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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของ

ผูบ้ริหารให้กบับุคลากรดา้นส่ือสารองค์กรและฝ่ายผลิตส่ือในการออกแบบสาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย 2) ศึกษาการจดัการชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้และการส่ือสาร
เชิงสัญญะในการสร้างสรรค์สาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย และ 3) ให้
ทราบถึงพลวตัของการจดัการองคค์วามรู้ชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารกบัชุดความรู้ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรคส่ื์อใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทยของฝ่ายส่ือสารองคก์ร   
ด าเนินการศึกษาผ่านการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาผ่านการวิจยัเอกสาร  ร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผูบ้ริหารฝ่ายส่ือสารองค์กรของธนาคารกสิกรไทย และผูเ้ช่ียวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุย้น าไป
วิเคราะห์การแทนความหมายผ่านแนวคิด สัญวิทยาในการออกแบบสาร (ภาพ) ได้แก่ สี เส้น  
ตวัอกัษร รูปร่างรูปทรง และการจดัองค์ประกอบภาพ ท่ีปรากฏบนตราสัญลกัษณ์และเว็บไซต์
ธนาคารกสิกรไทย 

ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารมีการถ่ายทอดไปสู่กระบวนการ
ผลิตส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย โดยถูกแปลงเน้ือหาเป็น “ตวัสาร (Message)” ให้อยู่
ในรูปแบบของตวัสารท่ีเป็นขอ้ก าหนดในการออกแบบส่ือ ไดแ้ก่ การใช้สี รูปแบบตวัอกัษร และ
การวางต าแหน่งภาพตราสัญลกัษณ์บนส่ือ และตวัสารเชิงนโยบาย ท่ีเช่ือมโยงชุดความเช่ือฮวงจุย้
ของผูบ้ริหารกับอตัลักษณ์องค์กร สร้างเป็นวฒันธรรมองค์กรช่ือว่า K-Culture ใช้เป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารของผูบ้ริหารในการถ่ายทอดตวัสารท่ีเป็นข้อก าหนดการออกแบบ ให้กับบุคลากรด้าน
ส่ือสารองคก์รเพื่อออกแบบสาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย นอกจากนั้น 
ผลการศึกษายงัพบวา่ ศาสตร์ฮวงจุย้มีการส่ือสารเชิงสัญญะในกระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ใน
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ตราสัญลกัษณ์และส่ือเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย โดยมีการแสดงความสัมพนัธ์ของพลงังาน 3 
ธาตุ ท่ีส่งเสริมกนัสอดคลอ้งกบัหลกัการเบญจธาตุและหลกัทฤษฎีภูมิพยากรณ์ตามศาสตร์ฮวงจุย้ 
คือ พลงัธาตุไม ้พลงัธาตุทอง และพลงัธาตุน ้ า ซ่ึงจากผลการศึกษาท าให้พบวา่ ธนาคารกสิกรไทยมี
การส่งต่อองค์ความเช่ือฮวงจุย้ไปสู่ผูป้ฏิบติัฝ่ายงานออกแบบส่ือ โดยอาศยักระบวนการส่ือสาร
ภายในองค์กรแบบไม่เป็นทางการ ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ (Explicit Knowledge) ซ่ึงเป็นการ
เช่ือมโยงชุดความรู้ระหวา่งความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารเขา้กบัชุดองคค์วามรู้เฉพาะทางการ
ออกแบบนิเทศศิลป์และแนวคิดสัญวิทยา เกิดเป็นชุดองค์ความรู้เฉพาะท่ีจ าเป็นในกระบวนการ
ออกแบบส่ือเวบ็ไซต ์โดยมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดสร้างสรรคต์วัสาร (ภาพ) ท่ีถูกสร้างเพื่อ
ส่ือสารนยัส าคญัถึงอตัลกัษณ์และวฒันธรรมองคก์รของธนาคารกสิกรไทย 
 



ABSTRACT 
 
Title of Thesis Feng Shui and Knowledge Management for Communication on 
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Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation)  
Year 2016 
 

 
The objective of this study is 1) to recognize the way to transfer belief in Feng Shui of 

the executive  to corporate communication and media production personnel in designing  message 
(visual) in new media (website) of Kasikorn Bank; 2) to study management on set of belief in 
Feng Shui and semiotic communication in message (visual) creativity in new media (website)  of 
Kasikorn Bank, and 3) to recognize the dynamics of management on body of knowledge for set of 
belief in Feng Shui of the executive and set of scientific knowledge in creativity of new media 
(website) of Kasikorn Bank by Corporate Communication Division.  The study was conducted 
via qualitative research by studying via document researches together with in-depth interview of 
the executive in Corporate Communication Division of Kasikorn Bank and the expert of Feng 
Shui, and taking them for analysis on meaning representation via semiology concept in designing 
message (visual) such as color, line, typography, figure, shape and image composition appeared 
on logo and Kasikorn Bank Website. 

The finding of the studying result indicated that the executive’s belief of Feng Shui has 
been transferred into new media (website) production process of Kasikorn Bank through 
conversion into “Message” into format of media design requirement, such as use of color, font 
and positioning of logo image on media and use of corporate culture named K- Culture as the 
policy communication tool of the executive in transfer of message which is the design 
requirement to the corporate communication personnel for message (visual) design in Kasikorn 
Bank Website. Moreover, the finding of the studying result also described that in Feng Shui, 
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semiotic communication has been existent in designing message (visual) in logo and website 
media of Kasikorn Bank. The relationship of three elements of fostering energy has been 
consistent with the principle of five elements and theory of geomancy according to Feng Shui 
Science, consisting of wood element power, gold element power and water element power. 
According to the studying result, it indicated that Kasikorn Bank has transmitted belief in Feng 
Shui to the operator of Media Design Division, depending on informal internal corporate 
communication process that functions the transfer of body of explicit knowledge which is the link 
of body of knowledge between the executive’s belief in Feng Shui to be compatible with body of 
specific knowledge in communication design and semiology concept. This resulted in body of 
specific knowledge which has been necessary for website media design process and has 
influenced creative thinking process for created message (visual) to communicate the significance 
of corporate identity and culture of Feng Shui. 
 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เร่ือง ศาสตร์ฮวงจุย้กบัการจดัการชุดความรู้เฉพาะเพื่อการส่ือสารในส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย ส าเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองจากผูเ้ขียนได้รับความช่วยเหลือในการให้
ขอ้มูล ค าแนะน า ค าปรึกษา รวมถึงขอ้คิดเห็นและก าลงัใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
คือ คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงานกิจกรรมและส่ือสัมพนัธ์องคก์าร บมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย และอาจารยซ่ึ์งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ฮวงจุย้ทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารยษ์ณอนงค ์ค าแสน
หวี และซินแสนัท ขอขอบคุณท่ีให้ความกรุณาสัมภาษณ์ขอ้มูล อนัเป็นองค์ประกอบส าคญัท าให้
การศึกษาคร้ังน้ีเกิดเป็นงานวจิยัข้ึนมาและสามารถส าเร็จ 

ผู ้เขียนขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์  ผู ้เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของผูเ้ขียน ซ่ึงท่านไดใ้ห้ค  าแนะน า ช้ีแนะ และสนับสนุนต่อยอดแนวคิดให้กบัส่ิงท่ี
ผูเ้ขียนสนใจศึกษา รวมถึงให้ค  าปรึกษาและช่วยอธิบายแนวคิดท่ีซับซ้อน ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวจิยัตลอดเวลาในทุกขั้นตอนจนวทิยานิพนธ์เป็นรูปร่างสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา แกว้เทพ และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
อศัวิน เนตรโพธ์ิแกว้ ในฐานะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้ขอ้เสนอแนะ และค าแนะน าอนัมี
ประโยชน์อยา่งมาก  ท าให้ผูเ้ขียนขยายต่อความคิดในประเด็นการศึกษาของวิทยานิพนธ์ให้ไดอ้งค์
ความรู้ท่ีลึกซ้ึงมากยิง่ข้ึน 

ทา้ยสุด ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณและมอบความส าเร็จทั้งหมดจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี
แด่คุณพ่อและคุณแม่ของผูเ้ขียน ท่ีเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุนให้ศึกษาในส่ิงท่ีสนใจทุกคร้ัง และเป็น
ก าลงัใจซ่ึงเป็นแรงใจท่ีส าคญัยิง่ของผูเ้ขียน มาตลอดจนการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จ 

 
ภทัรา ธีระกุล 
ธนัวาคม 2559 

 



สารบัญ 
 

 หน้า 
 
บทคัดย่อ (3) 
ABSTRACT (5) 
กติติกรรมประกาศ (7) 
สารบัญ (8) 
สารบัญตาราง (10) 
สารบัญภาพ (11) 
 
บทที ่1  บทน า 1 

1.1 ท่ีมาและความส าคญั 1 

1.2 ปัญหาน าวิจยั 7 

1.3 วตัถุประสงคก์ารวจิยั 8 

1.4 ขอบเขตการวจิยั 8 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 9 

1.6 นิยามศพัท ์ 9 

บทที ่2  กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 11 

2.1 งานวจิยัท่ีเก่ียงขอ้ง “อิทธิพลของศาสตร์ฮวงจุย้ต่อการเปล่ียนแปลง 12 
 ตราสัญลกัษณ์ และวธีิการส่ือสารอตัลกัษณ์องคก์ร” 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางการส่ือสาร 20 

บทที ่3  วธีิการวจัิย 51 

3.1 ระเบียบวธีิวจิยั 51 

3.2 กลุ่มตวัอยา่ง 52 

3.3 การด าเนินการวิจยั 54 

3.4 ประเด็นค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึก 54 

3.5 การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูล 56



(9) 

บทที ่4  การถ่ายทอดและประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย 59 

4.1 การถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร ไปยงัฝ่ายผลิตการส่ือสาร 60 
 ของธนาคารกสิกรไทย 

4.2 การประยกุตศ์าสตร์ฮวงจุย้และการส่ือสารเชิงสัญญะในกระบวนการ 67 
 ผลิตสาร (ภาพ) ท่ีปรากฏบนส่ือของธนาคารกสิกรไทย  
บทที ่5  พลวตัของการจัดการชุดองค์ความรู้เฉพาะในกระบวนการผลติส่ือของ    81 
             ธนาคารกสิกรไทย 

5.1 ชุดองคค์วามรู้เฉพาะ 84 

5.2 การจดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะในกระบวนการผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย 87 

บทที ่6  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 91 

6.1 สรุปผลการศึกษา 91 

6.2 อภิปรายผล 96 

6.3 ขอ้เสนอแนะ 99 
 
บรรณานุกรม 101 

ภาคผนวก 107 

ภาคผนวก ก  บทสัมภาษณ์คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต 108 

ภาคผนวก ข  บทสัมภาษณ์ อาจารยษ์ณอนงค ์ค าแสนหวี 115 

ภาคผนวก ค  บทสัมภาษณ์ซินแสนทั 122 

ประวตัิผู้เขียน 129 

 



สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่ หน้า 
 

1.1 อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ท่ีพบในงานวจิยั  4 
2.1 สรุปตารางรูปแบบการส่ือสารอตัลกัษณ์ขององคก์ร 17 
2.2 หลกัการใชสี้ ในเชิงจิตวทิยากบัการโฆษณา 25 
2.3 ตารางแสดงประเภทของสัญญะตามแนวคิดของ Peirce 30 
2.4 ฮวงจุย้ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นมงคล 45 
2.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงคก์ารวจิยักบัแนวคิดต่างๆ 50 
4.1 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร(ภาพ) “สี” 68 
 ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 
4.2 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “สี” ทางดา้นศาสตร์ฮวงจุย้ 68 
4.3 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “เส้น” ทางการออกแบบ 69 
 นิเทศศิลป์  
4.4 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “เส้น” ทางดา้นศาสตร์ 69 
 ฮวงจุย้  
4.5 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “ตวัอกัษร” 69 
 ทางการออกแบบนิเทศศิลป์  
4.6 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “ตวัอกัษร” 70 
 ทางดา้นศาสตร์ฮวงจุย้  
4.7 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “รูปร่างรูปทรง” 70 
 ทางการออกแบบนิเทศศิลป์  
4.8 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “รูปร่างรูปทรง” 71 
 ทางดา้นศาสตร์ฮวงจุย้  
4.9 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะระหวา่งศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์ 72 
 และฮวงจุย้ 



สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ หน้า 
 

1.1 การเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทย 3 
1.2 แสดงหนา้เพจเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย 6 
2.1 แบบจ าลองกระบวนการส่ือสาร S M C R Model ของ Berlo (1960) 21 
2.2 แบบจ าลอง “วงจรแห่งวฒันธรรม” 31 
2.3 สรุปประเภทวฒันธรรมองคก์ร 4 แบบ 36 
2.4 สัญลกัษณ์หยนิหยาง 39 
2.5 ชยัภูมิตามหลกัศาสตร์ฮวงจุย้ 40 
2.6 แผนภูมิแสดงวฏัจกัรของธาตุ 42 
2.7 การผสมธาตุท่ีเป็นมงคล 42 
2.8 "วฏัจกัรธาตุ" ตามหลกัเจ่ียโหงวเฮง้ 43 
2.9 แบบจ าลองระบบความคิดสร้างสรรค ์(The System Model of Creativity) 47 
2.10 ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการวจิยั 49 
3.1 ภาพตวัอยา่งตารางวิเคราะห์สัญญะในมุมมองทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 57 
3.2 ภาพตวัอยา่งตารางการวเิคราะห์สัญญะในมุมมองศาสตร์ฮวงจุย้ 57 
4.1 แผนผงัโครงสร้างองคก์รทั้ง 16 สายงานหลกัของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 60 
4.2 แผนผงัแสดงการถ่ายทอดความเช่ือของผูบ้ริหารไปสู่ผูป้ฏิบติังานดา้นการผลิต 64 
 ส่ือขององคก์ร ผา่นกระบวนการส่ือสารองคก์รของธนาคารกสิกรไทย  
 ประยกุตจ์ากแบบจ าลอง S M C R ของ Berlo (1960)  
4.3 แบบตวัหนงัสือฟอน์ตมีหวั ในหนา้เพจเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย 65 
4.4 การถ่ายทอดสัญญะฮวงจุย้ในแบบจ าลอง "วงจรแห่งวฒันธรรม" 67 
4.5 ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยในปี 2539 73 
4.6 ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยในปี 2548 74 
4.7 ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยในปี 2556 75 
4.8 หนา้เพจเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย 76



(12) 

4.9 แผนภาพแสดงการตีความต าแหน่งชยัภูมิทางฮวงจุย้บนเพจเวบ็ไซต ์ 78 
 ธนาคารกสิกรไทย  
5.1 พลวตัของการสร้างสรรคแ์ละการถ่ายทอดชุดองคค์วามรู้เฉพาะใน 82 
 การผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย ประยกุตจ์าก The System Model  
 of Creativity ของ Mihaly Csikzentmihalyi (1999)  
5.2 กระบวนการการจดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะ เพื่อการส่ือสารภายในองคก์ร 90 
 ของธนาคารกสิกรไทย  
6.1 แสดงการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยลกัษณะสญัญะ 95 



บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 

ปัจจุบนัศาสตร์ฮวงจุย้เขา้มามีบทบาทในสังคมไทย ทั้งการด าเนินชีวิตและด าเนินธุรกิจซ่ึง
ชาวไทยส่วนใหญ่มีเช้ือสายจีนอยูจ่  านวนมากจึงไดรั้บอิทธิพลความเช่ือสืบทอดจากบรรพบุรุษต่อๆ 
มา ตามความเช่ือของชาวจีนเก่ียวกบัชะตาดิน (ต่ี) ท่ีเช่ือว่า หากสภาพแวดล้อมรอบๆ ตวัเราดี จะ
สามารถส่งเสริมชีวิตให้ดีข้ึน เช่น การจดัท่ีอยูอ่าศยัและท่ีท างานมีการจดัวางอยา่งเหมาะสมก็จะท า
ให้เกิดความขยนั มีสุขภาพท่ีดี แต่หากท่ีท างาน หรือบ้านจดัวางไวไ้ม่ดี ก็จะส่งผลเกิดปัญหา
อุปสรรค เจ็บป่วย หรือเคราะห์ร้ายได ้ท าให้ตอ้งมีการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมท่ีไม่ส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตด้วย “ศาสตร์ฮวงจุ้ย” อันเป็นศาสตร์แห่งการใช้ชีวิตให้เกิดสมดุลกับธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มาช่วยปรับการจดัวางสภาพแวดลอ้มของท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงการเลือกท าเลท่ีตั้งใหอ้ยูใ่น
ท าเลท่ีดีข้ึน เม่ือเกิดความสุขกายสุขใจ ก็จะเกิดความมงคลและความเจริญรุ่งเรืองกบัชีวิต (ชยันนัท ์
พรหมเพ็ญ, 2557) อย่างเช่น ร้านอาหาร ถึงจะอร่อยรสชาติดีกว่าร้านอ่ืน แต่ถา้ท าเลไม่ดี ไม่มีท่ีให้
ลูกค้าจอดรถหรืออยู่ในมุมท่ีคนไม่ค่อยเดินผ่าน ถึงเจ้าของร้านจะขยนัและบริการดี ก็อาจสู้
ร้านอาหารอ่ืนๆ ท่ีมีท าเลตั้งร้านดีกวา่ไม่ได ้เพราะลูกคา้ไม่มาซ้ืออาหาร ดงันั้น การด าเนินธุรกิจของ
ชาวไทยเช้ือสายจีน โดยเฉพาะการตั้งร้านคา้ยา่นเยาวราช ไดใ้ห้ความส าคญักบัศาสตร์ฮวงจุย้ ไม่วา่
จะเป็นการเลือกท าเลตั้งร้าน จนไปถึงการตกแต่งร้านใหเ้ป็นไปตามหลกัฮวงจุย้ท่ีดี 

ศาสตร์ฮวงจุย้ นอกจากนิยมน าไปใช้ในการเลือกท าเลท่ีตั้งแล้ว ยงัมีการน าไปใช้กบัการ
ด าเนินธุรกิจในการช่วยสนบัสนุนภาพลกัษณ์ให้กบัร้านคา้ บริษทัและองคก์ร โดยเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบ ไดแ้ก่ การออกแบบตวัอาคารในงานสถาปัตยกรรม การสร้างป้ายช่ือบริษทั การจดัแต่ง
ดา้นหน้าร้าน ซ่ึงมกัน าหลกัฮวงจุย้กบัศิลปะมาใช้สร้างภาพลกัษณ์ให้มีความสวยงาม ดึงดูดความ
สนใจ และยงัมีลกัษณะส่งเสริมความเป็นมงคลท่ีดีใหก้บัธุรกิจองคก์ร (ลิป, 2538) 

การประกอบธุรกิจของบริษทัและองคก์รต่างๆ ในแต่ละประเทศ องคก์รธุรกิจมีการด าเนิน
กิจการดา้นสินคา้และบริการประเภทเดียวกนัเป็นจ านวนมาก และยอ่มมีคู่แข่งทางธุรกิจการคา้มาก
ด้วยเช่นกัน องค์กรธุรกิจต่างๆ จึงต้องหาวิธีการเพื่อครองใจผูบ้ริโภค โดยใช้เคร่ืองมือส่ือสาร
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ทางการตลาดมาเป็นอาวุธส าคัญในการสร้างแบรนด์ให้กบัองค์กร ท าให้เกิดการรับรู้ และจดจ า
องคก์ร กลายมาเป็นลูกคา้ และสามารถครองใจลูกคา้ไดเ้หนือคู่แข่ง ซ่ึงองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่มกัจะ
น าตราสัญลกัษณ์มาเป็นเคร่ืองมือส่ือสารในการสร้างแบรนดอ์งคก์ร 

โดยตราสัญลกัษณ์ (Logo) ก็เปรียบเสมือนตราสินคา้ ซ่ึงเป็นตวัแทนภาพลกัษณ์ขององคก์ร
(Image) ท่ีสะทอ้นถึงบุคลิกลกัษณะเฉพาะ สร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเฉพาะตน ให้มีความโดด
เด่นเป็นเอกภาพ แตกต่างจากองคก์รธุรกิจคู่แข่งอ่ืน ซ่ึงองคก์รชั้นน าทัว่โลกมกันิยมสร้างเอกลกัษณ์
เฉพาะตนเองข้ึนมา ผ่านการส่ือสารตราสัญลักษณ์องค์กร (Corporate Identity Logo) ท่ี เป็น
เคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการส่ือสาร “ภาพลกัษณ์ขององคก์ร” ผา่นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์   

อยา่งกรณีธนาคารกสิกรไทย ท่ีเร่ิมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 ในนาม ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั ใชค้  ายอ่วา่ ธกท  หรือช่ือภาษาองักฤษวา่ Thai Farmers Bank (TFB) โดยมีช่ือภาษาจีนวา่ 泰

