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บทที่1 

บทน า 

 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

สภาวะสงัคมในยคุปัจจบุนันีมี้โครงสรา้งทางสงัคมท่ีสลบัซบัซอ้น ท าใหผู้ค้นท่ีอาศยัอยู่
ในเมืองนัน้ มีชีวิตประจ าวนัท่ีตอ้งมีการติดตอ่ส่ือสารกบับคุคลหรือองคก์รตา่งๆมากมาย รวมถึง
การพบปะสงัสรรคก์นัดว้ย  จากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึน้ท าใหก้ารจราจรท่ีมีอยูใ่นทกุวนันีมี้
ความแออดั จ านวนของผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีเพิ่มตามอยา่งไมจ่  ากดั การเดนิทางจงึกลายเป็นเรื่องท่ีตอ้ง
มีการวางแผนเพ่ือใหไ้ดไ้ปถึงยงัปลายทางตามเวลาท่ีนดัหมายไดอ้ยา่งตรงเวลา   จากเหตผุล
ดงักลา่วท าใหเ้ครื่องแตง่กายจงึตอ้งมีความเหมาะสมตามสภาวะของสงัคมท่ีเปล่ียนไป แตอ่ยา่งไร
ก็ตามเสือ้ผา้เครื่องแตง่กายก็ยงัมีความส าคญัในการบง่บอกถึงสถานภาพและบทบาททางสงัคม 
การแตง่กายท่ีดีจงึไมไ่ดจ้  ากดัไวเ้พียงแคค่วามงามแตย่งัหมายถึงการแตง่กายท่ีเหมาะสมตาม
โอกาสการใชส้อยอีกดว้ย 

เครื่องแตง่กายปารตี์แ้วร ์  ส าหรบัสตรีวยัท างานตอนตน้ท่ีมีขายอยูใ่นทอ้งตลาดทกุวนันี ้  
ผูผ้ลิตตา่งไดอ้อกแบบไวอ้ยา่งเหมาะสมตามวาระโอกาสการใชส้อย อยูท่ี่ผูบ้ริโภคจะเลือกซือ้สินคา้
ตามความตอ้งการและรสนิยมท่ีแตกตา่งกนัออกไปเชน่ไร  โดยกลุม่   สตรีวยัท างานตอนตน้เป็น
กลุม่ผูบ้รโิภคหนึ่งท่ีผูว้ิจยัเล็งเห็นวา่มีผลกระทบอยา่งเห็นไดช้ดัตอ่ปัญหาสภาวะสงัคมท่ีไดก้ลา่ว
มาขา้งตน้  รวมถึงการเขา้สงัคมและการพบปะสงัสรรคด์ว้ย ซึ่งก็เขา้มามีบทบาทเพิ่มมากขึน้ ท่ีจาก
เดมิการพบปะสงัสรรคอ์าจอยูใ่นเฉพาะกลุม่เพ่ือน แตเ่ม่ือเขา้สูว่ยัท างาน การพบปะสงัสรรคเ์พ่ือ
ธุรกิจและการท างานจงึเป็นอีกสว่นหนึ่งท่ีเขา้มาในการด ารงชีวิต โดยเฉพาะกลุม่อาชีพท่ีตอ้งมีการ
เขา้สงัคมและมีงานสงัสรรคบ์อ่ยครัง้ เชน่ ดารา นกัแสดง นางแบบ ศลิปิน ประชาสมัพนัธ ์ และ
ออรแ์กนไนเซอร ์ เป็นตน้  คนกลุม่นีใ้หค้วามส าคญัตอ่การแตง่ตวัเพ่ือเขา้สงัคมอยา่งมาก เพราะ
เป็นกลุม่อาชีพท่ีตอ้งใชภ้าพลกัษณแ์ละบคุลิกภาพตา่ง ๆ เพ่ือการเป็นท่ียอมรบัและสรา้งความ
ประทบัใจตอ่คนท่ีพบเห็นในสงัคม และจากปัญหาสภาวะสงัคมดงักลา่ว ท่ีผูค้นตอ้งอยูใ่นสงัคมท่ี



