
 การออกแบบหนังสือภาพประกอบแฟช่ันยุค 90 
ธัญลักษณ นภาจันทรเดน1, จิติมา เสือทอง2   

1,2สาขาวิชาออกแบบกราฟกและมลัติมเีดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

 

บทคัดยอ 

การออกแบบหนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 มีจุดประสงค เพ่ือออกแบบหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 ใหกลุมเปาหมายสนใจ มีเอกลักษณแตกตางจากหนังสือแฟชั่นท่ัวไป  เพ่ือศึกษาและรวบรวม
ขอมูลแฟชั่นยุค 90 ใหกลุมเปาหมายไดความรูที่มาความสําคัญของแฟชั่น 90 และชวยสงเสริมบุคลิกภาพ
ความมั่นใจ เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมายและแบบสอบถามที่จะใชกับผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบ วิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (%) และคาเฉลี่ย (MEAN) และใชวิธี
ตีความจากการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ จากผลวิเคราะหในการออกแบบหนังสือ
ภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 ใชวิธีอธิบาย บอกเลา ที่มาความสําคัญของแฟชั่นยุค 90 มีภาพประกอบสวยมี
เอกลักษณพรอมกับอธิบายเปนขอความโดยการดึงจุดเดนออกมา  

ผลการวิจัย จากการวิเคราะหตารางผูตอบแบบสอบถามกลุมเปาหมาย พบวา 1) กลุมเปาหมาย
เลือกซื้อหนังสือจากเน้ือหาขอมูลในหนังสือและความสวยงามของภาพประกอบ 2 ) กลุมเปาหมายสนใจ
แฟชั่นในยุค 90 มากท่ีสุด 3) กลุมเปาหมายตองการใหหนังสือเนนภาพประกอบมากกวาตัวอักษร จากการ
วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ พบวา 1) ใชคอนเซปต “รบกวนชวนมายอน 
90 กัน” ใหมีขอความเขาใจงาย ดึงดูดกลุมเปาหมาย 2) ใชโทนสีธรรมชาติ นารัก สดใส และงดงาม 3) ใช
ภาพประกอบแบบภาพวาดระบายสี 
 

คําสําคัญ : หนังสือภาพประกอบ, แฟชั่น 90, สไตล 
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90’s Fashion Illustration Book Design  
Thanyaluck Napachanden1, Jitima Suathong2   

1,2Graphic and Multimedia Design Faculty of Industrial Technology Suan Sunandha Rajabhat University 

 

Abstract 

90’s fashion illustration book design purpose is to Design of 90’s fashion illustration 

book there is a distinct identity from the general fashion book In order to study and collect 

the 90's fashion data for the target group to gain knowledge of the importance of fashion 

90’s. collect data by questionnaires with target group and questionnaire to be used with 

design experts. analysis using statistics include percentage (%) and average (MEAN) and 

using the interpretation method from collecting design expert questionnaires. from the 

analysis results in the 90's fashion book design use the method to describe the origin, 

importance of the 90’s fashion have beautiful illustration and unique along with explaining 

the message by pulling out the highlight 
The research found that from target group information 1) The target group chooses 

to buy book from the contents of the book and the beauty of the illustrations 2) The 

target group interested in fashion in the 90s most 3) The target group need book have 

illustration rather than text. From information analysis, design experts found that 1) Use 

the concept “rop guan chuan ma yon 90 gan” message easy to understand Attract target 

groups 2) Use mood and tone Natural pretty and elegant 3) Use illustrations painting 
 

Keywords: Illustration book, fashion 90, style  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 579 -



บทนํา 
     การเกิดแฟชั่นยุค 90 แฟชั่นไดรับอิทธิพล
แฟชั่นจากยุค 60’s 70’s 80’s มาเร่ือยๆไมวาจะ
เปนอิทธิพลจากตางประเทศ ดนตรี เพลง จนเกิด
เปนแฟชั่นยุค 90 มีแฟชั่นหลากหลายสไตลโดยคุณ
เลง อดิศักดิ์ โรจนศิริพันธ ดีไซเนอรและเจาแบรนด  
Zenithorial ไดกลาวเอาไววาสไตล grunge และ 
minimalist ถือเปนสไตลหลักเลยก็วาไดและถือ
เปนภาพจําแหงยุคมากท่ีสุด โดยยุค 90 มีแฟชั่นที่
โดดเดนอยางเห็นไดชัด เชน สรอยคอโชคเกอร ชุด
เอ๊ียม รองเทาสนตึก เสื้อผาลายสก็อต แจ็คเก็ต
ยีนส เปนตน 