华农民银行 (ไท้หัวหนงหมินอ๋ินหัง) ซ่ึงแปลว่า ธนาคารกสิกรไทย จนเม่ือปี พ.ศ. 2555 
ธนาคารกสิกรไทยไดเ้ร่ิมขยายตลาดไปยงัจีน ผูบ้ริหารธนาคารเห็นวา่ กลุ่มลูกคา้จีนอาจเขา้ใจผิดวา่
ให้บริการทางการเงินเฉพาะเกษตรกรหรือธุรกิจเกษตร จึงไดเ้ปล่ียนช่ือภาษาจีนของธนาคารกสิกร

ไทยใหม่เป็น  开泰银行 (ไคไท้อ๋ินหัง) หมายถึง “จุดเร่ิมต้นท่ีเป็นศิริมงคล” โดยค าว่า泰 
(ไท)้ ยงัมีความหมายถึง คนไทยหรือประเทศไทยดว้ย (ธนาคารกสิกรไทย, 2557; ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวชั
ชยั, 2555) ซ่ึงเป็นการบ่งบอกภาพลกัษณ์ความเป็นองคก์รเช้ือสายจีน 

โดยการขยายตลาดของธุรกิจต่างชาติไปยงัจีนยงัตอ้งอาศยัความเขา้ใจถึงองค์ประกอบ
วฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัฮวงจุย้ของผูบ้ริโภคชาวจีนดว้ย ซ่ึงในบทสรุปวิจยัของ Florenthal, Xu 
และ Yagi (2013) ไดศึ้กษารูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคและธุรกิจชาวจีน พบวา่ ศาสตร์ฮวงจุย้ 
เป็นปรัชญาท่ีหย ัง่รากลึกสืบทอดมาจากลทัธิเต๋าและขงจ้ือของจีน  เกิดเป็นโครงสร้างค่านิยมท่ีแขง็แกร่ง 
แทรกซึมอยูใ่นประเพณี  พิธีกรรม และเป็นสัญลกัษณ์ท่ีถือปฏิบติักนัอยา่งแพร่หลายในประเทศจีน 
และสังคมชาวจีนถ่ินฐานอ่ืนๆ เช่น ไตห้วนั ฮ่องกง ซ่ึงไดมี้การผสมผสานศาสตร์ฮวงจุย้กลายเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของชาวจีน แมแ้ต่บริษทัตะวนัตกหลายแห่งท่ีขยายธุรกิจไปยงัจีน และ
ไม่คุน้เคยกบัวฒันธรรมศาสตร์ฮวงจุย้ของกลุ่มผูบ้ริโภคชาวจีน ก็ยงัตอ้งมีการศึกษาศาสตร์ฮวงจุย้
ตามแนวคิดของผูบ้ริโภคจีน  เพื่อใชเ้ป็นเส้นทางในการด าเนินธุรกิจร่วมกบัจีน (Florenthal, Xu, & 
Yagl, 2013) 

มีงานวิจยัท่ีส าคญัช้ินหน่ึงของ วิยะดา โพธารามิก (2540) ไดค้น้พบวา่ การปรับเปล่ียนตรา
สัญลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทยมาจากอิทธิพลความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารในปี พ.ศ. 
2539 ก็คือ นายบัณฑูร ล ่ าซ า ซ่ึงเป็นกรรมการผู ้จ ัดการธนาคารกสิกรไทยในขณะนั้ น รวมถึง
งานวจิยัของ ณฏัฐิกา เมณฑกา (2550) ยงัพบวา่ แนวคิดในการออกแบบสัญลกัษณ์ใหม่ของธนาคาร
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กสิกรไทยคือ  “K EXCELLENCE” ไดใ้ช้รูปสัญลกัษณ์ “ตวั K” เป็นลายเส้นของตวัอกัษรเหมือน
พู่กนัจีน ในการส่ือสารอตัลกัษณ์เครือธนาคารกสิกรไทย ท่ีแสดงถึงความรวดเร็วและเทคโนโลยี
ทนัสมยั และรากฐานอนัแข็งแกร่งของธนาคาร โดยจากทั้ง 2 งานวิจยั แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ออกแบบตราสัญลกัษณ์ขององคก์รท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภูมิหลงัความเช่ือของผูบ้ริหารท่ีเป็นคนไทย
เช้ือสายจีน ทั้งทางดา้นวฒันธรรมและความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้  

ธนาคารกสิกรไทย เป็นองคก์รธุรกิจการเงินขนาดใหญ่ในประเทศไทย ท่ีก่อตั้งและด าเนิน
ธุรกิจมานานกวา่ 70 ปี จนถึงปัจจุบนั และยงัเป็นองคก์รท่ีมีการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ์บ่อยมาก
องคก์รหน่ึง ดงัแสดงใหเ้ห็นตามภาพท่ี 1.1 
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ภาพที ่1.1  การเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทย 
แหล่งทีม่า: วยิะดา โพธารามิก, 2540; ธนาคารกสิกรไทย, 2557. 
 

นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีการศึกษาวิจยัในขอบข่ายความเก่ียวเน่ืองระหวา่งรูปแบบการส่ือสาร
องคก์ร สัญญะการส่ือสาร (ตราสัญลกัษณ์) ท่ีส่งผลต่ออตัลกัษณ์ขององคก์รในบริบททางวฒันธรรม
และความเช่ือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในบริบทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และด้านการเงิน      
ดงัรายการงานวจิยัท่ีแสดงในตารางท่ี 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

ตารางที ่1.1  อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ท่ีพบในงานวจิยั 
 

งานวจัิย 
(เรียงตามปี) 

รูปแบบการส่ือสาร เน้ือหา 
และแง่มุม อทิธิพล วธีิการส่ือสาร 

1.“ผลกระทบการเปล่ียนแปลง
สัญลกัษณ์ต่อภาพลกัษณ์ของ
องคก์ร:กรณีศึกษาธนาคาร
กสิกรไทย”(วยิะดา โพธารามิก, 
2540) 

การสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ 
การปรับเปล่ียนระบบ

ภายในองคก์ร 
ความสนใจในศาสตร์ฮวงจุย้ 

การส่ือความหมายองคก์ร
เพื่อสร้างการจดจ า 

มีจุดเด่นต่างจากคู่แข่ง 

ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์
กบัรูปแบบตราสัญลกัษณ์ 

2. “Building strong  brands  
in Asia: selecting  the visual 
components of image to 
maximize  brand strength”  
(Pamela W. Henderson et al., 
2003) 

ความคลา้ยคลึงกนัใน 
ความเช่ือทางวฒันธรรม
ของจีนและสิงคโปร์ 

การออกแบบตรา
สัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมาย
ชดัเจน กระตุน้การรับรู้ 
สร้างการจดจ าตราสินคา้ 

วธีิออกแบบตราสัญลกัษณ์
เพื่อสร้างความหมาย 

3. “ศึกษาแนวทางการ
วางแผนปรับภาพลกัษณ์เพื่อ
การปรับภาพลกัษณ์องคก์ร ”    
(ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) 

แรงผลกัดนั 
(ครบรอบ 60 ปีองคก์ร) 
กลยทุธ์ปรับภาพลกัษณ์
เพื่อสร้างแบรนดใ์หมี้
ความเป็นเอกภาพ 

สร้างสัญลกัษณ์ใหม่เพ่ือ 
ส่ือความหมายอตัลกัษณ์
องคก์ร โดยใชค้วบคู่กบั
ตราตราสัญลกัษณ์องคก์ร

ดั้งเดิม 

แนวคิดในการออกแบบ 
ตราสัญลกัษณ์ 

4. “ สี กบัการออกแบบ 
อตัลกัษณ์” (อาวนิ อินทรังษี, 
2553) 

วฒันธรรมความเช่ือ 
ในทอ้งถ่ิน 

ใชสี้ ในการวางระบบ 
อตัลกัษณ์องคก์ร 

สร้างเอกลกัษณ์ใหต้รา
สัญลกัษณ์ 

สีในตราสัญลกัษณ์ 

5. “ IDBI Bank - A Case of 
Fluctuating Brand Design 
and  Corporate  Identity 
Impact  on  Customer 
Loyalty and Satisfaction ” 
(Soniya Billore et al., 2007) 

- 
แสดงภาพลกัษณ์ 
ตามการปรับเปล่ียน

โครงสร้างภายในองคก์ร 

รูปแบบตราสัญลกัษณ์
องคก์ร 

6. “Reflections  of  
Sustainability  on  Corporate 
Communication : Semiotic  
Analysis  of  Global  
Automotive Brands’ 
Corporate Advertisements” 

ค่านิยมทางวฒันธรรมของ
บริษทัสัญชาติเอเชีย 

การแสดงอตัลกัษณ์องคก์ร
สะทอ้นผา่น “ตวัสาร” 
ของแคมเปญโฆษณา 

กลยทุธ์โฆษณาผา่น 
ตวัสารแคมเปญ 
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ตารางที ่1.1  (ต่อ) 
 

งานวจัิย 
(เรียงตามปี) 

รูปแบบการส่ือสาร เน้ือหา 
และแง่มุม อทิธิพล วธีิการส่ือสาร 

(Pilin  Hürmerie & 
A.Banu  Biçakçi, 2012) 

   

7. “ The Rising  Sun Rises  
- Case Study  of  Bank of 
Baroda”  (Lily Bhushan, 
2013) 

การฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ 
ความเช่ือของอินเดีย 

การสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ 
ผา่นการเปล่ียน 

ตราสัญลกัษณ์องคก์ร 

อตัลกัษณ์องคก์ร 
ในตราสัญลกัษณ์ 

8. “Social Constructionism 
and the Corporate Brand: 
Semiotic Analyses of Print 
Advert ”   (Oluwaseun  
Akindele  et al., 2013) 

- 

การสร้างอตัลกัษณ์สะทอ้น
ถึงบริบททางสังคมและ

วฒันธรรมขององคก์รผา่น
การออกแบบตรา

สัญลกัษณ์ 

ตราสัญลกัษณ์ในส่ิงพิมพ ์

 

จากท่ีศึกษารูปแบบการส่ือสารขององคก์รในงานวิจยัขา้งตน้ ในดา้นเน้ือหาและแง่มุมแสดง
ให้เห็นว่าเป็นการสร้างสรรค ์“สาร” ผา่นศาสตร์การส่ือสารทางนิเทศศิลป์ โดยเฉพาะงานวิจยัของ วิ
ยะดา โพธารามิก (2540) และงานวิจัยของ ณัฏฐิกา เมณฑกา (2550) ได้กล่าวไวเ้ก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทยท่ีผา่นมา ซ่ึง “สาร (ภาพ)” ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของ
องคก์ร ไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ ของผูบ้ริหารชาวไทยเช้ือสายจีน 
คุณบณัฑูร  ล ่าซ า  โดยไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยส์ง่า  กุลกอบเกียรติ (เสียชีวติไปแลว้)ในการปรับ
ประยุกตก์ารใชศ้าสตร์ฮวงจุย้ในการบริหารจดัการและการส่ือสารองคก์รเพื่อพฒันาธุรกิจ แมว้า่ทั้ง 
2 งานวิจยั ยงัมิได้อธิบาย เจาะลึก และแสดงให้เห็นถึง  การสร้างความหมายเชิงสัญญะฮวงจุ้ย
(Semiotics) ใน “สาร” ของธนาคารกสิกรไทย เพียงแค่บอกถึงอิทธิพลของศาสตร์ฮวงจุย้ไดมี้ความ
เก่ียวขอ้งต่อการออกแบบตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย ดงันั้น ตวัสาร (ภาพ) อยา่งเช่น สี เส้น  
ตวัอกัษร รูปร่างรูปทรงเรขาคณิต  รูปภาพต่างๆ  ซ่ึงปรากฏอยูบ่นส่ืออ่ืนๆของธนาคารกสิกรไทย ท่ี
นอกเหนือจากตราสัญลกัษณ์อย่างส่ือสมยัใหม่ (เวบ็ไซต์) ก็น่าจะมีการประยุกตน์ าศาสตร์ ฮวงจุย้ใช้
ในกระบวนการออกแบบทางนิเทศศิลป์ เพื่อการส่ือสารองคก์รดว้ยเช่นกนั 

แม้ว่าในปัจจุบัน ส่ือใหม่  (เว็บไซต์) จะเป็นการส่ือสารทางเดียว  Web 1.0 แต่ถือเป็น
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อการส่ือสารขององค์กรในยุคดิจิทลั (Digital Age) ซ่ึง
เป็นฐานขอ้มูลท่ีส าคญัและยงัสามารถใชเ้ช่ือมโยงระหวา่งองค์กรกบัผูใ้ชบ้ริการ โดยผา่นเครือข่าย
ออนไลน์อ่ืนได ้(Smith, 2009) ท  าให้การติดต่อส่ือสารทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เป็นไป
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อย่างรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ในการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ข่าวประชาสัมพนัธ์ รวมถึง
สินคา้และบริการ และกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดต้ลอดเวลาจากทัว่ทุกมุม
โลก นอกจากน้ี เวบ็ไซตย์งัเป็นเสมือนชยัภูมิท่ีตั้งขององคก์รบนโลกอินเทอร์เน็ต ท่ีแสดงบุคลิกภาพ 
หรือภาพลักษณ์องค์กรผ่านรูปแบบหน้าเพจเว็บไซต์ ดังภาพท่ี 1.2 ซ่ึงมีความส าคญัส าหรับการ
ส่ือสารองค์กรในการก้าวสู่ธุรกิจชั้ นน า ท่ีสามารถตอบสนองรูปแบบการด าเนินชีวิตบนโลก
อินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคและสังคมยคุดิจิทลั (บริษทั เอโอซอฟต ์จ ากดั, 2555)  
 

 
 

ภาพที ่1.2  แสดงหนา้เพจเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย 
แหล่งทีม่า: ธนาคารกสิกรไทย, 2558. 
 

ซ่ึงจากขอ้มูลงานวิจยัท่ีศึกษา ผูว้ิจยัเห็นว่าในการสร้างสรรค์ “สาร” เพื่อการส่ือสารของ
ธนาคารกสิกรไทยในตราสัญลกัษณ์และส่ือเวบ็ไซต ์ มีขอบข่ายชุดความรู้ (Domain) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แนวคิดการออกแบบส่ือ ประกอบดว้ย 1) ชุดความรู้ท่ีเป็นความเช่ือเฉพาะบุคคลของผูบ้ริหาร (คุณ
บณัฑูร ล ่าซ า) คือ ความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ และ 2) ชุดความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ี
มีการยอมรับในวงการวิชาการ ไดแ้ก่ หลกัการออกแบบทางนิเทศศิลป์ การส่ือสารองคก์ร และสัญ
วิทยา โดยองค์ความรู้ทั้ง 2 ชุดความรู้น้ี นับเป็นองค์ประกอบส าคญัในการสร้างสรรค์ “สาร” เพื่อ
ส่ือสารในรูปแบบภาพกราฟฟิก และตวัขอ้ความ ท่ีปรากฏในหนา้เวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย    

ฉะนั้นการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะขยายต่อยอดการศึกษาถึงวธีิการจดัการชุด
องคค์วามรู้ เพื่อการส่ือสารองค์กรของธนาคารกสิกรไทย โดยจะมุ่งศึกษาท่ีกระบวนการออกแบบ  
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เพื่อผลิต “สาร (ภาพ) ในส่ือสมยัใหม่ (เวบ็ไซต์)” ของธนาคารกสิกรไทย ในมิติของศาสตร์ฮวงจุย้ 
ซ่ึงเป็นสัญญะ ท่ีสะท้อนต่อแนวคิดและทัศนะผ่าน “การส่ือสารองค์กร” ของเว็บไซต์ธนาคาร  
โดยเฉพาะความเช่ือมโยงระหวา่งชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีเป็นความเช่ือเฉพาะของผูบ้ริหาร
กบัชุดองค์ความรู้ในศาสตร์ดา้นการออกแบบส่ือของผูป้ฏิบติังานดา้นส่ือสารและฝ่ายผลิตส่ือของ
ธนาคารกสิกรไทย ในการออกแบบสาร(ภาพ) ผูท้  าหนา้ท่ีออกแบบอาจมีแนวคิดในการสร้างสรรคท่ี์
สอดคลอ้ง หรืออาจขดัแยง้กบัแนวคิดการออกแบบตามความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ของฝ่ายผูบ้ริหาร  
หากมีความเห็นไม่ตรงกันในประยุกต์ใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการผลิตส่ือเว็บไซต์ ผูท้  าหน้าท่ีฝ่าย
ออกแบบส่ือจะมีการปฏิบติัอย่างไร รวมถึงอ านาจการอนุญาตให้ใช้รูปแบบสาร(ภาพ) ในงาน
ออกแบบส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทยข้ึนอยูก่บัฝ่ายหรือบุคคลใด จึงเป็นท่ีมาประเด็น
ของผูว้ิจยัท่ีจะท าการศึกษาถึงการถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร  และการจดัการชุด
ความรู้เฉพาะเพื่อการส่ือสารในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย โดยบริบทของศาสตร์ฮ
วงจุย้นั้น เม่ือน ามาประยุกต์ใชก้บัภูมิทศัน์ท่ีเป็นส่ือเวบ็ไซต์ ซ่ึงเป็นเหมือนตวัธนาคารกสิกรไทยท่ี
ตั้งอยูใ่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ โลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ในไซเบอร์สเปซ จะมีบทบาท
ของการประยุกต์ใช้เป็นแบบใด กับศาสตร์ฮวงจุย้ในบริบทของการออกแบบภาพลักษณ์ให้กับ
ร้านคา้ บริษทัและองคก์ร การสร้างป้ายช่ือบริษทั และการออกแบบตวัอาคารในงานสถาปัตยกรรม  

 

1.2 ปัญหาน าวจิยั 
 

1) ผูบ้ริหารองคก์ร มีการถ่ายทอดหรือปลูกฝังชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ใหก้บัพนกังาน
ในการส่ือสารองคก์ร หรือไม่ อยา่งไร? 

2) มีการจดัการชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ และการส่ือสารเชิงสัญญะเพื่อการสร้างสรรค์
การส่ือสารในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ขององคก์รเป็นอยา่งไร? 

3) พลวตัของการจดัการองค์ความรู้ชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุ้ยของผูบ้ริหารกับชุด
ความรู้ในเชิงวทิยาศาสตร์ ในการสร้างสรรคส่ื์อใหม่ (เวบ็ไซต)์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นอยา่งไร? 
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1.3 วตัถุประสงค์การวจิัย 
 

1) เพื่อใหท้ราบถึงวธีิการถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร ให้กบับุคลากรดา้น
ส่ือสารองค์กรและฝ่ายผลิตส่ือ ในการออกแบบ “สาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต์)” ของธนาคาร
กสิกรไทย 

2) เพื่อศึกษาการจดัการชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุ้ย และการส่ือสารเชิงสัญญะในการ
สร้างสรรค ์“สาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์” ของธนาคารกสิกรไทย 

3) เพื่อให้ทราบถึงพลวตัของการจดัการองค์ความรู้ชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ของ
ผูบ้ริหารกบัชุดความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกร
ไทย ของฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
 

1.4 ขอบเขตการวจิัย 
 

เพื่อตอบปัญหาน าวิจยั งานวิจยัน้ีแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนท่ี 1 จะ
ท าการศึกษาการสร้างความหมายเชิงสัญญะฮวงจุย้ (Semiotics) ของตราสัญลกัษณ์ธนาคาร(Logo)    
และวิธีการจัดการองค์ความรู้ระหว่างนโยบายความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยของฝ่ายบริหารกับ
กระบวนการออกแบบ “สาร (ภาพ) ไดแ้ก่ สี เส้น รูปร่าง แบบตวัอกัษร และการจดัวางภาพ ท่ีปรากฏ
อยู่ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต์)” ธนาคารกสิกรไทย  ของฝ่ายส่ือสารองค์กร  โดยจะท าการศึกษาผ่านการ
วเิคราะห์เอกสารและขอ้มูลประเภทดิจิทลั 

ในขั้นตอนท่ี 2 จะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อสะทอ้นมุมมองของผูท่ี้ปฏิบติังานในองค์กร
และผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ฮวงจุ้ย อีกทั้ งยงัเป็นการช่วยเติมเต็มข้อมูลเบ้ืองลึกท่ีขาดหายไปจาก
ขั้นตอนท่ี 1 โดยแหล่งขอ้มูลของการวิจยัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม 1) ผูบ้ริหารองคก์ร ซ่ึงท า
หน้าท่ีด้านส่ือสารองค์กรของธนาคารกสิกรไทย ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารกิจกรรมและส่ือ
สัมพนัธ์องคก์าร และ 2) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางศาสตร์ฮวงจุย้ 
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1.5 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ผลการวิจยัจะเป็นตวัช่วยในการสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน ดา้น
ส่ือสาร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและขบัเคล่ือนระบบการส่ือสารภายในและภายนอก
องค์กรของธนาคารกสิกรไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมถึงประโยชน์ต่อการวางแผนสร้าง
กลยทุธ์การส่ือสารใหก้บัธนาคารกสิกรไทยในอนาคต 

2) การศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเช่ือมต่อองค์ความรู้ระหว่างแง่มุม
ทางวชิาการและภูมิปัญญาศาสตร์ฮวงจุย้ต่อไป 
 

