 

PARTY WEAR ) เทคนิคที่สามารถน ามาอยู่บนเครื่องแต่งกายได้ และการเน้นวัสดุที่เกี่ยวข้องมาสร้างสรรค์ให้เกิด

เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ 

 

ภาพที่ 5.8 : เทคนิค ( TECHNIQUE ) 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน ์
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5.8 วัสดุ ( MATERIAL )  

จากการที่ได้ศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล วัสดุที่ได้มาจากการท า

สิงโตวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการออกแบบ คือ การน าผ้าที่มีความสบายและมีความคล่องแคล่วในการขยับ

ร่างกายคล้ายกับเนื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนเชิดสิงโตที่ต้องมีความคล่องแคล่วต่อการกระโดดและการเคลื่อนไหว 

การน าผ้ายืด และ ผ้าเลื่อมที่ได้มาจากล าตัวของสิงโต และเนื้อผ้าอื่น ๆ น ามาพัฒนาในเกิดให้งานดูทันสมัยมากขึ้น 

และมีการผสมผสานผ้าที่มีผิวสัมผัสที่มีเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน น ามาใช้และตกแต่งให้สอดคล้องเข้ากับแรงบันดาลใจ 

ให้ดูมีความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวและดูมีความน่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างและความสร้างสรรค์ให้กับเครื่องแต่ง

กายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( PARTY WEAR ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.9 : วสัดุ ( MATERIAL ) 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน ์
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5.9 กลุ่มเป้ำหมำย ( TARGET GROUP ) 

 

ภาพที่ 5.10 : กลุ่มเป้าหมาย ( TARGET GROUP ) 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

จากการศึกษาความเหมาะสมของกลุ่มผู้บริโภคหลักและผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคหลักเป็นคนกลุ่มคนใน 

Gen. Y หรือ Generation Y ผู้บริโภคหลกัจะเป็นสุภาพสตรทีี่มีช่วงอายุ 24 – 37 ปี เป็นกลุ่มคนวัยท างานตอนต้น

เป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีอาชีพนักแสดง ศิลปิน พนักงานธุรกิจ รายได้ 30 ,000 – 100,000 

บาทต่อเดือน กลุ่มคนเล่านี้มีความคิดที่สร้างสรรค์เป็นอย่างมาก สามารถท าหลายสิ่งได้ภายในเวลาเดียวกัน อาศัย

อยู่ในตัวเมือง ( ที่มีแหล่งสินค้าแฟชั่นและมีสิ่งอ านวยความสะดวก ) นอกเมืองที่อยู่บริเวณเขตปริฆณฑล กลุ่ม

ผู้บริโภคเป็นสุภาพสตรีที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูง และมีรสนิยมชอบออกงานสังคมและชื่นชอบการ

แต่งตัว ชอบความสวยงามที่ดูดีมีระดับ ชอบเครื่องแต่งกายที่ออกแบบโดยการน าวัฒนธรรมมาออกแบบในเครื่อง

แต่งกายและชอบมีการออกงานสังคมอยู่บ่อยครั้งมีความคิดที่ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิต และชอบ
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ศิลปะ เป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือติดตามข่าวสารการแต่งตัวหรือเครื่องแต่งกายติดตามกระแสแฟชั่นโลก 

มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา บริโภคสินค้าที่มีเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัว ชอบดูแลตัวเอง เป็นตัวของตัวเองมีความ

มั่นใจมีการแต่งตัวที่เป็นเรื่องราว  

5.10 รูปแบบของแบรนด์ ( Brand Marketing ) 

ได้เลือกสินค้าของแบรนด์ให้อยู่ในระดับ High Fashion เกรด B+ ซึ่งอยู่ในระดับที่มีคุณภาพที่เหมาะสม

เหมาะสมตามราคา ควรเลือกวัสดุที่มีคุณภาพดี เพื่อน ามาออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างสมบูรณ์และเหมาะสม 

ราคาของสินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 – 45,000 บาท จากตารางการศึกษาการตลาดส าหรับสินค้าระดับน้ี 

มีแบรนด์ที่ลักษณะใกล้เคียงกับผู้วิจัยดังนั้นกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นจึ งต้องมีก าลังซื้อสูงของแบรนด์ต่าง ๆ แต่

แบรนด์ของผู้วิจัยได้เพิ่มโอกาสในการตลาดและในการเลือกใช้สินค้าได้หลากหลายรูปแบบ โดยในราคาที่อยู่ใน

ระดับปานกลางที่กลุ่มสตรีในช่วงอายุ 24 – 35 ปี สามารถซื้อสินค้าได้ และสินค้านั้นมีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ที่

เฉพาะตัวรูปแบบต่อโอกาสใช้สอยในการออกงานสังสรรค์ต่าง ๆ จากนั้นยังสามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้

สวมใส่หรือกลุ่มลูกค้าที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้  

ผลิตภัณฑ์ ( Product ) 

เครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่จะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ

เครื่องแต่งกาย และเพื่อเพิ่มทางเลือกในการตลาดของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ช่วยส่งเสริมสร้างสิ่งนิยมในการแต่งตัว

ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  (PARTY WEAR) ที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมลงในเครื่องแต่งกาย มีเอกลักษณ์

อย่างชัดเจน โดยการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล ทางคณะสิงโตทองลูกชัยมงคล

ผสมผสานกันจนเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  (PARTY 

WEAR ) ส าหรับสุภาพสตร ี

รำคำ ( Price ) 

ราคาต ่าสุดประมาณ 3,000 บาท เป็นสินค้าพื้นฐาน ( Basic Items ) และราคาสูงสุด 45,000 บาท เป็น

สินค้าประเภทพิเศษ เช่น ชุดที่มีการแบบออกที่แปลกใหม่และมีวัสดุที่มีคุณภาพสวยงามที่มีโครงสร้างที่พิเศษ ราคา

เฉลี่ยโดยรวมอยู่ระหว่าง 5,000 – 50,000 บาท  
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สถำนที่ ( Place ) 

มีการเลือกที่ตั้งร้านค้า ( Shop ) ที่ตั้งบริเวณห้างสรรพสินค้าและมีร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกบริเวรห้าง ( Stand 

Alone Shop ) ได้เพ่ิมช่องทางในการขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

- Siam paragon 

- Siam Center Zone Thai Brand 

- Central World 

- Central Embassy  

- ขายผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต 

กำรส่งเสริมกำรขำย ( Promotion ) 

ด้วยการสนับสนุนเครื่องแต่งกายที่เจาะเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคให้น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยการน าเครื่องแต่งเข้าร่วม

โครงการพิเศษต่าง ๆ หรือการถ่ายแฟชั่นร่วมกับทางห้างสรรพสินค้า เพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การน าเสนอสินค้า

ให้นักแสดง หรือ ดาราได้สวมใส่ผ่านออกสื่อต่าง ๆ เช่น งานพิเศษ ผ่านทางโทรทัศน์หรือการจัดโปรโมชั่นจัดการ

ลดสินค้าตามช่วงเทศกาลต่างๆ การจัดโปรโมชั่นจะมีการลดราคาแต่จะดูความเหมาะสมของต้นทุนก่อนมาจัด

โปรโมชั่นลดราคา  
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5.11 ผลงำนวจิัย 

ประกอบด้วยไปด้วย 6 ชุด 

ชุดที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.11 : ผลงานวิจัยชุดที่ 1 

ที่มา : Magaret.gallery 
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ผลงานแบบร่างชุดที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.12 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 1 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ตำรำงวิเครำะห์ผลงำนชุดที่ 1  

เกณฑ์ในกำรวเิครำะห์ ลักษณะทำงกำยภำพ กำรวิเครำะหผ์ลงำน 
รูปแบบ ชุดออกงานปาร์ตี้แวร ์ รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าที่ได้ตั้งไว ้
สีสนั ตัวเสื้อ : สีแดง 

กำงเกง : สีแดง 
สีแดง : ได้จากสีของสิงโตทองลูก
ชัยมงคลที่บ่งบอกถึง ความซื่อสัตย ์
กล้าหาญ โชคลาภ 

วัสด ุ ตัวเสื้อ : ผ้าไหมซาติน 
           ผ้าสกาเลน 
กำงเกง : ผ้าเลื่อม 
           ผ้าสกาเลน 