ในปจจุบันจากการพบเห็นกระแสโซเชียล
มีเดียในปจจุบันที่มีการยอนยุคในสิ่งที่เคยไดรับ
ความนิยมกลับมาพูดถึงอีกครั้ง ซึ่งเห็นไดชัดที่สุด
ในชวงนี้ก็เห็นจะเปนอะไรไปไมไดนอกเสียจาก
กระแสยุค 90's หรือตั้งแตป พ.ศ. 2533 - 2542  ไม
วาจะเปนอุปกรณสื่อสารอยางเพจเจอร โทรศัพท
บานพกพา หรือของเลนวัยเด็กอยางเครื่องเกม
ตางๆ การพูดถึงของคนในยุคนี้จึงสงผลใหเด็กวัยรุน
ในปจจุบันรูจักและสนใจในกระแสยอนยุคกันมาก
ยิ่งขึ้น ทําใหเร่ืองราวในอดีตจากยุค 90's กลับมามี
อิทธิพลกับแฟชั่นและดนตรีในปจจุบัน และสิ่งที่
เห็นไดชัดมากท่ีสุดหลังจากกระแสยุค 90's กลับมา
ไดรับความนิยมในปจจุบันก็คือการแตงกาย อาจ
เปนเพราะอิทธิพลของผูนําทางแฟชั่น ซึ่งเปนตัว
ชวยหลักในการขับเคลื่อนกระแสสังคม  หรือ
อิทธิพลจากศิลปนดารา จนเกิดเปนคําถามข้ึนมาวา
กระแสการกลับมาของยุค 90's นั้นเกิดจากการ
หมุนเวียนหรือภาพยนตรที่ทําใหเด็กวัยรุนหันมา
สนใจแฟชั่นในยุคอดีตกันมากข้ึน และเมื่อพูดถึง
กระแสการแตงกายยอนยุคในปจจุบัน คงปฎิเสธ
ไมไดวาแฟชั่นจากยุค 90’ เปนสิ่งที่พบเห็นมาก
ที่สุด  นางสุทธยา  ลี  สไตลลิสตแหงนิตยสาร 

Cheeze แสดงความคิดเห็นถึงการเกิดกระแส
แฟชั่นยุค 90's วา กระแสแฟชั่นจากยุค 90's เกิด
จากแบรนดคร่ึงหน่ึง เมื่อแบรนดทีมีชื่อเสียงออก
สินคาใหมก็มีผลตอบรับดี เกิดกระแสความตองการ
ในสังคม แบรนดอ่ืนจึงตองจับกระแสใหทัน เพ่ือให
แบรนดของตนเองมีความนิยมมากขึ้น ดนตรี 
ภาพยนตร แฟชั่น มันเรื่องเดียวกัน มันอิงกันอยู
แลว เชน เพลงจะมีมิวสิควิดีโอ ก็จะเห็นภาพการ
แตงตัว การยอนไปฟงเพลงเกาก็จะเห็นวาศิลปนยุค
นั้นแตงตัวอยางไร "แนนอนวาการที่แฟชั่น อิง
กระแสยอนยุค ถือเปนเรื่องดีของวงการแฟชั่น ทํา
ใหเด็กรุนใหมที่ไมไดอยูยุคน้ัน กระตือรือรนคนควา
ขอมูลของแฟชั่นที่ผานมา ดีกวาการแตงตัวตามกัน
เรื่อยๆ" นางสุทธยา กลาวสรุป 