1.6 นิยามศัพท์ 
 

1) การส่ือสารองค์กร หมายถึง เคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีองค์กรน ามาใช้ในการส่ือสาร
ความหมายอัตลักษณ์ขององค์กร  (Corporate Identity) และภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate 
Image) ให้กบัผูรั้บสารทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ใหส้ามารถรับรู้ความหมายตามเป้าประสงคท่ี์
องคก์รกรตอ้งการ รวมถึงน าไปใชใ้นการปฏิบติังานและสร้างวฒันธรรมภายในองคก์รท่ีสอดคลอ้ง
กบัเป้าหมายการด าเนินธุรกิจขององคก์ร (Glico Pocky, 2557; Nonaka, 2007) 

2) ภาพลกัษณ์ หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อบริษทัหรือองค์กรใด
องคก์รหน่ึง ซ่ึงเป็นภาพสะทอ้นท่ีรวมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัองคก์รท่ีประชาชนรู้จกั โดยอาจจะ
เป็นภาพ หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงสร้างให้เกิดข้ึน ประทบัอยู่ในจิตใจและทศันคติหรือความรู้สึกนึกคิด
ของประชาชนท่ีมีต่อบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ (จินตวีร์ เกษมศุข, ม.ป.ป.; Jefkins, 1993; Kotler, 
2000) 

3) สาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ (เว็บไซต์) หมายถึง ส่ิงท่ีผูส่้งสารส่งไปยงัผูรั้บสารในรูปแบบ
ของ สัญญะ หรือ สัญลักษณ์ ท่ีใช้แทนความหมายและถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ตามความ
ตอ้งการและวตัถุประสงค์ของผูส่้งสาร โดยอาศยัศาสตร์ทางนิเทศศิลป์สร้างตวัสาร (Message) 
ออกมาเป็นภาพ (Visual) ส่ือสารผา่นส่ือเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย (จุฬาวทิยานุกรม, 2554) 

4) ธนาคารกสิกรไทย หมายถึง บริษทัในเครือธนาคารกสิกรไทยทั้งหมด ซ่ึงมี 6 บริษทั คือ
ธนาคารกสิกรไทย บริษทัแฟคตอร่ิงกสิกรไทย บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย บริษทั
ศูนย์วิจยักสิกรไทย บริษัทหลักทรัพยก์สิกรไทย และบริษทัลิสซ่ิงกสิกรไทย รวมกันเป็นเครือ
ธนาคารกสิกรไทย 
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5) ศาสตร์ฮวงจุ้ย (Feng Shui) หมายถึง ศาสตร์ท่ีว่าด้วยการเข้าใจถึงความเป็นไปของ
ธรรมชาติ ท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างอิทธิพลของธาตุทั้ง 5 ประกอบไปดว้ย ธาตุน ้ า ธาตุไม ้
ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และการดูรูปร่างรูปทรงของส่ิงท่ีเรามองเห็นไดด้ว้ยดวงตาในการวิเคราะห์
ลกัษณะรูปลกัษณ์ชยัภูมิ เพื่อปรับสภาวะสร้างความดุลกลมกลืนให้กบัชีวติในดา้นต่างๆ อาทิ การ
ท าธุรกิจ ท่ีอยู่อาศยั รวมถึงการปฏิบติัพฒันาศกัยภาพของมนุษย ์(ตะวนั เลขะพฒัน์, 2558; มาศ 
เคหาสน์ธรรม, 2556) 

6) การออกแบบทางนิเทศศิลป์ หมายถึง กระบวนการออกแบบส่ือ ส าหรับใช้เพื่อส่ือสาร
ความหมายให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์กร โดยน าองค์ประกอบต่างๆ ทางทศันศิลป์ ไดแ้ก่ 
จุด เส้น รูปร่างรูปทรง ลกัษณะผิว บริเวณว่าง สัดส่วน และสี ร่วมกบัความคิดและทศันคติท่ีใช ้
สร้างสรรคอ์อกมาในรูปแบบภาพ ส่ือสารผา่นการมองเห็นเป็นหลกั 

7) ตราสัญลกัษณ์ (Logo) หมายถึง ภาพสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายต่างๆ ซ่ึงเป็นผลจาก
กระบวนการออกแบบทางนิเทศศิลป์ เป็นเสมือนตวัแทนช่ือองคก์รและใชส้ร้างภาพลกัษณ์ (Image) 
ท่ีสะทอ้นถึงบุคลิกลกัษณะเฉพาะ สร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตน ให้มีความโดดเด่น แตกต่างจากองคก์ร
ธุรกิจคู่แข่งอ่ืน เพื่อสร้างการจดจ า และตราตรึงในกลุ่มผูบ้ริโภค 

8) ส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง ส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่ง “สาร” (Message) ได้หลายอย่าง
รวมกนั คือ ภาพ เสียง และขอ้ความไปพร้อมกนัผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือท่ีเรียกว่า Web 1.0 ซ่ึงมี
บทบาทส าคญัอยา่งมากต่อการส่ือสารองคก์ร และยงัเป็นฐานขอ้มูลท่ีส าคญัขององคก์รในยคุดิจิทลั 
(Digital Age) (Smith, 2009) 

9) วิธีการถ่ายทอดชุดความรู้ หมายถึง วิธีการส่ือสารขององคก์รเพื่อการถ่ายทอดและส่ง
ต่อชุดความความเช่ือของผู ้บริหาร โดยวิธีการส่ือสารในลักษณะแบบไม่เป็นทางการไปยงั
ผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารองค์กรและฝ่ายงานออกแบบส่ือขององคก์ร เพื่อสร้างวิถีปฏิบติัในการ
สร้างสรรคส่ื์อของธนาคารกสิกรไทย 
 
 



บทที ่2 
 

กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและการทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษา “ศาสตร์ฮวงจุย้กบัการจดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะ เพื่อการส่ือสารในส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย” ไดน้ าแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาใช้เป็นกรอบใน
การศึกษาวเิคราะห์ ดงัน้ี 

2.1 งานวิจยัท่ีเก่ียงขอ้ง “อิทธิพลท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ กับวิธีการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์องคก์ร” 

2.2 แนวคิดและทฤษฎี “วิธีการส่ือสารฮวงจุย้ขององคก์รผา่นกระบวนการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ในการส่ือสารองคก์ร” 

2.2.1 หลกัการส่ือสารองคก์ร 
2.2.2 หลกัการออกแบบนิเทศศิลป์และสัญวทิยา 

2.2.2.1 หลกัการออกแบบนิเทศศิลป์ 
2.2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีสัญวทิยาและการแทนความหมาย 

2.2.3 อตัลกัษณ์องคก์รและวฒันธรรมความเช่ือ 
 2.2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์องคก์ร 
 2.2.3.2 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร 
 2.2.3.3 ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ 
2.2.4 การจดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะในการสร้างสรรค ์
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2.1 งานวิจัยที่เกีย่งข้อง “อิทธิพลของศาสตร์ฮวงจุ้ยต่อการเปลี่ยนแปลงตราสัญลกัษณ์ 
และวธิกีารส่ือสารอตัลกัษณ์องค์กร” 

 
ในการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ได้ใช้กรอบแนวคิดของ “การออกแบบตราสัญลกัษณ์” กบั 

“การส่ือสารอตัลกัษณ์องคก์ร” และ “อิทธิพลวฒันธรรมความเช่ือ” เป็นค าส าคญั (Keyword) ในการ
เลือกงานวิจยัท่ีศึกษาโดยไดเ้ลือกงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 8 งานวิจยั และสรุปความส าคญัของ
งานวจิยัต่างๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 

วิยะดา โพธารามิก (2540) เร่ือง “ผลกระทบการเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร:กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย” พบวา่ ธนาคารกสิกรไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488-2539 ทั้งหมด 4 คร้ัง โดย 3 คร้ังแรก คือ พ.ศ. 2488, พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2537  
เกิดจากตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ของธนาคารใหจ้ดจ าไดง่้ายข้ึน  มีความเป็นสากล และจากการ
ปรับระบบภายในองคก์รใหท้นัสมยัยิง่ข้ึน ท าใหค้วามรู้สึกของกลุ่มศึกษา คือ ผูใ้ชบ้ริการ   พนกังาน
ภายในองคก์ร และส่ือมวลชนท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ใหม่ในทางความน่าเช่ือถือ แต่ในการเปล่ียนแปลง
สัญลกัษณ์ คร้ังท่ี 4 ปี พ.ศ. 2539  นั้น เกิดจากความสนใจในศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารธนาคาร คือ 
นายบณัฑูร  ล ่าซ า เพื่อใหเ้กิดความเป็นสิริมงคลและความกา้วหนา้ท าให้ความรู้สึกของกลุ่มศึกษาท่ี
มีต่อภาพลกัษณ์ดา้นความทนัสมยัลดลง 

นอกจากน้ี ในการเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ทั้ง 4 คร้ัง ไม่ไดท้  าให้ภาพลกัษณ์ของธนาคารกสิกร
ไทยเปล่ียนแปลงไปมากในสายตาของผูใ้ชบ้ริการ เน่ืองจากผูใ้ชบ้ริการของธนาคารให้ความส าคญั
ต่อภาพลกัษณ์ทางดา้นความมัน่คงทางการเงิน และการให้บริการท่ีดีมากกว่า ซ่ึงเป็นภาพลกัษณ์ท่ี
ส าคญัของธนาคาร 

โดยในการเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยทั้ง 4 คร้ัง ไดค้งลกัษณะรูปสัญลกัษณ์ 
คือ “รวงขา้ว” ในการส่ือความหมายถึง “ธนาคารกสิกรไทย” ตามท่ี Olins (1989, อา้งถึงใน วิยะดา 
โพธารามิก, 2540, น.49) ไดก้ล่าวถึง องคก์รท่ีมีสัญลกัษณ์โดดเด่น และเป็นท่ีจดจ าของคนทัว่ไปได ้
ในการเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากนกั ซ่ึงแมว้า่ธนาคารกสิกร
ไทยจะมีการเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์บ่อยถึง 4 คร้ัง แต่ยงัคงใช้ สัญลกัษณ์รูปรวงขา้ว เพื่อส่ือ
ความหมายถึงองคก์ร ท าใหบุ้คคลทัว่ไปสามารถจดจ าความเป็นธนาคารกสิกรไทยไดอ้ยา่งดี 

สรุปไดว้า่ ส่ิงท่ีเป็นอิทธิพลส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย ไดแ้ก่ 
การสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ การปรับเปล่ียนระบบภายในองคก์ร และความสนใจในศาสตร์ฮวงจุย้ โดย
ใชส้ัญลกัษณ์ คือ รูปรวงขา้ว ในการส่ือความหมายแทนถึงตวัองคก์ร เพื่อสร้างการจดจ าถึงธนาคาร
กสิกรไทย เป็นจุดเด่นต่างจากธนาคารอ่ืน 
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Henderson, Cote, Leong and Schmitt (2003)  เ ร่ื อ ง  “  Building Strong Brands in Asia: 
Selecting the Visual Components of Image to Maximize Brand Strength ” พบว่า แนวทางในการ
ออกแบบทศันศิลป์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ตราสินค้าในบริษัทเอเชียให้แข็งแรงยิ่งข้ึน โดยวิธีการ
ออกแบบตราสัญลกัษณ์สินคา้ในประเทศจีนและสิงคโปร์ ใชก้ารสร้างความหมายผา่นการออกแบบ
ท่ีท าให้เกิดการตอบสนองของผูบ้ริโภคต่อตราสัญลกัษณ์ในเชิงบวกตามท่ีบริษทัตอ้งการ และยงั
เห็นวา่ “อิทธิพลความเช่ือทางวฒันธรรม” ระหว่างบริษทัจีนและบริษทัสิงคโปร์ มีความคลา้ยคลึง
กันในการน าศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาเก่ียวข้องในการออกแบบ นอกจากน้ี ยงัแสดงให้เห็นว่า ตรา
สัญลกัษณ์ท่ีมีการแสดงความหมายชดัเจน จะได้รับความช่ืนชอบมากกว่า ส่งผลด้านบวกในการ
รับรู้ให้บริษัทได้ดีกว่าตราสัญลักษณ์ท่ีมีความคลุมเครือ (Schechter, n.d. as cited  in Hendeson, 
2003, p.229) ดงันั้น บริษทัจึงมกัจะใช้สัญลักษณ์เพื่อส่ือความหมาย ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีน้อยแต่
บรรลุผลก าไรในการสร้างการรับรู้และการจดจ าตราสินคา้ 

ณัฏฐิกา  เมณฑกา (2550) เร่ือง “ศึกษาแนวทางการวางแผนปรับภาพลักษณ์เพื่อการปรับ
ภาพลกัษณ์องค์กร” พบวา่ ปัจจยัทางตลาดท่ีส่งผลต่อแนวคิดในการออกแบบสัญลกัษณ์ใหม่ เกิด
จาก 2  ปัจจยัหลกั คือ 1) แรงผลกัดนัท่ีตอ้งการปรับภาพลกัษณ์องคก์ร ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 
ปีของธนาคารกสิกรไทย 2) กลยุทธ์การปรับภาพลกัษณ์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้เกิดความเป็นเอกภาพ 
โดยการควบรวมบริการหลกัๆ 6 สายงานไวภ้ายใตต้ราสินคา้เดียวกนัเป็น “เครือธนาคารกสิกรไทย” 
และมีการสร้างสัญลักษณ์ใหม่ คือ “K EXCELLENCE” เพื่อส่ือความหมายอัตลักษณ์องค์กร 
(Corporate Identity) โดยใช้รูปสัญลกัษณ์  “ตวั K” เป็นเส้นพู่กนัจีน ในการส่ือสารอตัลกัษณ์เครือ
ธนาคารกสิกรไทย  ท่ีแสดงถึงความรวดเร็วและเทคโนโลยีทันสมยั  และยงัคงใช้ควบคู่ไปกับ
สัญลักษณ์ธนาคารกสิกรไทยดั้ งเดิม คือ “รูปรวงข้าว” ท่ีแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าและกลุ่ม 
เป้าหมายธนาคารกสิกรไทยกลุ่มเดิม ซ่ึงแนวคิดในการออกแบบสัญลกัษณ์ “K EXCELLENCE”  
ไดเ้ลือกใชสี้เขียว และสีแดง ตามตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยของเดิมในการส่ือสารอตัลกัษณ์
องค์กร ท าให้ภาพลักษณ์มีความแตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่งจดจ าและรับรู้ได้ทันทีว่า คือ 
ธนาคารกสิกรไทย 

อาวิน อินทรังษี (2553) เร่ือง “สี กบัการออกแบบอตัลกัษณ์” พบว่า สี เป็นองค์ประกอบ
กราฟฟิกในการวางระบบอตัลกัษณ์ ส าหรับการก าหนดรูปแบบและแนวทางการออกแบบอตัลกัษณ์
องคก์ร (Corporate Identity Design) และสร้างตราสัญลกัษณ์ (Logo) ในการแสดงตวัตน ง่ายต่อการ
จดจ าของคนท่ีไดพ้บเห็น สี  ยงัช่วยสร้างความแตกต่างเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะใหต้ราสัญลกัษณ์ไม่ซ ้ า 
หรือคล้ายกับคู่แข่ง อย่างเช่นองค์กรธนาคารในประเทศไทย มีการท า Re-branding เพื่อปรับ
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ภาพลกัษณ์ใหม่ โดยมีการใช้สี เพื่อสร้างความแตกต่างในการส่ือความหมายองค์กร ก าหนดเป็นสี
ประจ าธนาคาร    

นอกจากการใชสี้ เพื่อส่ือความหมายองคก์รแลว้ ยงัเห็นวา่การเลือกใชสี้ ตอ้งให้ความส าคญั 
กบัวฒันธรรมและความเช่ือต่างๆ ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก โดยเฉพาะการ
ส่ือสารทางการตลาดในประเทศต่างวฒันธรรม เช่น ในยโุรป สีเหลือง ส่ือถึงความ อ่อนแอ  ข้ีขลาด      
ในประเทศอิหร่าน สีฟ้า ส่ือถึงความเศร้า เสียใจ ส่วนประเทศจีนและอินเดีย สีขาว ส่ือถึงความเศร้า
หรือความทุกข์ และประเทศไทย สีด า ส่ือถึงความตาย รวมถึงความเช่ือเร่ืองศาสตร์ฮวงจุ้ยของ
ประเทศในแถบเอเชียและไทย ให้ความส าคัญหรือเช่ือว่าท าให้กิจการรุ่งเรืองและประสบ
ความส าเร็จ 

Billore, Billore, and Sadh (2007) เร่ือง “ IDBI Bank-A Case of Fluctuating Brand Design 
and Corporate Identity Impact on Customer Loyalty and Satisfaction ” พบวา่ ธนาคาร IDBI  มีการ
ส่ือสารอตัลกัษณ์องค์กร ท่ีแสดงภาพลกัษณ์ของธนาคาร ตามการปรับเปล่ียนโครงสร้างภายใน
องคก์ร โดยส่ือสารผา่นการเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ธนาคารในแต่ละคร้ัง ทั้งหมด 3 คร้ัง คือ คร้ัง
ท่ี 1 เป็นการแสดงถึง องคก์รธนาคารส าหรับชนชั้นน า คร้ังท่ี 2 แสดงถึงการปรับเปล่ียนจากธนาคาร
ชนชั้นน าไปสู่ธนาคารเพื่อมวลชน และคร้ังท่ี 3 แสดงให้เห็นถึงการควบรวมกิจการระหวา่งธนาคาร 
IDBI ท่ีเป็นสถาบนัการเงินของรัฐบาล และบริษทั IDBI จ ากดั ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินเอกชน    

โดยการเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ใหม่ของธนาคาร IDBI ทั้ง 3 คร้ัง ไม่ไดส่้งผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการลูกคา้ของธนาคาร เน่ืองจากเห็นวา่เป็นการปรับเปล่ียนโครงสร้างภายใน
องคก์ร แต่การใหบ้ริการต่างๆ ของธนาคาร IDBI นั้นยงัคงเหมือนเดิม ลูกคา้จึงยงัพอใจและเลือก 
ใชบ้ริการธนาคาร IDBIต่อไป 

Hürmerie and Biçakçi (2012)  เ ร่ื อ ง  “ Reflections of Sustainability on Corporate 
Communication: Semiotic Analysis of Global Automotive Brands’ Corporate Advertisements” 
พบว่า การโฆษณาของบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ ใช้การส่ือสารองค์กรเพื่อประชาสัมพนัธ์
ภาพลกัษณ์เชิงบวกให้แก่บริษทั โดยมุ่งเนน้ท่ีการแสดงความหมายถึง “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” สะทอ้น
ผ่าน  “ตัวสาร” ข้อความส าหรับใช้สร้างแคมเปญโฆษณา ร่วมกับสโลแกน (Slogan) ท่ีใช้
แสดงสัญญะและสัญลกัษณ์ของแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ได้แก่ สีเขียว เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้ม การป้องกนัมลพิษ และรีไซเคิล ซ่ึงเป็นกลยุทธ์ในการโฆษณา
ผ่านตัวข้อความท่ีเน้นประเด็นสภาพแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม มากกว่า เพียงด้าน
เศรษฐกิจ   
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โดย 2 บริษทัยานยนตส์ัญชาติเอเชีย ไดแ้ก่ Honda และ Toyota ท่ีเนน้ค่านิยมทางวฒันธรรม
ในการโฆษณาของพวกเขา เช่น ความเป็นปึกแผน่ระหวา่งคนในสังคม และความสมดุล กลมกลืน
ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ เป็นจุดหลกั แมว้า่ผูท่ี้รับสารของโฆษณา จะเป็นชาวยุโรปหรืออเมริกนั
ก็ตาม โดยท่ี 3 บริษัทยานยนต์สัญชาติยุโรป ได้แก่ Audi, Volkswagen และ Volvo จะไม่เน้น
วฒันธรรมของพวกเขาในการโฆษณา หรือวา่ Audi และ Volvo จะช่ืนชอบสไตล์ท่ีเรียบง่ายในการ
โฆษณามากกว่า แต่การโฆษณาของบริษัทยานยนต์เหล่าน้ี ได้ใช้วิธีการส่ือสารภายใต้ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ในการแสดงตวัตนภาพรวมขององค์กร ท่ีสะทอ้นว่า มีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
เป็นเคร่ืองมือทางการตลาด ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบับริษทัอุตสาหกรรมยาน
ยนตไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