ผ้ำไหมซำติน : ได้มาจากผ้าที่นิยม      
ใช้สวมใส่ในงานรื่นเริง  
ผ้ำสกำเลน : เป็นผ้าที่ใช้ท าตัวเสื้อ
ของ นักเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้
อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์
ปาร์ต้ีแวร์ที่สามารถสวมใส่ได้จริง 
ผ้ำเลื ่อม : ผ้าที ่นิยมใช้เป็นตัวผ้า
คลุมของนักเชิดสิงโต มีความโดด
เด่น สื่อในเห็นถึงการเชิดสิงโต 
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เทคนิค (Technique) ตัวเสื ้อ : การเดรปแบบซ้อนผ้า / 
การปัก 
กำงเกง : การตัดต่อเย็บระบาย  
/ การปักคริสตัลและพู ่

ตัวเสื้อ : ใช้เทคนิคการจับผ้าที่อัด
พลีทน าเข้ามาหากัน ให้ดูคล้ายกับ
รูปคางของหัวสิงโต ส่วนด้านข้าง
ของตัวเสื ้อนั ้นปักหน้าสิงโต เพื่อ
เพิ่มความโดดเด่นให้แก่ชิ้นงานมาก
ขึ้น 
กำงเกง : มีการเย็บระบายให้ดู             
คล้ายกับกางเกงของนักเชิดสิงโต
และตกแต่งด้วยการเย็บพู่ ซับซ้อน
ลงบนตัวกางเกงอีกท ี

ควำมเหมำะสมโอกำสกำรใช้งำน เคร ื ่ อ งแต ่ งกายในร ูปแบบ ชุด
ออกแบบกึ ่งทางการส าหรับงาน
กลางคืน 

สามารถใส่ไปในงานรื่นเริง หรืองาน
สังสรรค์ได้ ตามแต่โอกาสและความ
เหมาะสมของผู้สวมใส่ 

ตารางที่  5.2  : ตารางวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ภาพที่ 5.13 : เทคนิคตัวเสื้อชุดที่ 1  ภาพที่ 5.14 : เทคนิคการเย็บพู่และคริสตัลซ้อนซับกับระบายชุดที่ 1 

ที่มา :  Magaret.gallery 
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ชุดที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.15 : ผลงานวิจัยชุดที่ 2 

ที่มา : Magaret.gallery 
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ผลงานแบบร่างชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.16 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 2 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ตำรำงวิเครำะห์ผลงำนชุดที่ 2 

เกณฑ์ในกำรวเิครำะห์ ลักษณะทำงกำยภำพ กำรวิเครำะหผ์ลงำน 
รูปแบบ ชุดออกงานปาร์ต้ีแวร ์ รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าที่ได้ตั้งไว ้
สีสนั เดรส : สีแดง 

         สีฟ้า 
         สีด า 
         สีม่วง 
 

สีแดง : ได้จากสีของสิงโตทองลูก
ชัยมงคลที่บ่งบอกถึง ความซื่อสัตย ์
กล้าหาญ โชคลาภ 
สีฟ้ำ : Trend: Rainbow Stripes 
Autumn  Winter 2019/20 และสี
ของสิงโตทองลูกชัยมงคลที่บ่งบอก
ถึงเจริญเติบโต ก้าวหน้า 
สีด ำ : ได้จากสีของสิงโตทองลูกชัย
มงคลที่บ่งบอกถึง ความหนักแน่น 
ความยุติธรรม 
สีม่วง : ได้จากสีของสิงโตทองลูก
ชัยมงคลที่บ่งบอกถึง ความสุข 
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สมหวัง 
วัสด ุ เดรส : ผ้าไหมซาติน 

         ผ้าสกาเลน 
         ผ้าเลื่อม 
 

ผ้ำไหมซำติน : ได้มาจากผ้าที่นิยม      
ใช้สวมใส่ในงานรื่นเริง  
ผ้ำสกำเลน : เป็นผ้าที่ใช้ท าตัวเสื้อ
ของ นักเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้
อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์
ปาร์ต้ีแวร์ที่สามารถสวมใส่ได้จริง 
ผ้ำเลื ่อม : ผ้าที ่นิยมใช้เป็นตัวผ้า
คลุมของนักเชิดสิงโต มีความโดด
เด่น สื่อในเห็นถึงการเชิดสิงโต 

เทคนิค (Technique) เดรส : การตกแต่งปักคริตตัล / 
การตัดต่อเย็บระบาย / การสานผ้า
จากริบบ้ิน / เย็บเส้นไหม / ปัก 
บอมบอมผสมผสานกับคริตตัล 
 
 
 
  

เดรส : ด้านบนนั้นใช้เนื้อผ้าเลื่อมสี
แดง และ มีการตกแต่งปกัคริตตลั  
ริ ้บบิ้นที่มีลักษณะสีที ่แต่งต่างกัน
รวมถึงการปักตกแต่งใบหน้าสิงโต
ลงบนตัวเสื้อเดรสด้านบน 
และมีการเย็บ 
ส่วนด้านล่างของชุดเดรสนั้นมีการ
ใช้ผ้าที ่แต่งต่างกันระบายช่วงเอ
วจะเป็นสีน ้าเงินกรมเข้ม ในส่วน
รองลงมาจะเป ็นผ ้าท ี ่สานท ี ่มี
ลักษณะพิเศษเนื ้อผ้าที ่ไม่เหมือน
ใคร ในส ่วนของระบายชั ้นท ี ่  3 
เนื ้อผ้าเป็นสีแดง มีความกว้าง 3 
นิ้ว  ต่อลงมาเป็นระบาย ชั้นที่ 2 
นั้นเป็นสีน ้าเงินเข้ม มีความยาว 6 
นิ้ว และระบายชั้นที่  3 เป็นผ้าที่มี
ลักษณะคล้ายกับผิวสัมผัสของชุด
ท าการเชิดสิงโต สีเลือดหมู ชั้นที่ 4 
เป็นผ้าสานที่มีการสานริ้บบิ้นคนละ
สี และคนละเนื้อส้มผัสที่แตกต่าง
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กัน เพื่อให้สื่อถึงแรงบันดาลใจในที่
ได้จากการเชิดสิงโต 9 สี น ามาสาน
เรียบก ันเพ ื ่อให ้ด ูท ันสม ัยและ
สามารถใส่ได้จริง ส่วนปลายสุดมี
การเพิ่มระบาย เพ ื ่อให ้ เข ้ากับ
ด้านบน ส่วนด้านในของตัวระบาย
ใช้ผ้าเลื่อมสีแดง 

ควำมเหมำะสมโอกำสกำรใช้งำน เครื่ อ งแต ่ งกาย ในร ูปแบบ ชุ ด
ออกแบบกึ ่งทางการส าหรับงาน
กลางคืน 

สามารถใส่ไปในงานรื่นเริง หรืองาน
สังสรรค์ได้ ตามแต่โอกาสและความ
เหมาะสมของผู้สวมใส่ 

 

ตารางที่  5.3 : ตารางวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.17 : การตัดต่อเย็บระบาย / การสานผ้าจากรบิบิ้น ชุดที่ 2 

ที่มา : Magaret.gallery 
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ชุดที่ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.18 : ผลงานวิจัยชุดที่ 3 

ที่มา : Magaret.gallery 
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ผลงานแบบร่างชุดที่ 3  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.19 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 3 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ตำรำงวิเครำะห์ผลงำนชุดที่ 3 

เกณฑ์ในกำรวเิครำะห ์ ลักษณะทำงกำยภำพ กำรวิเครำะหผ์ลงำน 
รูปแบบ ชุดออกงานปาร์ตี้แวร ์ รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าที่ได้ตั้งไว ้
สีสนั ตัวเสื้อ :  สีแดง 

กำงเกง : สีแดง 
            สีส้ม 
            สีด า 

สีแดง : ได้จากสีของสิงโตทองลูก
ชัยมงคลที่บ่งบอกถึง ความซื่อสัตย ์
กล้าหาญ โชคลาภ 
สีด ำ : ได้จากสีของสิงโตทองลูกชัย
มงคลที่บ่งบอกถึง ความหนักแน่น 
ความยุติธรรม 
สีส้ม : ได้จากสีของสิงโตทองลูกชัย
มงคลที่บ่งบอกถึง ความรุ่งโรจน ์
รุ่งเรือง 

วัสด ุ ตัวเสื้อ :  ผ้าสกาเลน 
            ผ้าเลื่อม 
กำงเกง : ผ้าไหมซาติน 

ผ้ำไหมซำติน : ได้มาจากผ้าที่นิยม      
ใช้สวมใส่ในงานรื่นเริง ท าให้ผู้สวม
ใส่ดูมีความสง่างามมากขึ้น 
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            ผา้สกาเลน 
            