           จากขอมูลเบ้ืองตนผูวิจัยเล็งเห็นวาแฟชั่น
ในยุค 90 มีเสนห มีสไตลแฟชั่นที่โดดเดนนาคนหา 
สไตลบางอยางเปนที่นิยมจนถึงปจจุบัน ปจจุบัน
แฟชั่นยังคงกลิ่นอายของยุค 90 อยู สไตลบางอยาง
ยังคงไมตกยุคชวนใหหวนถึงอดีตแฟชั่นยุค 90 ซึ่ง
ในปจจุบันการจะหาหนังสือแฟชั่นยุค 90 นั้นเปน
เรื่องยาก ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 จึงเปนหนังสือแฟชั่นอีกเร่ืองหน่ึงที่
สามารถทําใหกลุมเปาหมายวัยรุนอานแลวไดระลึก
ถึงความหลังเก็บไวเปนความทรงจํา และไดรับรู
มุมมองแฟชั่นที่หลากหลายในชวงเวลาแฟชั่นยุค 
90 อีกทั้งยังไดรับความเพลิดเพลิน ไดรับความรู
ความเขาใจเปนขอมูลแนวทางและไดแนวคิด 
มุมมองแฟชั่นมากยิ่งขึ้น 
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 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบและรวบรวมขอมูล
แฟชั่นยุค 90 ใหกลุมเปาหมายไดความรูที่มา
ความสําคัญของแฟชั่นยุค 90  
 2. เ พ่ือศึกษาการออกแบบและจัดทํา
หนังสือภาพประกอบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  

 3. เพ่ือออกแบบหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 ใหมีเอกลักษณเขาถึงกลุมเปาหมาย
วัยรุนนักเรียนนักศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ตํารา 
สื่อ เว็ปไซตและมัลติมีเดียว รวมทั้ง งานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการออกแบบหนังสือภาพประกอบ 
และหนังสือแฟชั่นยุค 90 

2 .  ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามที่จะใชกับกลุมเปาหมายและแบบ
สัมภาษณที่จะใชกับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
 3 .  เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา
ชาย-หญิง ที่ชื่นชอบการอานหนังสือ แฟชั่น จํานวน
50 คน 

4. เก็บขอมูลปฐมภูมิดวยการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ จํานวน 3 คน 

5. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากกลุมเปาหมาย
โดยใชสถิติ พ้ืนฐาน  ไดแก คารอยละ (%) และ
คาเฉล่ีย (MEAN) และขอมูลแบบสอบถามจาก
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ขอมูลดังกลาวจะถูก
ใชเปนโจทยทางการออกแบบ ซึ่งจะสอดคลองกับ
พฤติกรรมของกลุมเปาหมาย 

6. ออกแบบหนังสือภาพประกอบแฟช่ัน
ยุค 90 

 

 

ผลการวิจัย 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลที่
ไดจะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) พฤติกรรมกรรมการ 
การเลือกหนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 2 ) 
ลักษณะความตองการของหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 ที่กลุมตัวอยางตองการ รวมทั้งขอมูล
ที่ไดจากการขอมูลแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบ จํานวน 3 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

สวนที่ 1 นักเรียนและนักศึกษารูจักส่ือ
ประเภทสื่อสิ่งพิมพหนังสือภาพประกอบเปนหลัก 
(ดังตารางที่ 1 ) รูปแบบการตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือภาพประกอบที่นักเรียนนักและศึกษาสนใจ
มากที่สุดคือเ น้ือหาขอมูลในหนังสือ เปนหลัก 
รองลงมาคือภาพประกอบสวยมีเอกลักษณ (ดัง
ตารางที่ 2) และประเภทของแฟชั่นยุค 90 นักเรียน
และนักศึกษาสนใจ คือ แฟชั่นในยุคน้ัน เชน 
กางเกงขามา เสื้อลายสก็อต เปนหลัก รองลงมา 
คือ ไอเทมในยุคน้ัน เชน ตลับเทป ทามาก็อต (ดัง
ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหพิจารณาในการรูจัก
แฟชั่นยุค 90 ประเภทของส่ือ 

ขอพิจารณาในการ
เลือกลักษณะตาง ๆ 

จํานวน รอยละ อันดับ 

สื่อสิ่งพิมพ 14 28 1 
เพื่อน/คนรูจัก 13 26 2 
โทรทัศน 12 24 3 
ภาพยนตร 11 22 4 
รวม 50 100  

