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การออกแบบสื ออัตลักษณ์ องค์ กร เอียมดี รีไซเคิล การจัดการขยะในจังหวัดเชียงใหม่
ทัศนวรรณ เทียงสั น,ดวงรัตน์ ด่ านไทยนํา
สาขาวิชาออกแบบกราฟิ กและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

1,2

บทคัดย่อ
การออกแบบสื ออัตลักษณ์ องค์ก ร เอียมดี รี ไซเคิ ล ขยะที ไม่สูญเปล่ ามี จุดประสงค์เ พื อให้
องค์กร เอียมดี รี ไซเคิล ได้เป็ นต้นแบบในเรื องการออกแบบสื ออัตลัษณ์องค์กรจัดการขยะทีสมบูรณ์
และให้ความรู ้เกียวกับขยะรี ไซเคิลอย่างถูกต้อง เพือให้ขยะกลับมามีประโยชน์ให้ได้มากทีสุ ด จากการ
เก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยแบบสอบถามที ใช้ก ับ กลุ่ ม เป้ า หมายและแบบสอบถามที ใช้ก ับ ผู เ้ ชี ยวชาญด้า นการ
ออกแบบ วิเคราะห์โดยใช้สถิติพืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ (%) และค่าเฉลีย (MEAN) และใช้วธิ ีตีความจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามผูเ้ ชี ยวชาญ จากผลวิเคราะห์ในการออกแบบสื ออัตลักษณ์องค์กร
เอียมดี รี ไซเคิล ใช้วิธีอธิ บาย ทีมาความสําคัญขององค์กร เอียมดี รี ไซเคิล ให้มีเอกลักษณ์ ทีน่ าจดจํา
พร้ อมอธิ บายความสําคัญเกี ยวกับขยะ รี ไซเคิลออกมา วัตถุ ประสงค์ คือเพือออกแบบสื ออัตลัก ษณ์
องค์กรให้ทนั สมัย และสื อทีมีความหลากหลายครอบคลุมการใช้งานและเพือออกแบบสื ออัตลักษณ์
องค์กรให้กลุ่มเป้ าหมายมีความรู ้ในเรื องขยะ รี ไซเคิลมากขึน
จากกลุ่มเป้ าหมายเพือให้ความสนใจเกียวกับการคัดแยกขยะต้องให้ความรู ้เกียวกับ ขยะ
รี ไซเคิล และใช้ ขยะ รี ไซเคิ ลเป็ นการสร้ างเอกลักษณ์ ให้กบั องค์กรและสร้ างภาพลักษณ์ให้องค์กรดู
ทันสมัย และชักชวนให้กลุ่มเป้ าหมายได้มีส่วนร่ วมไปกับองค์กร จากผูเ้ ชี ยวชาญเพือให้ การออกแบบ
สื อให้ดึงกลุ่มเป้ าหมายมาเป็ นร่ วมส่ วนในการทําเก็บขยะทําความดี โดยการใช้เป้าหมาย และเจตนา ของ
เอียมดี เป็ นแกนตังต้นคิด ในการสร้างสื อ สร้างเอกลักษณ์ให้กลุ่มเป้ าหมายจดจําและเข้าใจง่าย
ผลการวิจยั พบว่า 1)องค์กร เอียมดี รี ไซเคิลเป็ นทีรู ้จกั ในกลุ่มเป้ าหมายมากขึน 2)กลุ่มเป้ าหมาย
มีความรู ้ในการคัดแยกขยะรี ไซเคิล 3)ปริ มาณขยะ มีนอ้ ยลด และ ขยะที รี ไซเคิล กลับสร้างประโยชน์
อีกมากมาย
คําสํ าคัญ :สื ออัตลักษณ์องค์กร,ขยะ,รี ไซเคิล
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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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รั บ ผิดชอบ อย่า งน้อยคื อเพิ มพฤติ ก รรมคัด แยก
บทนํา
ขยะ คื อ ของเหลื อ ทิ งจากการใช้ส อย ขยะ และการมีคุณภาพชี วิตทีดีให้พลเมืองจัดการ
ของมนุ ษ ย์หรื อจากขบวนการผลิ ตจากกิ จกรรม ขยะก่อน ทังเรื องความปลอดภัย สุ ขอนามัย และ
ภาคอุ ตสาหกรรมและเกษตรกรรม สิ งต่ า ง ๆ ที การลดต้น ทุ น ในชี วิ ต บางอย่า ง นอกจากนี เงิ น
ผูค้ นไม่ตอ้ งการ และทิ งไป ขยะมีมากมายหลาย รายได้จากการขายขยะ 30 เปอร์ เซ็นต์ของเอียมดีรี
รู ป แบบ ทังที เป็ นของแข็ง ของเหลว ขยะที ย่อย ไซเคิลก็ถูกนําไปใช้เพือประโยชน์ของคนยากไร้
สลายได้และทีย่อยสลายไม่ได้ ของทีใช้ประโยชน์ และคนด้อยโอกาสต่างๆ
ได้แ ละที ใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ไ ด้ และขยะมี พิ ษ ต่ อ
มนุ ษ ย์แ ละสิ งแวดล้อ มในเมื อขยะคื อ สิ งของที
มนุ ษย์ทุกคนมีส่วนร่ วมสร้างขึนและต้องการผลัก
ออกจากตัวให้เร็ วทีสุ ด