เรง่รีบและการจราจรท่ีติดขดั  ท าใหช้ว่งเวลาในการแตง่กายตามโอกาสตา่งๆของสตรีวยัท างาน
ตอนตน้กลุม่นีน้อ้ยลงไปดว้ย  ดงันัน้เสือ้ผา้เครื่องแตง่กายท่ีสามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบใหใ้ชไ้ด้
หลากหลายรูปแบบการใชส้อยนา่จะเป็นสิ่งจ  าเป็นท่ีสตรีวยัท างานตอนตน้กลุม่นีค้วรจะมี  เพราะ
สามารถชว่ยใหก้ารด ารงชีวิตท่ีเรง่รีบมีความสะดวกสบายมากขึน้และอีกทัง้เพิ่มความคุม้คา่ในการ
ซือ้เสือ้ผา้อีกดว้ย เพราะเสือ้ผา้หนึ่งชดุ สามารถสวมใสไ่ด ้ 2 รูปแบบ ซึ่งไดแ้ก่ ชดุปารตี์ล้  าลอง ซึ่ง
สามารถสวมใสไ่ปท างานและไปงานปารตี์ใ้นชว่งกลางวนัได ้  และ ชดุปารตี์ห้รูหราสง่างาม ท่ีใช้
สวมใสง่านกลางคืนหรืองานท่ีเป็นทางการท่ีมีรูปแบบงานท่ีเนน้ความหรูหรา    โดยใชก้าร
ปรบัเปล่ียนรูปทรง  การซ่อน หรือการตกแตง่รายละเอียด เขา้ไปผสมผสานกบัตวัชดุจนเกิดรูปแบบ
ความนา่สนใจใหม ่ ๆ ขึน้  จากเหตผุลดงักลา่วขา้งตน้  เครื่องแตง่กายท่ีสามารถปรบัเปล่ียน
รูปแบบไดต้ามโอกาสการใชส้อย  จงึนา่จะเป็นท่ีสนใจส าหรบัสตรีกลุม่นี ้ ท่ีตอ้งมีการเขา้สงัคมหรือ
มีการพบปะสงัสรรคก์นัเสมอ ๆ อีกทัง้ความสะดวกสบายท่ีไมต่อ้งเดินทางเพื่อกลบัไปเปล่ียนชดุท่ี
บา้น โดยตอ้งผา่นสภาพการจราจรท่ีแออดั 

ไมว่า่สภาวะสงัคมในยคุปัจจบุนันีจ้ะมีความยุง่ยากและสลบัซบัซอ้นมากขึน้เพียงใด  ชีวิต
ของคนเราก็ยงัไมส่ามารถหลีกหนีเรื่องราวของธรรมชาตไิปได ้  เพราะธรรมชาติตา่งอยูร่อบ ๆ ตวั
เราและด าเนินชีวิตไปควบคูก่บัเรา    นกัศลิปะตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัไดใ้หค้วามส าคญัของ
ธรรมชาตวิา่มีบทบาทตอ่การสรา้งสรรคง์านของมนษุยท์กุแขนงในฐานะเป็นตน้แบบ เป็นแหลง่ดล
ใจทางความคดิ จนมีผูก้ลา่วเสมอวา่ธรรมชาตเิปรียบเสมือน บิดา มารดาของศาสตร ์ ทัง้นีก็้เพราะ
มนษุยเ์กิดมาก็ไดพ้บเห็น และไดย้ินสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาตอิยูแ่ลว้1                                              

ศลิปะคือการลอกเลียนแบบธรรมชาตนิัน้ นบัวา่เป็นทฤษฎีเก่าแก่ทฤษฎีหนึ่งของพวก
กรีกโบราณ  โดยกลา่วยืนยนัวา่การลอกเลียนแบบวตัถธุรรมชาตไิดอ้ย่างสมบรูณจ์ดัวา่เป็นสิ่งท่ี
สวยงามท่ีสดุ  รวมถึง ทฤษฎีของ อรสิโตเตลิ ( Aristotle ) ท่ีกลา่ววา่   มนษุยเ์รานัน้เป็นนกั
เลียนแบบโดยสญัชาตญาณ การเลียนแบบนัน้ก็ปรากฏออกมาในศลิปวตัถ ุทัง้รูปลกัษณ ์สี  พืน้ผิว 
และลกัษณะการเคล่ือนไหวของธรรมชาติ มนษุยมี์ความสามารถดดัแปลงวตัถจุนดนูา่เช่ือ หรือ
แสดงลกัษณะท่ีน่าสนใจบางประการท่ีดคูลา้ยของจรงิออกมาได ้  ดงันัน้เขาจงึเช่ือไดว้่าเป็นผูแ้สดง
พืน้ฐานทางจิตวิทยาของศลิปะประเภท การลอกเลียนแบบธรรมชาติ ( Respresentation )2  ซึ่ง
เสือ้ผา้เครื่องแตง่กายก็ถือไดว้า่เป็นศลิปะประยกุตแ์ขนงหนึ่งท่ีบอ่ยครัง้ไดมี้การน าเอาวิธี การ
ลอกเลียนแบบธรรมชาตมิาใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการสรา้งผลงานอีกดว้ย 

