
บทที่1 

บทน ำ 

1.1  ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 

 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำควรเริ่มที่ตัวปัญหำและค่อยกล่ำวไล่ล ำดับควำมส ำคัญ

ของเนื้อหำแต่ละส่วนจนครบโดยให้ทุกส่วนมีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกันอย่ำงลงตัวจนได้แนวทำง

สรุปกำรด ำเนินงำนและกำรท ำงำนต่ำงๆและผลของกำรวิจัย โดยเขียนให้เห็นภำพขั้นตอนกำรศึกษำและ

กำรด ำเนินงำนให้ชัดเจนและเหมำะสมเข้ำใจง่ำย 

1.1.1  ตัวอักษร Front TH SarabunPSK ขาด 16ตัวปกต ิทั้งเล่ม / หัวข้อส าคัญและบทที่ หรือหัวเรื่อง

ให้ใช้ตัวอักษรและขนาด 16 เท่าเดิม 

1.1.2.  ย่อหน้าแต่ละบทตั้งค่าย่อหน้าที่เลข 1.0  

1.1.3.  ถ้ามีการอ้างอิงควรใส่เชิงอรรถเชิงอรรถตามรูปแบบวิธีการเขียนเชิงอรรถและเรียงเลขเชิงอรรถ

ไล่ตามล าดับใช้ขนาดตัวอักษรFront: TH SarabunPSK 10 การอ้างอิงส าคัญทั้งเชิงอรรถและบรรณานุกรม

เพราะอาจโดนเรื่องลิขสิทธิ์ได้ถ้าตรวจพบ 

 ชื่อผู้แต่งคนที่1, คนที่2 และคนสุดท้าย(ไม่ต้องใส่ยศต าแหน่ง) , “ชื่อหนังสือ”,พ.ศ.ที่พิมพ์,จังหวัดที่

พิมพ์: โรงพิมพ์, หน้าที่ 1-31. 

1.1.4.  บทความประโยคค าพูดอ้างอิงให้ใส่อ้างอิงที่ท้ายประโยคค าพูดนั้นๆ  

  (ชื่อผู้แต่ง, ปีพ.ศ.ที่พิมพ์, หน้าที่ 1-30) 

1.1.5.  การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษให้เลือกขนาดปกติ บน ล่าง ซ้าย ขวา 2.54 ซ.ม. 

1.1.6.  ตั้งก้ันหน้าตัวอักษรแบบชิดขอบหน้าหลังอย่าพิมพ์แต่ละบรรทัดเป็นงูเรื่อย  

1.1.7. ตรวจค าผิดก่อนส่งให้ที่ปรึกษาทุกครั้งเพราะจะมีผลต่อการประเมินกลางเทอมถ้าไม่รอบคอบ 

1.1.8. ห้ามเด็กขาดให้การ COPY ค าจาก INTERNET มาวาง ควรเรียบเรียงค าพูดใหม่และใส่อ้างอิงหรือ

เชิงอรรถ ถ้ามีการแจ้งตรวจพบค าพูดที่ COPY วางเกินมาตรฐานก าหนด ตัดสิทธิในการท าผลงานวิจัยและ

THESIS ปีนั้นทันที  

เว้น 1บรรทัดเสมอเมื่อขึ้นหัวเรื่องใหม่ 

 



1.2  ปัญหำของงำนวิจัย 

 1.2.1.  ---------------------------------------------------------------- 

 1.2.2.  ----------------------------------------------------------------- 

 ส่วนมำกควรมีไม่เกิน 3 ข้อตำมควำมเหมำะสม เอำแต่ปัญหำหลักๆในกำรท ำวิจัยให้ควำมชัดเจน

และเหมำะสมเข้ำใจง่ำย 

 กำรเขียนหัวข้อย่อย ใช้เลขสำกลและจุดเว้น 2 เคำะ ตั้งค่ำย่อหน้ำเข้ำมำ 1.0 

 

