
สภาวะสงัคมในยคุปัจจุบนัมีการแข่งขนัทางสงัคม
สูงข้ึน คนในสงัคมต่างพากนัใชชี้วิตท่ีมีความแกร่งแยง่ชิงดีชิง
เด่นกนั เพ่ือตอ้งการเพ่ิมบทบาทหนา้ท่ีของตนเองใหมี้
ความส าคญัมากข้ึน โดยเฉพาะสตรีท่ีมีการเปล่ียนแปลงบทบาท
หนา้ท่ีจากการเป็นแม่บา้นเขา้สูส้งัคมเมืองท่ีตอ้งออกไปท างาน 
จึงมีการพบปะสงัสรรคไ์ม่วา่จะเป็นเร่ืองส่วนตวัหรือเร่ืองธุรกิจ
ต่างมีความเก่ียวขอ้งกนัสตรีในสงัคมปัจจุบนั ซ่ึงในปัจจุบนั
สตรีไดมี้อิทธิพลมากข้ึน โดยเฉพาะบทบาทในเชิงรุกดา้นสงัคม
เน่ืองจากความ “เช่ือมั่น” ในตวัตนวา่มีความเขม้แขง็มากกวา่แต่
ก่อน จึงท าใหส้ตรีเหล่าน้ีกลายเป็นสตรียคุใหม่หรือ 
“WORKING WOMEN”



WORKING WOMEN



สตรีวยัท ำงำนตอนต้น (อำยุ 25 – 35 ปี)

- การพบปะสังสรรคเ์พื่อธุรกิจและเร่ืองส่วนตวัมีมากข้ึน 

- การสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูอ่ื้นและตอ้งการเพิ่มบทบาท
หนา้ท่ีของตนเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของสังคม

กลุ่มผู้บริโภค : เป็นกลุ่มท่ีตอ้งมีการเขา้สังคมเพ่ือการพบปะ
สังสรรคห์รือตอ้งการติดต่อประสานงาน
ทางธุรกิจ เช่น ผูติ้ดต่อประสานงาน 
(Account Executive) นกั
ประชมัพนัธ์ในระดบัหวัหนา้ หรือกลุ่ม
อาชีพท่ีมีความมัน่ใจในตวัเองและบุคลิกท่ีดี



Like style



BUSINESS PARTY WEAR



เม่ือสตรีมีบทบาททางดา้นต่าง ๆ มากข้ึนและสภาพสังคมใน
ปัจจุบนัท่ีมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเสมือนเป็นสงครามกลางเมืองซ่ึง
เหตุการณ์ท่ีพบเห็นไม่ต่างอะไรกบัสงครามในสมยัอดีต แต่ดว้ย
กาลเวลาท่ีเปล่ียนไปความรุนแรงท่ีมาจากการต่อสู้ ฆ่าฟันกนันั้นได้
หมดไปกลายเป็นสงครามทางสังคมท่ีผูค้นต่างตอ้งแข่งขนักนัเพื่อ
สร้างความน่าเช่ือถือและการข้ึนมาเป็นผูน้  าของสตรีท่ีตอ้งการเพ่ิม
บทบาททางอาชีพของตนมีเพิ่มมากข้ึน ดงันั้นการแต่งกายท่ีดูภูมิฐานมี
ความส าคญัต่อผูห้ญิงในยคุใหม่ เพ่ือสร้างความมัน่คงและดูน่าเช่ือถือ
ใหก้บั ซ่ึงอาจจะสอดคลอ้งกบัรูปแบบเคร่ืองแต่งกายของสตรีใน
กองทพั (Women’s land army) ในสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ซ่ึงเป็นกลุ่มสตรีท่ีดูเขม้แขง็ 





UNIFORM WOMEN’S LAND ARMY



UNIFORM ARMY



TREND



TREND COLOR



กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยบิสเนส-ปำร์ตีแ้วร์ จำกสตรีในกองทพั

ปัญหำของงำนวิจัย
1.  ท าอย่างไรจะน าเร่ืองราวของสตรีในกองทพั มาประยุกตใ์ชก้บัการ
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีบิสเนส-ปาร์ต้ีแวร์ไดอ้ย่างเหมาะสม
2.  ท าอย่างไรจะสามารถออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีบิสเนส-ปาร์ต้ี
แวร์ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย นกัสร้างสรรค์ นกัประชาสัมพนัธ์
และกลุ่มสตรีวยัท างานตอนตน้ท่ีสามารถเพ่ิมบุคลิกภาพใหดู้เป็น
ผูห้ญิงยุคใหม่

Women’s  land army

เคร่ืองแต่งกาย

กลุ่มผู้บริโภค
เพศ หญิง
ช่วงอายุ 25 – 35 ปี
การศึกษา ผูท่ี้มีการศึกษาดี ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป
อาชีพ ผูติ้ดต่อประสานงาน ( Account Executive ) นกั
ประชาสัมพนัธ์
รายได้ 20,000 บาทข้ึนไป
ท่ีอยูอ่าศยั ในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล

แบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ
Business party wear

A line
Sheath line
Straight line
Mermaid line
Soft conscious 
line
Tulip line
Fit and flare 
line
princess

Pencil line
Y line
Arrow line
Ample line
8 line
X line
H line
Sack line
Slim line

เทคนิคและดีเทล

-การตกแต่งตะเขบ็
-การตีเกลด็
-การจบัจีบ
-การตดัต่อผา้
-การพิมพล์าย
สกรีน
-การกุน้ขอบ
-การปัก