ธรรมชาตหิมายถึงสิ่งตา่ง ๆ ในโลกหรือจกัรวาลท่ีเกิดขึน้ มีอยูแ่ละดบัไปดว้ยตวัของมนั 
สามารถแบง่ออกไดเ้ป็นหลายประเภท   เชน่  คน สตัว ์ ภูเขา  แมน่  า้  ทะเล ป่าไม ้เป็นตน้ หรือสรุป
                                                           
1 เครอืจิต  ศรบีญุนาค , “ สนุทรยีภาพของชีวิต “ ( บรษัิท เธิรด์เวฟ เอ็ดดเูคชั่น จ  ากดั , กรงเทพฯ , 2542 ) หนา้ 12 
2 เครอืจิต  ศรบีญุนาค , “ สนุทรยีภาพของชีวิต “ ( บรษัิท เธิรด์เวฟ เอ็ดดเูคชั่น จ  ากดั , กรงเทพฯ , 2542 ) หนา้ 17  



ไดว้า่สิ่งท่ีไม่ใชม้นษุยท์  าขึน้ถือวา่เป็นธรรมชาตินั่นเอง  ธรรมชาตทิกุประเภทตา่งก็มีแบบฉบบัของ
ความงามในรูปแบบของตนเองท่ีแตกตา่งกนัออกไป  ซึ่งในผลงานวิจยัฉบบันีผู้ว้ิจยัไดมี้การ
น าเสนอความงามในธรรมชาตอีิกรูปแบบหนึ่ง ท่ีหลายคนอาจไมเ่คยไดส้มัผสักบัมนันกั นัน้คือ
ความงามทางธรรมชาตขิองดอกไมท้ะเลและปะการงั  ซึ่งผูว้ิจยัไดน้  าเรื่องนีม้าเป็นแรงบนัดาลใจ   
ในการสรา้งสรรคผ์ลงาน  เน่ืองจากไดเ้ล็งเห็นวา่ความงามของดอกไมท้ะเลท่ีลอ่ใหป้ลาเขา้มา
แหวกวา่ยนัน้ก็เปรียบเสมือนหญิงสาวท่ีตอ้งการส่ือความงามใหเ้ป็นท่ีสนใจตอ่เพศตรงขา้มเชน่กนั   

จากปัญหาสภาวะสงัคมท่ีเรง่รีบในการด ารงชีวิตปัจจบุนั กบั ทฤษฎีการลอกเลียนแบบ
ธรรมชาตขิองอรสิโตเตลิ ท่ีไดก้ลา่วมาขา้งตน้ ไดน้  าไปสู่การหาเอกลกัษณท์างการออกแบบ ดงันัน้
ผลงานวิจยัฉบบันีจ้งึมุง่เนน้ท่ีจะศกึษาหาแนวทางในการออกแบบเครื่องแตง่กายปารตี์แ้วรส์  าหรบั
สตรีวยัท างานตอนตน้ท่ีสามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบไดห้ลากหลายการใชส้อย  โดยใชว้ิธีการ
ปรบัเปล่ียนรูปทรง การซอ่น หรือการตกแตง่รายละเอียด ( Detail ) เขา้ไปผสมผสานกบัตวัชดุจน
เกิดรูปแบบความนา่สนใจใหม ่ ๆ ขึน้ โดยการปรบัเปล่ียนรูปแบบนีจ้ะอยูใ่นสดัสว่น 60% ของการ
ออกแบบทัง้หมด   จากทฤษฎีสนุทรียศาสตรเ์รื่องของการลอกเลียนแบบธรรมชาต ิ ของ   
อรสิโตเตลิ  เพ่ือใหผู้บ้รโิภคเห็นถึงคณุคา่ความงามทางธรรมชาตจินเกิดแรงผลกัดนัใหเ้กิด
จิตส านกึในการอนรุกัษข์ึน้ 

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการคน้ควา้จะเป็นแนวทางท่ีสามารถพฒันารูปแบบเครื่องแตง่กาย ใหเ้กิด
เป็นภาพลกัษณใ์หมท่ี่มีความสวยงามและมีประโยชนใ์ชส้อยอยา่งสงูสดุ 
 