ผ้ำสกำเลน : เป็นผ้าที่ใช้ท าตัวเสื้อ
ของ นักเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้
อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์
ปาร์ต้ีแวร์ที่สามารถสวมใส่ได้จริง 
ผ้ำเลื ่อม : ผ้าที ่นิยมใช้เป็นตัวผ้า
คลุมของนักเชิดสิงโต น ามาท าเป็น
ตัวเสื้อ เพื่อให้ดูมีความร่วมสมัยเข้า
กับยุคปัจจุบันและยังสามารถใส่ได้
จริง 

เทคนิค (Technique) ตัวเสื ้อ : การสานผ้าจากริบบิ้น / 
การตัดต่อเย็บระบายด้านหน้าของ
ตัวเสื้อ  
ก ำ ง เ ก ง  : ก า ร ป ั ก บ อ ม บ อ ม
ผสมผสานกับคริตตัล / การสานผ้า 
การปักพู่ซับซ้อนกันกับตัวเนื้อผ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวเสื้อ : มีลักษณะมีความยาวถึง
เอว ต ัวเส ื ้อจะใช ้ผ ้าเล ื ่อมและ
ตกแต่งด้วยระบาย ทั้ง 2 ข้าง ส่วน
แขนทั ้ง 2 ข้าง เพื ่อให้ด ูเหมือน
กรอบหน้าของสิงโต แขนทั้ง 2 ข้าง 
มีความยาวถึง ฝามือ เนื ้อผ้าสาน
ริบบิ้นที่สลับสีกันมีเนื้อที่คล้ายกับ
ขนของสิงโต และยังเพื่อให้ดูมีสีสัน
ในผลงานมากช้ึน 
กำงเกง : มีลักษณะต้นขาแคบ และ
ด้านล่างบาน คล้ายกับกางเกงขาม้า
และย ังม ีความคล้ายคล ึงก ับขา
กางเกงของนักเชิดสิงโตด้วย ใน
ส่วนของเนื ้อผ ้าด ้านบนสุดของ
กางเกงได้ใช้เนื้อผ้าที่สานที่มีความ
คล้ายคลึงกับตัวของสิงโต ( การเชิด
สิงโต ) ส่วนด้านขานั้นใช้เนื้อผ้าที่
สานในอีกร ูปแบบที ่แตกต่างกัน
ออกไป เพื ่อไม่ให้ดู เนื ้อผ้าหนา 
และบริเวรขาใหญ่มากเกินไป มีการ
ตกแต่งด ้วยระบาย ในส่วนของ
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ระบายจะใช้เนื้อที่เหมือนกัน แต่ใช้
สีที่ความแตกต่างกัน ชัน้ที่ 1 , 2 ใช้
สีเลือดหมู มีการปักพู่ที่มีสีเลือดหมู
ลงบนเนื้อผ้า ชั้นที่ 3 , 4 ใช้สีแดง มี
การปักพู่สีแดงลงบนตัวผ้าเช่นกัน 
ส่วน ชั้นที่ 5 , 6 ใช้เนื้อผ้าที่มีสีแดง
สด มีการปักพู่ สีส้มเพื่อเติมมิติ ให้
ดูสวยงามมากขึ้น 

ควำมเหมำะสมโอกำสกำรใช้งำน 
 

เคร ื ่ อ งแต ่ งกายในร ูปแบบชุด
ออกแบบกึ ่งทางการส าหรับงาน
กลางคืน 

สามารถใส่ไปในงานรื่นเริง หรืองาน
สังสรรค์ได้ ตามแต่โอกาสและความ
เหมาะสมของผู้สวมใส่ 

 

ตารางที่  5.4 : ตารางวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.20 : การสานผ้า / การปักพู่ซับซ้อนกันกับตัวเนื้อผ้า ชุดที่ 3 

ที่มา : Magaret.galler 
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ชุดที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่ 5.21 : ผลงานวิจัยชุดที่ 4 

ที่มา : Magaret.gallery 
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ผลงานแบบร่างชุดที่ 4 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.22 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 4 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ตำรำงวิเครำะห์ผลงำนชุดที่ 4 

เกณฑ์ในกำรวเิครำะห ์ ลักษณะทำงกำยภำพ กำรวิเครำะหผ์ลงำน 
รูปแบบ ชุดออกงานปาร์ตี้แวร ์ รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าที่ได้ตั้งไว ้
สีสนั เดรส : สีแดง 

         สีขาว  
 

สีแดง : ได้จากสีของสิงโตทองลูก
ชัยมงคลที่บ่งบอกถึง ความซื่อสัตย ์
กล้าหาญ โชคลาภ 
สีขำว : ได้จากสีของสิงโตทองลูก
ชัยมงคลที่บ่งบอกถึง ความบริสุทธิ์
ผุดผ่อง ความสงบสุข 

วัสด ุ เดรส :  ผ้าสกาเลน 
          ผ้าไหมซาติน 
          ผ้าสานที่ทอพิเศษ 
            

ผ้ำสำนที่ทอพิเศษ : ผ้าที่มีลักษณะ
พิเศษคล้ายกับขนสิงโตที่มีเนื้อผ้า
โดดเด่น และแปลกใหม่ คล้ายกับ
ตัวสิงโต 
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ผ้ำไหมซำติน : ได้มาจากผ้าที่นิยม      
ใช้สวมใส่ในงานรื่นเริง ท าให้ผู้สวม
ใส่ดูมีความสง่าสงามมากขึ้น 
ผ้ำสกำเลน : เป็นผ้าที่ใช้ท าตัวเสื้อ
ของ นักเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้
อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์
ปาร์ต้ีแวร์ที่สามารถสวมใส่ได้จริง 

เทคนิค (Technique) เดรส : การเย็บริบบิ้น / การตัดต่อ
ผ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดรส : มีการแต่งตกด้วยริ้บบินเย็บ
ตามชั้นของช่องระหว่างเนื้อผ้าสลับ
ขน มีการเพิ ่มผ้าคลุมมีการเย็บ
ระบาย เนื ้อผ้าแต่ละผืนมีความ
แตกต่างกัน ใช้สีแดง สีเลือดหมูที่มี
ลายคล้ายกับรอยสิงโต ( การเชิด
สิงโต ) และผ้าสีแดงที่มีเนื้อผ้าเป็น
ขนให ้ด ู ม ี ความคล ้ ายคล ึ งกั บ
ผิวสัมผัมของสิงโต ( การเชิดสิงโต ) 
แทรกด้วยผ้าบาง ว่างสลับกันได้
อย่างลงตัว 

ควำมเหมำะสมโอกำสกำรใช้งำน เคร ื ่ อ งแต ่ งกายในร ูปแบบ ชุด
ออกแบบกึ ่งทางการส าหรับงาน
กลางคืน 

สามารถใส่ไปในงานรื่นเริง หรืองาน
สังสรรค์ได้ ตามแต่โอกาสและความ
เหมาะสมของผู้สวมใส่ 

 

ตารางที่  5.5 : ตารางวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 4 
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ภาพที่ 5.23 : การเย็บริบบิ้น / การตัดต่อผ้าชุดที่ 4 

ที่มา : Magaret.galler 
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ชุดที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.24 : ผลงานวิจัยชุดที่ 5 

ที่มา : Magaret.gallery 
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ผลงานแบบร่างชุดที่ 5 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.25 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 5 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ตำรำงวิเครำะห์ผลงำนชุดที่ 5 

เกณฑ์ในกำรวเิครำะห์ ลักษณะทำงกำยภำพ กำรวิเครำะหผ์ลงำน 
รูปแบบ ชุดออกงานปาร์ตี้แวร ์ รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าที่ได้ตัง้ไว้ 
สีสนั เดรส : สีแดง 

 
สีแดง : ได้จากสีของสิงโตทองลูก
ชัยมงคลที่บ่งบอกถึง ความซื่อสัตย ์
กล้าหาญ โชคลาภ 

วัสด ุ เดรส :  ผ้าสกาเลน 
          ผ้าเลื่อม 
          ผ้าสานที่ทอพิเศษ 
            

ผ้ำสำนที่ทอพิเศษ : ผ้าที่มีลักษณะ
พิเศษคล้ายกับขนสิงโตที่มีเนื้อผ้า
โดดเด่น ที่การน าเอาริบบิ ้นสาน
สลับกันเส้นบาง หนา ใหญ่มาสาน
สลับกันให้เกิดเป็นลายผ้า มีความ
แปลกใหม่ คล้ายกับตัวสิงโต 
ผ้ำสกำเลน : เป็นผ้าที่ใช้ท าตัวเสื้อ
ของ นักเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้
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อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์
ปาร์ต้ีแวร์ที่สามารถสวมใส่ได้จริง 
ผ้ำเลื ่อม : ผ้าที ่นิยมใช้เป็นตัวผ้า
คลุมของนักเชิดสิงโต น ามาท าเป็น
ผ้าคลุม เพื ่อสื ่อให้เห็นถึงผ้าคลุม
ของนักเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้
ดูมีความร่วมสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน
และยังสามารถใส่ได้จริง ในรูปแบบ
ของปารี้แวร ์