Bhushan (2013)  เร่ื อ ง  “The Rising  Sun Rises-Case Study of Bank of Baroda” พ บ ว่ า 
ธนาคารแห่งบาโรดา (Bank of Baroda) ได้ใช้วิธีการเปล่ียนแปลงตราสัญลักษณ์ส าห รับฟ้ืนฟู
ภาพลักษณ์ของธนาคาร เพื่อสร้างบุคลิกธนาคารบาโรดาให้มีความร่วมสมัยมากข้ึน โดยตรา
สัญลกัษณ์ของธนาคารเดิมประกอบดว้ย  “วงลอ้” ท่ีส่ือความหมายอตัลกัษณ์องค์กรถึง   ความเป็น
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และยงัประกอบด้วยตวัอกัษรสันสกฤต ซ่ึงเขียนว่า “Akshayamte  
Bhavishyati” หมายถึง อนาคตคือความมัน่คง นอกจากน้ี ยงัมีสัญลกัษณ์รูปมือซ้อนทบัอยู่ดา้นหลงั
วงล้อในตราสัญลกัษณ์เดิมด้วย โดยอตัลักษณ์เดิมน้ี ไม่ได้เป็นท่ีจดจ าหรือรู้สึกช่ืนชอบของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเท่าท่ีควร ธนาคารแห่งบาโรดา จึงมีการปรับภาพลักษณ์ธนาคารด้วยการ
เปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ธนาคารใหม่  เป็นรูปตวัอกัษร “B” สีส้มสดใส วางทบัซ้อนกนั   และมี
เส้นรัศมีแสงอาทิตยต์รงมุมล่างซา้ย สะทอ้นความหมายถึง “ดวงอาทิตย”์  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีไดรั้บ
การเคารพอย่างมากในอินเดีย และเรียกตราสัญลักษณ์น้ีว่า “ดวงอาทิตย์บาโรดา” แสดงความ
หมายถึง การสร้างความภาคภูมิใจในประชาชน และเป็นความหวงัในการก้าวเข้าสู่สนามเป็น
ธนาคารระหวา่งประเทศ และการฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ของธนาคารแห่งบาโรดาดว้ยการสร้างอตัลกัษณ์
ผา่นตราสัญลกัษณ์ใหม่ ยงัสามารถดึงกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ใหแ้ก่ธนาคาร รวมทั้งยงัสามารถรักษาลูกคา้
เดิมของธนาคารไวด้ว้ยความไวว้างใจท่ีมีต่อธนาคาร 

นอกจากน้ี  Akindele, Iyamabo, and Otubanjo (2013) เร่ือง “Social Constructionism and 
the Corporate Brand:Semiotic Analyses of Print Advert” ซ่ึ งท าก ารศึกษาตราสัญลักษ ณ์ จาก
ส่ิงพิมพ์โฆษณาของธนาคารไนจีเรีย  2 แห่ง คือ ธนาคาร Skye Bank และธนาคาร First  Bank of  
Nigeria พบว่า กระบวนการสร้างแบรนด์ของทั้ ง2  ธนาคาร ได้พัฒนามาจากรากฐานทาง
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมเพื่อสร้างเป็นภาพตวัแทนธนาคาร ท่ีน าไปสู่การสร้างอตัลกัษณ์ให้แก่
แบรนด์องคก์ร โดยมีวิธีการแสดงความหมายเชิงสัญญะในการส่ือสาร อตัลกัษณ์ธนาคารผ่านตรา
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สัญลักษณ์ โดยตราสัญลักษณ์ธนาคาร Skye Bank ได้ใช้ “สีฟ้าของท้องฟ้า” หมายถึง ท้องฟ้าไร้
ขอบเขต เป็นการขยายโอกาสให้คุณ และ “สีเขียวแห่งอนาคต” หมายถึง การสร้างอนาคตในวนั
พรุ่งน้ี ซ่ึงเม่ือรวมทั้ง 2 สีแลว้ แสดงความหมายถึง การเป็นพนัธมิตรท่ีพวกเขาสามารถร่วมเดินไป
ด้วยกันจนถึงฝ่ังฝัน ส่วนตราสัญลักษณ์ธนาคาร First Bank of  Nigeria ได้ใช้ “สีฟ้า” หมายถึง  
ความซ่ือสัตย์ จงรักภักดี และ “สีแทน” ท่ีเป็นภาพช้างบนตราสัญลักษณ์ แสดงความหมายถึง  
ธนาคารแห่งแรกท่ีมีขนาดใหญ่ แขง็แกร่ง  และอายยุนืนานเหมือนชา้ง 

โดยงานวจิยัน้ีไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นวา่บริบททางสังคมและวฒันธรรมทางความเช่ือขององคก์ร  
มีส่วนส าคญัในการส่ือสารอตัลกัษณ์องค์กร และการออกแบบตราสัญลกัษณ์ ของกระบวนการ
สร้างแบรนดธ์นาคาร 

งานวจิยัทั้ง 8 ช้ิน (ดงัตารางท่ี 2.1) แสดงให้เห็นถึงองคก์รชั้นน าส่วนใหญ่ มีการสะทอ้น อตั
ลกัษณ์ส าหรับแสดงความหมายตวัตนและบ่งบอกบุคลิกเฉพาะขององค์กร โดยใช้วิธีการส่ือสาร
ผา่น “ตวัสาร ” ในการออกแบบตราสัญลกัษณ์  และการสร้าง Key Massage หรือ ใจความส าคญั ใน
กลยุทธ์การโฆษณาส าหรับประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์องค์กร และสร้างการจดจ า โดยจะเห็นว่า
องค์กรและบริษัทส่วนมาก เช่น ธนาคาร ใช้ตราสัญลักษณ์เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดในการ
สะทอ้น “อตัลกัษณ์องคก์ร (นามธรรม)” ดว้ยวิธีแสดงความหมายเชิงสัญญะ สร้างเป็นภาพตวัแทน
องค์กร คือ “ตราสัญลกัษณ์ (รูปธรรม)” ผ่านการมองเห็นทางสายตา ท าให้เกิดการรับรู้ และจดจ า
จุดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์องคก์รแตกต่างจากคู่แข่งอ่ืน  ซ่ึงในแต่ละองคก์รหรือธนาคารต่างๆ มีปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้าง หรือ เปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์องคก์รและรูปแบบตราสัญลกัษณ์หลายปัจจยั 
ทั้งความตอ้งการปรับภาพลกัษณ์องค์กรใหม่ การปรับเปล่ียนระบบโครงสร้างภายในองค์กรและ 
แนวคิดทศันคติของผูบ้ริหาร รวมถึงความเช่ือทางวฒันธรรมขององค์กรหรือท้องถ่ินท่ีองค์กร 
ด าเนินกิจการ    

โดยวฒันธรรม มีอิทธิพลต่อกระบวนการส่ือสารทั้งหมดในการท่ีใช้สะท้อนภาพแทน
ตวัตนองค์กรดว้ยวิธีทางนามธรรม และวิธีทางรูปธรรม ซ่ึงวฒันธรรมไดส้อดแทรกลงไปในการ
ส่ือสารตั้ งแต่กระบวนการคิดเพื่อสร้าง Key Massage ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
ส่ือสารอตัลกัษณ์ขององคก์รให้ไดอ้ยา่งชดัเจนตามเป้าประสงค ์และในล าดบัขั้นตอนการออกแบบ
ตราสัญลกัษณ์ เพื่อให้สามารถส่ือ “ตวัสาร” ตามกรอบท่ี Key Massage ก าหนด วฒันธรรมจึงส่ง
อิทธิพลต่อขั้นตอนการออกแบบอยา่งเห็นไดช้ดั จากองคป์ระกอบ สี รูปทรง รูปภาพ และตวัอกัษร
ต่างๆ ในตราสัญลกัษณ์ 

ตราสัญลกัษณ์ จึงสามารถสะทอ้นบริบททางวฒันธรรมขององคก์รและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ท่ีองคก์รนั้นๆ ด าเนินกิจการอยู ่และขณะเดียวกนัตราสัญลกัษณ์น้ี  ถือวา่เป็นภาพตวัแทนองคก์รใน
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รูปแบบสัญญะ ยงัสามารถสะทอ้นอิทธิพลของวฒันธรรมระหว่างขั้นตอนการพฒันาแนวคิดการ
ออกแบบใหส่ื้อสารตรงตามความหมายท่ีองคก์รตอ้งการดว้ยเช่นกนั 
 
ตารางที ่2.1  สรุปตารางรูปแบบการส่ือสารอตัลกัษณ์ขององคก์ร 
 

งานวจัิย 
(เรียงตามปี) 

รูปแบบการส่ือสาร เน้ือหา 
และแง่มุม อทิธิพล วธีิการส่ือสาร 

1.“ผลกระทบการ 
เปล่ียนแปลงสัญลกัษณ์ต่อ
ภาพลกัษณ์ขององคก์ร:
กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย”
(วยิะดา โพธารามิก, 2540) 

การสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ 
การปรับเปล่ียนระบบ

ภายในองคก์ร 
ความสนใจในศาสตร์ฮวงจุย้ 

การส่ือความหมายองคก์ร
เพื่อสร้างการจดจ า 

มีจุดเด่นต่างจากคู่แข่ง 

ผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์กบัรูปแบบ

ตราสัญลกัษณ์ 

2. “ Building strong  brands  
in Asia: selecting  the visual 
components of image to 
maximize  brand strength”  
(Pamela W. Henderson et 
al., 2003) 

ความคลา้ยคลึงกนัใน 
ความเช่ือทางวฒันธรรม
ของจีนและสิงคโปร์ 

การออกแบบตราสัญลกัษณ์
ท่ีส่ือความหมายชดัเจน 
กระตุน้การรับรู้ สร้างการ

จดจ าตราสินคา้ 

วธีิออกแบบตรา
สัญลกัษณ์เพื่อสร้าง

ความหมาย 

3. “ศึกษาแนวทางการ
วางแผนปรับภาพลกัษณ์เพื่อ
การปรับภาพลกัษณ์องคก์ร”    
(ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) 

แรงผลกัดนั 
(ครบรอบ 60 ปีองคก์ร) 

กลยทุธ์ปรับภาพลกัษณ์เพื่อ
สร้างแบรนดใ์หมี้ความเป็น

เอกภาพ 

สร้างสัญลกัษณ์ใหม่เพ่ือ 
ส่ือความหมายอตัลกัษณ์

องคก์ร โดยใชค้วบคู่กบัตรา
ตราสัญลกัษณ์องคก์รดั้งเดิม 

แนวคิดในการออกแบบ 
ตราสัญลกัษณ์ 

4. “ สี กบัการออกแบบ 
อตัลกัษณ์” (อาวนิ อินทรังษี, 
2553) 

วฒันธรรมความเช่ือ 
ในทอ้งถ่ิน 

ใชสี้ ในการวางระบบ 
อตัลกัษณ์องคก์ร 

สร้างเอกลกัษณ์ใหต้รา
สัญลกัษณ์ 

สีในตราสัญลกัษณ์ 

5. “ IDBI Bank - A Case of 
Fluctuating Brand Design 
and  Corporate  Identity 
Impact  on  Customer 
Loyalty and Satisfaction ” 
(Soniya Billore et al., 2007) 

- 
แสดงภาพลกัษณ์ 
ตามการปรับเปล่ียน

โครงสร้างภายในองคก์ร 

รูปแบบตราสัญลกัษณ์
องคก์ร 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

งานวจัิย 
(เรียงตามปี) 

รูปแบบการส่ือสาร เน้ือหา 
และแง่มุม อทิธิพล วธีิการส่ือสาร 

6. “Reflections  of  
Sustainability  on  
Corporate Communication 
: Semiotic  Analysis  of  
Global  Automotive 
Brands’ Corporate 
Advertisements” 
(Pilin  Hürmerie & 
 A.Banu  Biçakçi, 2012) 

ค่านิยมทางวฒันธรรมของ
บริษทัสัญชาติเอเชีย 

การแสดงอตัลกัษณ์องคก์ร
สะทอ้นผา่น “ตวัสาร” 
ของแคมเปญโฆษณา 

กลยทุธ์โฆษณาผา่น 
ตวัสารแคมเปญ 

7. “ The Rising  Sun Rises  
- Case Study  of  Bank of 
Baroda”  (Lily Bhushan, 
2013) 

การฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ 
ความเช่ือของอินเดีย 

การสร้างอตัลกัษณ์ใหม่ 
ผา่นการเปล่ียน 

ตราสัญลกัษณ์องคก์ร 

อตัลกัษณ์องคก์ร 
ในตราสัญลกัษณ์ 

8. “Social 
Constructionism and the 
Corporate Brand: Semiotic 
Analyses of Print Advert ”   
(Oluwaseun  Akindele  et 
al., 2013) 

- 

การสร้างอตัลกัษณ์สะทอ้น
ถึงบริบททางสังคมและ
วฒันธรรมขององคก์รผา่น

การออกแบบตรา
สัญลกัษณ์ 

ตราสัญลกัษณ์ในส่ิงพิมพ ์

 
ผลการวจิยัตราสัญลกัษณ์ ของธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารIDBI  และธนาคารแห่งบาโรดา  

มีการวิจยัการเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์  เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ธนาคาร ท่ีส่ือความหมายถึงความ
มัน่คงทางการเงินและเป็นสถาบนัการเงินท่ีน่าเช่ือถือ และเป็นภาพลกัษณ์ท่ีส าคญัของธนาคารใน
สายตากลุ่มลูกค้า ซ่ึงจะเห็นว่าธนาคารทั้ ง 3 แห่งน้ี  เป็นธนาคารท่ี ก่อตั้ งมานาน โดยมีการ
เปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์หลายคร้ัง  ท าให้พบประเด็นเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร “อตัลกัษณ์องคก์ร” 
น ามาใช้พฒันาวิธีการออกแบบตราสัญลักษณ์  เพื่อสร้างภาพเป็นตวัแทนธนาคาร เช่นเดียวกับ
ธนาคาร Skye Bank และธนาคาร First Bank of Nigeria ท่ีมีการสะท้อนอตัลักษณ์องค์กร ในตรา
สัญลกัษณ์ ทั้งยงัได้พบประเด็นว่า “ วฒันธรรม ” มีความเก่ียวขอ้งในกระบวนการออกแบบตรา
สัญลกัษณ์ เห็นไดจ้ากการก าหนดสีประจ าธนาคาร ท่ีปรากฏเป็นสีหลกับนตราสัญลกัษณ์ (อาวิน 
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อินทรังษี, 2553) หรือการใชรู้ปตราสัญลกัษณ์ ท่ีส่ือถึง “ดวงอาทิตย”์ ของธนาคารแห่งบาโรดา  และ
การใชภ้าพ “ชา้ง” เป็นตราสัญลกัษณ์ของธนาคาร First Bank of Nigeria (Bhushan, 2013; Akindele 
et al., 2013) ซ่ึงวฒันธรรมความเช่ือท้องถ่ิน ได้แทรกเข้าไปในการส่ือสารทั้ งในอัตลักษณ์ของ
องคก์รและตราสัญลกัษณ์ โดยเฉพาะการส่ือสารทาง การตลาดท่ีบริบททางสังคมและวฒันธรรมมี
ผลอยา่งยิง่ต่อความรู้สึกของผูรั้บสาร เช่น ศาสตร์ฮวงจุย้ ในประเทศเอเชียท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัทาง
ความเช่ือ อยา่งประเทศจีน สิงคโปร์และไทย มีการน าศาสตร์ฮวงจุย้เขา้มาเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ออกแบบ เพื่อท าให้เกิดการตอบสนองของผูรั้บสารต่อตราสัญลกัษณ์ในเชิงบวก (Henderson et al., 
2003; ณฏัฐิกา เมณฑกา, 2550) 

จากการศึกษางานวิจยัต่างๆ ในกรณีของ “ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย” ท าให้พบ
ประเด็นท่ีสมควรแก่การศึกษาถึง อิทธิพลของ “ศาสตร์ฮวงจุย้” ท่ีมีต่อการออกแบบสัญลกัษณ์ K  
EXCELLENCE รวมถึงองคป์ระกอบตราสัญลกัษณ์องค์กรหลกั ท่ีประกอบดว้ยตวัอกัษรแสดงช่ือ
องคก์รเป็น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจีน (ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) โดยแสดงถึงการไดรั้บ
อิทธิพลความเช่ือของคนไทยเช้ือสายจีน ทั้งทางด้านวฒันธรรมและความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุ้ย    
และน ามาใชใ้นกระบวนการออกแบบตราสัญลกัษณ์ (Henderson et al., 2003) ดงันั้นในงานวิจยัน้ี 
จะท าการศึกษาต่อยอดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้น โดยจะมุ่งเน้นศึกษา “การจดัการชุดองค์
ความรู้ เพื่อการส่ือสารในส่ือใหม ่(เวบ็ไซต)์ ในบริบทศาสตร์ฮวงจุย้ของธนาคารกสิกรไทย” 

ทั้งน้ี สามารถสรุปประเด็นส าคญัจากการทบทวนวรรณกรรม ดงัต่อไปน้ี 
1) การศึกษาวฒันธรรมความเช่ือ และศาสตร์ฮวงจุย้ ในการด าเนินงานการส่ือสาร

ของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งและมีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน วางแผนนโยบาย
ขององคก์ร โดยเฉพาะขอบข่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

2) การศึกษารูปแบบการส่ือสารอตัลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย ท่ีถูกสร้างและแสดง
ความหมายในรูปแบบสัญญะ ดว้ยวธีิทางนามธรรม คือ “อตัลกัษณ์องคก์ร” และวธีิทางรูปธรรม คือ 
“ตราสัญลกัษณ์” ผา่นกระบวนการออกแบบนิเทศศิลป์ 
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2.2 แนวคดิและทฤษฎทีางการส่ือสาร 
 

2.2.1 หลกัการส่ือสารองค์กร 
การส่ือสารเป็นฐานส าคญัในการบริหารบริษทัหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการ

บริหารงาน งานบุคลากร การควบคุม การจูงใจ และการสร้างวฒันธรรมขององคก์ร โดยในหนงัสือ 
“Principles of Corporate Communication” ของ Riel (1992) อธิบายถึงหลกัการส่ือสารองค์กรเป็น
การจดัการดา้นการส่ือสารทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร โดยมุ่งเนน้ในการสร้างความเขา้ใจ
ท่ีดีของ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และภาพลักษณ์ รวมถึงเป้าหมายด้านต่างๆขององค์กร 
ประกอบด้วยการส่ือสาร 3 ส่วนหลกัๆ คือ การส่ือสารเพื่อการบริหาร การส่ือสารเพื่อการตลาด  
และการส่ือสารสาธารณะและการประชาสัมพนัธ์ 

องคก์รหรือบริษทั เป็นหน่วยงานท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ กนั ไปตามลกัษณะธุรกิจ แต่ทุก
องค์กรนั้นมีโครงสร้าง มีวตัถุประสงค์ มีการแบ่งฝ่ายงาน ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาการ
ด าเนินธุรกิจ จึงจ าเป็นตอ้งรู้ขอ้มูลส าหรับการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร และใชเ้ป็นแนวทางสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลภายในองคก์รเอง และกบับุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีอยูภ่ายนอกองคก์ร  
การส่ือสารองคก์รจึงมีบทบาทส าคญัท าใหห้นา้ท่ีต่างๆ ในองคก์รด าเนินการต่อเน่ืองกนั และเป็นตวั
ช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งส่วนบริหารงานหนา้ท่ีต่างๆ ภายในองคก์ร (เสนาะ ติเยาว,์ 2545) 

การส่ือสารองคก์ร (Corporate Communication) จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารในการ
ท าใหบุ้คลากรภายในองคก์ร เกิดความเขา้ใจเขา้ใจเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ท าให้เกิด 
Common Starting Point (CSP) หรือส่ิงท่ีเรียกว่า “จุดเร่ิมตน้ร่วมกนั” ก็คือความเขา้ใจท่ีชดัเจนของ
พนกังานถึงวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายองคก์ร รวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์  ท าให้
เห็นภาพตวัตนขององค์กรเป็นไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบติังานให้
บรรลุเป้าหมาย โดยใชก้ารส่ือสารองคก์รเป็นกลยุทธ์ของผูบ้ริหาร ท าหนา้ท่ีช่วยประสานการท างาน
ในองค์กรแทนการใช้อ านาจโดยตรง แต่ใชเ้ป็นกระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ ความ
เขา้ใจ การแลกเปล่ียนหรือแสดงถึงทศันคติ พฤติกรรมความรู้สึก เพื่อสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั
ระหวา่งบุคคล หรือกลุ่มบุคคลภายในองคก์ร (สายชล จนัทร์เพช็ร, 2557; สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์ 
อรรถมานะ, 2545) ซ่ึง เสนาะ ติเยาว์ (2545) กล่าวถึง วตัถุประสงค์การส่ือสารท่ีผูบ้ริหารใช้ใน
องคก์ร ไวด้งัน้ี 1) บอกขอ้มูล (To Inform) 2) เพื่อประสานงาน (To Coordinate) 3) เพื่อแลกเปล่ียน
ขอ้มูล (To Share) 4) เพื่อควบคุม (To Control) 5) เพื่อใชอิ้ทธิพล (To Influence) 6) เพื่อกระตุน้ (To 
Inspire) 
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การส่ือสารในองคก์ร  มีลกัษณะเป็นกระบวนการ (Process) ส่งผา่นขอ้มูลระหวา่งบุคคลใน
องค์กรเป็นแบบเครือข่าย (Network)  ในการส่ือความหมายด้วยวิธีการพูด การเขียน และการใช้
สัญลกัษณ์ ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเป็นทั้งการส่ือสารท่ีเป็นทางการ และการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ โดยตาม
แบบจ าลองกระบวนการส่ือสาร S M C R ของ Berlo (1960) ดงัภาพท่ี 2.1 จะเห็นวา่มีปัจจยัท่ีส าคญั
ต่อขีดความสามารถของผูส่้งสารและผูรั้บ ท่ีจะท าให้การส่ือสารในองคก์รผลส าเร็จหรือไม่ เท่าใด  
ก็คือ 