ปัญหาของงานวิจัย 

1.  ท าอยา่งไรถึงจะน าหลกัสนุทรียศาสตร ์ เรื่องการลอกเลียนแบบธรรมชาติ ของ      
อรสิโตเตลิ มาประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบเครื่องแตง่กายสตรปีารตี์แ้วรไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ท าอย่างไรจงึจะสามารถออกแบบเครื่องแตง่กายสตรีปารตี์แ้วรใ์หเ้หมาะสมกบั
กลุม่เปา้หมายนกัแสดง นางแบบ และ กลุม่สตรีวยัท างานตอนตน้ท่ีสามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบ
จากปารตีล้  าลองไปเป็นปารตี์ห้รูหรา่สง่างามได ้

  
วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 

1. เพ่ือหาแนวทางการออกแบบเครื่องแตง่กายปารตี์แ้วรส์  าหรบัสตรีวยัท างานตอนตน้ท่ี
สามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบไดห้ลากหลายการใชส้อย  โดยใชว้ิธีการปรบัเปล่ียนรูปทรง การซ่อน
หรือการตกแตง่รายละเอียด ( Detail ) เขา้ไปผสมผสานกบัตวัชดุจนเกิดรูปแบบความนา่สนใจใหม่ 
ๆ ขึน้  โดยการปรบัเปล่ียนรูปแบบนีจ้ะอยู่ในสดัส่วน 60% ของการออกแบบทัง้หมด   จากทฤษฎี
สนุทรียศาสตรเ์รื่อง การลอกเลียนแบบธรรมชาติ   ของ อรสิโตเตลิ   



2. เพ่ือเป็นแนวทางเลือกหนึ่งของการออกแบบเครื่องแตง่กายปารตี์แ้วรส์  าหรบัสตรีวยั
ท างานตอนตน้  และตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีมีสไตลท่ี์โดดเดน่ มีความเป็น
ตวัเองสงู หรือมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ซึ่งชอบการแตง่กายท่ีแตกตา่งไปจากรูปแบบเดมิ 

  
 
3.  เพ่ือท่ีจะน าเสนอสินคา้ประเภทเคร่ืองแตง่กายปารตี์แ้วรส์  าหรบัสตรีวยัท างาน

ตอนตน้  ท่ีมีลกัษณะเป็นดีไซนเ์นอรแ์บรนด ์และมีความแตกตา่งจากตลาดในปัจจบุนั ในเรื่องของ
รูปแบบท่ีแปลกใหม ่รวมถึง ความคุม้คา่ของโอกาสการใชส้อยท่ีเครื่องแตง่กายสามารถปรบัเปล่ียน
รูปแบบไดห้ลากหลายการใชส้อย 

4.  เพ่ือเป็นแรงผลกัดนัใหค้นเห็นคณุคา่ความงามอนัล า้คา่ของ ดอกไมท้ะเลและ
ปะการงัจนท าใหเ้กิดการรณรงคแ์ละการอนรุกัษก์นัมากขึน้  
  
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ศกึษาสนุทรียศาสตรค์วามงาม ตามแนวคิด ทฤษฎีของ อรสิโตเตลิ ท่ีวา่ดว้ยเรื่อง 
ของ การลอกเลียนแบบธรรมชาติ 
    2. ศกึษา ลกัษณะ รูปทรงท่ีหลากหลายของดอกไมท้ะเล  รวมถึง สีสนั และองคป์ระกอบ
อ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจเพื่อน ามาใชใ้นการสรา้งสรรคผ์ลงานการออกแบบ 

3. ศกึษาโครงสรา้งและรูปแบบของเครื่องแตง่กายปารตี์แ้วรส์  าหรบัสตรี ท่ีมีขายใน 
ตลาดเสือ้ผา้ไทยปัจจบุนัรวมถึง ลกัษณะรูปแบบของงานออกแบบดีไซนเ์นอรเ์สือ้ผา้ในระดบัสากล 