เทคนิค (Technique) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดรส : การสานผ้า / การตัดต่อผ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 

เดรส  : มีน  าเอาร ิ ้บบ ินท ี ่ม ีส ีที่
แตกต ่ า งก ันมาสานเร ี ยงส ี ให้
สวยงามให้ดูคล้ายกับเนื้อผ้าของชุด
เชิดสิงโต ชุดเดรสมีทรงตรงและมี
ลักษณะบานลงมาตั้งแต่ช่วงสะโพก
ถึงปลายเท้า ม ีการตกแต่งด ้วย
ระบายสีแดง มีการตกแต่งเพิ่มเติม
โดยการมีผ ้าคลุมด้านหลังใช้ผ้ า
เลื่อมที่มีลักษณะทอแบบลายคล้าย
สิงโต ( การเชิดสิงโต ) 

ควำมเหมำะสมโอกำสกำรใช้งำน เคร ื ่ อ งแต ่ งกายในร ูปแบบ ชุด
ออกแบบกึ ่งทางการส าหรับงาน
กลางคืน 

สามารถใส่ไปในงานรื่นเริง หรืองาน
สังสรรค์ได้ ตามแต่โอกาสและความ
เหมาะสมของผู้สวมใส่ 

 

ตารางที่  5.6 : ตารางวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 5  
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           ภาพที่ 5.27 : เทคนิคการสานผ้าชุดที่ 5                    ภาพที่ 5.28 : เทคนิคการตัดต่อผ้าชุดที่ 5 

ที่มา : Magaret.gallery 
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ชุดที่ 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.29 : ผลงานวิจัยชุดที่ 6 

ที่มา : Magaret.gallery 



131 
 

 
 

ผลงานแบบร่างชุดที่ 6 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.30 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 6 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ตำรำงวิเครำะห์ผลงำนชุดที่ 6 

เกณฑ์ในกำรวเิครำะห์ ลักษณะทำงกำยภำพ กำรวิเครำะหผ์ลงำน 
รูปแบบ ชุดออกงานปาร์ตี้แวร ์ รูปแบบที่มีความเหมาะสมกับกลุ่ม

เป้าที่ได้ตั้งไว ้
สีสนั เดรส : สีแดง 

 
สีแดง : ได้จากสีของสิงโตทองลูก
ชัยมงคลที่บ่งบอกถึง ความซื่อสัตย ์
กล้าหาญ โชคลาภ และได้จากสี 
Trend: Rainbow Stripes 
Autumn  Winter 2019/20  

วัสด ุ เดรส :  ผ้าสกาเลน 
          ผ้าเลื่อม 
                      

ผ้ำสกำเลน : เป็นผ้าที่ใช้ท าตัวเสื้อ
ของ นักเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้
อยู่ในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์
ปาร์ต้ีแวร์ที่สามารถสวมใส่ได้จริง 
ผ้ำเลื ่อม : ผ้าที ่นิยมใช้เป็นตัวผ้า
คลุมของนักเชิดสิงโต น ามาท าเป็น
ผ้าคลุม เพื ่อสื ่อให้เห็นถึงผ้าคลุม
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ของนักเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้
ดูมีความรวมสมัยเข้ากับยุคปัจจุบัน
และยังสามารถใส่ได้จริง ในรูปแบบ
ของปารี้แวร ์

เทคนิค (Technique) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดรส : การปักคริสตัล / การตัดต่อ
ผ้า / การบอมบอมสลับกับการปัก
เพชรและคริสตัล / การน าเส้นไหม
เย็บเป็นหน้าสิงโต  
 
 
 
 
 
 
 
 

เดรส : ด้านบนตัวเสื้อจะมีการปัก
เส้นไหมคล้ายกับหน้าสิงโต น ามา
วางบนเกาะอก และมีการตกแต่ง
รอบๆ โดยการปักคริสตัลและไข่มุก
เพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้แก่ชิ้นงาน 
ส่วนตัวกระโปรงมีการตัดต่อผ้า
ระบายในแต่ละชั ้นมีที ่การน าผ้า
เลื่อมกับผ้าสีมีลักษณะพิเศษคล้าย
กับขนของสิงโต ในแต่ละชั้นมีการ
เย็บการบอมบอมสลับกับการปัก
เพชรและคริสตัลสลับเล็ก ใหญ่ 
คละกันไป  

ควำมเหมำะสมโอกำสกำรใช้งำน เคร ื ่ อ งแต ่ งกายในร ูปแบบ ชุด
ออกแบบกึ ่งทางการส าหรับงาน
กลางคืน 

สามารถใส่ไปในงานรื่นเริง หรืองาน
สังสรรค์ได้ ตามแต่โอกาสและความ
เหมาะสมของผู้สวมใส่ 

 

ตารางที่  5.7 : ตารางวิเคราะห์ผลงานชุดที่ 5 
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ภาพที่ 5.31 การน าเส้นไหมเย็บเป็นหน้าสิงโต ชุดที่ 6 

ที่มา : นันท์นิชา  ภักดีธรรมโรจน์ 
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บทที่ 6 

บทควำมวิจัย 

เรื่อง “ กำรส่งเสริมอนุรักษว์ัฒนธรรมกำรเชิดสิงโต ในรูปแบบเครื่องแต่งกำยปำร์ตีแ้วร์ ” 

Promoting the conservation of lion dance culture In the form of party ware 

ชื่อ ผู้วิจัย นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน ์

นักศึกษาช้ันปี่ที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีในรูปแบบ

เครื่องแต่งกายส าหรับออกงานสังคม หรือ ออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการน า
วัฒนธรรมการเชิดสิงโต 9 สี จากคณะสิงโตทองลูกชัยมงคล น ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ 
กลุ่มคนที่มีการชื่นชอบในการออกงานสังคม ได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมลงบนเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุด
ออกงานสังสรรค์ ( Party wear ) เป็นเครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดราตรี หรือ เครื่องแต่งกายส าหรับใส่ไปงาน
สังสรรค์ต่าง ๆ  และเครื่องแต่งกายพิธีการที่ใส่เพื่อร่วมงานพิธี งานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ในการเลือกเครื่องแต่งกาย 
จึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้วิจัยจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่องแต่งกายส าหรับออกงานสังคม หรือ ชุดออกงานสังสรรค์ ( 
Party Wear )  และสืบค้นข้อมูลวัฒนธรรมการเชิดสิงโต 9 สี ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคณะสิงโตทองลูกชัยมงคล 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ ส าหรับสุภาพสตรี ที่
สามารถใส่ได้จริง และตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชื่นชอบในการแต่งกายที่มีความแปลกใหม่ 
และทันสมัย และหลงไหลในวัฒนธรรมการเชิดสิงโต  
 
ค ำส ำคญั : วฒันธรรม, เชิดสิงโต, เครือ่งแต่งกาย 
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ABSTRACT 
This study aims to find a way to design the costumes for the ladies in costume for the 

social event or Out Party (Party Wear). Get inspiration from the cultural, Lion dance 9 colors. The 
Golden Lion from the Chaimongkol. Be adapted to suit the target audience and a group of people 
are responsible for social work. A cultural costumes on the theme of the party (Party wear). A 
costume in a dress or costume for the party and ceremonial costumes worn for the ceremony. 
In choosing a costume is so important. Researchers have collected data of an outfit for a social 
event or costume for the party (Party Wear) and discover the history of lion dance 9 colors. The 
signature of the Golden Lion Chaimongkol. To be used as a guide in costume design in the form 
set out party for the ladies can actually and meet the target entities, Love to dress up with exotic 
costumes, modern and in a culture passionate lion dance. 
 
