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บทคัดย่อ 

 การออกแบบสืออตัลกัษณ์องค์กร เอียมดี รีไซเคิล ขยะทีไม่สูญเปล่ามีจุดประสงค์เพือให้
องค์กร เอียมดี  รีไซเคิล ไดเ้ป็นตน้แบบในเรืองการออกแบบสืออตัลษัณ์องค์กรจดัการขยะทีสมบูรณ์
และให้ความรู้เกียวกบัขยะรีไซเคิลอยา่งถูกตอ้ง เพือให้ขยะกลบัมามีประโยชน์ให้ไดม้ากทีสุด จากการ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทีใช้กับกลุ่มเป้าหมายและแบบสอบถามทีใช้กับผูเ้ชียวชาญด้านการ
ออกแบบ วเิคราะห์โดยใชส้ถิติพืนฐานไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (%) และค่าเฉลีย (MEAN) และใชว้ธีิตีความจาก
การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญ จากผลวิเคราะห์ในการออกแบบสืออตัลกัษณ์องคก์ร 
เอียมดี รีไซเคิล ใช้วิธีอธิบาย ทีมาความสําคญัขององค์กร เอียมดี รีไซเคิล ให้มีเอกลกัษณ์ทีน่าจดจาํ
พร้อมอธิบายความสําคญัเกียวกับขยะ รีไซเคิลออกมา วตัถุประสงค์ คือเพือออกแบบสืออตัลักษณ์
องค์กรให้ทนัสมยั และสือทีมีความหลากหลายครอบคลุมการใช้งานและเพือออกแบบสืออตัลกัษณ์
องคก์รใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในเรืองขยะ รีไซเคิลมากขึน 

 จากกลุ่มเป้าหมายเพือใหค้วามสนใจเกียวกบัการคดัแยกขยะตอ้งใหค้วามรู้เกียวกบั ขยะ  
รีไซเคิล และใช้ ขยะ รีไซเคิลเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัองค์กรและสร้างภาพลกัษณ์ให้องค์กรดู
ทนัสมยั และชกัชวนให้กลุ่มเป้าหมายไดมี้ส่วนร่วมไปกบัองค์กร จากผูเ้ชียวชาญเพือให้ การออกแบบ
สือใหดึ้งกลุ่มเป้าหมายมาเป็นร่วมส่วนในการทาํเก็บขยะทาํความดี โดยการใชเ้ป้าหมาย และเจตนา ของ
เอียมดี เป็นแกนตงัตน้คิด ในการสร้างสือ สร้างเอกลกัษณ์ใหก้ลุ่มเป้าหมายจดจาํและเขา้ใจง่าย 

 ผลการวจิยั พบวา่ 1)องคก์ร เอียมดี รีไซเคิลเป็นทีรู้จกัในกลุ่มเป้าหมายมากขึน 2)กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ในการคดัแยกขยะรี ไซเคิล 3)ปริมาณขยะ มีนอ้ยลด และ ขยะที รีไซเคิล กลบัสร้างประโยชน์
อีกมากมาย  
คําสําคัญ :สืออตัลกัษณ์องคก์ร,ขยะ,รีไซเคิล 
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Media design, corporate identity, Ida D, recycling waste that is not wasted 
Thatsanawan  Thaingsan,Dungrat  Danthainum 

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

 

Abstract 

Media design, corporate identity, Iamdee recycling of non-waste wastes is intended to provide a good 

recycling organization as a model for complete waste management and providing knowledge about 

waste recycling correctly. In order to make the garbage back as useful as possible. From collecting 

data with questionnaires that are used with the target group and the questionnaire used with the design 

experts Analyzing by using basic statistics such as percentage (%) and mean (MEAN) and using the 

interpretation method from collecting data for expert questionnaires. Based on analytical results in 

media design, good corporate identity, recycling, using explanations. The origin of the importance of 

a well-recycled organization with a memorable identity and explaining the importance of waste. The 

purpose of recycling is to design the media of corporate identity to be modern. And media with a wide 

range of applications and to design media, corporate identity, to target groups with knowledge of 

garbage more recyclable 

From the target group to pay attention to waste separation, must educate about waste. 

