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บทคัดยอ 

  
การคนควาแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) ศกึษากระบวนการสรางอัตลักษณองคกร

โดยนําเอาหลักการทางสัญวทิยาเขามาใช 2) ออกแบบอตัลักษณองคกรของบริษัท บลูมอรโฟ จํากัด 
วิธีการศึกษาประกอบดวยขัน้ตอนการศึกษาวิจยัและวิเคราะหขอมูล (Research and Analysis) และ
ขั้นตอนการพฒันาการออกแบบ (Design Development) โดยการนําเอาแนวคดิของสัญวิทยาเขามา
ประกอบใชในการออกแบบเพื่อใหไดอัตลักษณองคกรที่เหมาะสม  

กลุมเปาหมายในการในการคนควาแบบอสิระครั้งนี้ไดแกผูบริหารและพนักงาน บริษทั บลู
มอรโฟ จํากัด จํานวน 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจํานวน 4 คน และลูกคาขององคกรจํานวน 
20 คน ผลจากการเก็บขอมูลมีทั้งจากการศกึษาเอกสารที่เกี่ยวของกับองคกรและการทาํ
แบบสอบถาม ซ่ึงเปนการนาํเอาองคประกอบดานการออกแบบจํานวน 7 องคประกอบมาใชเพื่อหา
แนวทางในการออกแบบ ไดแก อารมณความรูสึก ตราสัญลักษณ สี ตัวอักษร การเลือกใชบริการ 
จุดเดนขององคกร และทัศนคติที่มีตอองคกร 
 ผลการศึกษาพบวาแนวความคิดหลักที่เปนแบรนดดเีอ็นเอขององคกรคือ “ทันสมัย เปน
มิตร อิสระ” ซ่ึงแนวความคิดหลักนี้ไดถูกนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบอัตลักษณองคกร 
โดยการนําเอาหลักการทางสญัวิทยาและการหาองคประกอบของแบรนดเขามาใชในการออกแบบ
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พบวามีความเหมาะสมจนไดผลงานการออกแบบ ตลอดจนการทําคูมือประกอบการใชงานอัต
ลักษณองคกรที่สามารถนําไปใชงานไดจริง  
 การประเมินการใชงานอัตลักษณองคกรนัน้ยังเปนเรื่องที่ทําไดยากเนือ่งจากตองอาศัย
ระยะเวลาการใชงานอัตลักษณองคกรไปเปนระยะเวลาหนึ่ง ดังนัน้ในการศึกษาครัง้นี้จึงไดใชการ
ประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญตามรูปแบบของการประเมินตราและเครื่องหมายการคาของ Kuwyama 
โดยผลการประเมินพบวาอัตลักษณขององคกรที่ไดออกแบบไวสามารถใชงานไดอยางประสบ
ความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ

 
 
Independent Study Title Designing Corporate Identity : A Case Study of Blue Morpho  

Co.,Ltd. 
 
Author    Mr. Raluek Insamian 
 
Degree    Master of Arts (Media Arts and Design) 
 
Independent Study Advisory Committee 

Assoc. Prof. Chaiyot Santiwong   Chairperson 
Lect. Renus Sermboonsang  Member 
Lect. Weeraphan Chanhom  Member 

    
 

ABSTRACT  
 
 

The objectives of this Independent Study are 1) Study of process to build the corporate 
identity based on semiotics principles. 2) Design of corporate identity of Blue Morpho 
Co.Ltd.,The research methodology comprises of literature review, data collection analysis and 
conclusion, and design development. The semiotics principle is selected to translate the corporate 
concept to the proper corporate identity.   

Incidentally, the target group of this Independent Study research is consists of; corporate 
executive and staff, 4 of design experts and 20 customers of Bluemorpho Co. Ltd.. The reviews 
and questionnaire results were used to carry out the basis of design concept, comprises of 7 
components; mood and tone, logo, colour, typography, reason for selecting services, emphatic 
point of organization, and attitude to the company.    

The study can summarize that the corporate concept or Brand DNA of Blue Morpho Co; 
Ltd., is “Modern Friendly and Freedom”. Then this concept was adapted to build a corporate 
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identity and corporate manual by semiotics principles. All in all, the study showed that the 
semiotics principle is the proper methodology to develop the corporate identity. 

Normally, the evaluation of corporate identity is complicate therefore many corporate 
identities are require times to take effects. However, this study used the evaluation from the 
design experts based on Kuwyama method to ensure the successful for corporate identity.  
 