4. ศกึษาและวิเคราะหก์ารพฒันาธุรกิจเสือ้ผา้ประเภทดีไซนเ์นอรแ์บรนด ์ซึ่งตอ้งค านงึถึง 
เปา้หมาย   การขาย  การตลาด  ตน้ทนุ และคูแ่ขง่ รวมถึงการตัง้ราคาเพ่ือใหส้อดคลอ้งและมี
ความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุม่เปา้หมาย ท่ีตอ้งการหลีกหนีจากความจ าเจ
แบบเก่าและความคุม้คา่ในการบรโิภคสินคา้ 
    5. ศกึษาเทรนด ์( Trend )  สปรงิ – ซมัเมอร ์( Spring – Summer ) 2009 ของ  เนลลี ้ 
โลดี ้ ( Nelly Rodi ) เพ่ือใชใ้นการก าหนดทิศทางในการออกแบบเครื่องแตง่กาย 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. ศกึษาสนุทรียศาสตรค์วามงาม ตามแนวคิด ทฤษฎีของ อรสิโตเตลิ ท่ีวา่ดว้ยเรื่องของ 
การลอกเลียนแบบธรรมชาติ 
   2.  ศกึษารวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบั ลกัษณะ รูปทรงท่ีหลากหลายของดอกไมท้ะเล  รวมถึง 
สีสนั และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีนา่สนใจจากหนงัสือ และขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต  



3. ศกึษาโครงสรา้งและรูปแบบของเครื่องแตง่กายปารตี์แ้วรส์  าหรบัสตรี ท่ีมีขายใน 
ตลาดเสือ้ผา้ไทยปัจจบุนัรวมถึง ลกัษณะรูปแบบของงานออกแบบดีไซนเ์นอรเ์สือ้ผา้ในระดบัสากล
จากหนงัสือ และขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต 

4. ศกึษาและทดลองหาเทคนิค  การสรา้งพืน้ผิวบนผา้ ในลกัษณะตา่ง ๆ โดยประยกุต์
มาจากรูปแบบท่ีหลากหลายของดอกไมท้ะเล 

 5. ศกึษาทฤษฎีสีและองคป์ระกอบศลิป์ เพ่ือใหเ้กิดความสมดลุและความงามในการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน 

6. รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูท่ีไดท้  าการศกึษา  เพ่ือท าการออกแบบเครื่องแตง่กาย
ปารตี์แ้วรส์ตรีวยัท างานตอนตน้จ านวน 1 คอลเล็คชั่น ทัง้หมด 7  ชดุโดยมีชดุความคดิสรา้งสรรค ์
1 ชดุและชดุท่ีสามารถสวมใสไ่ดจ้รงิอีก 6  ชดุ   

7.   สรุปผลการวิจยั 
 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
   1. ไดแ้นวทางใหมข่องการออกแบบเครื่องแตง่กายปารตี์แ้วรส์  าหรบัสตรีวยัท างาน

ตอนตน้ท่ีสามารถปรบัเปล่ียนรูปแบบไดห้ลากหลายการใชส้อย  โดยใชว้ิธีการปรบัเปล่ียนรูปทรง 
การซอ่น หรือการตกแตง่รายละเอียด ( Detail ) เขา้ไปผสมผสานกบัตวัชดุจนเกิดรูปแบบความ
นา่สนใจใหม ่ ๆ ขึน้ โดยการปรบัเปล่ียนรูปแบบนีจ้ะอยูใ่นสดัสว่น 60% ของการออกแบบทัง้หมด   
จากทฤษฎีสนุทรียศาสตรเ์รื่องของ การลอกเลียนแบบธรรมชาต ิของ  อรสิโตเตลิ   

2. ไดอี้กแนวทางเลือกหนึ่งของการออกแบบเครื่องแตง่กายปารตี์แ้วรส์  าหรบัสตรีวยั
ท างานตอนตน้  และตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ผูบ้รโิภคท่ีมีสไตลท่ี์โดดเดน่ มีความเป็น
ตวัเองสงู หรือมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ซึ่งชอบการแตง่กายท่ีแตกตา่งไปจากรูปแบบเดมิ 

  3.       เกิดแบรนดส์ินคา้  เครื่องแตง่กายปารตี์แ้วรส์ตรีวยัท างานตอนตน้ ประเภท
ดีไซนเ์นอรแ์บรนด ์ ( Designer Brand )ท่ีมีแนวทางในการออกแบบท่ีแปลกใหม ่และมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั อีกทัง้ชว่ยเสรมิสรา้งภาพลกัษณข์องแบรนดใ์หมี้ความโดดเดน่และแตกตา่งไปจากแบ
รนด ์อ่ืน ๆ ในปัจจบุนัได ้  เพ่ือเป็นทางเลือกใหมใ่หก้บัผูบ้รโิภค 