Recycle and use recyclable waste to create an identity for the organization and create an image for the 

organization to look modern. And persuade the target group to participate with the organization from 

experts to Media design to pull the target group into participation in garbage collection, doing good by 

using the goals and intent of Iamdie as the starting point in creating media Create a unique identity for 

the target group to remember and understand. 

The results of the research showed that: 1) Good, recyclable organizations are known in the target 

group more. 2) The target group has knowledge of waste sorting. Recycle 3) the amount of waste is 

minimal, and the recyclable waste creates many benefits. 
Keywords: Corporate Identity Media, garbage, Recycle 
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บทนํา 
 ขยะ คือ ของเหลือทิงจากการใช้สอย
ของมนุษย์หรือจากขบวนการผลิตจากกิจกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สิงต่าง ๆ ที
ผูค้นไม่ตอ้งการ และทิงไป ขยะมีมากมายหลาย
รูปแบบ ทงัทีเป็นของแข็ง ของเหลว ขยะทีย่อย
สลายไดแ้ละทียอ่ยสลายไม่ได ้ของทีใชป้ระโยชน์
ได้และทีใช้ประโยชน์ไม่ได้ และขยะมีพิษต่อ
มนุษย์และสิงแวดล้อมในเมือขยะคือสิงของที
มนุษยทุ์กคนมีส่วนร่วมสร้างขึนและตอ้งการผลกั
ออกจากตวัใหเ้ร็วทีสุด  

 แ ต่ สํ า ห รั บ  สั ม พั น ธ์  เ ณ ร ร อ ด 
ผูป้ระกอบการดา้นการจดัการขยะ ‘เอียมดีรีไซเคิล 
ผูบ้ริโภค เขาจึงออกแบบธุรกิจการจัดการขยะ
ขึนมาใหม่ด้วยการสร้างแบรนด์ให้ มีความ
น่าเชือถือและนําเสนอความเป็นมืออาชีพใน
นาม เอียมดีรีไซเคิล–มอเตอร์ไซคพ์ร้อมพืนทีเก็บ
ของด้านหลังทีให้บริการรับซือขยะฟรีถึงบ้าน 
ร้านค้า และสํานักงานในจงัหวดัเชียงใหม่ โดย
แบ่งรายไดจ้าํนวน 30 เปอร์เซ็นต ์ไวท้าํประโยชน์
ให้แก่คนพิการ เด็กยากไร้ และคนด้อยโอกาส
ต่างๆ งานทีเอียมดีทาํอาจเป็นแค่บริการรับซือขยะ
กลบัสู่ระบบรีไซเคิล แต่เป้าหมายทีแทจ้ริงคือการ
ยกระดับการเรียนรู้ให้กับผูค้นในสังคมได้รู้ว่า 
ปัญหาขยะแกไ้ขได ้ตอ้งเริมตน้จากลดขยะในชีวิต
ให้ไดม้ากทีสุด ส่วนทีเหลือจากนันคือจดัการให้
กลับคืนสู่การคัดแยกอย่างเป็นระบบเอียมดีจึง
ตอ้งการเพิมความรู้ทีนาํไปสู่ความเขา้ใจและความ

รับผิดชอบ อย่างน้อยคือเพิมพฤติกรรมคัดแยก
ขยะ และการมีคุณภาพชีวิตทีดีให้พลเมืองจดัการ
ขยะก่อน ทงัเรืองความปลอดภยั สุขอนามยั และ
การลดต้นทุนในชีวิตบางอย่าง นอกจากนี เงิน
รายไดจ้ากการขายขยะ 30 เปอร์เซ็นตข์องเอียมดีรี
ไซเคิลก็ถูกนาํไปใช้เพือประโยชน์ของคนยากไร้
และคนดอ้ยโอกาสต่างๆ 