ในการดํา รงชี วิต ของคนเราในสมัย นี
มัก จะสะดวกรวดเร็ ว แต่ ค นเรามัก จะมองข้ า ม
ปั ญหาของการทิงขยะในถูกทีและถูกประเภท ซึ ง
เป็ นปั ญ หาขยะล้น ประเทศขนาดนี จากจุ ด เล็ ก

แ ต่ สํ า ห รั บ สั ม พั น ธ์ เ ณ ร ร อ ด สามารถทําให้เกิดปั ญหามากมาย ผูว้ จิ ยั จึงมองเห็น
ผูป้ ระกอบการด้านการจัดการขยะ ‘เอียมดีรีไซเคิล ว่ า การที เอี ยมดี รี ไ ซเคิ ล ยัง ขาดการออกแบบ
ผูบ้ ริ โ ภค เขาจึ ง ออกแบบธุ ร กิ จ การจัด การขยะ สื ออัตลักษณ์องค์กร ทียังไม่มีความโดดเด่น และ
ขึ นมาใหม่ ด้ ว ยการสร้ า งแบรนด์ ใ ห้ มี ค วาม ตรงตามกลุ่ม เป้ าหมาย เป็ นเหตุให้ผูว้ ิจยั คิ ด และ
น่ า เชื อถื อ และนํา เสนอความเป็ นมื อ อาชี พ ใน พัฒนาสื ออัตลักษณ์ องค์กรให้กบั เอียมดี รี ไซเคิล
นาม เอียมดีรีไซเคิล–มอเตอร์ ไซค์พร้อมพืนที เก็บ เพื อเป็ นช่ อ งทางในรณรงค์ ก ารลดและเปลี ยน
ของด้า นหลัง ที ให้บ ริ การรั บ ซื อขยะฟรี ถึ ง บ้า น พฤติกรรมการทิงขยะให้ดีขึน และยังเป็ นตัวอย่าง
ร้ านค้า และสํา นัก งานในจัง หวัดเชี ย งใหม่ โดย ที ดี ใ ห้ ก ั บ บุ ค คลและองค์ ก รอื นๆๆที อนุ รั ก ษ์
แบ่งรายได้จาํ นวน 30 เปอร์ เซ็นต์ ไว้ทาํ ประโยชน์ สิ งแวดล้อม
ให้แ ก่ ค นพิ ก าร เด็ ก ยากไร้ และคนด้อ ยโอกาส