เน้ือผา้

-ผา้ไหม
-ผา้ก ามะหยี่
-ผา้วลู
-ผา้เสิท

แพทเทิร์นมาตรฐาน
-แพทเทิร์นเส้ือมาตรฐาน
-แพทเทิร์นกระโปรง
-แพทเทิร์นกางเกงมาตรฐาน
-แพทเทิร์นชุดเดรสปาร์ต้ีแบบสั้น
-แพทเทิร์นชุดเดรสเกาะอกกระโปรงสั้น
-แพทเทิร์นชุดเดรสปาร์ต้ีแบบยาว

Trend Nelly Rodi autumn – winter 
2010 

Urban  velvet

Detail
-Tieback
-Cushicns
-Serviett ring

Fabrin
-Heavy raw cotton plan 
weave
-Cordoba beather
-Graphic, Hand drawn 
pattians



CATWALK SUPPORT

(AW 2008-09)



CATWALK SUPPORT

Jean pual gaultier Ralph Lauren Jean pual gaultier



ปัญหำของงำนวจิัย

1. ท าอยา่งไรจะน ารูปแบบเคร่ืองแต่งกายของสตรีในกองทพั มา
ประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีบิสเนส-ปาร์ต้ีแวร์ 
(Business party wear)ไดอ้ยา่งเหมาะสม

2.  ท าอยา่งไรจะสามารถออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีบิสเนส-
ปาร์ต้ีแวร์ (Business party wear) ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย นกั
สร้างสรรค ์นกัประชาสัมพนัธ์ และกลุ่มสตรีวยัท างานตอนตน้ท่ีสามารถ
เพิ่มบุคลิกภาพใหดู้เป็นผูห้ญิงยคุใหม่ 



วตัถุประสงค์ของงำนวจิัย

1.  เพื่อหาแนวทางการออกแบบเคร่ืองแต่งกายบิสเนส-
ปาร์ต้ีแวร์(Business party wear) ส าหรับวยัท างาน
ตอนตน้ท่ีสามารถเพิ่มบุคลิกภาพใหดู้เป็นผูห้ญิงยคุใหม่ โดยการ
ใหรู้ปแบบของชุดท่ีดูทะมดัทะแมง แต่ยงัมีความสดใสของผูห้ญิง
อยูด่ว้ยการใส่สีท่ีมีความอ่อนหวานและเซ็กซ่ีไปในตวั ตามแบบ
ของสตรีในกองทพั หรือมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

2.  เพื่อเป็นแรงผลกัดนัใหส้ตรีมีความมัน่ใจในความเป็น
ผูน้  าท่ีดูน่าเช่ือถือและยงัเป็นการเพิ่มบทบาทและฐานะทางสังคม 
โดยการท าใหผู้ค้นท่ีพบเห็นเกิดความประทบัใจ



ขอบเขตของงำนวจิัย

1.  ศึกษาความเป็นมาของสตรีในกองทพัรวมทั้งรูปแบบและ
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองแต่งกายของสตรีในกองทพั 

2.  ศึกษา ลกัษณะ การด ารงชีวิตของสตรีในกองทพั ความสนใจ
ความชอบ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตอ้งท าทั้งท่ีไดรั้บมอบหมายและไม่ไดรั้บ
มอบหมาย

3.  ศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของเคร่ืองแต่งกายปาร์ต้ีแวร์ส าหรับ
สตรี ท่ีมีขายในตลาดเส้ือผา้ไทยปัจจุบนัรวมถึง ลกัษณะรูปแบบของงานออกแบบ
ดีไซเนอร์เส้ือผา้ในระดบัสากล

4.  ศึกษาเทรนด ์( Trend ) ออทัม่ (Autumn )วินเทอร์ ( winter ) 2010 
ของเนลล้ี โลด้ี ( Nelly Rodi ) เพื่อใชใ้นการก าหนดทิศทางในการออกแบบเคร่ือง
แต่งกาย



ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ

1. ได้แนวทำงใหม่ของกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยบิสเนส-ปำร์ตี้
แวร์ส ำหรับสตรีวยัท ำงำนตอนต้นให้ดูเป็นผู้หญิงยุคใหม่ โดยกำรให้สีและ
รูปแบบของชุดทีดู่ทะมัดทะแมง แต่ยังมีควำมสดใสของผู้หญิงด้วยกำรใส่สี
ทีม่ีควำมอ่อนหวำนและเซ็กซ่ีไปในตัว ตำมแบบของสตรีในกองทพั

2. ได้อกีแนวทำงเลือกหน่ึงของกำรออกแบบเคร่ืองกำยบิสเนส-

ปำร์ตีแ้วร์ส ำหรับสตรีวยัท ำงำนตอนต้น และตอบสนองควำมต้องกำรของ
กลุ่มผู้บริโภคทีม่ีสไตล์ทีโ่ดดเด่น มีควำมเป็นตัวเองสูง หรือมีเอกลกัษณ์
เฉพำะตัว ซ่ึงชอบกำรแต่งกำยทีแ่ตกต่ำงไปจำกรูปแบบเดิม

3.  เพ่ือก่อให้เกดิแรงผลกัดันให้สตรีมีควำมมั่นใจในเป็นผู้น ำทีดู่
น่ำเช่ือถือและยังเป็นกำรเพิม่บทบำทและฐำนะทำงสังคม โดยกำรท ำให้ผู้คน
ทีพ่บเห็นเกดิควำมประทบัใจ และเป็นแนวควำมคดิให้กบัดีไซเนอร์รุ่นใหม่
ทีหั่นมำสนใจกำรท ำเส้ือผ้ำทีช่่วยกระตุ้นให้คนรู้จักควำมเป็นผู้หญิงยุคใหม่
มำกยิ่งขึน้