 ในการดํารงชีวิตของคนเราในสมัยนี
มักจะสะดวกรวดเร็วแต่คนเรามักจะมองข้าม
ปัญหาของการทิงขยะในถูกทีและถูกประเภท ซึง
เป็นปัญหาขยะล้นประเทศขนาดนี จากจุดเล็ก
สามารถทาํใหเ้กิดปัญหามากมาย ผูว้จิยัจึงมองเห็น
ว่าการที เอียมดี รีไซเคิล ยงัขาดการออกแบบ
สืออตัลกัษณ์องคก์ร ทียงัไม่มีความโดดเด่น  และ
ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เป็นเหตุให้ผูว้ิจยัคิดและ
พฒันาสืออตัลกัษณ์องค์กรให้กบั เอียมดี รีไซเคิล 
เพือเป็นช่องทางในรณรงค์การลดและเปลียน
พฤติกรรมการทิงขยะให้ดีขึน และยงัเป็นตวัอยา่ง
ที ดีให้กับบุคคลและองค์กรอืนๆๆทีอนุรักษ์
สิงแวดลอ้ม 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพือออกแบบสืออตัลักษณ์องค์กรให้ทนัสมยั
และสือทีมีความหลากหลา ครอบคลุมการใชง้าน  

2. เพือออกแบบสืออตัลกัษณ์องค์กร ให้กลุ่มเป้า
หมา มีความรู้ในเรืองขยะรีไซเคิลมากขึน     

3.เ พื อออกแบบสืออัตลักษ ณ์องค์ก ร  ให้ มี
ภ าพลักษ ณ์ขอ งอ งค์ ก ร ที น่ า จํา จ ดตร งกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

. ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ ตาํรา 
สือ เว็ปไซต์และมลัติมีเดียว รวมทงั งานวิจัยที
เกียวขอ้งกบัการออกแบบสืออตัลกัษณ์องคก์ร 

.  ส ร้ า ง เ ค รื อ ง มื อ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามทีจะใช้กบักลุ่มเป้าหมายและแบบ
สัมภาษณ์ทีจะใชก้บัผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบ
 .  เ ก็ บ ข้ อ มู ล ป ฐม ภู มิ ด้ ว ย ก า ร ใ ช้
แบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนกัศึกษา
ชาย -หญิง  ที รักษาธรรมและให้ความสําคัญ
เกียวกบัขยะ รีไซเคิล จาํนวน  คน 

. เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์
ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบ จาํนวน  คน 

. วิเคราะห์ขอ้มูลทีไดจ้ากกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้สถิติพืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) และ
ค่าเฉลีย (MEAN) และข้อมูลแบบสอบถามจาก
ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบ ขอ้มูลดงักล่าวจะถูก
ใชเ้ป็นโจทยท์างการออกแบบ ซึงจะสอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 

. ออกแบบสืออตัลกัษณ์องคก์ร เอียมดี รี
ไซเคิล 

ผลการวจัิย 

จ า กก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที ไ ด้ จ า ก
กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัศึกษา จาํนวน  คน ผลที
ไดจ้ะแยกเป็น  เรือง คือ ) พฤติกรรมกรรมการ 
การรักษสิงวดล้อมเกียวกับขยะรีไซเคิล  ) 
ลกัษณะความตอ้งการของออกแบบสืออตัลกัษณ์ 
เอียมดี รีไซเคิล ทีกลุ่มตวัอย่างต้องการ รวมทงั
ขอ้มูลทีไดจ้ากการขอ้มูลแบบสอบถามผูเ้ชียวชาญ
ดา้นการออกแบบ จาํนวน  คน มีรายละเอียดดงันี 

 

 ส่วนท ี  นกัเรียนและนกัศึกษารู้จกัสือ
ประเภทสืออตัลกัษณ์องคก์ร เอียมดี รีไซเคิล
เกียวกบัขยะ รีไซเคิลกบัธรรมชาติสิงแวดลอ้ม  

 (ดงัตารางที ) การรักษาสิงแวดลอ้มใน
ชีวติประจาํวนั คือ ปันจกัรยานเพือลดมลพิษ เป็น
หลกั รองลงมา คือ ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก 