1.3  วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

 1.3.1.  ---------------------------------------------------------------- 

 1.3.2.  ----------------------------------------------------------------- 

 เน้นเฉพำะวัตถุประสงค์ที่ส ำคัญในกำรท ำวิจัยให้ควำมชัดเจนและเหมำะสมเข้ำใจง่ำย 

 กำรเขียนหัวข้อย่อย ใช้เลขสำกลและจุดเว้น 2 เคำะ ตั้งค่ำย่อหน้ำเข้ำมำ 1.0 

 

1.4  ขอบเขตของงำนวิจัย 

 1.4.1.  -------------------------------------------------------- 

 1.4.2.  --------------------------------------------------------  

 1.4.3-4-5-6-7-8 

 1.4.5. ศึกษาเทรนด์ ( Trend )  ????? ปี ???  ของ  เนลลี้  โลดี้  ( Nelly Rodi ) เพ่ือใช้ในการก าหนด

ทิศทางในการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

 ขอบเขตที่ส ำคัญในกำรท ำวิจัยให้ควำมชัดเจนและเหมำะสมเข้ำใจง่ำย โดยดูจำกแนวทำงในกำร

ท ำงำนว่ำงำนของตนมีขอบเขตกำรท ำงำนเช่นไรและมีขอบเขตในกำรท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง 

 กำรเขียนหัวข้อย่อย ใช้เลขสำกลและจุดเว้น 2 เคำะ ตั้งค่ำย่อหน้ำเข้ำมำ 1.0 

 

 



1.5  วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 1.5.1.  -------------------------------------------------------- 

 1.5.2.  --------------------------------------------------------  

 1.5.3-4-5-6-7-8 

 1.5.6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท าการศึกษา  เพ่ือท าการออกแบบ__________________

จ านวน 1 คอลเล็คชั่น ทั้งหมดจ านวน 7  ชุด โดยมีชุดความคิดสร้างสรรค์ 1 ชุดและชุดที่สามารถสวมใส่ได้จริง

อีก 6  ชุด   

 1.5.7.  สรุปผลการวิจัย 

 วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัยท่ีส ำคัญในกำรท ำวิจัยให้ควำมชัดเจนและเหมำะสมเข้ำใจง่ำย โดยดูจำก

แนวทำงในกำรท ำงำนว่ำงำนของตนมีวิธีกำรด ำเนินในกำรท ำงำนเช่นไรและมีรูปแบบกำรท ำงำนอย่ำงไร

บ้ำง โดยส่วนใหญ่มักล้อและมีลักษณะคล้ำยกับขอบเขตงำนวิจัยแต่ขอบเขตเป็นกำรก ำหนดแนวทำงกำร

ท ำงำน แต่วิธีกำรด ำเนินงำนเป็นลักษณะของกำรน ำขอบเขตดังกล่ำวมำท ำงำนอย่ำงไรบ้ำง ด ำเนินกำร

อย่ำงไรบ้ำง 

 กำรเขียนหัวข้อย่อย ใช้เลขสำกลและจุดเว้น 2 เคำะ ตั้งค่ำย่อหน้ำเข้ำมำ 1.0 

 

1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

    1.6.1.  -------------------------------------------------------- 

 1.6.2.  --------------------------------------------------------  

 1.6.3-4-5-6-7-8 

 ประโยชน์ส ำคัญในกำรท ำวิจัยให้ควำมชัดเจนและเหมำะสมเข้ำใจง่ำย โดยดูจำกประโยชน์ในกำร

ท ำงำนวิจัยของตนว่ำงำนของตนมีประโยชน์อย่ำงไรบ้ำงและท ำให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆอย่ำงไรบ้ำง

ทั้งต่อตัวผู้วิจัย ผู้อ่ำน และผู้ใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัย 

 กำรเขียนหัวข้อย่อย ใช้เลขสำกลและจุดเว้น 2 เคำะ ตั้งค่ำย่อหน้ำเข้ำมำ 1.0 

 

 



 

1.7  นิยำมศัพท์ 

-  เครื่องแต่งกำยท่ีสำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้หลำกหลำยกำรใช้สอย  หมายถึง  เสื้อผ้า