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ต่างๆ งานทีเอียมดีทาํ อาจเป็ นแค่บริ การรับซื อขยะ 1. เพื อออกแบบสื ออัตลัก ษณ์ องค์ก รให้ท นั สมัย
กลับสู่ ระบบรี ไซเคิล แต่เป้ าหมายทีแท้จริ งคือการ และสื อทีมีความหลากหลา ครอบคลุมการใช้งาน
ยกระดับ การเรี ยนรู ้ ใ ห้ ก ับ ผู ค้ นในสั ง คมได้รู้ ว่า 2. เพือออกแบบสื ออัตลักษณ์ องค์กร ให้กลุ่ มเป้ า
ปัญหาขยะแก้ไขได้ ต้องเริ มต้นจากลดขยะในชี วิต หมา มีความรู ้ในเรื องขยะรี ไซเคิลมากขึน
ให้ได้มากทีสุ ด ส่ วนทีเหลื อจากนันคือจัดการให้ 3.เพื อออกแบบสื อ อั ต ลั ก ษณ์ อง ค์ ก ร ให้ มี
กลับ คื น สู่ ก ารคัด แยกอย่า งเป็ นระบบเอี ยมดี จึ ง ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ที น่ า จํ า จ ด ต ร ง กั บ
ต้องการเพิมความรู ้ทีนําไปสู่ ความเข้าใจและความ กลุ่มเป้าหมาย
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสื อ ตํารา
สื อ เว็ป ไซต์แ ละมัล ติ มี เ ดี ย ว รวมทัง งานวิ จ ัย ที
เกียวข้องกับการออกแบบสื ออัตลักษณ์องค์กร
. ส ร้ า ง เ ค รื อ ง มื อ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามทีจะใช้กบั กลุ่ มเป้ าหมายและแบบ
สัมภาษณ์ทีจะใช้กบั ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการออกแบบ
. เ ก็ บ ข้ อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด้ ว ย ก า ร ใ ช้
แบบสอบถามกับกลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มนักศึกษา
ชาย-หญิ ง ที รั ก ษาธรรมและให้ ค วามสํ า คัญ
เกียวกับขยะ รี ไซเคิล จํานวน คน
. เก็บ ข้อมู ล ปฐมภู มิ ด้วยการสั ม ภาษณ์
ผูเ้ ชียวชาญด้านการออกแบบ จํานวน คน
. วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากกลุ่มเป้ าหมาย
โดยใช้ส ถิ ติ พื นฐาน ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ (%) และ
ค่ า เฉลี ย (MEAN) และข้อ มู ล แบบสอบถามจาก
ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการออกแบบ ข้อมูลดังกล่าวจะถูก
ใช้เป็ นโจทย์ทางการออกแบบ ซึงจะสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
. ออกแบบสื ออัตลักษณ์องค์กร เอียมดี รี
ไซเคิล
ผลการวิจัย
จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที ไ ด้ จ า ก
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักศึกษา จํานวน คน ผลที
ได้จะแยกเป็ น เรื อง คือ ) พฤติกรรมกรรมการ
การรั ก ษสิ งวดล้อ มเกี ยวกับ ขยะรี ไ ซเคิ ล
)
ลักษณะความต้องการของออกแบบสื ออัตลักษณ์
เอี ยมดี รี ไซเคิ ล ที กลุ่ ม ตัวอย่า งต้องการ รวมทัง
ข้อมูลทีได้จากการข้อมูลแบบสอบถามผูเ้ ชียวชาญ
ด้านการออกแบบ จํานวน คน มีรายละเอียดดังนี

ส่ วนที

นักเรี ยนและนักศึกษารู ้จกั สื อ

ประเภทสื ออัตลักษณ์องค์กร เอียมดี รี ไซเคิล
เกียวกับขยะ รี ไซเคิลกับธรรมชาติสิงแวดล้อม
(ดังตารางที ) การรักษาสิ งแวดล้อมใน
ชีวติ ประจําวัน คือ ปั นจักรยานเพือลดมลพิษ เป็ น
หลัก รองลงมา คือ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
(ดังตารางที ) เมือพูดถึงชือ “ เอียมดี รี
ไซเคิล”จะนึกถึงขยะรี ไซเคิล คือ ขยะรี ไซเคิล เป็ น
หลัก และรองลง คือ จิตอาสาและผูก้ ่อตัง
(ดังตารางที ) ความเป็ นเอกลักษณ์ของ
“เอียมดี รี ไซเคิล”ผูบ้ ริ โภคตอบ คือ การให้ความรู ้
เกียวกับขยะรี ไซเคิล เป็ นหลัก และรองลงมา คือ
การเป็ นตัวกลางการจัดการกับปั ญหาของขยะ
และ การรณรงณ์การลดปริ มาณการทิงของขยะ
ตารางที แบบสอบถามว่า คุ ณ รั ก ษา
สิ งแวดล้อมในชีวติ ประจําวันอย่างไร
หัวข้ อประเมิน
จํานวน ร้ อยละ อันดับ
ปลูกต้นไม้บริ เวณบ้าน
20
40
1
ปั นจักรยานเพือลด
7
14
2
มลพิษ
คัดแยกขยะตาม
3
6
3
ประเภท
ใช้ถุงผ้าแทน
20
40
1
ถุงพลาสติก
อืนๆ
0
0
รวม