Keywords : culture, Lion dance, attire 

 
บทน ำ 

            ศิลปวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและภูมิปัญญาตามท้องถิ่นได้รับการสืบทอด การพัฒนากั นมาเป็นช่วง
เวลานาน ซึ่งปราภฎให้เห็นได้ในรูปของมรดกทางวัฒนธรรม ด้านผลงานที่สามารถมองเห็นได้ ถ้าหากกล่าวถึง
วัฒนธรรมก็ควรจะเข้าใจก่อนว่า “ วัฒนธรรม คืออะไร ” ในแต่ละวัฒนธรรมนั้ นก็จะแตกต่างกันออกไป “ 
วัฒนธรรม ” คือ การรวมไว้ ณ ที่นี้ เป็นผลงานที่มวลมนุษย์ในสั งคมพยามสร้างสรรค์ขึ้น ตั้งแต่สมัยป่าเถื่อนมาสู่
อารยธรรม เช่น ศิลปะ ระบบการปกครอง ขนบธรรมเนียม ประเพณี การผลิต ศีลธรรม สิ่งเหล่านี้เรียกว่า “ 
วัฒนธรรม ”  
           จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมการเชิดสิงโต เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมหนึ่งของจีนที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น กา รเชิด
สิงโต คือ ความร่วมมือกันระหว่างผู้เชิดสองคน คนหนึ่งจะเป็นหัวสิงโต อีกคนหนึ่งจะเป็นหางสิงโต ท่ามกลางเสียง
บรรเลงกลองฆ้องตี ท่วงท่าการเคลื่อนไหวของผู้เชิดที่แสดงเป็นสิงโต ก็จะแสดงถึงความน่าเกรงขาม และ แสดงถึง
อ านาจของราชาแห่งสัตว์ป่า การเชิดสิงโตนั้น ถือเป็นการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ ในวันตรุษจีน โดยเฉพาะชาวจีน
เหนือ และ ชาวจีนตอนใต้ มักจะนิยมเชิดสิงโตในวันที่มีงานแห่เจ้า หรือ ในพิธีมงคลต่าง ๆ ความเป็นมาที่ชาวจีน
จะต้องเชิดสิงโตในวันตรุษจีน เพราะมีความเชื่อกันว่า การแสดงในพิธีกรรมเพื่อขับไล่วิญญาณร้าย และเรียกโชค
ลาภมาให้การที่น าหัวสิงโตมาใส่ หรือ การน าสิงโตมาเชิดในบ้านของตน เพื่อที่จะได้ขับไล่ผีร้ายสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไป
จากบ้านของตน หรือผีร้ายที่จะลงมากินผู้ชาย และสัตว์เลี้ยง จึงก่อให้เกิดเป็นประเพณี ที่สืบทอดกันมานับตั้งแต่
บัดน้ัน 
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                 ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญของภูมิปัญญาในกระบวนการน าเอาวัฒนธรรมการ
เชิดสิงโต หรือ การน าการเชิดสิงโต 9 สี วัสดุหรือเทคนิค เนื้อผ้าในการท าโครงชุดของสิงโต ประกอบด้วยรูปแบบ 
กระบวนการผลิต ลวดลายที่มีความสัมพันธ์ในเชิงศิลปวัฒนธรรม คติความเชื่อของประเพณีและวัฒนธรรม น าไปสู่
การเขียนศิลปนิพนธ์ ในการออกแบบเครื่องแต่งกายให้กลุ่มวัยท างานตอนต้น การน ามาประยุกต์ให้เป็นในรูปแบบ
ของชุดออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) ส่วนรูปแบบของเสื้อผ้าจะมีการออกแบบจาก การเชิดสิงโต โดยจะมี
เนื้อผ้าที่สามารถสวมใส่ได้สบาย และคล่องตัวในการเคลื่อนไหว มีการน าเทคนิคจากการท าชุดสิงโต และโครงสร้าง 
น ามาปรับเปลี่ยนให้ดูทันสมัยมากขึ้น น ามาออกแบบออกแบบให้เข้ากับช่วงยุคสมัย โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ ชื่น
ชอบการแต่งกายที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม โดยใช้การออกแบบที่มีความแปลกใหม่ในเรื่องของรูปแบบชุด และ
รายละเอียด การตกแต่ง การท าเทคนิคที่มีความสอดคล้องกับตัวผลงาน โทนสี โครงสร้างที่ดูโดดเด่น และรูปแบบ
ที่แปลกตา มีความสวยงาม สามารถใส่ได้จริงในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ ( Party Wear ) 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลของเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมการเชิดสิงโต 
2. เพื่อหาแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายชุดออกงานสังสรรค์ ( Party wear ) จากการแต่งกายของการเชิด
สิงโต 
3. เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภาพสตรีในรปูแบบเครื่องแต่งกายชุดออกงานสังสรรค์ ( 
Party wear )  ที่มีการน าวัฒนธรรมการเชิดสิงโตมาประยุกตใ์ห้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เหมาะส าหรับกลุ่มคน
ที่มีการชอบแต่งตัว และชื่นชอบในการผสมผสานวัฒนธรรมลงในเครื่องแต่งกาย 
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ระเบยีบวิธีกำรท ำวิจัย  
ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ใช้การศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นแนวทาง

การศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าจากเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกตในการสัมภาษณ์ การ
สนทนาเฉพาะกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์สถานที่แหล่งข้อมูล การตรวจสอบด้านข้อมูล โดยพิจารณา
แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคล การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 
กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถามเป็นการวิเคราะห์โดยการตีความใน
ค าพูด ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคนที่เกี่ยวข้อง โดยโยงไปถึงแนวคิดทฤษฎีเพื่อให้ความหมายแก่ข้อมูลที่ได้ 
หลังจากนั้นจึงท าการสร้างข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวขึ้น เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่าง
เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6.1 : Flow chart ขัน้ตอนการวิจัย 
 

กำรวิเครำะหข์้อมูล 
การน าข้อมูลจากที่ได้ศึกษาและค้นคว้า เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกายส าหรับสุภา

สตรีในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเชิดสิงโต 9 สี และ
วัฒนธรรมการเชิดสิงโต น ามาประยุกต์ให้อยู่รูปแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party 
Wear)  ที่มีความสวยงาม และทันสมัย ซึ่งจะมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษามาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลและการหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อน าการวัฒนธรรมการเชิดสิงโต และ การ
เชิดสิงโต 9 สี น ามาประยุกต์และออกแบบในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear)   
โดยผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลและวิเคราะห์ดังนี ้
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กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของรูปแบบสิงโต  

การวิเคราะห์รูปแบบและลักษณะของสิงโตรวมถึงโครงร่างเงาของในแต่ละลักษณะของตัวสิงโต  และวัสดุ

ที่น ามาตกแต่ง ที่น ามาประกอบกันให้เกิดมาเป็นสิงโต 

รูปแบบ ลักษณะ โครงร่างเงา 
1. 

 

 
 
เขามีลักษณะคล้ายกับหนอของตัว
แรด และมีการตกแต่งด้วยขนแกะ
ให้ดูสวยงามมากขึ้น 

 

2. 

 

 
 
ลักษณะในหัวของตัวสิงโตจะติด
กระจกที่มีลักษณะวงกลมที่มีความ
กว้างประมาณ 4 นิ้ว และมีจดุผ่าน
ศูนย์กลางอยู่ที่ 2 นิ้ว และถูกตกแต่ง
ขนแกะบริเวรรอบของตัวกระจก 
 
  

 

3. 

 

ลักษณะของดวงตาของสิงโตจะมีสี
ของดวงตาตามสีของตัวของสิงโต
และมีการตดิสติ๊กเกอร์บริเวรรอบ
ดวงตาแล้วแต่ตามคนออกแบบ 
และมีการน าลกูบอล 
ทรงกลมขนาดกว้าง 2 นิ้ว  
และมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ 
 1 นิ้ว มีการตกแต่งด้วยการทาสี 
บริเวรรอบดวง 
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4.  

 

บริเวรปากของสิงโตจะมีลักษณะ
การวาดฟันและการวาดลิ้นด้วยสี
โปสเตอร์ที่มีการออกแบบสีตามคน
ออกแบบ มีการตกแต่งด้วยขนแกะ
ด้านริมฝีปากด้านบน ส่วนด้านล่าง
จะมีการตกแต่งด้วยขนลักษณะยาว 

 

5.  
ลักษณะบริเวรด้านหลังของสิงโตจะ
มีการวาดด้วยสีโปสเตอร์ ลวดลาย
จะมีการออกแบบตามคนออกแบบ
ลวดลาย 
 
 

 

 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลักษณะด้านหลังของสิงโตจะมีการ
ยาวผ้าทับซ้อนกันโดยมีขนาดที่
เท่ากันแต่วางกันลงมาเป็นขั้นยาว
ลงไปยันหาง ปลายผ้าจะตกแต่ง
ด้วยขนแกะ บริเวรปลายผ้า 
         ผ้าตัดเป็นโค้งคล้ายกับลาย

เกร็ดมังกร 
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7. 