  (ดงัตารางที ) เมือพูดถึงชือ “ เอียมดี รี
ไซเคิล”จะนึกถึงขยะรีไซเคิล คือ ขยะรีไซเคิล เป็น
หลกั และรองลง  คือ จิตอาสาและผูก่้อตงั 

  (ดงัตารางที ) ความเป็นเอกลกัษณ์ของ 
“เอียมดี รีไซเคิล”ผูบ้ริโภคตอบ คือ การใหค้วามรู้
เกียวกบัขยะรีไซเคิล เป็นหลกั และรองลงมา คือ 
การเป็นตวักลางการจดัการกบัปัญหาของขยะ 

และ การรณรงณ์การลดปริมาณการทิงของขยะ  

 ตารางที  แบบสอบถามว่าคุณรักษา
สิงแวดลอ้มในชีวติประจาํวนัอยา่งไร 

หัวข้อประเมนิ จาํนวน ร้อยละ อนัดบั 

ปลูกตน้ไมบ้ริเวณบา้น 20 40 1 

ปันจกัรยานเพือลด
มลพิษ 

7 14 2 

คดัแยกขยะตาม
ประเภท 

3 6 3 

ใชถุ้งผา้แทน
ถุงพลาสติก 

20 40 1 

อืนๆ 0 0 - 

รวม 50 100 - 
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ตารางที  แบบสอบถามพูดถึงชือ “ เอียมดี รี
ไซเคิล” คุณจะนึกถึงสิงใดอยา่งแรก  

 ตารางที 3 แบบสอบถามเกียวกบัความ
เป็นเอกลกัษณ์ของ “เอียมดี รีไซเคิล”ผูบ้ริโภค 

หัวข้อประเมิน จําน
วน 

ร้อยละ อนัดับ 

การรักษา
สิงแวดลอ้มของ
ชุมชน 

8 16 4 

การรณรงณ์การ
ลดปริมาณการทิง
ของขยะ 

12 24 3 

การใหค้วามรู้
เกียวกบัขยะรี
ไซเคิล 

17 34 1 

การเป็นตวักลาง
การจดัการกบั
ปัญหาขอขยะ 

13 26 2 

รวม 50 100 - 

 

 ส่วนท ี  นกัเรียนและนกัศึกษาสนใจ
การสร้างภาพลกัษณ์ใหภ้าพประกอบในงาน
ออกแบบสืออตัลกัษณ์องคก์รเอียมดี รี ไซเคิล คือ 
ภาพถ่ายใชใ้นงานรีทชัเป็นหลกั และ ภาพวาด
ลายเส้นการ์ตูน(ดงัตารางที ) สีบ่งบอกความเป็น 
“เอียมดี รีไซเคิล” คือ สีโทนเยน็และสีสดใส(ดงั
ตาราง  ที )เลือกของทีระลึกขององคก์ร เอียมดี รี
ไซเคิล คือ ถุงผา้ กระบอกขวดนาํดืม เสือ(ดงั
ตาราง  ที ) 

 ตารางที 4. ภาพประกอบการออกแบบสือ 
เพือส่งเสริมสืออตัลกัษณ์องคก์ร 

หัวข้อประเมิน จํานวน ร้อยละ อนัดับ 
ภาพถ่ายใชใ้น
การรีทชั 

 

14 28 2 

Infographic 6 12 3 

ภาพประกอบ
แบบลายเสน้แบบ

การ์ตูน 

27 54 1 

ตวัอกัษร 

 

 

3 6 4 

รวม 50 100 - 
  

 

หัวข้อประเมนิ จาํนวน ร้อยละ อนัดบั 

ขยะรีไซเคิล 39 78 1 

สิงแวดลอ้ม 2 4 4 

ธรรมชาติ 0 0 - 

จิตอาสา 6 12 2 

ผูก่้อตงั 3 6 3 

อืนๆ 0 0 - 

รวม 50 100 - 
 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๒ 

The Second FIT SSRU Conference 2019

วันศุกร์ที่ 7 มถิุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 484 -



ตารางที  อยากใหสี้ บ่งบอกความเป็น “เอียมดี รี
ไซเคิล” มากทีสุด  

 