50

100
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ตารางที แบบสอบถามพู ด ถึ ง ชื อ “ เอี ยมดี รี
ไซเคิล” คุณจะนึกถึงสิ งใดอย่างแรก
หัวข้ อประเมิน

จํานวน ร้ อยละ

ส่ วนที นักเรี ยนและนักศึกษาสนใจ
การสร้างภาพลักษณ์ให้ภาพประกอบในงาน

อันดับ

ขยะรี ไซเคิล

39

78

1

สิ งแวดล้อม

2

4

4

ธรรมชาติ

0

0

-

จิตอาสา

6

12

2

ผูก้ ่อตัง

3

6

3

อืนๆ

0

0

-

รวม

50

100

-

ตารางที 3 แบบสอบถามเกียวกับความ

ออกแบบสื ออัตลักษณ์องค์กรเอียมดี รี ไซเคิล คือ
ภาพถ่ายใช้ในงานรี ทชั เป็ นหลัก และ ภาพวาด
ลายเส้นการ์ตูน(ดังตารางที ) สี บ่งบอกความเป็ น
“เอียมดี รี ไซเคิล” คือ สี โทนเย็นและสี สดใส(ดัง
ตาราง ที )เลือกของทีระลึกขององค์กร เอียมดี รี
ไซเคิล คือ ถุงผ้า กระบอกขวดนําดืม เสื อ(ดัง
ตาราง ที )
ตารางที 4. ภาพประกอบการออกแบบสื อ
เพือส่ งเสริ มสื ออัตลักษณ์องค์กร

เป็ นเอกลักษณ์ของ “เอียมดี รี ไซเคิล”ผูบ้ ริ โภค

หัวข้ อประเมิน

หัวข้ อประเมิน

จําน
วน

ร้ อยละ

อันดับ

ภาพถ่ายใช้ใน
การรี ทชั

การรักษา
สิ งแวดล้อมของ
ชุมชน
การรณรงณ์การ
ลดปริ มาณการทิง
ของขยะ
การให้ความรู ้
เกียวกับขยะรี
ไซเคิล
การเป็ นตัวกลาง
การจัดการกับ
ปัญหาขอขยะ
รวม

8

16

4

12

24

3

17

34

1

13

26

2

50

100

-

จํานวน
14

ร้ อยละ อันดับ
28
2

Infographic

6

12

3

ภาพประกอบ
แบบลายเส้นแบบ
การ์ตูน

27

54

1

ตัวอักษร

3

6

4

50

100

-

รวม
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ตารางที อยากให้สี บ่งบอกความเป็ น “เอียมดี รี
ไซเคิล” มากทีสุ ด
หัวข้ อ
ประเมิน

จํานวน

เพือให้ตรงตามแนวคิดขององค์กร และเลือกใช้
ตัวอักษรภาษาไทย ในลักษณะอ่านง่าย ดูทนั สมัย
ให้เข้ากับการออกแบบโปสเตอร์ รณรงค์สือ
ร้ อยละ อันดับ
ประชาสัมพันธ์ ทีใช้รูปแบบการวางกริ ดเมนู
สคริ ปต์กริ ด แบบ (Manuscript Grid) เน้นให้
16
3
ความรู ้ขอ้ มูล เกียวกับขยะรี ไซเคิลให้ความเข้า
ง่าย และใช้ GORGEOUS เพราะเป็ นสี มีสีสัน
ทีสดใส เหมาะกับกลุ่มเป้ าหมายได้เข้าใจและ
54
1
เข้าถึงสิ งแวดล้อม โดยการสร้างสื อให้ตรงตาม
กลุ่มเป้ าหมาย และเจตนา เพือให้กลุ่มเป้าหมาย
24
2
เข้าใจ และเข้าถึงเอียมดีได้ง่ายทีสุ ด