 

 

 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 581 -



ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหตัดสินใจเลือกซื้อ
หนังสือภาพประกอบ 

การตัดสินใจเลือก
ซ้ือหนังสือ
ภาพประกอบ 

จํานวน รอยละ อันดับ 

เนื้อหาขอมูลใน
หนังสือ 

15 30 1 

ภาพประกอบสวย มี
เอกลักษณ 

12 24 2 

มีการจัดเรียงภาพ 
เนื้อหาท่ีสวยงาม 

8 16 3 

ปกหนังสือสวยดึงดดู
ผูอาน 

5 10 4 

ใหความบันเทิง สนุก 
เพลิดเพลิน 

5 10 4 

เก็บสะสม เปนความ
ทรงจํา 

5 10 4 

รวม 50 100  
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความสนใจในแฟชั่นยุค 
90 

การตัดสินใจเลือก
ซ้ือหนังสือ
ภาพประกอบ 

จํานวน รอยละ อันดับ 

แฟช่ันในยุคนั้น เชน 
กางเกงขามา เสื้อ
ลายสก็อต  

19 38 1 

ไอเทมในยุคนั้น เชน 
ตลับเทป ทามาก็อต  

13 26 2 

ดาราในยุคนั้น เชน 
มาชา อัศนีย-วัตสัน 

11 22 3 

หนังและละครในยุค
นั้น เชน ไททานิค 

7 14 4 

รวม 50 100  
  

 

 

 

สวนที่ 2 นักเรียนและนักศึกษาสนใจ
คาแรคเตอรในหนังสือแฟชั่นภาพประกอบวัยรุน 
วัยทํางานเปนหลัก (ดังตารางที่ 4) เลือกลักษณะ
สัดสวนภาพประกอบแฟชั่นแบบสัดสวนคลายจริง 
(ดังตารางที่ 5) เลือกลักษณะหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 นั้นภาพประกอบมากกวาตัวอักษร
เปนหลัก (ดังตารางที ่6) 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหคาแรคเตอรที่สนใจ 

ในหนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90   
คาแรคเตอรที่สนใจ จํานวน รอยละ อันดับ 
วัยรุน/วัยทํางาน 25 51 1 

ทาทายัง 5 10.2 2 

หลุยส สก็อต 3 6.4 3 
รวม 50 100  

 

ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหลักษณะของสัดสวน
ภาพประกอบแฟชั่น 

ภาพประกอบแฟชั่น จํานวน รอยละ อันดับ 
แบบสัดสวน
สมจริง 

16 32 1 

แบบสัดสวนคลาย
จริง 

28 56 2 

แบบสัดสวนไม
สมจริง 

5 10 3 

แบบสัดสวนหัวโต
ตัวเล็ก SD 

1 2 4 

รวม 50 100  
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหความตองการหนังสือ
ภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 เปนลักษณะใด 