 ส่วนท ี  ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบได้
ใหแ้นวคิดในการออกแบบสืออตัลกัษณ์องคก์ร 
เอียมดี รีไซเคิล ดงันีผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบ
ทงั  ท่าน ไดใ้หข้อ้คิดเห็นวา่เรืองการออกแบบ
สืออตัลกัษณ์องคก์ร “เอียมดี รีไซเคิล ขยะทีไม่สุญ
เปล่า สาํหรับผูเ้ชียวชาญทงั 5 ท่าน ไดข้อ้สรุป ดงันี 
ภาพลกัษณ์ทีจะสือถึงอตัลกัษณ์องคก์ร เอียมดี รี
ไซเคิล ควรสร้างเอกลกัษณ์องคก์ร โดยการใช้
เป้าหมาย และเจตนา ของ เอียมดี เป็นแกนตงัตน้
คิด ในการสร้างสือ โดยใชห้ลกัการการ
ออกแบบโลโก ้ Symbol (Associative mark) 
ตวัอกัษรทีเป็นชือองคก์รร่วมกบัภาพ เพือสร้าง
เอกลกัษณ์ในการจดจาํ และภาพประกอบในงาน
ออกแบบเลือกใชภ้าพวาดเส้น  เพือให้เกิดความ 
สนุกสนานในงาน โดยการสร้างภาพจูงใจใช้
หลกัการ จุดจบัใจดา้นความสุข (pleasure appeal) 

เพือใหต้รงตามแนวคิดขององคก์ร และเลือกใช้
ตวัอกัษรภาษาไทย ในลกัษณะอ่านง่าย ดูทนัสมยั 

ใหเ้ขา้กบัการออกแบบโปสเตอร์รณรงคสื์อ
ประชาสัมพนัธ์ ทีใชรู้ปแบบการวางกริดเมนู
สคริปตก์ริด แบบ (Manuscript Grid) เนน้ให้
ความรู้ขอ้มูล เกียวกบัขยะรีไซเคิลใหค้วามเขา้
ง่าย  และใช ้GORGEOUS  เพราะเป็นสีมีสีสัน
ทีสดใส เหมาะกบักลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ใจและ
เขา้ถึงสิงแวดลอ้ม โดยการสร้างสือใหต้รงตาม
กลุ่มเป้าหมาย และเจตนา เพือใหก้ลุ่มเป้าหมาย
เขา้ใจ และเขา้ถึงเอียมดีไดง่้ายทีสุด  

 

สรุปและอภิปรายผล 

จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายและ
ผูเ้ชียวชาญดา้นการออกแบบทาํใหไ้ดข้อ้มูลที

น่าเชือถือและสมาํเสมอสามารถนาํไปใชเ้ป็น
โจทยท์างการออกแบบทาํให้สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมและความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
ผลผลิตของการวิจยัครังนี คือการออกแบบสืออตั
ลกัษณ์องคก์ร “เอียมดี รีไซเคิล ขยะทีไมสุ่ญเปล่า                    
ในสืออตัลกัษณ์องคก์รจะมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
โดยงานออกแบบจะมีลกัษณะใชเ้ป้าหมาย และ
เจตนา ของเอียมดี เป็นแกนตงัตน้คิด ในการสร้าง
สือ มีความเป็นเอกลกัษณ์ของเอียมดี เพือสร้าง
ความน่าสนใจ ใหก้ลุ่มเป้าหมายเขา้ใจ และเขา้ถึง
เอียมดี โดยสือจะตอ้งมีความสะอาดตา เขา้ใจง่าย 
แต่ตอ้งสือสารใหค้นไดคิ้ดวา่ทุกคนเป็นส่วนหนึง
ในการช่วยกนัลดขยะไปพร้อมกบัเอียมดี รีไซเคิล

หัวข้อ
ประเมิน 

จํานวน ร้อยละ อนัดับ 

สีโทนอุ่น 

 
8 16 3 

สีโทนเยน็ 
 

27 54 1 

สีโทนสดใส 12 24 2 

สีโทนร้อน 3 6 4 

รวม 50 100  
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ขนัตอนการออกแบบสืออตัลกัษณ์องคก์ร เอียมดี 
รี ไซเคิล 