สี โทนอุ่น

8

สี โทนเย็น

27

สี โทนสดใส

12

สี โทนร้อน

3

6

รวม

50

100

4

ส่ วนที ผูเ้ ชียวชาญด้านการออกแบบได้
ให้แนวคิดในการออกแบบสื ออัตลักษณ์องค์กร
เอียมดี รี ไซเคิล ดังนีผูเ้ ชียวชาญด้านการออกแบบ
ทัง ท่าน ได้ให้ขอ้ คิดเห็นว่าเรื องการออกแบบ
สื ออัตลักษณ์องค์กร “เอียมดี รี ไซเคิล ขยะทีไม่สุญ
เปล่า สําหรับผูเ้ ชียวชาญทัง 5 ท่าน ได้ขอ้ สรุ ป ดังนี
ภาพลักษณ์ทีจะสื อถึงอัตลักษณ์องค์กร เอียมดี รี
ไซเคิล ควรสร้างเอกลักษณ์องค์กร โดยการใช้
เป้าหมาย และเจตนา ของ เอียมดี เป็ นแกนตังต้น
คิด
ในการสร้างสื อ
โดยใช้หลักการการ
ออกแบบโลโก้ Symbol (Associative mark)
ตัวอักษรทีเป็ นชื อองค์กรร่ วมกับภาพ เพือสร้าง
เอกลักษณ์ในการจดจํา และภาพประกอบในงาน
ออกแบบเลือกใช้ภาพวาดเส้น เพือให้เกิดความ
สนุกสนานในงาน
โดยการสร้างภาพจูงใจใช้
หลักการ จุดจับใจด้านความสุ ข (pleasure appeal)

สรุ ปและอภิปรายผล
จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้ าหมายและ
ผูเ้ ชียวชาญด้านการออกแบบทําให้ได้ขอ้ มูลที
น่าเชือถือและสมําเสมอสามารถนําไปใช้เป็ น
โจทย์ทางการออกแบบทําให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผลผลิตของการวิจยั ครังนี คือการออกแบบสื ออัต
ลักษณ์องค์กร “เอียมดี รี ไซเคิล ขยะทีไม่สุญเปล่า
ในสื ออัตลักษณ์องค์กรจะมีความเป็ นเอกลักษณ์
โดยงานออกแบบจะมีลกั ษณะใช้เป้าหมาย และ
เจตนา ของเอียมดี เป็ นแกนตังต้นคิด ในการสร้าง
สื อ มีความเป็ นเอกลักษณ์ของเอียมดี เพือสร้าง
ความน่าสนใจ ให้กลุ่มเป้ าหมายเข้าใจ และเข้าถึง
เอียมดี โดยสื อจะต้องมีความสะอาดตา เข้าใจง่าย
แต่ตอ้ งสื อสารให้คนได้คิดว่าทุกคนเป็ นส่ วนหนึง
ในการช่วยกันลดขยะไปพร้อมกับเอียมดี รี ไซเคิล
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ขันตอนการออกแบบสื ออัตลักษณ์องค์กร เอียมดี
รี ไซเคิล

ภาพที ออกแบบสื อประชาสัมพันธ์
องค์กร เอียมดี รี ไซเคิล

. ศึกษาข้อมูลอัตลักษณองค์กร ได้แก่ โล
โก้ตราสัญลักษณ์ สื อสิ งพิมพ์ สื อประชาสัมพันธ์
แผ่นพับให้ความรู ้ สื อโฆษณา และข้อมูลเกียวกับ
เรื องขยะ รี ไซเคิล
. ออกแบบตราสัญลักษณ์องค์กร เอียมดี
รี ไซเคิล
. ออกแบบสื อประชาสั ม พัน ธ์ อ งค์ก ร
ภาพที ออกแบบสื อสิ งพิมพ์โปสเตอร์
เอียมดี รี ไซเคิล
เพือส่ งเสริ มอัตลักษณ์องค์กร เอียมดี รี ไซเคิล
.ออกแบบสื อสิ งพิ ม พ์โ ปสเตอร์ เพื อ
ส่ งเสริ มอัตลักษณ์องค์กร เอียมดี รี ไซเคิล
.จัดวางองค์ประกอบของสื ออัตลัก ษณ์
อ ง ค์ ก ร เ อี ย ม ดี รี ไ ซ เ คิ ล ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กลุ่มเป้ าหมาย
. ทําแบบแบบร่ างของอัตลักษณ์ทุกส่ วน
ภาพที จัดวางองค์ประกอบของสื ออัต
ไ ม่ ว่ า จ ะ ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ์ สื อ สิ ง พิ ม พ์ สื อ ลักษณ์องค์กรเอียมดี รี ไซเคิลให้สอดคล้องกับ
ประชาสัมพันธ์ และต้องคํานึ งถึงแนวคิดและการ
สอดคล้องต่อกลุ่มเป้ าหมาย