1) ระดบัความรู้ (Knowledge) ผูส่้งสารและผูรั้บสารท่ีมีความรู้ใกลเ้คียงกนัในเร่ือง
ท่ีตอ้งการส่ือสาร อาจท าความเขา้ใจกนัง่ายข้ึน 

2) ทศันคติ (Attitude) การท่ีผูส่้งและผูรั้บมีทศันคติท่ีดี ย่อมมีโอกาสยอมรับส่ิงท่ี
ส่ือสารไดดี้กวา่ การมีทศัคติลบต่อกนั ซ่ึงการเป็นผลไปสู่การตดัสินใจดว้ยอารมณ์ท่ีไม่เหมาะสม 

3) ระดับสังคมและวฒันธรรม  (Social Culture System) การท่ีผูส่้งและผูรั้บสาร
เข้าใจระบบสังคมและวฒันธรรมของกันและกัน จะสามารถเลือกวิธีการจดัเน้ือหา ภาษา และ
รูปแบบการส่ือสารใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบับุคคลเป้าหมายของการส่ือสาร 

 

 
 
ภาพที ่2.1  แบบจ าลองกระบวนการส่ือสาร S M C R Model ของ Berlo (1960) 
 

การส่ือสารภายในองคก์ร แบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะใหญ่ๆ (บุหงา โปซิว, 2557) ดงัน้ี 
1) การส่ือสารจากบนลงล่าง (Top-Down หรือ Downward Communication) เป็น

การส่ือสารจากผูบ้ริหารหรือหวัหนา้ไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เช่น สั่งการ การบอกเป้าหมาย  
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2) การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Down-Top หรือ Upward Communication) เป็นการ
ส่ือสารจากบุคลากรไปยงัผูบ้ริหาร เช่น การรายงานผลใหผู้บ้ริหารทราบ หรือการขอค าแนะน า  

3) การส่ือสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร 
ระหวา่งเพื่อร่วมงานภายในหน่วยงานเดียวกนั หรือระหวา่งผูบ้ริหารระดบัเดียวกนั 

4) การส่ือสารแนวทแยง (Cross-Channel Communication) มกัเป็นการส่ือสารขา้ม
แผนก ขา้มสายงาน หรือขา้มระดบั 

ดงันั้น “การส่ือสารองคก์ร” จึงถือเป็นหวัใจส าคญัของกรอบงานวิจยัน้ี ท่ีใชอ้ธิบายรูปแบบ
กระบวนการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย   ในการศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขอ ง
วฒันธรรมความเช่ือของผูบ้ริหาร   องคค์วามรู้ทางการออกแบบตวัสาร (ภาพ) อตัลกัษณ์องคก์รและ 
วฒันธรรมองคก์ร  ท าให้เขา้ใจภาพรวมของการส่ือสารองคก์ร   เพื่อน าไปอธิบายการถ่ายถอดความ
เช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยขององค์กร และการน าไปประยุกต์ในการออกแบบตัวสาร(ภาพ) บนส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย รวมถึงวิธีการจดัการองค์ความรู้ระหว่างนโยบายความเช่ือของ
ผูบ้ริหารกบักระบวนการออกแบบ มีผลต่อแนวคิดและการปฏิบติังานดา้นส่ือสารองค์กรอย่างไร 
ตามวตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ 1 และ 2 
 

2.2.2 หลกัการออกแบบนิเทศศิลป์และสัญวิทยา 
ท าการศึกษา “กระบวนการออกแบบสาร (ภาพ)ในส่ือของธนาคารกสิกรไทย” โดยแบ่ง

การศึกษาออกเป็น 1) กระบวนการออกแบบส่ือ (ตวัสาร ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารทางการตลาด) 
ตามหลักการออกแบบนิเทศศิลป์ 2) วิธีการแสดงความหมายขององค์กรเชิงสัญญะ เพื่อน าไป
วเิคราะห์ผลกระทบจากวฒันธรรมความเช่ือ ท่ีมีต่อกระบวนการออกแบบส่ือของธนาคารกสิกรไทย 
โดยอาศยัหลกัการออกแบบนิเทศศิลป์ รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีสัญวทิยาและการแทนความหมาย 
เป็นกรอบในการศึกษาวเิคราะห์ ดงัน้ี 

2.2.2.1 หลกัการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นิเทศศิลป์ หรือ Visual Communication Art (บางต าราอาจใช้ว่า Communication 

Design) มาจากค าวา่ “นิเทศ” รวมกบั “ศิลป์”  เม่ือรวมกนัหมายถึง ศิลปะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร
ทางการมองเห็น เน่ืองจากเป็นการส่ือ “ตวัสาร”ไปยงัผูรั้บสาร ดว้ยภาพ (Visual Image) เป็นส าคญั 
แมใ้นบางตวัสาร จะมีการใช้เสียงมาเป็นองค์ประกอบร่วมในการส่ือสารด้วยก็ตาม แต่ส่ือหลัก 
ยงัคงเป็นการส่ือสารดว้ยภาพ โดยอาจมีเสียงเป็นตวัเสริมใหก้ารถ่ายทอดภาพนั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

นอกจากน้ี การออกแบบนิเทศศิลป์ยงัมีความเก่ียวขอ้งกบัวิชาการสาขาอ่ืนๆ อาทิ 
จิตวิทยา ธุรกิจ เทคโนโลยี และกระบวนการสร้างสรรค์ทางทศันศิลป์ด้วยการใช้ความคิดและ
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ทศันคติ สร้างการส่ือสารจากจินตนาการออกมาเป็นภาพ สร้างเป็นงานพาณิชย์ศิลป์ใช้ในการ
ออกแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ ความสนใจ เขา้ใจในตวัสินคา้
และบริการของบริษทัและองคก์ร ท าให้เป็นท่ีรู้จกัและส่งผลดีต่อธุรกิจ รวมไปถึงการออกแบบเพื่อ
สร้างอตัลักษณ์ (Corporate Identity) ให้แก่บริษทัหรือองค์กรนั้นๆ ด้วย (ธารทิพย ์เสรินธวฒัน์ , 
2550) ไดแ้ก่ 

1) ส่ือส่ิงพิมพท์ัว่ไป (Printing) 
2) เคร่ืองหมายการคา้และตราสัญลกัษณ์ (Tradmark & Logo) 
3) ป้ายดิสเพล ์(Display & Signboard) 
4) ส่ือสมยัใหม่ เพื่อการโฆษณาต่างๆ (เว็บไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ และ 

TVC) เป็นตน้ 
Cheeranan (2005) ได้อธิบายว่า การออกแบบนิเทศศิลป์ ผูอ้อกแบบควรค านึงถึง

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นหลักการเพื่อให้การส่ือสารบรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์กรต้องการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1) วตัถุประสงคข์องการออกแบบ (Objective) 
ผูอ้อกแบบตอ้งทราบว่าจะส่ือสารเน้ือหา (Contents) อะไรให้แก่ผูรั้บสาร 

เพื่อสามารถเลือกวิธีการน าเสนอให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ เช่น การให้ความรู้ข่าวสารส่งเสริม 
การขาย  หรือใหค้วามบนัเทิง 

2) กลุ่มเป้าหมายคือใคร (Target) 
ผูอ้อกแบบตอ้งระบุได้ว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นหญิง หรือชาย  หรือเน้นกลุ่ม

เพศ และมีช่วงอายุเท่าไหร่ เพื่อสามารถน าไปวางแผนการออกแบบให้ตรงจุดกบักลุ่มเป้าหมายท่ี
ตอ้งการส่ือสาร 

3) ส่ิงท่ีตอ้งการจะส่ือ คืออะไร 
วิธีการส่ือความหมาย เช่น การใช้ภาษา ขอ้ความท่ีเป็น Key Message (วิธี

ทางนามธรรม) หรือสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย และภาพประกอบต่างๆ (วิธีทางรูปธรรม) เป็นเคร่ืองมือ
ท าให้ผูอ้อกแบบส่ือความหมายตามเป้าประสงค์ไดง่้ายข้ึน เหมาะสมตามระดบัความ สามารถใน
การรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย ท าใหเ้กิดการรับรู้ เขา้ใจ และจดจ าขอ้มูลข่าวสารนั้นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4) ช่องทางท่ีใชน้ าพาข่าวสารออกไป 
ผูอ้อกแบบตอ้งค านึงถึงส่ือท่ีใช้น าเสนอเน้ือหา ว่าควรใช้รูปแบบใด และ

วธีิการเผยแพร่อยา่งไร เพื่อโนม้นา้วใจและส่ือความหมายไปยงัผูรั้บไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ส่ือ
ออนไลน์ หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ 
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ธารทิพย ์เสริมทวฒัน์ (2550) ได้กล่าวถึงหลกัการออกแบบ (Principle of  Design) 
ไวว้า่ เป็นการน าองคป์ระกอบต่างๆ ทางทศันศิลป์ ไดแ้ก่ จุด เส้น รูปร่างรูปทรง ลกัษณะผวิ บริเวณ
ว่าง สัดส่วน และ สี น ามาจดัวางให้อยู่รวมกันในขอบเขตของพื้นท่ีท่ีก าหนด เพื่อให้เกิดความ
ประทบัใจและสร้างคุณค่าความงามตามหลกัการออกแบบต่อไปน้ี 

1) ความมีเอกภาพ (Unity) 
โดยสร้างความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีแตกต่างกนั ให้เป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัเพื่อสร้างเอกภาพ โดยมีส่วนท่ีโดดเด่น และส่วนเสริมคอยสนบัสนุนองคป์ระกอบเด่น และ
ตอ้งไม่น าส่วนประกอบมาแข่งกนัเด่น ซ่ึงนกัออกแบบตอ้งมองวา่อะไรเด่น และจะวางตรงไหนถึง
เด่นใหมี้ความหมายและน่าสนใจ 

2) ความสมดุล (Balance) 
คือ ความเท่ากนัของการถ่วงน ้ าหนกัของซา้ยและขวา โดยอาศยัการมองเห็น

และความรู้สึก เป็นการสร้างความรู้สึกท่ีไม่ขดัแยง้ต่อธรรมชาติการมองของผูพ้บเห็น ซ่ึงสามารถ
สร้างสมดุลไดท้ั้งในลกัษณะสมมาตร (Symmetry) และอสมมาตร (Asymmetry) 

3) จงัหวะ (Rhythm) 
หากมีการใช้รูปร่างรูปทรงเดิมๆ หรือสีท่ีมีขนาดพื้นท่ีเหมือนๆกนัเรียงต่อ

กนัซ ้ าๆในรูปแบบเดิมๆ อาจท าให้เกิดความน่าเบ่ือ จึงตอ้งมีการสร้างความแตกต่าง เช่น การจดั
รูปทรงขนาดเล็กติดๆกนั ก็เปล่ียนใหมี้ขนาดใหญ่ขั้นในบางช่วงจงัหวะ หรือ น ้ าหนกัสี อาจมีการไล่
จากสีเขม้สุดไปสีโทนอ่อนก็ได ้

4) สัดส่วน (Proportion) 
เป็นความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆในองค์ประกอบภาพ ท่ีเก่ียวพนักับขนาด  

ส่วนกวา้งกบัส่วนยาว โดยการออกแบบมีการน าองคป์ระกอบทศัน์ศิลป์ต่างๆ มารวมกนั จ าเป็น ตอ้ง
ค านึงถึงขนาดสัดส่วนใหเ้หมาะกบัพื้นท่ีโดยรวมของส่ือโฆษณา เช่น การใชโ้ทนสีหลกั : สีตรงขา้ม 
ในสัดส่วน 80 : 20 เพื่อให้เกิดลูกขดั (Contrast) ส่ืออารมณ์และความหมายท่ีต้องการ ดึงดูดให้
น่าสนใจยิง่ข้ึน 

1) หลกัการใชสี้ ในเชิงจิตวทิยากบัการโฆษณา   
ได้มีการแบ่งหมวดโทนสี ตามผลกระทบต่อจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก

ของมนุษยท่ี์นิยมใชใ้นการโฆษณา (ธารทิพย ์เสรินธวฒัน์, 2550; Cheeranan, 2548) ไวด้งัน้ี 
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ตารางที ่2.2  หลกัการใชสี้ ในเชิงจิตวทิยากบัการโฆษณา 
 

หมวดโทนสี สี (Colors) 
ความหมายเชิงจิตวทิยา 

ทางการออกแบบ 

สีโทนร้อน 
(Warm Tone) 

แดง  เหลือง  ส้ม  ม่วงอมแดง และ
ชมพู   

กระตุน้อารมณ์  ความเร่าร้อน   
เหมาะกบังานท่ีตอ้งการความต่ืนเตน้    
เฉียบคม      มุ่งสู่เป้าหมาย  ความ
รวดเร็ว 

สีโทนเยน็ 
(Cool Tone) 

เหลือง  น ้าเงิน  เขียว  ฟ้า  และม่วง
น ้าเงิน   

ความมีชีวติชีวา  สดช่ืน   การ
เจริญเติบโต การพกัผอ่น   เหมาะกบั
งานท่ีตอ้งการ 
ความปลอดโปร่ง   ความร่ืนรม   หรือ
ส่ือ 
ถึงการอิสระ  ล่ืนไหล    ความเงียบ
สงบ  และความมัน่คง 

 
สีพาสเทล 
(Pastel) 

สีท่ีผสมดว้ยสีขาวมากๆ  ไดแ้ก่    
ครีมอ่อน ฟ้าอ่อน   ชมพูอ่อน 
และเขียวอ่อน 

ใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล   อ่อนหวาน  
 ผอ่นคลาย  สบายตา   ดูอบอุ่น  
เหมาะกบังานท่ีแสดงความไร้เดียงสา 
นุ่มนวล 

สีเขม้ 
(Shade) 

สีท่ีผสมดว้ยสีด า 

 
ใหค้วามรู้สึกเป็นผูใ้หญ่  สุภาพ  
น่าเช่ือถือ  มีความสง่า   เหมาะกบั
งานท่ีดูทางการ จริงจงั   แสดงความ
น่าเช่ือถือ 

สีเอิร์ธโทน 
(Earth Tone) 

น ้าตาล  ครีม  โอค๊  เขียวข้ีมา้  เทา  
และเหลือง 

 
ใหค้วามรู้สึกอนุรักษ ์เก่า  โบราณ 
สงบ เศร้า และหดหู่    เหมาะกบังาน
อนุรักษนิ์ยม  และงานแสดงช่วงเวลา 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 

หมวดโทนสี สี (Colors) 
ความหมายเชิงจิตวทิยา 
ทางการออกแบบ 

สีโทนด า - ขาว 
(Black & White) 

สีด ากบัสีขาว 

ใหค้วามรู้สึกเรียบง่าย   ลึกลบั   
และตรงไปตรงมา หรือ เศร้า   
ข้ึนอยูก่บัการจดัวางองคป์ระกอบ
ทศันศิลป์ 

สีโลหะ 
(Silver, Gold) 

สีเงิน และสีทอง  

ใหค้วามรู้สึกอลงัการ ยิง่ใหญ่  มี
คุณค่า  แสดงถึงความศรัทธา 
เหมาะกบังานท่ีเนน้คุณค่าจิตใจ 
ศาสนาและความเช่ือ 

 
2) การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) 
ธนา ยะนันโต (2550) ได้กล่าวถึง บทบาทการออกแบบกราฟิกและ

กระบวนการผลิตส่ือท่ีสัมผสัรับรู้ทางการมองเห็นดว้ยสายตา โดยไดใ้ชว้ิธีการออกแบบทศันศิลป์
และกระบวนการสร้างสรรคใ์นการสร้างส่ือตวักลาง เพื่อใชส่ื้อสารความหมายระหวา่งผูส่้งสารและ
ผูรั้บสาร ซ่ึงนักออกแบบกราฟิกต้องค้นหา รวบรวมข้อมูล เพื่อวางแนวคิดรูปแบบท่ีดีท่ีสุด ท่ี
สามารถท าใหส่ื้อนั้นดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย (Target  Group) ให้เกิดการรับรู้ ทศันคติท่ีดี สนองต่อส่ือท่ี
มองเห็น(Visual Message) ตามบรรทดัฐานการออกแบบ ดงัน้ี 

(1) ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย (Function) เป็นส่ิงส าคญัอนัดบัแรกใน
การออกแบบกราฟิก เช่น การออกแบบหนังสือ ตอ้งให้อ่านง่าย ตวัหนังสือชดัเจน ไม่ดูรก เกะกะ 
หรือการออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ดี นอกจากรูปแบบสวยงามแลว้ ตอ้งใชง้านง่ายลไม่ท าใหโ้หลดชา้ หรือ
เวลาเขา้ใชง้านตอ้งกวาดตามองหาปุ่มกดตลอดเวลา 

(2) ความสวยงาม (Aesthetic) ในงานส่ือท่ีมีประโยชน์ใช้สอยดีพอๆ 
กนั ความสวยงามจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่งานช้ินนั้น เช่น การออกแบบเวบ็ไซต ์หรือโซเซียลมีเดีย
ท่ีความสวยงามเป็นส่วนส าคญัในการดึงดูดผูใ้ช ้

(3) การส่ือความหมาย (Meaning) งานกราฟิกซ่ึงเป็นงานศิลปะท่ีใช้ส่ือ
ความหมาย จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีนักออกแบบขาดไม่ได ้ถึงแมง้านท่ีออกแบบจะสวยงาม แต่หากไม่
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สามารถส่ือความหมายตอบโจทยเ์ป้าประสงคก์ารออกแบบได ้งานกราฟิกช้ินนั้นก็จะลดคุณค่าลง
ทนัที 

ดงันั้น การออกแบบกราฟิกจึงไดแ้บ่งการมองเห็นส่ิงท่ีส่ือความหมายเป็น 2 
ลกัษณะ คือ 

(1) ภาษาภาพ (Visual Language) 
คือ ส่ิงท่ีมนุษยม์องเห็นดว้ยตาของตนเอง เป็นการส่ือความหมายภายใน

ตวัเองตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยไม่มีขอ้จ ากดัของชาติพนัธ์ุ ฐานะ เศรษฐกิจและสังคม ภาษา
ภาพจึงเป็นส่ือสากลท่ีท าใหเ้ขา้ใจกนัไดง่้าย 

(2) การรับรู้ภาพ (Perception Image) 
คือ การมองเห็นดว้ยตาไปสู่ระบบการรับรู้ทางสมองและจิตใจ ท าให้เกิด

การตีความหมาย ซ่ึงการรับรู้ของแต่ละคนข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ การฝึกฝนจากการมองงานมากๆ
ท าให้เขา้ใจภาพได ้เหมือนกบัการฝึกพูด ฝึกฟังภาษาองักฤษบ่อยๆ ก็จะท าให้เรารับรู้ความหมาย
ของภาษาองักฤษไดดี้ 

3) เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ (Symbolics) 
สัญลกัษณ์ เป็นการส่ือสารความหมายดว้ยวิธีการสร้างเป็นรูปภาพอยา่งง่าย 

แทนการส่ือสารด้วยประโยคยาวๆ โดยสร้างเป็นเคร่ืองหมายภาพท่ีสมบูรณ์เพียงภาพเดียว เพื่อ
ประหยดัเวลาในการท าความเขา้ใจความหมาย และมีการออกแบบท่ีทนัสมยั (ธารทิพย ์เสรินธวฒัน์, 
2550) 

Dreyfuss (1972, อา้งถึงใน ทองเจือ เขียดทอง, 2542, น.11) อธิบายวา่ สัญลกัษณ์ คือ 
ศาสตร์ของเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงความคิด (Semantography หรือ Semiotics) ไว ้2 ความหมาย  

1) ส่ิงซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงอ่ืน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวตัถุ ซ่ึงเป็นตวัแทนของ
ส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุ หรือส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 

2) ตวัอกัษรท่ีเขียนข้ึนหรือเคร่ืองหมาย (Mark) ท่ีใช้เป็นตัวแทนบางส่ิง
บางอยา่ง เช่น ตวัอกัษร รูปร่าง หรือเคร่ืองหมายแทนวตัถุกระบวนการบางอยา่ง 

ทั้งน้ีในดา้นการออกแบบนิเทศศิลป์ สัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายเป็นการเคร่ืองมือ
อยา่งหน่ึงท่ีใชส้ร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตวัให้แก่องคก์ร หรือแทนความหมายถึงอะไรบางส่ิงท่ีองคก์ร
ต้องการ เพื่อส่ือสารความหมายให้ง่ายต่อการจดจ า และเสริมภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร ได้แก่ 
เคร่ืองหมายการค้า (Trade Mark) และตราสัญลักษณ์ (Logo) โดยมีเกณฑ์ส าคญัในการออกแบบ
สัญลกัษณ์ท่ีดี (Kuwayama, 1973, อา้งถึงใน  ทองเจือ เขียดทอง, 2535) ดงัน้ี 
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1) ความร่วมสมยั (Contemporaneity)  
ควรมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่ อเข้าถึงคนตามยุคสมัยนั้ นๆ  ซ่ึ ง