. ศึกษาขอ้มูลอตัลกัษณองคก์ร ไดแ้ก่ โล
โกต้ราสัญลกัษณ์ สือสิงพิมพ ์สือประชาสัมพนัธ์ 

แผน่พบัให้ความรู้ สือโฆษณา และขอ้มูลเกียวกบั
เรืองขยะ รีไซเคิล 

. ออกแบบตราสัญลกัษณ์องคก์ร เอียมดี 
รีไซเคิล  

. ออกแบบสือประชาสัมพันธ์องค์กร 
เอียมดี รีไซเคิล  

.ออกแบบสือสิงพิมพ์โปสเตอร์ เพือ
ส่งเสริมอตัลกัษณ์องคก์ร เอียมดี รีไซเคิล  

.จดัวางองค์ประกอบของสืออตัลักษณ์
อ งค์ ก ร เ อี ย ม ดี  รี ไซ เ คิ ล ให้ ส อดคล้ อ ง กับ
กลุ่มเป้าหมาย 

. ทาํแบบแบบร่างของอตัลกัษณ์ทุกส่วน 
ไ ม่ ว่ า จ ะ ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์  สื อ สิ ง พิ ม พ์  สื อ
ประชาสัมพนัธ์ และตอ้งคาํนึงถึงแนวคิดและการ
สอดคลอ้งต่อกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

ภาพที  ออกแบบตราสัญลกัษณ์องค์กร 
เอียมดี รีไซเคิล  
 

 

 

 

 

ภาพท ี  ออกแบบสือประชาสัมพนัธ์
องคก์ร เอียมดี รีไซเคิล 

 

 

  
 

 

 

 

ภาพที  ออกแบบสือสิงพิมพ์โปสเตอร์ 
เพือส่งเสริมอตัลกัษณ์องคก์ร เอียมดี รีไซเคิล 
 

 

 

 

 

ภาพที  จดัวางองค์ประกอบของสืออตั
ลกัษณ์องคก์รเอียมดี รีไซเคิลใหส้อดคลอ้งกบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   ทําแบบแบบร่างของอัต
ลกัษณ์ทุกส่วน 
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วจิารณ์ผลการวจัิย 

การออกแบบสืออตัลกัษณ์องคก์ร เอียมดี รีไซเคิล 
ใชห้ลกัการออกแบบภาพประกอบสาํหรับ
นกัเรียนนกัศึกษาวยัรุ่น โดยเนน้องคป์ระกอบที
น่าสนใจและมีความทนัสมยัและใหก้ลุ่มเป้าหมาย
ไดส้นใจในเรืองของขยะมากขึนภาพประกอบ
แบบลายเส้นแบบการ์ตูนเหมาะสมจะทาํใหรู้้สึก
ถึงความสนุกสนาน และไม่ยดึติดกบัภาพลกัษณ์
ของขยะแบบเดิม และยงัชกัจูงใหมี้ส่วนร่วมใน
การทาํกิจกรรมเกียวกบัขยะ ใหดู้มีความแปลก
ใหม่และมีขอ้มูลทีรายละเอียดทีเขา้ใจง่ายเกียวกบั
ขยะพร้อมใหค้วามรู้การคดัแยกขยะใหถู้กตอ้ง
เพือใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ของวยัรุ่น แต่ตอ้งมีความแปลกใหม่ และตรงตาม
แนวคิดขององคก์รเอียมดี รีไซเคิล  
 ผลทดสอบในการใหน้กัศึกษาไดศึ้กษา
ขอ้มูลเกียวกบัการออกแบบสืออตัลกัษณ์องคก์ร 
เอียมดี รีไซเคิล แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาไดค้วามรู้
เกียวกบัองคก์ร เอียมดี และยงัเป็นแบบอยา่งทีดีใน
การจะทาํแนวคิดไปพฒันาต่อใหก้บัชุมชนของ
ตวัเอง และ ยงัไดค้วามรู้เกียวกบัขยะ ไดเ้ห็นงาน
ออกแบบเกียวกบัขยะ ในรูปแบบการนาํเสนอ
แบบทนัสมยั เหมาะสมกบันกัเรียน นกัศึกษา จึง
ทาํให ้นกัเรียน นกัศึกษา ชอบและสนใจมากขึน 