ภาพที ออกแบบตราสัญลักษณ์ องค์ก ร
เอียมดี รี ไซเคิล

ภาพที ทํา แบบแบบร่ างของอั ต
ลักษณ์ทุกส่ วน
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วิจารณ์ผลการวิจัย
การออกแบบสื ออัตลักษณ์องค์กร เอียมดี รี ไซเคิล
ใช้หลักการออกแบบภาพประกอบสําหรับ
นักเรี ยนนักศึกษาวัยรุ่ น โดยเน้นองค์ประกอบที
น่าสนใจและมีความทันสมัยและให้กลุ่มเป้ าหมาย
ได้สนใจในเรื องของขยะมากขึนภาพประกอบ
แบบลายเส้นแบบการ์ตูนเหมาะสมจะทําให้รู้สึก
ถึงความสนุกสนาน และไม่ยดึ ติดกับภาพลักษณ์
ของขยะแบบเดิม และยังชักจูงให้มีส่วนร่ วมใน
การทํากิจกรรมเกียวกับขยะ ให้ดูมีความแปลก
ใหม่และมีขอ้ มูลทีรายละเอียดทีเข้าใจง่ายเกียวกับ
ขยะพร้อมให้ความรู ้การคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
เพือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ของวัยรุ่ น แต่ตอ้ งมีความแปลกใหม่ และตรงตาม
แนวคิดขององค์กรเอียมดี รี ไซเคิล
ผลทดสอบในการให้นกั ศึกษาได้ศึกษา
ข้อมูลเกียวกับการออกแบบสื ออัตลักษณ์องค์กร
เอียมดี รี ไซเคิล แสดงให้เห็นว่านักศึกษาได้ความรู ้
เกียวกับองค์กร เอียมดี และยังเป็ นแบบอย่างทีดีใน
การจะทําแนวคิดไปพัฒนาต่อให้กบั ชุมชนของ
ตัวเอง และ ยังได้ความรู ้เกียวกับขยะ ได้เห็นงาน
ออกแบบเกียวกับขยะ ในรู ปแบบการนําเสนอ
แบบทันสมัย เหมาะสมกับนักเรี ยน นักศึกษา จึง
ทําให้ นักเรี ยน นักศึกษา ชอบและสนใจมากขึน
สรุ ปผลการวิจัย
การออกแบบสื ออัตลักษณ์องค์กร เอียมดี รี ไซเคิล
จัดทําให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมายจึงทําให้กลุ่มเป้ าหมาย สนใจ มี
ความหลากหลายของ งาน มีความทันสมัย มีความ
สนุกสนาน
และมีความรู ้เกียวกับขยะยังช่วย
ส่ งเสริ มให้กลุ่มเป้าหมายได้นึกตระหนักว่า เรื อง

ขยะ นันไม่ได้เป็ นเรื องไกลตัว เราทุกคนสามารถ
ลด การก่อให้เกิดขยะได้ ถ้าเราช่วยกัน ทีเหมือน
แนวคิดของเอียมดี
ทีสามารถทําให้พืนที
สิ งแวดล้อมรอบข้าง หมดกับปั ญหาขยะได้
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั เรื องนีสําเร็ จลุล่วงลงได้ดว้ ย
ความช่วยเหลือจากบุคคลหลายท่านจึง
ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี ขอขอบคุณอาจารย์ที
ปรึ กษา อาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนํา ทีให้
คําปรึ กษา ข้อเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจนงานวิจยั
เล่มนีเสร็ จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณ
แม่ และผูป้ กครองทีให้คาํ ปรึ กษาในเรื องต่างๆ
ช่วยเหลือในทุกๆด้าน และคอยให้กาํ ลังใจเสมอมา
ขอขอบคุณองค์กร เอียมดี รี ไซเคิล ทีให้ขอ้ มูลเพือ
การศึกษาในการทํางานวิจยั เป็ นอย่างดี สุ ดท้าย
ขอขอบคุณเพือนๆทีให้คาํ แนะนํา
เอกสารอ้างอิง
สมใจ ภัติศิริ.( ).หลักการออกแบบ.
(ออนไลน์)แหล่งข้อมูล:
http://www.trangis.com/somjaiart/e1_3.ph
ค้นหาวันที ธันวาคม
กุลนิดา เหลือบจําเริ ญ.( ).องค์ประกอบศิลป์ .
(ออนไลน์)
https://library.kku.ac.th/ulib/dublin.php?ID=354
80#.XMbj9-gzbDc
ค้นหาวันที ธันวาคม
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