ภาพประกอบแฟชั่น จํานวน รอยละ อันดับ 
เนนภาพประกอบ
มากกวาตัวอักษร    

26 52 1 

เนนภาพประกอบ
และตัวอักษรเทาๆ 
กัน 

21 42 2 

เนนตัวอักษมาก 

กวาภาพประกอบ 

3 6 3 

รวม 50 100  
 

 สวนที่ 3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบได 
ใหแนวคิดในการออกแบบหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 ดังนี้ ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบทั้ง 
3 ทาน ไดใหขอคิดเห็นวาหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 ควรใชวิธีอธิบาย บอกเลา ที่มา
ความสําคัญของแฟชั่นยุค 90 มีภาพประกอบพรอม
กับอธิบายเปนขอความ มีคอนเซ็ปตครอบคลุมเห็น
แลวสะดุดตา เขาใจไดทันที ใชชื่อรบกวนชวนมา
ยอน 90 กัน  จัดรูปแบบหนังสือเปน    เมนูสคริปต 
กริ ด  (Manuscript Grid) มีคอลั มน ใหญ เ พี ย ง
คอลัมนเดียวกับใชกับเนื้อหาท่ีเนนวางภาพใหญๆ
หรือวางตัวอักษรใหญๆ เพ่ือใหไดรูปแบบของ
หนังสือที่นาสนใจและอานเขาใจงายมากที่สุด ใช
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ Serif มีลักษณะเปนระเบียบ 
เปนทางการ ใชตัวอักษรภาษาไทย ตัวอักษรไมมีหัว 
ควรใชสีสันที่ดูยอนยุค แบบโทนสี  NATURAL 
(ธรรมชาติ ) PRETTY (นารัก สดใส )  ELEGANT 
(สงางาม) เหมาะสมกับหนังสือภาพประกอบแฟชั่น
ยุค 90 ลักษณะภาพประกอบแบบเปนภาพวาด
ระบายสี และใชหนากระดาษขนาด B5 ในการ
ออกแบบหนังสือภาพประกอบแฟชั่น ยุค  90 

สําหรับกลุมเปาหมายนักเรียนและนักศึกษาอายุ 
18-25 ป  
 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการ เก็บขอมูลจากกลุ ม เป าหมาย  และ
ผู เชี่ยวชาญดานการออกแบบ ทําใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือและสม่ําเสมอสามารถนําไปใชเปนโจทย
ทางการออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม
และความตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ
การวิจัยครั้งนี้ คือ หนังสือภาพประกอบแฟช่ันยุค 
90 แนวคิดที่ใชในการออกแบบ คอนเซปต คือ 
รบกวนชวนมายอน 90 กัน คือการชวนมายอนไปดู
ไปหวนยอนไปถึงแฟชั่นในยุคนั้นวามีเหตุการณที่มา 
เรื่องราว จุดเดนและเอกลักษณที่แสดงท่ีถึงแฟชั่น 
เครื่องแตงกาย ศิลปน แบรนดตางๆที่อยูในรูปแบบ
สิ่งพิมพแบบหนังสือภาพประกอบยุค 90 โดยใช
รูปแบบ (Mood & Tone) คือ สี NATURAL (ธรรม- 
ชาติ) PRETTY (นารัก สดใส) ELEGANT (สงางาม) 
ใชภาพประกอบลายเสนกลุมเปาหมายนักเรียน
นักศึกษาไปจนถึงวัยทํางาน เพศชาย-หญิง อายุ 
18-25 ป และศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติของวัยรุนที่
ชอบแฟชั่น เครื่องแตงกายยอนยุค เพ่ิมความแปลก
ใหม ความนาสนใจในยุค 90 ใหมีเอกลักษณที่
ชัดเจน เขาใจงายตรงตอกลุมเปาหมายซึ่งตอบ
โจทยการทําหนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค90 

 
  ขั้นตอนการออกแบบหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 

1 .  ศึกษาขอมูลแฟชั่ น ยุค  90 ได แก  
นิตยสารแพรว นิตยสารลลนา นิตยสารเธอกับฉัน 
นิตยสาร THE BOY สื่อเว็ปไซตแฟชั่น 

2. ทําแบบรางหนังสือภาพประกอบแฟชั่น
ยุค 90 สอดคลองตามแนวความคิด 
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3. ออกแบบภาพประกอบ เพ่ือกําหนดสี
แ ละ รู ป แบบ สํ าห รั บ ง านออกแบบ ห นั ง สื อ
ภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 

4 .  จัดวางองคประกอบของหนั งสื อ
ภาพประกอบแฟชั่น ออกแบบคาแรคเตอร รูปแบบ
หนาหนังสือ 

5. ทําแบบจําลองหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 เพ่ือทดสอบการใชงาน ตรวจแก
จุดบกพรอง และทิศทางของหนังสือภาพประกอบ
แฟชั่นยุค 90 ใหเปนไปตามแนวคิด (ดังปรากฏใน
ภาพ 1 ถึง 6) 

 

 

ภาพที่ 3 หนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 
หนาปก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 หนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 เกริน
นํา 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ศึกษาขอมูลหนังสือภาพประกอบ และ
แฟชั่นยุค 90 

 

ภาพที่ 2 แบบรางหนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 

 
 