 

สรุปผลการวจัิย 

การออกแบบสืออตัลกัษณ์องคก์ร เอียมดี รีไซเคิล  
จดัทาํใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายจึงทาํใหก้ลุ่มเป้าหมาย สนใจ มี
ความหลากหลายของ งาน มีความทนัสมยั มีความ
สนุกสนาน และมีความรู้เกียวกบัขยะยงัช่วย
ส่งเสริมใหก้ลุ่มเป้าหมายไดนึ้กตระหนกัวา่ เรือง

ขยะ นนัไม่ไดเ้ป็นเรืองไกลตวั เราทุกคนสามารถ 
ลด การก่อให้เกิดขยะได ้ ถา้เราช่วยกนั ทีเหมือน 
แนวคิดของเอียมดี ทีสามารถทาํใหพ้ืนที
สิงแวดลอ้มรอบขา้ง หมดกบัปัญหาขยะได ้

 
กติติกรรมประกาศ 

 งานวจิยัเรืองนีสาํเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ย
ความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านจึง
ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี ขอขอบคุณอาจารยที์
ปรึกษา อาจารยด์วงรัตน์ ด่านไทยนาํ ทีให้
คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนงานวจิยั
เล่มนีเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคุณพอ่และคุณ
แม่ และผูป้กครองทีใหค้าํปรึกษาในเรืองต่างๆ 
ช่วยเหลือในทุกๆดา้น และคอยใหก้าํลงัใจเสมอมา 
ขอขอบคุณองคก์ร เอียมดี รีไซเคิล ทีใหข้อ้มูลเพือ
การศึกษาในการทาํงานวจิยัเป็นอยา่งดี สุดทา้ย
ขอขอบคุณเพือนๆทีใหค้าํแนะนาํ  
 

เอกสารอ้างองิ 

สมใจ ภติัศิริ.( ).หลกัการออกแบบ. 
(ออนไลน์)แหล่งขอ้มูล:

http://www.trangis.com/somjaiart/e1_3.ph 

คน้หาวนัที  ธนัวาคม  

 
กุลนิดา เหลือบจาํเริญ.( ).องคป์ระกอบศิลป์.

(ออนไลน์) 
https://library.kku.ac.th/ulib/dublin.php?ID=354

80#.XMbj9-gzbDc 

คน้หาวนัที  ธนัวาคม  
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จินตนา ถาํแกว้.( / ).การออกแบบสือ
สิงพิมพเ์พือการศึกษา. ( ออนไลน์) https://m.se-

ed.com/Product/Detail/9786162133053 

คน้หาวนัที  มกราคม  

 
อรุณรัตน์ ชินวรณ์.( ).สือประชาสัมพนัธ์ 

(PUBLIC RELATIONS MEDIA).(ออนไลน์) 
http://www.chulabook.com/description.asp?barc

ode=9789740326991 
 คน้หาวนัที  มกราคม  

นิสาชล รัตนสาชล. (2547) การสร้างเอกลกัษณ์
องคก์ร (Corporate Identity) เพือสร้างภาพลกัษณ์
องคก์ร. เอกสารประกอบการสัมมนา Image 

Differentiation by PR. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

คน้หาวนัที  มกราคม  

 

บริษทั สุพรีมพรินท ์จาํกดั. ( ). การจดัเลย์
เอา้ทโ์ดยใชก้ริด. (ออนไลน์) 

แหล่งขอ้มูล : 
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=sho

w&ac=article&ld=538976617 

คน้เมือวนัที 22 มกราคม 2562 

 
Staffnut. ( ). สีและทฤษฎี. (ออนไลน์)  

แหล่งขอ้มูล : 
http://learning.eduzones.com/ /ศิลปะ%

ดนตรี/ทฤษฎีสี 

คน้หาวนัที   กุมภาพนัธ์  
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