สัญลักษณ์ท่ีดีก็ยงัดูทันสมยัอยู่ แม้ว่ามีอายุการใช้งานได้นาน 5 - 10 ปี เป็นเสมือนงานศิลปะท่ี
สะทอ้นถึงรสนิยมของสังคมในช่วงเวลาหน่ึง 

2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
รูปแบบควรมีลกัษณะท่ีคนมองแลว้เกิดความศรัทธา น่าเช่ือถือ เช่น ธนาคาร 

หมู่บา้น หรือบริษทัขนส่ง ท่ีตอ้งเน้นสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูใ้ช้บริการ ซ่ึงเม่ือดูสัญลกัษณ์แลว้
ตอ้งไม่เกิดความรู้สึกอนัตราย  อาทิ ตราสัญลกัษณ์ธนาคาร มกัจะมีลกัษณะทรงเรขาคณิตท่ีแสดงถึง
ความมัน่คง 

3) ความเป็นเอกลกัษณ์ (Distinctiveness) 
ตอ้งมีการสร้างสรรคค์วามแปลกใหม่  ให้มีความแตกต่าง ไม่ซ ้ าแบบกบัของ

องคก์รอ่ืน โดยเฉพาะธุรกิจประเภทเดียวกนั การท่ีองคก์รมีสัญลกัษณ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจะ
ท าใหเ้กิดความสนใจไดดี้ และมีความชดัเจนในการส่ือสารความหมายตามเป้าประสงคข์ององคก์ร 

4) สี (Color) 
ควรเลือกใช้สีให้เหมาะกบัธุรกิจและสินคา้ และในการก าหนดสี ให้เป็นสี

ประจ าบริษทั หรือองคก์รท่ีดี ตอ้งไม่ให้ซ ้ ากบัคู่แข่ง และควรเลือกใชสี้หลกัเด่นเพียงสีเดียว เม่ือเห็น
สีน้ีจะนึกถึงสัญลักษณ์ของบริษทัหรือองค์กรนั้นทนัที และยงัเป็นการช่วยประหยดัเวลาในการ
โฆษณาดว้ย 

5) ความเรียบง่าย (Simplification) 
ในการออกแบบสัญลกัษณ์ตอ้งมีการตดัทอนบางส่วนออกไปบา้ง ใหไ้ม่ดูรก 

เพื่อสร้างการจดจ าท่ีแม่นย  า จึงควรออกแบบใหเ้รียบง่ายเป็นระเบียบตามหลกัจิตวทิยาของเกสตต์ลัท ์
6) ความเป็นสากล (Regionality) 
เน่ืองจากธุรกิจการคา้ในปัจจุบนัมกัมีการด าเนินธุรกิจขา้มชาติ สัญลกัษณ์จึง

ควรมีรูปแบบท่ีสามารถใชส่ื้อความหมายไดแ้มจ้ะแตกต่างกนัดา้นภาษา ศาสนา และวฒันธรรม 
7) การน าไปใชป้ระโยชน์ง่าย (Utility) 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจดัวางบนส่ือไดห้ลากหลาย อาทิ บนชุด

พนกังาน ป้ายองคก์ร หนา้เพจเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
8) เอกภาพ (Unity) 
การอาศัยหลักการออกแบบนิเทศศิลป์  น ามาจัดองค์ประกอบทัศนศิลป์ 

รูปร่าง เส้น ใหเ้กิดความกลมกลืน สมดุล ท าใหส้ัญลกัษณ์เกิดความเป็นเอกภาพท่ีสวยงาม 
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จึงเห็นไดว้่า “หลกัการออกแบบนิเทศศิลป์” เป็นกระบวนการส าคญัท่ีช่วยสะทอ้น
ความคิดและทศันคติขององคก์ร โดยใชก้ระบวนการสร้างสรรคใ์นการผลิตส่ือ (ตวัสาร) ออกมาใน
รูปแบบภาพ (Visual Image) ท่ีเน้นการมองเห็นเป็นหลัก รวมถึงยงัใช้ในการออกแบบเคร่ืองมือ
ส าหรับสร้างบุคลิกภาพอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะใหแ้ก่องคก์ร เพื่อส่ือสารความหมายให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีองค์กรตอ้งการ นอกจากการออกแบบนิเทศศิลป์ จะน าศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบส่ือเพื่อความสวยงามแลว้ ยงัช่วยสร้างการรับรู้ และดึงดูดความสนใจให้ผูบ้ริโภค เขา้ใจตวั
องค์กร สามารถจดจ าเอกลกัษณ์และภาพลกัษณ์องค์กรผ่านส่ืออนัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในเชิง
ธุรกิจ 

2.2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีสัญวทิยาและการแทนความหมาย 
สัญวิทยา มาจากค าว่า Semiology หมายถึง ศาสตร์แห่งสัญญะ หรือ Semiotic เป็น

การศึกษากระบวนการส่ือความหมาย และขั้นตอนการท างานของสัญญะ เพื่อท าความเขา้ใจว่า
ความหมายนั้นถูกส่ือออกมาอย่างไร เป็นศาสตร์ท่ีศึกษาเก่ียวกบัระบบสัญลกัษณ์ท่ีปรากฏอยู่ใน
ความคิดมนุษย ์(จอห์นพดล วศินสุนทร, 2557) 

Saussure (1974, อา้งถึงใน ธีรยทุธ บุญมี, 2551) มองวา่การศึกษาสัญวทิยานั้นมี 3 ส่ิง
ทีมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน คือ ความคิด ภาษา (ค าพูดหรือภาษาเขียน) และโลกภายนอก
(Referent) ซ่ึงทั้ง 3 ส่ิงน้ีเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งเสียงกบัความคิด โดยประกอบกนัเป็น “สัญญะ”  
โดยสัญญะน้ีเป็นไปตามลกัษณะปราศจากเหตุผล (Arbitrariness) เช่น  คนไทยใช้ค  าว่า นัง่ แต่คน
อเมริกนัใชค้  าวา่  sit  หากดูค าทั้งสองน้ีจะเห็นความแตกต่าง  แต่มีความหมายเหมือนหรือคลา้ยกนั 
แสดงให้เห็นถึงการก าหนดความหมายนั้น ลว้นเป็นไปอยา่งไม่มีกฎเกณฑ์ ตวัสังคมต่างหากท่ีเป็นผู ้
ก  าหนดขอ้ตกลงความหมายใหก้บัค าเหล่าน้ีวา่ “นัง่” ดงันั้นถา้สังคมก าหนดความหมายค าทั้งสองคือ
ค าวา่ นัง่ และ sit ใหมี้ความหมายวา่ “นอน”  ก็ได ้  

Saussure แบ่งสัญญะออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ตวัหมาย (Signifier) แทนเสียงและภาพ 
ซ่ึงในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงเสียงพูดท่ีเราปล่อยออกมา แต่เป็นรอยประทบั (Imprint) ของภาพและเสียง
ท่ีประทบัอยูใ่นสมอง ในจิตใจ ซ่ึงกระท าต่อผสัสะของตวัเรา และ 2) ส่ิงท่ีถูกหมาย(Signified) แทน
ความคิด (Concept) ในการเกิดสัญญะหน่ึงๆ จะประกอบดว้ย 2 ส่วนน้ีเสมอ (ธีรยุทธ บุญมี, 2551)   
ในแนวคิดของ Saussure สัญญะ เป็นเพียงแค่ค  าหรือเสียงท่ีเกิดข้ึนภายในใจของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นร่องรอยประสบการณ์ในตวัของบุคคลเท่านั้นเอง 

Peirce (1931, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ , 2552) ได้น าเอาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบสัญญะ คือ ตัวหมาย (Signifier) และ ตัวหมายถึง (Signified) มาจัดแบ่งประเภท
ของสัญญะ ออกเป็น 3 แบบ คือ Icon Index และ Symbol ดงัแสดงในตารางท่ี 2.3 
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ตารางที ่2.3  ตารางแสดงประเภทของสัญญะตามแนวคิดของ Peirce 
 

           ประเภทสัญญะ     
 เกณฑ์พจิารณา 

Icon Index Symbol 

ความสัมพนัธ์ มีความคลา้ยคลึงกนั มีความเช่ือมโยงกนั 
แบบเป็นเหตุเป็นผล 
(Causal Connection) 

มีความเช่ือมโยง 
เกิดจากขอ้ตกลง
ร่วมกนั 
ในหมู่ผูใ้ชส้ัญญะ 
(Convention) 

ตวัอยา่ง ภาพถ่าย 
อนุสาวรีย ์
รูปป้ัน / รูปวาด 

ควนัไฟ 
อาการของโรค 

ค า  ตวัเลข 
ชวเลข 
หรือ logo ต่างๆ 

กระบวนการ 
ถอดความหมาย 

มองเห็นก็ถอด
ความหมายได ้

ตอ้งคิดหาเหตุผล 
(Figure Out) 

ตอ้งเรียนรู้ 

 
แหล่งทีม่า: กาญจนา แกว้เทพ, 2552: 79. 
 

ธีรยุทธ บุญมี (2551) ได้อธิบายการวิเคราะห์สัญวิทยาของ Saussure ว่า นอกจาก
จ าแนกสัญญะ เป็นตวัหมายและส่ิงท่ีถูกหมายแลว้ ควรเขา้ใจการท างานของสัญญะ ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัหมายกบัตวัหมายถึง  เพื่อเขา้ใจว่าความหมายได้ถูกสร้างข้ึนและถูกถ่ายทอดออกมา
อย่างไร ซ่ึงแบ่งขั้นตอนการเกิดความหมายเป็น 2 ระดบั คือ 1) ความหมายตรง (Denotation)  เป็น
ความหมายท่ีเขา้ใจกนัตามตวัอกัษร  สามารถรับรู้  เขา้ใจตรงกนัโดยคนส่วนใหญ่ เช่น หมีเป็นสัตว์
ส่ีเทา้ และ 2) ความหมายแฝง (Connotation) เป็นความหมายทางออ้ม เกิดจากขอ้ตกลงหรือความ
เขา้ใจเฉพาะกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์ของบุคคล  ไม่ไดมี้ความหมายชดัเจนตายตวั อาจตอ้ง
อาศยัอารมณ์และวฒันธรรมในการเขา้ใจความหมาย  เช่น หมี ความหมายแฝง คือ ความดุร้าย ตวั
ใหญ่ มีพลงัเยอะ หรือบางคนอาจนึกไปถึงความน่ารัก อบอุ่นในวยัเด็กก็ได ้

ซ่ึ ง Barthes (1967, อ้างถึงใน จอห์นนภดล วศินสุนทร, 2557) ให้ความสนใจ  
สัญญะ ในการแสดงความหมายแฝง ซ่ึงต่อยอดจาก Saussure โดยมองว่าเป็นการรับรู้ความหมาย
อย่างแท้จริง และยงัสามารถอธิบายไปได้อีกหลายแนวคิด ท่ีเป็นการตีความหมายสัญญะ  โดยมี
ปัจจยัทางวฒันธรรมเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นการอธิบายถึงการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน เม่ือสัญญะกระทบกบั
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ภาพตวัแทน 
(Representation) 

การก ากบัควบคุม 
(Regulation) 

อตัลกัษณ์ 
(Identity) 

การบริโภค 
(Consumption) 

การผลิต 
(Production) 

ความรู้สึกหรืออารมณ์และคุณค่าทางวฒันธรรมของพวกเขา ซ่ึงสัญญะ จะท าหน้าท่ีเป็นทั้ ง  
ถ่ายทอดความหมายแฝง และถ่ายทอดความหมายในลกัษณะมายาคติ (Myths) เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลง ลดทอน  ปกปิด บิดเบือนรูปสัญญะ ใหก้ลายเป็นความหมายวฒันธรรมของคนหมู่มาก 
เป็นส่ิงปกติธรรมดา จนกลายเป็นส่ิงท่ีเรียกว่าความคุ้นชิน นั่นก็คือ การพฒันาความหมายแฝง 
(Connotative Meaning) ของบางส่ิง ให้กลายเป็น ความหมายโดยตรง(Denotative Meaning)  เป็น
ความหมายท่ีทุกคนทัว่ไปส่วนใหญ่ยอมรับกนั    

จะเห็นไดว้า่ ความหมายตรงและความหมายแฝง เป็นกระบวนการค่อนขา้งซบัซ้อน
ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกนัของ สัญญะ มายาคติ และวฒันธรรม ท าให้สามารถอธิบายถึงการวิเคราะห์
สัญญะในการถ่ายทอดความหมายไดอ้ยา่งชดัเจนของกรณีศึกษามากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ี Hall and Open University (1997) อธิบายถึง กระบวนการทางวฒันธรรม
ส าหรับเป็นแนวทางในการแทนความหมาย  (Representation) ตามแบบจ าลอง “วงจรแห่ง
วฒันธรรม” (The Circuit of Culture) ดงัภาพท่ี 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  แบบจ าลอง  “วงจรแห่งวฒันธรรม”  
แหล่งทีม่า:  Hall and Open University, 1997. 
 

จากแบบจ าลอง Hall and Open University (1997) ไดก้ล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
องค์ประกอบทั้ง 5 ในแบบจ าลองวงจรแห่งวฒันธรรม ใช้อธิบายความหมายท่ีไดรั้บการสร้างข้ึน 
ผลิตเป็นสัญญะ จะสอดแทรกอยู่ในแต่ละช่วงจงัหวะของวงจรดงักล่าว และความหมายในแต่ละ
ช่วงจังหวะนั้ นจะมีความเช่ือมโยงกัน แต่ไม่จ  าเป็นว่าจะต้องเป็นความหมายเดียวกันกับชุด
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ความหมายท่ีจะเกิดข้ึนในล าดบัจงัหวะถดัไป ซ่ึง Du Gay et al. (1997, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ 
2551, น.683) ไดย้กตวัอยา่ง กรณีเคร่ืองเล่น Sony Walkman ไวว้า่  
 

ความหมายของเคร่ืองเล่นวอล์คแมนน้ี ได้รับการผลิตข้ึนและน าเสนอผ่านภาพ
ตวัแทนในส่ือโฆษณา แต่แมค้วามหมายดงักล่าวในภาพตวัแทนจะช่วยสถาปนา หรือก่อ
รูปอตัลกัษณ์ของผูใ้ชเ้คร่ืองเล่นวอล์คแมน ก็ไม่จ  าเป็นวา่ ชุดความหมายท่ีอยูใ่นขั้นตอนการ
ผลิตและขั้นตอนของการสร้างภาพตวัแทน จะเป็นชุดความหมายเดียวกนักบัท่ีผูบ้ริโภคได้
สร้างข้ึนมา ในกรณีน้ี แมก้ารผลิตกบัการบริโภคจะเช่ือมโยงกนั  ก็ไม่ไดแ้ปลวา่ แต่ละขั้น
จะมีอ านาจก าหนดกนัไดแ้บบเบด็เสร็จสมบูรณ์  

 
จากทฤษฎีสัญวิทยาและการแทนความหมายข้างต้น ท าให้เห็นวิธีการแสดง

ความหมายของสัญญะ ในกระบวนการส่ือสาร  S M C R (Berlo,1960) ซ่ึงสัญญะ จะอยูต่รง M คือ 
Message แต่ไม่ใช่แค่ สาร ท่ีใชส่ื้อสารลกัษณะผิวๆ แค่การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แต่
เป็นการวิเคราะห์ความหมายในระดบัลึกลงไปอีกขั้น นัน่คือ S  M C R ทั้งหมดเป็นองคป์ระกอบท า
ใหเ้กิดเป็นสัญญะ รูปแบบตวัหมาย และส่ิงท่ีถูกหมาย ท าหนา้ท่ีแสดงความหมายของ Key Message 
แทรกซึมอยูใ่น M หรือ ตวัสาร (Message) ดว้ยวิธีทางนามธรรม และวิธีทางรูปธรรม ซ่ึงสะทอ้นอยู่
ภายในกระบวนการส่ือสารองคก์ร     

ดงันั้น “หลกัการออกแบบนิเทศศิลป์และสัญวทิยา” จึงเป็นกรอบในการศึกษาส าคญั
ท่ีช่วยให้เขา้ใจรูปแบบการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย โดยเฉพาะกระบวนการสร้างส่ือ หรือตวั
สาร(ภาพ) ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารขององค์กรในเชิงธุรกิจ รวมถึงวิธีการแสดงความหมายของ
องค์กรเชิงสัญญะ เพื่อน าไปวิเคราะห์ผลกระทบจากวฒันธรรมความเช่ือ ท่ีมีต่อกระบวนการ
ออกแบบส่ือของธนาคารกสิกรไทย ในฐานะท่ีเป็นผูด้  าเนินงานดา้นส่ือสารองคก์ร และผูอ้อกแบบ
ส่ือขององค์กร (ตามวตัถุประสงค์ขอ้ 1) โดยวิเคราะห์วา่  การถ่ายถอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของ
องค์กร มีผลต่อการออกแบบตวัสาร (ภาพ) ในสื่อใหม่ (เวบ็ไซต )์ ของธนาคารกสิกรไทย 
(นอกจากตราสัญลกัษณ์) อยา่งไร 
 

2.2.3 อตัลกัษณ์องค์กรและวฒันธรรมความเช่ือ 
แนวคิด “อตัลกัษณ์องคก์รและวฒันธรรมความเช่ือ”  มีความส าคญัอยา่งมากในการใชส้ร้าง

แนวคิดและวิธีการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทยท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสาร และการพฒันาส่ือของ
องค์กร โดยไดศึ้กษาเน้ือหาในภาพรวมเก่ียวขอ้งกบั “อตัลกัษณ์และวฒันธรรมองค์กร” และ “ความ
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เช่ือศาสตร์ฮวงจุย้” ซ่ึงสามารถช่วยอธิบายถึงระบบความคิดของเจา้ของกิจการกับอิทธิพลของ
แนวคิดท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสารองกร ดงัต่อไปน้ี 

2.2.3.1 แนวคิดเก่ียวกบัอตัลกัษณ์องคก์ร 
อตัลกัษณ์ หรือ Identity หมายถึง คุณลกัษณะเฉพาะตวัของส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นตวั

บ่งช้ีของลกัษณะเฉพาะของบุคคล หรือสังคมนั้นๆ เป็นคุณลกัษณะท่ีไม่ทัว่ไปหรือสากลเหมือนกบั
สังคมอ่ืนๆ กล่าวโดยง่ายคือ ลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัของคนอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถท าให้ส่ิงนั้นเป็นท่ีรู้จกั
หรือจดจ าได ้(ทิดกร...สอนภาษา, 2551; ชลธิชา มาลาหอม, 2555) 

เม่ือมองในมุมของการส่ือสารทางการตลาดบริษทัหรือองค์กร ก็เปรียบเสมือนกลุ่ม
สังคมหน่ึง ท่ีมีผูป้ระกอบธุรกิจดา้นเดียวกนัหรือประเภทสินคา้ บริการคลา้ยๆ กนัหลายเจา้ บริษทั
หรือองค์กรจึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการสร้างแบรนด์ ท่ีเป็นส่ิงแทนตวัตนให้แก่แบรนด์องค์กร  
โดยสะทอ้นถึงบุคลิกลกัษณะเฉพาะ สร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเฉพาะตน ให้โดดเด่น มีความ
เป็นเอกภาพ แตกต่างจากองคก์รคู่แข่งอ่ืน นัน่ก็คือ อตัลกัษณ์องคก์ร (Corporate Identity) 

Wheeler (2012) อธิบายว่า อตัลกัษณ์องค์กร คือ การแสดงถึงตวัตนและดึงดูดความ
สนใจไปถึงความรู้สึกของกลุ่มลูกคา้ใหเ้ห็น สัมผสั หรือไดย้นิส่ิงท่ีเป็นอตัลกัษณ์นั้น ซ่ึงน าไปสู่การ
รับรู้ยอมรับตวัตนขององค์กร และช่วยสร้างความแตกต่าง ซ่ึงเป็นแก่นส าคญัในการแสดงความ
หมายถึงองค์กรให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเขา้ถึงได้ง่าย โดยท าให้ส่วนประกอบท่ีแตกต่างกนัของ
องคก์รทั้งหมด รวมเป็นระบบหน่ึงเดียวกนั 

ทั้งน้ี อตัลกัษณ์องคก์ร จึงเป็นรูปแบบอตัลกัษณ์ของบริษทัหรือองคก์รท่ีถูกออกแบบ
ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธุรกิจขององคก์รนั้นๆ โดยการสร้างอตัลกัษณ์องคก์รสามารถส่ือสาร
ออกมาได ้3 ลกัษณะ คือ การสร้างอตัลกัษณ์ผา่นทางภาพ (Visual Identity) การสร้างอตัลกัษณ์ผา่น
ทางพฤติกรรม (Behavioral Identity) และการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการพูด (Verbal Identity) เช่น 
สโลแกน หรือจิงเก้ิล (Von, 2008, p.116) 

2.2.3.2 แนวคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร 
Byrnes (2009, อา้งถึงใน วิเชียร ลัทธิพงศ์พนัธ์, 2556, น.180) กล่าวถึง วฒันธรรม