 

 
ลักษณะของขาสิงโตจะมีตัดต่อผ้า
คล้ายกับด้านหลังล าตัวของสิงโต 
จะมกีารตัดผ้าเป็นโค้งคล้ายกับ
เกรด็มังกร และปลายผ้าก็จะ
ตกแต่งด้วยด้วยขนแกะ มีการวาง
ผ้าสลับลายโคง้ 

 

 

ตารางที่ 6.1 : การวิเคราะห์โครงสร้างของรูปแบบสิงโต 

 กำรทดลองลำยละเอียดกำรตกแต่งลงบนเครื่องแต่งกำย ( Detail )   

การออกแบบลวดลายหรือเทคนิค ลายละเอียดการตกแต่ง ผู้วิจัยได้ท าการทดลองการท าเทคนิคเพื่อให้

เกิดความแปลกใหม่ในผลงาน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วัฒนธรรมการเชิดสิงโต  และ การเชิดสิงโต 9 มงคล 9 

สี น ามาทดลองท าเทคนิค โดยได้ตีความมาจากรูปแบบของตัวสิงโต และวัสดุการท าสิง โต และสิ่งต่าง ๆ ที่ได้

วิเคราะห์ ส่วนลายละเอียดของการตกแต่งของชิ้นงานนั้นเป็นส่วนประกอบส าคัญของการออกแบบเครื่องแต่งกาย

เป็ยอย่างมาก เพราะ จะท าให้เครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบไว้นั้นมีความสวยงามและโดดเด่นในตัวของ

ผลงานมากย่ิงขึ้น   

วัสดุและเทคนคิที่มีควำมเกี่ยวข้องในงำนวจิัย  

เทคนิค 1 

 

 

                                                        

ภาพที ่6.2 : เทคนิค 1 การสาน ( weaving ) 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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         การสาน ( weaving ) การน าผ้าที่มีเนื้อผ้าที่แปลกใหม่ น ามาสานด้วย ริบบิ้นที่มีความแตกต่างของหลาย

เนื้อผ้า น ามาสานเข้ากับตัวเนื้อผ้าระหว่างช่องว่าง โดยการสานสลับกันไป ในการวางของริบบิ้นมีการเรียงสีตาม 9 

สีจากสิงโต 9 สี ส่วนการจัดลายตามความออกแบบจากผู้วิจัยได้ออกแบบ เพื่อให้ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

เทคนิค 2 

 

 

 

 

ภาพที ่6.3 : เทคนิค 2 การเย็บขนแทรกผ้า 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

         การเย็บผ้าโดยการแทรกผ้าโดยลักษณะของเนื้อผ้าทีม่ีความแตกต่างของเนื้อผ้าต่างกัน การน ามาเย็บเรียง

กันให้ดูคล้ายกบัการต่อชั้นของตัวของสิงโต และยังมีการตกแต่งด้วยการปักขนนกเข้าไปในช้ินงานเพื่อให้เกิดความ

สวยงาม ความหรู่หรา และเพื่อให้เห็นถึงความพริ้วไหวในการเคลื่อนที่มากขึ้น 

เทคนิค 3  

 

 

 

 

                                                     

 

ภาพที ่6.4 : เทคนิค 3 การรอ้ยคริสตัล ปลอ้งอ้อย 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 
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          การน าลูกปักคริสตัล ปล้องอ้อย และ แผ่นเลื่อมที่มีสีแตกต่างกัน วัสดุที่มีความหลายหลากของวัสดุ น ามา

ร้อยเรียงกัน โดยการน าแผ่นเลื่อมมาซ้อนกันให้คล้ายกับลูกตาของสิงโต และ น าปล้องอ้อยร้อยสลับ กับคริสตัล 

และแผ่นเลื่อม ให้เกิดการร้อยในรูปแบบที่ต่างไปจากเดิม 

เทคนิค 4  

 

 

 

ภาพที ่6.5 : เทคนิค 4 การตัดต่อผ้า 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

     การตัดต่อผ้ากับผ้าเลื่อมกับเนื้อผ้าที่ต่างกันน ามาเย็บต่อกัน ให้ดูคล้ายกับตัวของสิงโต โดยที่มีการตัดเย็บตัดต่อ

กันลงมาเป็นชั้นของตัวสิงโต  

เทคนิค 5 

 

 

 

 

ภาพที ่6.6 : เทคนิค 5 การน าผ้าเลื่อมมาเย็บกับแผ่นเลื่อมและแทรกริบบิ้น 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

          การน าผ้าเลื่อมมาเย็บกับแผ่นเลื่อมและแทรกริบบิ้นที่มีความคล้ายกับขนของสิงโต การเย็บแผ่นเลื่อมลง

บนผ้าเลื่อม และโดยระหว่างช่องว่างนั้นจะน าริบบิ้นที่มีความแตกต่างกันของสีเย็บลงไประหว่างแผ่นเลื่อม 1 ไปยัน

อีกแผ่นเลื่อม 1 ที่มีระห่าง 5 เซนติเมตร น ามาเย็บทับซ้อนกันให้ดูคล้ายกับการเย็บซ้อนผ้าเป็นชั้น ๆ ของล าตัว

สิงโต 
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เทคนิค 6 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.7 : เทคนิค 6 การน าผ้าไปเลเซอร์คัตให้เป็นลักษณะคล้ายกับทรงกลม 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

          การน าผ้าไปเลเซอร์คัตให้เป็นลักษณะคล้ายกับทรงกลม เพื่อให้สื่อถึงลวดลายของล าตัวสิงโต และน าริบบิน้

ที่มีขนาดเล็กมีสีแตกต่างกันมาเย็บแทรกระหว่างช่องว่างของเนื้อผ้าที่เลเซอร์คัด น ามาเย็บแทรกระหว่างกัน ให้เกิด

เนื้อผ้าที่แปลกไปจากเดิม 

3.1.7 เทคนิค 7 

 

 

 

 

 

ภาพที ่6.8 : เทคนิค 7 การจบัผ้าให้รูดเป็นชั้น ๆ 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน ์

        การน าผ้ามาตัดเป็นทางยาว แล้วเย็บริบบิ้นบริเวรปลายริมผ้าทั้งสองด้านที่ตัด แล้วจึงค่อยเย็บความห่าง 1 

เซนติเมตร บริเวรตรงกลางผ้า แล้วจึงค่อยจับผ้าให้รูดเป็นชั้น ๆ ให้ดูกับคล้ายกับโครงสร้างของทรงปากบนของ

สิงโต ที่เปลี่ยนจากขนแกะเป็นการท าผ้าให้คล้ายกับโครงสร้างรบิฝีปากบน 
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เทคนิค 8 

 

 

 

 

ภาพที ่6.9 : เทคนิค 8 การรดีผ้ากาวติดระหว่างสองเน้ือผ้า   

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

         การน าผ้าที่มีเนื้อผ้าที่แตกต่างกัน น าผ้าที่เป็นเนื้อหนารองชั้นที่ 1 แล้วน าผ้าที่มีเนื้อผ้าที่เป็นจุดวางบนชั้นที่ 

2 และน าใยกาวลองในชั้นที่ 3 สุดท้ายน าผ้าที่มความโปร่งใสคล้ายกับผ้าชีฟองเอาไว้ชั้นที่ 4 หลังจากนั้นน าเตารีด

มารีดให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ แล้วจึงน ามารีดผ้าที่วางซับซ้อนกันไว้รีดจนให้ใยกาวละลายจนผ้าที่ว่างซ้อนซับ

นั้นติดเป็นอันเดียวกัน 

3.1.9 เทคนิค 9  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.10 : เทคนคิ 9 การน าผ้าไปเลเซอร์คัดให้เป็นวงกลม แล้วจึงน ามาสาน ( weaving ) ให้เกิดลวดลาย 

ที่มา : นางสาวนันท์นิชา ภักดีธรรมโรจน์ 

         การน าผ้าไปเลเซอร์คัดให้เป็นวงกลม แล้วน าเส้นไหมที่มีที่เงินและมีรูปทรงเป็นรอยหยักคล้ายกับขาของ

สิงโต เสริมด้วยการน าเส้นไหมที่มีสีที่แตกต่างกัน น ามาเย็บติดกัน แล้วจึงน าไหมพรมทั้งสองเส้นที่ติดกันมาสานกัน