 

ภาพที่ 5 หนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 สารบัญ 

 

ภาพท่ี 6 หนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 การจัด 

วางภาพประกอบ 
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วิจารณผลการวิจัย 

 การออกแบบหนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 
90 ใชหลักการออกแบบภาพประกอบสําหรับ
นักเรียนนักศึกษาวัยรุน โดยเนนองคประกอบที่
นาสนใจ ไดแก ภาพประกอบแบบภาพวาดระบายสีที่
เหมาะสมจะทําใหรูสึกถึงคาแรคเตอร แฟชั่น และมี
ความแปลกใหม สีสันที่เปนธรรมชาติ นารัก สดใส  
ใหความรูสึกถึงสไตลยอนยุค และมีขอมูล ที่มา 
รายละเอียดที่เขาใจงาย เพลิดเพลิน ผสมผสานกับ
ทฤษฎีพฤติกรรมของกลุ มเปาหมายของวั ย รุน 
สอดคลองกับแนวคิดที่วา ไมวาแฟชั่นจะไปไกลแค
ไหนแตทุกคนก็ยังอดที่หวนคิดถึงอดีตไมได ที่ได
ศึกษาหาขอมูล และออกแบบใหสัมผัสถึงแฟชั่นในยุค 
90 ไอเทม เครื่องแตงกาย อิทธิพลจากสิ่งตาง ๆ ที่มี
เอกลักษณ 
 ผลการทดสอบการใชหนังสือกับนักศึกษา
แสดงใหเห็นวาหนังสือที่มีรูปแบบเปนธรรมชาติ 
นารัก สดใส ที่มีรูปแบบแปลกใหมนาสนใจ จะดึงดูด
ค ว า ม สน ใ จ  ทํ า ใ ห ห นั ง สื อ มี ป ฎิ สั ม พั น ธ กั บ
กลุมเปาหมายเพ่ือใหกลุมเปาหมายสนุกกับหนังสือ
และเปนภาพจํา  ซึ่ งตอบโจทยการ ทํา หนังสือ
ภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 และยังชวยสงเสริม
บุคลิกภาพความม่ันใจการแตงกาย 

 

สรุปผลการวิจัย 

 หนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 จัดทําให  
สอดคลองกับกลุมเปาหมายโทนสีธรรมชาติ นารัก 
สดใส ทําใหรูสึก สนุกสนาน ใหความรูสึกถึงความ
คลาสสิค ยอนยุค ภาพประกอบลายเสนที่เลือกใช ทํา
ใหมีเอกลักษณโดดเดน สัมผัสไดถึงรายละเอียดและ 
องคประกอบภาพแฟชั่นยุค 90 

 หนังสือภาพประกอบแฟชั่นยุค 90 เปน
หนังสือที่แสดงถึงการแตงกาย แฟชั่น อิทธิพลจากสิ่ง

ตาง ๆ ในยุคนั้น เพ่ือใหมีเอกลักษณและมีความแปลก
ใหม ไดมุมมองแนวคิดและประทับใจในแฟชั่นยุค 90 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ ณ 
โอกาสน้ี ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารยจิติมา 
เสือทอง ที่ ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ แนวคิด 
ตลอดจนงานวิจัยเลมน้ีเสร็จสมบูรณ ขอขอบคุณ
อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบกราฟกและ
มัลติมีเดียที่ใหความรูในดานตางๆ ใหคําแนะนํา 
ปรับปรุงแกไข ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม 
และผูปกครองที่ใหคําปรึกษาในเรื่องตางๆ ชวยเหลือ
ในทุกๆดาน และคอยใหกําลังใจเสมอมา ขอขอบคุณ
แหลงที่มา หนังสือนิตยสารยุค 90 ที่ใหขอมูลเพ่ือ
การศึกษาในการทํางานวิจัยเปนอยาง ดี สุดทาย
ข อขอบ คุณ เ พ่ื อ น ๆ ท่ี ใ ห คํ า แ น ะนํ า  สํ า ห รั บ
แนวความคิดที่ดี  และเปนกําลั งใจใหตลอดจน
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ 
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