องคก์ร (Corporate Culture) เป็นการท่ีธุรกิจสร้างระบบสังคมของตวัเอง ซ่ึงพฒันาโดยเก่ียวเน่ืองกบั
ค่านิยม ความเช่ือ มายาคติ พิธีกรรม ภาษา และรูปแบบพฤติกรรมของผูน้ าองคก์รและพนกังานโดย
ลกัษณะทั้งหมดของระบบสังคมเหล่าน้ีไดย้ึดถือน าไปเป็นแนวปฏิบติัเดียวกนัในหน่วยงานองคก์ร 
จากปีไปสู่อีกปีตลอดทั้งช่วงชีวิตองค์กร ซ่ึงได้แบ่งระดับในวฒันธรรมองค์กรออกเป็น 3 ระดับ 
ไดแ้ก่ 
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1) Artifacts คือ การสะท้อนภาพองค์กรว่า เม่ือคุณไปมีประสบการณ์กับ
องคก์รนั้น แลว้รู้สึกดี รู้สึกถึงการเกิดความประทบัใจคร้ังแรก 

2) Espoused Values คือ  การค้นพบเป้ าหมายองค์กร ซ่ึ งเป็น คุณค่า ท่ี
ตอ้งการแสดง ออกใหรั้บรู้ถึงองคก์ร หรือ ส่ิงท่ีใชเ้ป็นก าลงัเพื่อแสดงสถานะองคก์รวา่มีความส าคญั
อยา่งไร 

3) Shared Tacit Assumptions คือ มีส่วนร่วมและยอมรับวฒันธรรมองค์กร
โดยปริยาย เป็นการเขา้ถึงจิตใตส้ านึก ท าใหย้ดึถือดว้ยความยนิยอมโดยไม่ตอ้งอาศยัการพูด 

วฒันธรรมองคก์ร คือ วถีิทางท่ีคนกลุ่มองคก์รยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา จนกลาย เป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบติั ความเช่ือ ค่านิยม รวมถึงภาษา วตัถุหรือส่ิงของต่างๆ ท่ีสร้างข้ึน
เพื่อสะทอ้นภาพวฒันธรรมขององคก์รนั้นๆ ซ่ึงท าให้คนในองค์กรรวมตวักนัเป็นสังคมอยูร่่วมกนั
อย่างมีระเบียบ โดยเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การด าเนินงานขององค์กรก้าวหน้า ไดรั้บความเช่ือถือ 
ภาพพจน์ท่ีดี อนัน าไปสู่ช่ือเสียงและความกา้วหนา้ขององคก์รในระยะยาว 

วฒันธรรมองค์กรเป็นเหมือนกรอบในการวางวิธีปฏิบติั สะท้อนให้เห็นกระบวน 
การคิด การตดัสินใจ และใชว้างแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลง  หากองคก์ร
ไหนท่ีมีวฒันธรรมไม่เขม้แข็ง ไม่มีความยืดหยุน่ วฒันธรรมก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการปรับตวั
ไม่ทนักบัทิศทางการด าเนินธุรกิจขององค์กร ดงันั้น การบริหารธุรกิจขององค์กรชั้นน าจึงตอ้งมีการ
ก าหนดวฒันธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือให้พนกังานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัเดียวกนั และ
ขณะเดียวกนัก็ขจดัวฒันธรรมท่ีไม่ดีใหอ้อกไปจากองคก์รดว้ย (ปิยวรรณ ค าดวง, 2557) 

Mogan (1999) อธิบายถึง วฒันธรรมองค์กร ไวว้า่ คือ ส่ิงท่ีแสดงออกถึงปรัชญาของ
องค์กร ในส่วนของบริษทัหรือองค์กรใช้สร้างความสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก โดยปรัชญา
องคก์รมกัจะถูกก าหนดออกมาเป็นในรูปของ “พนัธกิจ” และ “แนวปฏิบติั” 

วฒันธรรมองคก์ร ไม่ไดแ้สดงผา่นแค่เพียงการส่ือสารภายในหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ของบริษทัเท่านั้น มนัยงัมีบทบาทส าคญัในการสร้างความสัมพนัธ์กบัภายนอกด้วย เช่น ในการ
ก่อก าเนิดพื้นท่ีทางพนัธุกรรมในการโฆษณาและสัมพนัธภาพกบัเหล่าผูอุ้ปถมัภอ์งคก์ร 

โดยวฒันธรรมองค์กร  มีความเก่ียวพนักนักับพนัธกิจ แนวปฏิบติั การตลาด และ
กระบวนการพฒันา รวมถึงอตัลกัษณ์องคก์ร ซ่ึงน าไปสู่การด าเนินธุรกิจและการปรับพฒันาองคก์ร
ทั้ งหมด ด้วยเหตุน้ี การพฒันาอัตลักษณ์องค์กรเพื่อปรับปรุงวฒันธรรมองค์กร จึงมักจะน าไป
เช่ือมโยงกบัการปรับแบรนด ์หรือปรับจุดยนืของปรัชญาองคก์ร (Morgan, 1999, p.99) 

ปิยวรรณ ค าดวง (2557) กล่าวถึง การแบ่งประเภทวฒันธรรมองคก์รทั้ง 4 แบบ (Four 
Corporate Culture) ไวด้งัน้ี 
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1) วฒันธรรมแบบวชิาการ (Academy)  
ให้ความรู้ความส าคญัในการพฒันาความรู้ความสามารถ เพื่อท าให้เกิดความ

เช่ียวชาญในสายงานท่ีบุคลากรปฏิบติัอยู ่ซ่ึงพบมากในองคก์รมหาวทิยาลยั โรงพยาบาล หรือองคก์ร
ขา้มชาติท่ีตอ้งอาศยัพนกังานมีท่ีพลงัและมีลกัษณะนิยมการเรียนรู้ส่ิงใหม่  อาทิ Coca - Cola, IBM , 
Procter & Gamble (P&G) เป็นตน้ 

2) วฒันธรมแบบชมรม (Club) 
ให้ความส าคญักบัสถานะสมาชิก ความภกัดี และความผูกพนัท่ีมีต่อองคก์ร 

เนน้ความอาวุโส อายุและประสบการณ์ท างาน ซ่ึงตรงขา้มกบัแบบวิชาการ เน่ืองจากไม่เนน้ท่ีความ
เช่ียวชาญแนวลึก  แต่เนน้ไปทางความรอบรู้มากกวา่ อาทิ หน่วยงานราชการ, กองทพั หรือสายการ
บิน 

3) วฒันธรมแบบทีมเบสบอล (Baseball Team) 
ให้ความส าคญักบันวตักรรมและความคิดริเร่ิมใหม่ๆ หรือความกล้าเส่ียง

อย่างมีเหตุผล เปิดโอกาสให้คนท่ีมีความสามารถไดเ้ขา้มาแสดงผลงาน และไดค้่าตอบแทน ท าให้
เกิดแรงจูงใจและโอกาสในการปรับต าแหน่งงานให้สูงข้ึน อาทิ ส านกังานบญัชี, ธนาคาร, องค์กร
ทางการตลาด และธุรกิจโฆษณา หรือ ดา้นการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4) วฒันธรมแบบป้อมปราการ (Fortress) 
ให้ความส าคญักบัความอยู่รอดของหน่วยงานองค์กรโดยพนักงานองค์กร

อาจเคยผ่านประสบการณ์ท างานในวฒันธรรมแบบต่างๆ มาแล้วมากมาย ส่งผลให้การท างาน ใน
องค์กรท่ีไม่มีหลกัประกนัมัน่คง ก็ไม่ท าให้ผูท้  างานในองค์กรเกิดความวิตกแต่อย่างใด อาทิ ตลาด
หุ้น, ธุรกิจด้านพลังงาน, การส ารวจขุดเจาะพลังงาน , ธุรกิจค้าปลีก หรืออุตสาหกรรมยานยนต ์    
เป็นตน้ 
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ทั้งน้ี ไดส้รุปประเภทของวฒันธรรมองคก์รทั้ง 4 แบบขา้งตน้ ดงัภาพท่ี 2.3 
 

 
วฒันธรรมแบบชมรม 
(Club Culture) 
มีค่านิยมเนน้ : - ความร่วมมือ 
                      - ความเอ้ืออาทร 
                      - รักษาขอ้ตกลง 
                      - ความเป็นธรรม                      
                      - ความเสมอภาค 
                        ทางสงัคม                  

วฒันธรรมแบบทีมเบสบอล 
(Baseball Team Culture) 
มีค่านิยมเนน้ : - ความริเร่ิม 
                      - การทดลอง 
                      - ความกลา้เส่ียง 
                      - ความอิสระ                      
                      - ความสามารถ 
                        ตอบสนอง             

วฒันธรรมแบบวชิาการ 
(Academy Culture) 
มีค่านิยมเนน้ : - ความประหยดั 
                      - ความเป็นทางการ 
                      - ความสมเหตุสมผล 
                      - ความเป็นระเบียบ                      
                      - ความเคารพเช่ือฟัง              

วฒันธรรมแบบป้อมปราการ 
(Fortress Culture) 
มีค่านิยมเนน้ : - มุ่งการแข่งขนั 
                      - ความสมบูรณ์แบบ 
                      - ปฏิบติัการเชิงรุก 
                      - ความเฉลียวฉลาด                     
                      - ความริเร่ิมส่วนบุคคล                   
 

 

 
ภาพที ่2.3  สรุปประเภทวฒันธรรมองคก์ร 4 แบบ  
แหล่งทีม่า: Daft, 1997 อา้งถึงใน ปิยวรรณ ค าดวง, 2557. 
 

นอกจากน้ี ปิยวรรณ ค าดวง (2557) ยงัอธิบายว่า ในแต่ละองค์กรอาจมีวฒันธรรม
หลายประเภท อย่างในกรณีของบริษทั Apple Computer เร่ิมต้นด้วยการเป็นวฒันธรรมแบบเบส
บอล และพฒันาเป็นวฒันธรรมแบบวิชาการ ซ่ึงการท่ีเราไดรู้้ถึงประเภทของวฒันธรรมจะช่วยให้
องคก์รคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัธุรกิจ และช่วยให้บุคลากรมีความพอใจ คงอยูก่บั
องคก์รไดน้าน 

โดยสามารถจ าแนกบทบาทหนา้ท่ีของวฒันธรรมองคก์ร สรุปไดด้งัน้ี 
1) แสดงภาพลกัษณ์ขององคก์รท่ีแตกต่างจากองคก์รอ่ืน 
2) เป็นจุดเช่ือมโยงเป็นเอกลกัษณ์ในการส่ือสารท่ีพนักงานสามารถยึดถือ

ร่วมกนั 

ความมัน่คง 

ความยืดหยุ่น 

ภาวะแวดล้อม
ภายใน 

ภาวะแวดล้อม
ภายนอก 
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3) เป็นตวัเช่ือมส่งเสริมให้เกิดความมุ่งมัน่และความผูกพนั ให้ความส าคญั
ในการท าประโยชน์แก่องคก์รมากกวา่ประโยชน์ส่วนตวั 

4) เป็นเสมือนจุดยึดเหน่ียว หรือกาว ท่ีช่วยสร้างความเป็นปึกแผน่ ดว้ยการ
ท าใหท้ศันคติและพฤติกรรมของคนในองคก์รเกิดพฤติกรรมท่ีดีอนัน าไปสู่แนวปฏิบติัองคก์รท่ีดี 

ดงันั้น วฒันธรรมองค์กร คือ พฤติกรรมท่ีได้รับการสร้างข้ึนจากคนภายในองค์กร 
โดยตอ้งมีการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคนในองค์กรเกิดเป็นค่านิยม ท่ี
ยดึถือปฏิบติัจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบติัในองคก์รนั้นๆ ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับการบริหารและ
พฒันาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และยงัสะทอ้นถึงอตัลกัษณ์องค์กรไปพร้อมกนัดว้ย ซ่ึงหากเปรียบ
องคก์รเป็นตน้ไมใ้หญ่ วฒันธรรมองคก์ร ก็คือรากแกว้ เป็นตวัช่วยขบัเคล่ือนให้องคก์รนั้นด าเนินไป
ตามวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององคก์ร โดยมีผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดวฒันธรรมองค์กรให้กบั
คนภายในองคก์รยดึถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั 

2.2.3.3 ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ 
Yap (2008) กล่าวถึงความเช่ือของชาวจีนนบัแต่โบราณ เช่ือวา่ความส าเร็จของมนุษย์

เรามาจากการประสานกันของ 3 ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิต เรียกว่า “องค์สามแห่ง
จกัรวาล (Three Cosmic Forces)” ได้แก่ ชะตาฟ้า(เทียน) หรือชะตาท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิดท่ีเราไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได ้ ชะตาคน (นั้ง) เป็นส่ิงท่ีเกิดจากความคิดและการกระท าจากตวัเราเอง  และ
ชะตาดิน (ต่ี) คือสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆตวัเรา ท่ีส่งผลต่อชีวติมนุษย ์โดยชะตาทั้ง 3 น้ี แต่ละส่วน
จะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษยเ์ราๆ กนั (ส่วนละประมาณร้อยละ 33)จากความเช่ือวา่มนุษยเ์กิดมาแมจ้ะ
เปล่ียนชะตาฟ้าไม่ได้ แต่ถ้าขยนัหมัน่เพียร ถึงแม้จะมีชัยภูมิท่ีอยู่หรือสภาพแวดล้อมรอบๆ ไม่
สนับสนุนต่อการด าเนินชีวิต เราก็สามารถจะปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมท่ีเป็นชะตาดิน ให้ช่วย
ส่งเสริมชีวติเราดียิง่ข้ึนได ้ซ่ึงก็คือ “ศาสตร์ฮวงจุย้” 

ศาสตร์ฮวงจุ้ย ถือเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้และเข้าใจซ่ึงกฎของธรรมชาติ ท่ีว่า
จกัรวาลประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ต่างๆ และโลกท่ีเราอาศยัอยู่น้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของจกัรวาล 
มนุษยเ์ราอาศยัอยู่บนดวงดาวโลก ศาสตร์ฮวงจุย้จึงมีความสอดคล้องกบัโหราศาสตร์ โดยเป็น
ศาสตร์ท่ีมาจากรากฐานเดียวกัน คือ ศึกษาธรรมชาติของจกัรวาลทั้ งคู่ แต่มีการไปประยุกต์ใช้
ต่างกนั ทางโหราศาสตร์ศึกษาจกัรวาลและดวงดาว (ทางวิทยาศาสตร์) ในการโคจรของแต่ละดาว
เคราะห์ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงปรากฏการณ์บนโลก เช่น น ้ าข้ึน น ้ าลง การเกิดฤดูกาล ซ่ึงเป็น
ปรากฏการณ์อนัเกิดจากภาวะจกัรวาลท่ีส่งผลกระทบท าให้เกิดข้ึน  แล้วมนุษยท่ี์อยู่บนจกัรวาล
ท าไมจะไม่ไดรั้บผลกระทบเหล่านั้น ตามแนวคิดน้ี มาวิเคราะห์ชะตาชีวิตองคนวา่ คนท่ีเกิดราศีนั้น 
ราศีน้ีจะเกิดผลกระทบเป็นอย่างไร โหราศาสตร์ จึงเก่ียวกบัการศึกษาตวับุคคล น าดวงดาวและปี
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นักษตัร มาคาดเดาเหตุการณ์เร่ืองของชีวิตคน ส่วนศาสตร์ฮวงจุย้ ใช้ดวงดาวในการจดัวางท าเล   
และเม่ือน า 2 ศาสตร์น้ี (ท าเล+โหราศาสตร์) ซ่ึงอยูภ่ายใตแ้นวคิดเดียวกนั มาประยุกต์ใชร่้วมกนัใน
การปรับปรุงท าเลและภูมิทศัน์ ผนวกเขา้กบัใชใ้นการค านวณปรับชีวติของคนๆหน่ึง เป็นศาสตร์ท่ี
เรียกวา่ “โหราศาสตร์พิชยัสงคราม” โดยหลกัพิชยัสงคราม คือ ศาสตร์ฮวงจุย้ และหลกัโหราศาสตร์ 
ก็คือ วชิาโหราศาสตร์นัน่เอง (ษณอนงค ์วนัเกิด, 2542)   

ในปัจจุบันได้มีการน าศาสตร์ฮวงจุ้ย ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวติของมนุษย ์ไดแ้ก่ หลกัการดา้นสถาปัตยกรรม (Architecture) รวมไปถึง
หลักการตลาด (Marketing) ในเชิงบริหารกลยุทธ์ ซ่ึงมีการน าศาสตร์ฮวงจุ้ยไปประยุกต์ในการ
ออกแบบตราสัญลกัษณ์ เคร่ืองหมายการคา้ เพื่อส่งเสริมภาพลกัษณ์และความเป็นมงคลท่ีดีให้กบั
ธุรกิจ (ลิป, 2538) โดยศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีพบในปัจจุบนั แบ่งตามลกัษณะการศึกษาและการประยุกตใ์ช ้
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ก็คือ 1) กลุ่มศาสตร์ฮวงจุย้ลกัษณะดั้งเดิม อาทิ ฮวงจุย้ระบบดาวเหิน (Flying 
Star) และฮวงจุย้ศาสตร์ภูมิพยากรณ์เชิงปรัชญา กลุ่มท่ีเน้นหลกัความสมดุลธรรมชาติ ซ่ึงซินแส 
ฮวงจุย้ชั้นน าส่วนใหญ่ของฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย เช่น Joey Yap, Lilian Too, 
อาจารยว์ิศิษฐ์ เตชะเกษม, อาจารยเ์กรียงไกร บุญธกานนท์ เป็นตน้ และ 2) กลุ่มศาสตร์ฮวงจุย้เชิง
วิทยาศาสตร์ เช่น อาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม และอาจารย์ตะวนั เลขะพัฒน์  โดยทั้ ง 2 กลุ่ม มี
รากฐานจากศาสตร์ฮวงจุย้กลุ่มเดียวกนั และแตกแขนงไปตามศาสตร์ท่ีไดรั้บถ่ายทอด 

ศาสตร์ฮวงจุย้ ถือเป็นหน่ึงในศาสตร์จีนโบราณตั้งแต่สมยัยุคชุนชิว ก่อนพุทธกาล
ประมาณ 3,000 ปี ตามบนัทึกในประวติัศาสตร์กล่าวถึงเจียงไท่กง เป็นผูเ้ร่ิมสร้างหลกัวิชา หยิน - 
หยาง (ของจกัรพรรดิฝูซี) ท่ีวา่ดว้ยการก่อก าเนิดของสรรพส่ิงในโลกนั้น มีการประสมประสานกนั
ระหวา่ง 2 ส่ิง ท่ีตรงกนัขา้มแต่คู่กนัเสมอ (ษณอนงค ์ค าแสนหว,ี 2558) อธิบายถึง ฮวงจุย้ เป็นศาสตร์
เก่ียวกบัการผสานพลงัลมและน ้ า ซ่ึงเป็นพลงัธรรมชาติท่ีมีการไหลเวยีนและแปรเปล่ียนรูปพลงังาน
ได้ โดยเป็นการบริหารพลงัธรรมชาติเพื่อให้เกิดสมดุล ก่อให้เกิดพลงัแห่งชีวิต ท่ีเรียกว่าช่ี (Chi)  
เม่ือลมและน ้ ามีการเคล่ือนไหว จากแรงดึงดูดและแรงโน้มถ่วงของโลก เกิดประจุพลังงานทั้ ง
ขั้ วบวกและขั้ วลบ ซ่ึงซินแสกลุ่มฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ (มาศ เคหาสน์ธรรม , 2556; ตะวัน 
เลขะพฒัน์, 2553) อธิบายว่า พลงังานเหล่าน้ีจะแผอ่อกไปโดยรอบคลา้ยคล่ืนพลงัแม่เหล็ก และใน
จกัรวาลก็มีพลังเช่นน้ีอยู่ทุกท่ี แม้แต่ร่างกายมนุษย์อันประกอบด้วยธาตุต่างๆ หรือในเลือดท่ี
ประกอบดว้ยธาตุเหล็กก็จะมีประจุไฟฟ้าไหลเวียนอยู่ภายใน รวมถึงวตัถุทุกชนิดท่ีอยู่รอบๆตวัเรา 
ลว้นแต่มีโปรตอนและอิเล็กตรอนซ่ึงมีพลงังานขั้วบวกและขั้วลบหลบซ่อนแฝงอยู ่ท  าใหมี้การปล่อย
พลงังานออกมากระทบรอบตวัเราอยูต่ลอดเวลา โดยพลงังานท่ีดึงดูดกนัก็จะไดรั้บพลงัช่ีท่ีดี ส่งเสริม
ความเป็นมงคล แต่หากคู่พลงังานไม่สอดคลอ้งกนั พลงัช่ีก็จะถูกผลกัออกหรือถูกรบกวนก่อให้เกิด
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ปัญหาหรือผลร้าย ในหลกัแทจ้ริงของฮวงจุย้ จึงเป็นศาสตร์ท่ีตั้งอยูบ่นฐานของธรรมชาติและอธิบาย
เหตุผลบนความเป็นจริงไดใ้นทางปรัชญา วทิยาศาสตร์ และศิลปะของการด าเนินชีวิตท่ียึดถือปฏิบติั
สืบต่อกนัมา (มาศ เคหาสน์ธรรม, 2556; ษณอนงค ์ค าแสนหว,ี 2558; ตะวนั เลขะพฒัน์, 2558) 