ระหว่างวงกลมช่องว่างที่ได้เลเซอร์คัดออก น ามาสานสลับกันไประหว่างช่องให้เกิดเนื้อผ้าที่มีความแปลกใหม่ 
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สรุปผลงำนวจิัย 
 
จากการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงเลือกน าโครงสร้างและเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในการ

แก้ปัญหาและการน าเอกลักษณ์วัฒนธรรมของการเชิดสิงโต มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกายใน
รูปแบบปาร์ตี ้แวร์ ส าหรับสุภาพสตรี ให้เข้ากับช่วงยุคสมัยในปัจจุบันเป็นการออกแบบเครื ่องแต่งกายของ
สุภาพสตรีในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party wear) ในประเภทกึ่งทางการส าหรับกลางวัน และ กลางคืน 
รวมถึงการน าสี 9 สี ของการเชิดสิงโต 9 มงคล น ามาออกแบบให้เข้ากับรูปแบบงานของผู้วิจัย ให้สอดคล้องกับ
แนวโน้มของสีแฟชั่นของสากล ผ้าที่มีความเหมาะสมกับโอกาสในการใช้สอยของกลุ่มคนเป้าหมายที่ ได้ก าหนดไว้ 
และน าเนื้อผ้าที่มีความสอดคล้องกับแรงบันดาลใจที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ น ามาออกแบบให้เกิดความเหมาะสมมาก
ที่สุด โครงสร้างของลวดลายและการออกแบบโครงสร้างของตัวแพทเทิร์น ที่สามารถน ามาประยุกต์ให้ตรงตาม
รูปแบบที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วัฒนธรรมการเชิดสิงโต  และ การเชิดสิงโต 9 มงคล 9 
สี น ามาทดลองท าเทคนิค โดยได้ตีความมาจากรูปแบบของตัวสิงโต วัสดุการท าสิงโต และสิ่งต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์ 
ส่วนรายละเอียดของการตกแต่งของชิ้นงานนั้นเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของการออกแบบเครื่องแต่งกายเป็นอย่าง
มาก เพราะจะท าให้เครื่องแต่งกายที่ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบไว้นั้นมีความสวยงามและโดดเด่นในตัวของผลงาน 
จ านวนทั้งหมด 6 ชุด 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.11 : ภาพชุดรวม 7 ชุด 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน ์
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ผลงานแบบร่างชุดที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.12 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 1 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ตัวเสื้อ เป็นเกาะอกสีแดง มีลักษณะด้านหลังโค้งเว้า เพื่อให้แผ่นหลังมากขึ้น มีการเย็บซิปซ่อนเพื่อความเรียบร้อย 

มีการน าผ้าที่มีลักษณะผ้าอัดพลีทน ามาซ้อนกัน 2 ผืน ที่ขนาดต่างกัน วางในลักษณะเป็นวงกลม ทั้ง 2 ผืน แล้วจึง

น ามาประกบกัน  เป็นจ านวน 2 ผืน น าผ้าทั้ง 2 ผืนที่ได้เย็บเสร็จ มาประกบข้างตัวเย็บกดให้ทับกับเกาะอกตัวใน 

ให้เรียบร้อย มีการเย็บสิงโตไว้ด้านข้างทั้งสอง ให้ดูมีความร่วมสมัยมากขึ้น เหมาะส าหรับสุภาพสตรีที่ชื่นชอบ ชุด

ออกงานสังสรรค์ (Party Wear)  

กางเกง เป็นกางเกงที่มีลักษณะยาวเรียวเป็นทรงกระบอกใหญ่ เอากางเกงรอบขอบอย่างเรียบร้อย มีการเย็บชิ้นผ้า

ที่แยกกัน เย็บซ่อนเป็นชั้น ๆ เพื่อให้สื่อถึงลักษณะของขาสิงโต ( เชิดสิงโต ) เนื้อผ้าด้านในมีการใช้ผ้าที่ใส่สบาย

เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว มีการตกแต่งด้วยการเย็บพู่ลงบนตัวกางเกงในแต่ละช้ัน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่

ชิ้นงาน  
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ผลงานแบบร่างชุดที่ 2 

 

 

 

 

 

 

รที่ 6.13 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 2 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ชุดเดรส ชุดเดรสที่มีลักษณะที่เว้าส่วนเอว เพื่อเน้นให้เห็นสัดส่วนของสุภาพสตรีให้ดูสง่างามมากขึ้น แขนทั้งสอง

ข้างในเน้ือผ้าสีแดงมีการจับจีบพองด้านต้นแขน ส่วนหลังจากข้อแขนมาจะเป็นเย็บให้แขนเข้ารูปมากขึ้นเพื่อไม่ให้ดู

ใหญ่และเทอะทะจนเกินไป มีความยาวประมาณฝามือ ทั้ง 2 ข้าง  ในส่วนบนของชุดเดรสด้านบนนั้นใช้เนื้อผ้า

เลื่อมสีแดง และ มีการตกแต่งปักคริตตัส ริ้บบิ้นที่มีลักษณะสีที่แต่งต่างกันรวมถึงการปักตกแต่งใบหน้าสิงโตลงบน

ตัวเสื้อเดรสด้านบน ส่วนด้านล่างของชุดเดรสนั้นมีการใช้ผ้าที่แตกต่างกันระบายช่วงเอวจะเป็นสีน ้าเงินกรมเข้ม ใน

ส่วนรองลงมาจะเป็นผ้าที่สานที่มีลักษณะพิเศษเนื้อผ้าที่ไม่เหมือนใคร ในส่วนของระบายชั้นที่ 3 เนื้อผ้าเป็นสีแดง มี

ความกว้าง 3 นิ้ว  ต่อลงมาเป็นระบาย ชั้นที่ 2 นั้นเป็นสีน ้าเงินเข้ม มีความยาว 6 นิ้ว และระบายช้ันที่  3 เป็นผ้าที่

มีลักษณะคล้ายกับผิวสัมผัสของชุดท าการเชิดสิงโต สีเลือดหมู ชั้นที่ 4 เป็นผ้าสานที่มีการสานริ้บบิ้นคนละสี และ

คนละเนื้อส้มผัสที่แตกต่างกัน เพื่อให้สื่อถึงแรงบันดาลใจในที่ได้จากการเชิดสิงโต 9 สี น ามาสานเรียบกันเพื่อให้ดู

ทันสมัยและสามารถใส่ได้จริง ส่วนปลายสุดมีการเพิ่มระบาย เพื่อให้เข้ากับด้านบน ส่วนด้านในของตัวระบายใช้ผ้า

เลื่อมสีแดง มีการเย็บเป็นกระโปรงทรงตรงยาวถึงข้อเท้า  
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ผลงานแบบร่างชุดที่ 3  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.14 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 3 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ตัวเสื้อ มีลักษณะมีความยาวถึงเอว ตัวเสื้อจะใช้ผ้าเลื่อมและตกแต่งด้วยระบาย ทั้ง 2 ข้าง ส่วนแขนทั้ง 2 ข้าง มี

ความยาวถึง ฝามือ เนื้อผ้าสานริ้บบิน้ที่สลับสีกัน เพื่อให้ดูมีสีสันในผลงานมากช้ึน  

กางเกง มีลักษณะต้นขาแคบ และด้านล่างบาน คล้ายกับกางเกงขาม้า ในส่วนของเนื้อผ้าด้านบนสุดของกางเกงได้

ใช้เนื้อผ้าที่สานที่มีความคล้ายคลึงกับตัวของสิงโต ( การเชิดสิงโต ) ส่วนด้านขานั้นใช้เนื้อผ้าที่สานในอีกรูปแบบที่

แตกต่างกันออกไป เพื่อไม่ให้ดู เนื้อผ้าหนา และบริเวรขาใหญ่มากเกินไป มีการตกแต่งด้วยระบาย ในส่วนของ

ระบายจะใช้เนื้อที่เหมือนกัน แต่ใช้สีที่ความแตกต่างกัน ชั้นที่ 1 , 2 ใช้สีเลือดหมู มีการปักพู่ที่มีสีเลือดหมูลงบน

เนื้อผ้า ชั้นที่ 3 , 4 ใช้สีแดง มีการปักพู่สีแดงลงบนตัวผ้าเช่นกัน ส่วน ชั้นที่ 5 , 6 ใช้เนื้อผ้าที่มีสีแดงสด มีการปักพู่ 