   4.  เพ่ือก่อใหเ้กิดการรณรงคแ์ละการอนรุกัษข์องดอกไมท้ะเลกนัมากขึน้ และเป็น
แนวคิดใหก้บัดีไซนเ์นอรรุ์น่ใหม ่ ท่ีหนัมาสนใจในการท าเสือ้ผา้ท่ีชว่ยกระตุน้ใหค้นรูจ้กัการอนรุกัษ์
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
 



นิยามศัพท ์
    - เคร่ืองแต่งกายที่สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได้หลากหลายการใช้สอย  
หมายถึง  เสือ้ผา้เครื่องนุง่ห่ม เชน่  เสือ้ กางเกง หรือ กระโปรง  ท่ีสามารถสวมใสไ่ดห้ลากหลาย
รูปแบบโดยในท่ีนีห้มายถึงเสือ้ผา้หนึ่งชดุ สามารถสวมใส่ได ้ 2 รูปแบบ ซึ่งไดแ้ก่ ชดุปารตี์ล้  าลอง    
( Party Casual )  ซึ่งสามารถสวมใสไ่ปท างานและไปงานปารตี์ใ้นชว่งกลางวนัได ้  และ ชดุปารตี์ ้
หรูหราสง่างาม ( Party Elegance ) ท่ีใชส้วมใสง่านกลางคืนหรืองานท่ีเป็นทางการท่ีมีรูปแบบงาน
ท่ีเนน้ความหรูหรา      

- วัยท างานตอนต้น  อายรุะหวา่ง 22 – 30 ปี เป็นวนัท่ีมีพฒันาการทางกายเจรญิเตม็ท่ี 
เป็นระยะทดลองเพื่อหาแนวทางชีวิตท่ีตนตอ้งการและพอใจสืบเน่ืองมาจากวยัรุน่ เชน่ อาชีพ 
เพ่ือน คูค่รอง และ อ่ืน ๆ 

- เสือ้ผ้าปารตีแ้วร ์( Party Wear ) เสือ้ผา้ท่ีสวมใส่ออกงาน   เพ่ือการเขา้สงัคมพบปะ
สงัสรรคห์รืองานรื่นเรงิตา่ง ๆ  ทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

- เสือ้ผ้าปารต์ีล้ าลอง ( Party Casual ) เสือ้ผา้ท่ีสวมใสไ่ปงานสงัสรรค ์  ท่ีไมเ่ป็น
ทางการมากนกั หรืออาจสวมใสไ่ปท างานได ้ขึน้อยูก่บัรูปแบบงานและความเหมาะสม 

- เสือ้ผ้าปารต์ีห้รูหราสง่างาม ( Party Elegance ) เสือ้ผา้ท่ีสวมใสไ่ปงานสงัสรรค ์  ท่ี
เป็นทางการ เป็นงานท่ีมีการจดัรูปแบบงานอย่างหรูหรา และผูไ้ปงานตอ้งมีการ สวมใสช่ดุท่ีมี
ความสง่างามและเป็นท่ียอมรบัตอ่ผูพ้บเห็น โดยชดุอาจมีการตดัเย็บท่ีประณีตและรายละเอียดท่ี
สวยงาม 

- สุนทรียศาสตร ์ ( Aesthetic )  การว่าดว้ยเรื่องความงาม สิ่งท่ีงาม ทัง้ในทางศิลปะ
และในธรรมชาติ โดยศกึษาถึงบอ่เกิดของความงาม  คณุคา่ทางความงาม และมาตรฐานแหง่
คณุคา่ในการตดัสินเก่ียวกบัศลิปะ  

- ดเีทล  ( Detail ) รายละเอียด , ขอ้ปลีกย่อย , การคน้ควา้รายละเอียด 

- แบรนด ์( Brand ) ตราประทบั , ย่ีหอ้ , เครื่องหมายการคา้ 
- ดไีซนเ์นอร ์( Designer ) นกัออกแบบ 
- เอกลักษณ ์( Unique )  รูปแบบหรือแบบฉบบัเฉพาะ  ท่ีมีความโดดเดน่ และอยากท่ี

จะเสมอเหมือน 
    - เทรนด ์( Trend )  ทิศทาง , แนวโนม้ 
    - สปริง ( Spring )  ฤดใูบไมผ้ลิ 

   - ซัมเมอร ์( Summer )   ฤดรูอ้น 
 