เครื่องนุ่งห่ม เช่น  เสื้อ กางเกง หรือ กระโปรง  ที่สามารถสวมใส่ได้หลากหลายรูปแบบโดยในที่นี้หมายถึงเสื้อผ้า

หนึ่งชุด สามารถสวมใส่ได้ 2 รูปแบบ ซึ่งได้แก่ ชุดปาร์ตี้ล าลอง    ( Party Casual )  ซึ่งสามารถสวมใส่ไปท างาน

และไปงานปาร์ตี้ในช่วงกลางวันได้  และ ชุดปาร์ตี้หรูหราสง่างาม ( Party Elegance ) ที่ใช้สวมใส่งานกลางคืน

หรืองานที่เป็นทางการที่มีรูปแบบงานที่เน้นความหรูหรา   ( ราชบัณฑิตยสถาน, 2530,หน้า 15 ) 

- วัยท ำงำนตอนต้น  หมายถึง ช่วงวัยท างาน อายุระหว่าง 22 – 30 ปี เป็นวันที่มีพัฒนาการทางกาย

เจริญเต็มที่ เป็นระยะทดลองเพ่ือหาแนวทางชีวิตที่ตนต้องการและพอใจสืบเนื่องมาจากวัยรุ่น เช่น อาชีพ เพ่ือน 

คู่ครอง และ อื่น ๆ ( ราชบัณฑิตยสถาน, 2530,หน้า 142 ) 

- เสื้อผ้ำปำรตี้แวร์ (Party Wear) หมายถึง เสื้อผ้าที่สวมใส่ออกงาน   เพ่ือการเข้าสังคมพบปะสังสรรค์

ห รื อ ง า น รื่ น เ ริ ง ต่ า ง  ๆ   ทั้ ง ที่ เ ป็ นท า ง ก า ร แล ะ ไ ม่ เ ป็ นท า งก า ร  ( วิ กิ พี เ ดี ย  ส า ร านุ ก ร ม เ ส รี

,https://th.wikipedia.org/,วันที่สืบค้น 31 มีนาคม 2559 ) 

- สุนทรียศำสตร์  (Aesthetic)  หมายถึง การว่าด้วยเรื่องความงาม สิ่งที่งาม ทั้งในทางศิลปะและใน

ธรรมชาติ โดยศึกษาถึงบ่อเกิดของความงาม  คุณค่าทางความงาม และมาตรฐานแห่งคุณค่าในการตัดสิน

เกี่ยวกับศิลปะ ( ราชบัณฑิตยสถาน, 2530,หน้า 142 ) 

- ดีเทล  (Detail) หมายถึง รายละเอียด , ข้อปลีกย่อย , การค้นคว้ารายละเอียด (วิกิพีเดีย สารานุกรม

เสรี,https://th.wikipedia.org/,วันที่สืบค้น 31 มีนาคม 2559 ) 

- แบรนด์ (Brand) หมายถึง ตราประทับ , ยี่ห้อ , เครื่องหมายการค้า (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

,https://th.wikipedia.org/,วันที่สืบค้น  25  เมษายน 2559 ) 

 

    นิยำมศัพท์ห้ำมแต่งหรือบัญญัติขึ้นเองตำมควำมคิดเด็กขำดให้อ้ำงอิงจำกควำมหมำยที่ถูกต้องใน

พจนำนุกรม หรือรำชบัณฑิตยสถำนหรือเว็บไซต์ที่มีควำมเชื่อถือได้และเหมำะสมเท่ำนั้น เช็คค ำให้ถูกต้อง

ด้วยในกำรเขียนทุกค ำทุกประโยค ****กำรใช้ค ำทับศัพท์ต้องใช้ให้ถูกต้องตรงตำมหลักกำรอ่ำนเช็คให้ดี 

และต้องมี (วงเล็บค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ) ที่ถูกต้องต่อท้ำยค ำทับศัพท์ดังกล้ำวนั้นเสมอ 
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