สีส้มเพื่อเติมมิติ ให้ดูสวยงามมากขึ้น  
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ผลงานแบบร่างชุดที่ 4   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.15 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 4 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ชุดเดรส ชุดเดรสสีชาวที่เนื้อผ้ามีขนสีแดงสลับสีขาวลายที่มีการทอเป็นพิเศษ แตกต่างด้วยริ้บบินเย็บตามชั้นของ

ช่องระหว่างเนื้อผ้าสลับขน มีการเพิ่มผ้าคลุมมีการเย็บระบาย เนื้อผ้าแต่ละผืนมีความแตกต่างกัน ใช้สีแดง สีเลือด

หมูที่มีลายคล้ายกับรอยสิงโต ( การเชิดสิงโต ) และผ้าสีแดงที่มีเนื้อผ้าเป็นขนให้ดูมีความคล้ายคลึงกบัผิวสัมผัมของ

สิงโต ( การเชิดสิงโต ) แทรกด้วยผ้าบาง ว่างสลับกันได้อย่างลงตัว  

ผลงานแบบร่างชุดที่ 5 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.16 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 5 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 
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ชุดเดรส ชุดเดรสเนื้อผ้าแบบสานที่มีลักษณะที่เฉพาะพิเศษโดยการออกแบบจากผู้วัย โดยน าเอาริ้บบินที่มีสีที่

แตกต่างกันมาสานเรียงสีให้สวยงามให้ดูคล้ายกับเนื้อผ้าของชุดเชิดสิงโต ที่สามารถสวมใส่ได้จริงในรูปแบบของชุด

ออกงานสังสรรค์ (Party Wear) ชุดเดรสมีทรงตรงและมีลักษณะบานลงมาตั้งแต่ช่วงสะโพกถึงปลายเท้า มีการ

ตกแต่งด้วยระบายสีแดง มีการตกแต่งเพิ่มเติมโดยการมีผ้าคลุมด้านหลังใช้ผ้าเลื่อมที่มีลักษณะทอแบบลายคล้าย

สิงโต ( การเชิดสิงโต ) 

ผลงานแบบร่างชุดที่ 6 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.17 : ผลงานแบบร่างชุดที่ 6 

ที่มา : นันท์นิชา ภักดีธรรมโจจน์ / Love’S Factory 

ชุดเดรส ชุดเดรสเกาะอกทรงตรง ส่วนด้านนอกมกีารเย็บระบายตามชั้นที่มีความกว้างจากเล็กไปใหญ่เรียงต่อกันลง

มา สีแดงแตกละชั้นเนื้อผ้าจะมี 2 รูปแบบ มีผ้าเลื่อมสีแดง กับผ้าขนสีแดง วางสลับชั้นกันเรียงจากเล็กไปใหญ่สุด 

ชุดเดรสที่มีความผสมผสานวัฒนธรรมการเชิดสิงโต ในรูปแบบของ  ชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) ที่มีความ

ร่วมสมัย สามารถใช้ได้จริงอย่างสมบูรณ์แบบ  

อภิปรำยผล 

วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์หาแนวทางใหม่ในการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดออก

งานสังสรรค์ (Party Wear) มีการวิเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก

วัฒนธรรมการเชิดสิงโต และการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล จากคณะสิงโตทองลูกชัยมงคล เพื่อสามารถน าผลวิจัยไป

เป็นทางเลือกใหม่ในการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) ส าหรับสุภาพสตรี 

โดยในการออกแบบได้มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องของรูปแบบของโครงสร้างของสิงโตร่างกายสิงโต และสี 9 สี 
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และเครื่องแต่งกายคนเชิดสิงโต เพื่อที่จะน ามาใช้ในการต่อยอดพัฒนาให้เกิดรูปแบบของเครื่องแต่งกายรูปแบบชุด

ออกงานสังสรรค์ (Party Wear) ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มีความชอบที่เฉพาะตัวในการชอบแต่งตัวแนวชุดออก

งานสังสรรค์ (Party Wear) ที่มีการผสมวัฒนธรรมลงในเครื่องแต่งกาย ชอบแต่งตัวตามกระแสของแนวโน้มด้าน

เครื่องแต่งกายได้มุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาและวิเคราะห์และทดลองเทคนิคใหม่ที่ได้มีการตีความจาก โครงร่าง

และรูปร่างของตัวสิงโต วัสดุที่ท าสิงโต สีที่น ามาท าตัวสิงโต เพื่ อให้ได้เทคนิคใหม่ที่มีความแปลกตาน่าสนใจท าให้

เสื ้อผ้ามีจุดเด่นได้ และน ามาพัฒนาต่อยอดให้อยู ่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) ได้อย่าง

เหมาะสม การเชิดสิงโต 9 สี จากทางคณะสิงโตทองลูกชัยมงคล ผู้วิจัยจึงน าสิงโต 9 สี มาน าเป็นแรงบันดาลใจใน

การน าสีของสิงโตทั้ง 9 สี มาเป็นแรงบันดาลใจให้อยู่ในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) ผู้วิจัยได้มี

ความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมการเชิดสิงโตได้น ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ส าหรับ

รูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์ (Party Wear) สุภาพสตรีให้กับกลุ ่มที ่ชอบการแต่งกายที ่มีการผสมผสาน

วัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการออกแบบที่มีความแปลกใหม่ ในเรื่องของรูปแบบชุด และรายละเอียด การตกแต่ง 

การท าเทคนิคที่มีความสอดคล้องกับตัวผลงาน โทนสี และโครงสร้างที่ดูโดดเด่นมีความแปลกตา 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายในรูปแบบของชุดออกงานสังสรรค์  (PRATY WEAR) 

ส าหรับสุภาพสตรี ในประเภทชุดออกงานสังสรรค์ ( PRATY WEAR ) ประเภทกึ่งทางการ โดยได้รับแรงบันดาลใจ

จากวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล และโครงสร้างของสิงโต น ามาพัฒนาต่อยอด เพื่อการ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายบุคคล ในช่วงอายุ 24 – 37 ปี มีการค้นหารูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความ

ทันสมัยและแปลกตามากขึ้น มีความสวยงาม และสามารถส่งเสริมบุคลิกให้แก่ผู้ที่สวมใส่ มีการใส่ใจในรายละเอียด

ในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงสามารถ น าวัสดุและการตัดเย็บได้อย่างเหมาะสมและลงตัวอุปกรณ์

ที่ตกแต่ง การสร้างจุดเด่นบนชุดที่แปลกตาและโดดเด่น ลงบนเครื่องแต่งกายได้อย่างเหมาะสม จากที่ได้ศึกษา

ตัวอย่างผลงานและการทดลองท าจริง เช่น การน าผ้าที่มีความหลายหลากของเนื้อผ้าน ามาสานกัน หรือการน าเส้น

ไหมที่ตกแต่งสิงโตจริง น ามาเย็บให้เกิดเป็นหน้าคล้ายกับสิงโต จากการน าขนแกะที่อยู่บนตัวของสิงโตดัดแปลงมา

เป็นขนนกกระจอกเทศผสมกับขนแกะเพ่ือให้เกิดความโดดเด่นและทันสมัยมากขึ้น โดยมีการจ ากัดให้กับขอบเขตที่

อยู่ในขอบเขตวัฒนธรรมการเชิดสิงโตและการเชิดสิงโต 9 สี 9 มงคล ของทางคณะสิงโตลูกชัยมงคล   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
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ภาคผนวก ก (ต่อ) 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 



156 
 

 
 

ภาคผนวก ก (ต่อ) 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
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ภาคผนวก ก (ต่อ) 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
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ภาคผนวก ก (ต่อ) 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบแรงบันดาลใจและตัวอย่างวิธีการออกแบบเครื่องแต่งกาย 
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ภาคผนวก ข 

รูปภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ต้ี แวร ์( Party wear ) 

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมอนุรกัษ์วัฒนธรรมการเชิดสิงโต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ต้ี แวร ์( Party wear ) 

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมอนุรกัษ์วัฒนธรรมการเชิดสิงโต  
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ภาคผนวก ข (ต่อ) 

รูปภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ต้ี แวร ์( Party wear ) 

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมอนุรกัษ์วัฒนธรรมการเชิดสิงโต 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ต้ี แวร ์( Party wear ) 

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมอนุรกัษ์วัฒนธรรมการเชิดสิงโต 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพการออกแบบเครื่องแต่งกายปาร์ต้ี แวร ์( Party wear ) 

โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการส่งเสริมอนุรกัษ์วัฒนธรรมกาเชิดสิงโต 