ทองเจือ เขียดทอง (2542)  กล่าวถึง ความเช่ือฮวงจุย้ เป็นทกัษะแห่งศิลปะและการ
ออกแบบ นอกจากจะใชใ้นการออกแบบสร้างอาคาร บา้นเรือน  การตกแต่งภายใน ศาสตร์ฮวงจุย้ยงั
ไดถู้กน ามาประยกุตใ์ชร่้วมกบัการออกแบบสัญลกัษณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ศาสตร์ฮวงจุย้ ได้แบ่ง “พลงัหยิน คือ ความมืด” และ “พลงัหยาง คือ ความสว่าง”  
โดยในค าภีร์อ้ีจิง (คมัภีร์แห่งการเปล่ียนแปลง) ไดก้ล่าวถึง จกัรวาล ธรรมชาติ สรรพส่ิงลว้นมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  หยินและหยาง เป็นตน้เหตุแห่งสรรพส่ิง (ส านักแชลั้ งดอทคอม, 2557, 14 
ธนัวาคม) ซ่ึงหยนิและหยาง ตอ้งประกอบดว้ย 2 ส่ิงท่ีตรงขา้มแต่คู่กนัเสมอ ผสมผสานกนั พึ่งพากนั
และกนัและกลมกลืนกนัเป็นหน่ึงเดียว เป็นวฏัจกัร เช่น หยิน แทน ผูห้ญิง  ความอ่อนหวาน  สีขาว 
ส่วนหยาง แทน ผูช้าย ความเขม้แข็ง สีด า อาจกล่าวไดว้า่ หยินหยางคือหลกัของความสมดุลในการ
ออกแบบ นอกจากน้ี ทองเจือ เขียดทอง (2542, น.212) กล่าวถึงความสมดุลของธาตุในธรรมชาติ 
หรือเบญจธาตุ (ดิน ทอง น ้ า ไม้ ไฟ) ซ่ึงธาตุแต่ละประเภทจะมีความเป็นมงคลและความเป็น
ปฏิปักษ์กัน และมีการน าธาตุท่ีเข้ากันได้มาใช้ในการออกแบบทางทัศนศิลป์ อาศยัหลักความ
กลมกลืนมาเทียบเคียงกับหลักสัดส่วนความสมดุล 20% ต่อ 80% ให้กับงานออกแบบ เช่น
สัญลกัษณ์หยนิหยาง ในภาพท่ี 2.4  
 

 
 
ภาพที ่2.4  สัญลกัษณ์หยนิหยาง  
แหล่งทีม่า: Dreyfuss, 1972, อา้งถึงใน ทองเจือ เขียดทอง, 2542: 212. 
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1) หลกัการชยัภูมิฮวงจุย้ 
หยิน (มืด) และหยาง (สว่าง) ในคมัภีร์อ้ีจิง (ศาสตร์แห่งการเปล่ียนแปลง) 

ได้ใช้เส้นเต็ม  (—) แทนหยาง และเส้นประตรงกลาง (–  –) เป็นหยิน เสมือนรหัสแทนค่าเลข
พลงังานของหยิน และหยาง ในการค านวณกระแสพลงัช่ี ปา – กวา้ (ละเอียด ศิลาน้อย, 2530) โดย
ต่อมาโจวอ๋อง (King Wen of  Zhou) ไดตี้ความรหสัรูปเส้น ปา – กวา้ ของจกัรพรรดิฝูซี   และแปล
ความหมายความสัมพนัธ์ระหว่างจกัรวาลกบัตวับุคคล และพบว่าทุกๆท่ีต่างก็มีลักษณะเหมือน
อาณาจกัรหรือจกัรวาลแบบยอ่ส่วน (มาศ  เคหาสน์ธรรม, 2556)   

จากการสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์บนทอ้งฟ้า  ท่ีจบักลุ่มทิศทางและรูปแบบการ
เรียงตวัของกลุ่มดาว ชาวจีนโบราณ จึงไดมี้การอา้งอิงช่ือของกลุ่มดาวมาเป็นช่ือของแต่ละทิศทาง 
โดยแบ่งกลุ่มดาวฤกษ์ทั้ ง 28 ดวง ออกเป็น 4 ส่วน คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวนัออก และทิศ
ตะวนัตก และเรียกช่ือเทียบเขา้กบัลกัษณะของสัตวม์งคลทั้ง 4 ในต านานความเช่ือของจีน ไดแ้ก่ 
มงักรเขียว เสือขาว หงส์แดง และเต่าด า แต่ละทิศครองดาว 7 ดวง (พลูหลวง, 2534; มาศ  เคหาสน์
ธรรม, 2556; ละเอียด ศิลาน้อย, 2530; วิศิษฐ์  เตชะเกษม, 2558) โดยก าหนดต าแหน่งตามอุดมคติ
ศาสตร์ฮวงจุย้ ดงัภาพท่ี 2.5  

 

 
 

ภาพที ่2.5  ชยัภูมิตามหลกัศาสตร์ฮวงจุย้  
แหล่งทีม่า: Thaiza, 2555. 
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มงักรเขียว ประจ าทิศตะวนัออก คือ ต าแหน่งธาตุไม ้สีเขียว หมายถึง บารมี 
เสือขาว ประจ าทิศตะวนัตก คือ ต าแหน่งธาตุทอง สีขาว หมายถึง อ านาจ 
หงส์แดง ประจ าทิศใต ้คือ ต าแหน่งธาตุไฟ สีแดง หมายถึงโชคลาภ ซ่ึงหงส์

แดงในท่ีน้ี บางศาสตร์ฮวงจุย้ เขียนดว้ยตวัหนงัสือจีนวา่ จูเชว ่กระจ่ิบสีชาด หรือกระจ่ิบแดง แต่คน
ส่วนใหญ่เขา้ใจวา่เป็นหงส์แดง 

เต่าด า ประจ าทิศเหนือ คือ ต าแหน่งธาตุน ้ า สีด า หมายถึง ความมัง่คัง่ ซ่ึง
ภาษาจีน เขียนวา่ เซวียนอู่ เป็นสัตวท่ี์เกิดจากเต่าผสมกบังู แต่คนส่วนใหญ่จะจ าและเขา้ใจวา่เป็นเต่า
ด า 

หลกัการอ่านทิศชยัภูมิตามศาสตร์ฮวงจุย้ ตามต าแหน่งทั้ง 4 ทิศ ให้เน้นการ
ยึดหลกัทิศประตูบา้นหรือหน้าบา้น เป็นต าแหน่งของหงส์แดง เพราะธาตุไฟ ความหมายคือ แสง
สว่าง  แสดงถึงความเจริญกา้วหน้า ความรุ่งโรจน์   เป็นตวัท่ีก่อให้เกิดความเจริญของทุกสรรพส่ิง
ซ่ึงการอ่านชยัภูมิฮวงจุย้ทั้งต าแหน่งสถานท่ีและการประยุกตใ์นการออกแบบท่ีถูกตอ้ง อาจารยษ์ณ
องค์ ค  าแสนหวี (2558) อธิบายว่า เราจะยึดหลกัต าแหน่ง ทิศเหนือ ทิศใต ้ ทิศตะวนัออก และทิศ
ตะวนัตก ตามต าราศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีเขียนไวอ้ยา่งเดียวไม่ได ้ เน่ืองจากภูมิประเทศของจีน ดา้นเหนือ
อากาศหนาว และด้านใตอ้ากาศอุ่น เคา้จึงก าหนดให้ทิศหงส์แดงจึงอยู่ตรงต าแหน่งทิศใต ้ดงันั้น 
การอ่านชยัภูมิและประยุกต์ใช้ตามศาสตร์ฮวงจุย้ ให้ยึดตามหลกัธรรมชาติความเป็นจริง ประยุกต์
ปรับตามสถานการณ์ของสถานท่ีจริง โดยดูจากต าแหน่งของหนา้บา้นเป็นหลกั 

2) แนวคิดการประยกุตศ์าสตร์ฮวงจุย้ดว้ยเบญจธาตุ 
ส่ิงท่ีเป็นแก่นของทฤษฎีฮวงจุย้ คือ หลกัการเบญจธาตุ โดยทุกส่ิงทุกอย่าง

สามารถแยกออกเป็นธาตุธรรมชาติตามพลงังานฮวงจุย้ ไดเ้ป็น 5 ธาตุ เรียกว่า “เบญจธาตุ” ไดแ้ก่ 
ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน ้า ธาตุไม ้และธาตุไฟ ซ่ึง ลิป (2538) อธิบายวา่ ความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ อยู่
บนพื้นฐานของทฤษฎีดุลยภาพ ก็คือ หยินกบัหยาง และความสมดุลของธาตุทั้ง 5 โดยแต่ละธาตุท า
ให้เกิดเป็นวฏัจกัรธาตุ ตามหลกัเจียโหงวเฮง้ (ตะวนั เลขะพฒัน์, 2558) เม่ือน าธาตุทั้ง 5 ของหลกั
เบญจธาตุ มาแสดงในรูปแบบแผนภูมิการผสมธาตุ ก่อให้เกิดพลงัช่ีด้านบวก ส่งเสริมความเป็น
มงคลให้กบัธุรกิจตามหลกัศาสตร์ฮวงจุย้ ท่ีน ามาใช้ควบคู่กนัในการสร้างงานดา้นออกแบบ และ
การดูรูปลักษณ์เพื่อจดัวางชัยภูมิ โดยใช้สัญลักษณ์แทนธาตุต่างๆ ได้จากการแทนรูปทรงตาม
ลกัษณะพลงังานของธาตุนั้น แสดงเป็นแผนภูมิให้เห็นถึงธาตุท่ี เขา้กนัได ้คือ ธาตุท่ีเช่ือมต่อกนัดว้ย
ลูกศร ส่วนธาตุท่ีบัน่ทอนเป็นปฏิปักษก์นั จะเช่ือมต่อดว้ยเส้นประ ดงัภาพท่ี 2.6   
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ภาพที ่2.6  แผนภูมิแสดงวฏัจกัรของธาตุ 
แหล่งทีม่า: ทองเจือ เขียดทอง, 2542: 213. 
 

โดย ลิป (2538) ยกตวัอย่างการผสมธาตุให้มีความกลมกลืนตามหลกัฮวงจุย้  ใน
หนังสือ “ไขปริศนาเคร่ืองหมายการคา้ตามหลกัฮวงจุย้” ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
สัญลกัษณ์ท่ีสวยงามและเป็นมงคลใหแ้ก่บริษทัองคก์รต่างๆ ตามภาพท่ี 2.7 

 
 
ภาพที ่2.7  การผสมธาตุท่ีเป็นมงคล 
แหล่งทีม่า: ลิป, 2538, น.36. 
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จากการผสมธาตุทั้ง 5 ตามความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้แลว้ ส่ิงท่ีมาควบคู่กนัในการสร้าง
งานออกแบบ คือการใช้สี ซ่ึงตอ้งเลือกให้เหมาะสมเพื่อส่งเสริมความเป็นมงคลให้กบัธุรกิจ สี จึง
เป็นส่ิงหน่ึงท่ีมีอิทธิพลในศาสตร์ฮวงจุย้ โดยหลกัการพื้นฐานการใชสี้นั้นมาจากต าร  “เจ่ียโหงวเฮง้” 
หรือ ห้าธาตุแท ้ซ่ึงถือเป็นหลกัการส าคญัของ “อภิมหาปรัชญาจีน” หรือ China  Metaphysics ท่ีว่า
ดว้ยการแบ่งสรรพส่ิงบนโลกออกเป็นห้าธาตุ ไดแ้ก่ ธาตุน ้ า ธาตุไม ้ธาตุไฟ ธาตุดิน  และธาตุทอง 
(สอดคลอ้งกบัหลกัเบญจธาตุท่ีไดก้ล่าวมาแลว้เก่ียวกบัการผสมธาตุขา้งตน้) โดยไม่วา่จะเป็นฤดูกาล 
เวลา รูปทรง ทิศทาง รวมไปถึงสีสัน  ทุกส่ิงเหล่าน้ีลว้นมีการเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนัเป็นพลวตั เป็น 
“วฏัจกัรธาตุ” (ดงัภาพท่ี 2.8) โดยอาจารยด์า้นฮวงจุย้ ช่ือ ตะวนั เลขะพฒัน์ อธิบายถึงความสัมพนัธ์
ของวฏัจกัรธาตุในฮวงจุย้วา่  
 

...ธาตุน ้ าส่งเสริมธาตุไม ้เช่น การท าให้ไมเ้ติบโตตอ้งใชน้ ้ า ธาตุไมส่้งเสริมไฟเพราะ
ไมเ้ป็นเช้ือเพลิง ธาตุไฟส่งเสริมดินเพราะเม่ือเผาไฟทุกส่ิงกลายเป็นเถา้ธุลีลงสู่ดิน ธาตุดิน
ส่งเสริมทอง เพราะเม่ือดินเกิดการสะสมเป็นเวลายาวนานจะเกิดเป็นโลหะแร่ธาตุข้ึนมาและ
ท้ายสุดธาตุทองก็จะเวียนกลับมาสู่น ้ า เช่นเดียวกับของแข็งเม่ือโดนความร้อนละลาย
กลายเป็นของเหลว... (ตะวนั เลขะพฒัน์, 2557) 

 

 
 

ภาพที ่2.8  “วฏัจกัรธาตุ” ตามหลกัเจ่ียโหงวเฮง้ 
แหล่งทีม่า: ตะวนั เลขะพฒัน์, 2558. 
 

สามารถแบ่งสีตามศาสตร์ฮวงจุย้ออกเป็น 5 ธาตุ ในการน าไปประยกุตใ์ชก้บัการ
ออกแบบให้เหมาะกบัองคก์รธุรกิจ (ตะวนั เลขะพฒัน์, 2558) ไดด้งัน้ี 
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1) ธาตุน ้ า ไดแ้ก่ สีฟ้า สีน ้ าเงิน สีเทา สีด า และสีใสๆ หมายถึง การล่ืนไหล 
การปรับตัวไปตามสภาพแวดล้อม เหมาะกับการส่งเสริมการค้าขาย การขนส่งเดินทาง การ
ติดต่อส่ือสารหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับตวั อาศยัการพลิกแพลง ใชค้วามคิดลึกซ้ึง ธุรกิจท่ีมี
ความซบัซอ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัน ้าโดยตรง ซ่ึงปีนกัษตัรท่ีเป็นพลงัของน ้า คือ กุนและชวด 

2) ธาตุไม ้ไดแ้ก่ สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ สีน ้ าตาลอ่อน พวกมีลายไมห้รือลาย
ท่ีเป็นธรรมชาติ หมายถึง การงอกเงย ความสวยงาม เหมาะกบัการส่งเสริมดา้นการศึกษาวิชาการ 
ดา้นการโฆษณา งานศิลปะ การออกแบบตกแต่ง เช่น โรงเรียน ร้านขายยา ร้านหนงัสือ หรือธุรกิจ
ดา้นส่ิงพิมพ ์ซ่ึงปีนกัษตัรท่ีเป็นพลงัของไม ้คือ ขาลและเถาะ 

3) ธาตุไฟ ไดแ้ก่ สีแดง สีม่วง ชมพู หรือการให้แสงเขา้มาเยอะๆ ไม่วา่จะ
เป็นแสงธรรมชาติหรือแสงจากหลอดไฟ หมายถึง ความโดดเด่น ความร้อนแรง และความกระจ่าง 
รวมถึงส่งเสริมในเร่ืองความสวยงาม ความยินดี มีความโดดเด่นในวงสังคม เหมาะกบัธุรกิจด้าน
ความงามและอาชีพท่ีต้องใช้ความกระจ่างต่างๆ เช่น การออกแบบตกแต่ง สถาปนิก วิศวกร 
ทนายความ แพทย ์ซ่ึงปีนกัษตัรท่ีเป็นพลงัของไฟ คือ มะเส็งและมะเมีย   

4) ธาตุดิน ไดแ้ก่ สีเหลือง สีส้ม สีครีม สีน ้ าตาล หรือจ าพวกหิน ดินเซรา
มิกส์ หมายถึง การสะสมทรัพยสิ์นให้พอกพูนเหมือนภูเขา ธาตุดินจึงส่งเสริมดา้นรวบรวมจ านวน
ผูค้นและส่ิงของ เช่น อสังหาริมทรัพย ์ท่ีดิน บา้นจดัสรร ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ี หา้งสรรพสินคา้ ธนาคาร 
หรือประกนัฯ มีความโดดเด่นในวงสังคมเหมาะกบัธุรกิจดา้นความงามและอาชีพท่ีตอ้งใช้ความ
กระจ่างต่างๆ ซ่ึงปีนกัษตัรท่ีเป็นพลงัของไฟดิน คือ ฉลู มะโรง มะแม และจอ 

5) ธาตุทอง ได้แก่ สีขาว สีเงิน สีทอง หรือโลหะมันวาวต่างๆ หมายถึง 
ความรวดเร็วและเฉียบคม มีความทันสมัย จึงส่งเสริมทางด้านเก่ียวกับเทคโนโลยี เช่น การ
โทรคมนาคมส่ือสาร คอมพิวเตอร์ เคร่ืองบินและยานยนต ์ซ่ึงปีนกัษตัรท่ีเป็นพลงัของ คือ วอกและ
ระกา 

ทั้งน้ี ทองเจือ เขียดทอง (2542) ได้สรุปความสัมพนัธ์ของธาตุและองค์ประกอบท่ี
เป็นมงคลในศาสตร์ฮวงจุย้ ซ่ึงประยุกตม์าจาก อ านวย ปฏิพทัธ์ (2538) และนวรัตน์ เลขะกุล (2522)  
ส าหรับเป็นขอ้มูลใหน้กัออกแบบไดใ้ชศึ้กษา  ดงัแสดงในตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4  ฮวงจุย้ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นมงคล 
 

องค์ประกอบ 
ทอง 

Metal 
ไม้ 

Wood 
น า้ 

Water 
ไฟ 

Fire 
ดิน 

Earth 

รูปร่าง      

สี ขาว เขียว ด า แดง เหลือง 

ตวัเลข 9 8 6 7 5 

ตวัอกัษร 
C  Q 
R  S 

X 
G  K 

B  F 
H  M 

P 

D  J 
I  N 
T  Z 

A  E  O 
I  U  V 
W  Y 

ทิศ ตะวนัตก ตะวนัออก เหนือ ใต ้ กลาง 

สัตว ์ สุนขั แพะ หมู เป็ด/ไก่ ววั 

องคก์ร 

หน่วยงานทาง
ราชการ/
ส านกังาน
ยติุธรรม 

ธุรกิจ
การเกษตร 
บริษทั

ออกแบบ/
โฆษณา  

สตูดิโอศิลปะ 

ธุรกิจเก่ียวกบั
แรงงาน/  

บริษทัจดัหา
แม่บา้น 

บริษทัจดัหา
คนงาน 

ร้านอาหาร 

ธนาคาร 
การเงิน 

หลกัทรัพย ์

กระทรวง มหาดไทย เกษตร ยติุธรรม กลาโหม แรงงาน 
เวลาเกิด 11.00-15.00 น. 23.00-03.00 น. 15.00-23.00 น. 03.00-07.00 น. 07.00-11.00 น. 

 
ศาสตร์ฮวงจุย้ เป็นความเช่ือหน่ึงท่ีได้รับการสืบทอดมาจากคนเช้ือสายจีนและได้

ขยายวงกวา้งมาสู่คนไทย ซ่ึงเป็นศาสตร์แห่งท าเลท่ีตั้งในการเลือกหรือจดัวางท่ีอยูอ่าศยั โดยอาศยั
หลกัการความกลมกลืนกบัธรรมชาติช่วยสร้างหรือปรับสมดุลให้กบัพลงัชีวิต หรือเรียกไดว้า่ เป็น 
หลกัปรัชญาแห่งการออกแบบเพื่อชีวติให้มีสุขนัน่เอง ทั้งยงัไดรั้บความนิยมน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
สร้างตราสัญลักษณ์ให้กับองค์กรต่างๆ มากมายโดยเฉพาะธุรกิจทางการเงิน เพื่อส่ือสัญญะ
ความหมายอนัเป็นมงคลใหก้บัองคก์ร อยา่งเช่น ธุรกิจธนาคาร เป็นตน้  
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แนวคิด “อตัลกัษณ์องคก์รและวฒันธรรมความเช่ือ” ทั้ง 3 ส่วนน้ี เป็นแนวคิดพื้นฐานส าคญั
ในการวิจยัน้ี โดยน ามาใช้อธิบายถึงความเช่ือของเจา้ของกิจการ (ธนาคารกสิกรไทย) ท่ีมีอิทธิพล
ต่ออตัลกัษณ์และวฒันธรรมขององคก์รแทรกซึมอยูใ่นรูปแบบการส่ือสารขององคก์รอยา่งไร ทั้งใน
ส่วนของการถ่ายทอดความเช่ือน้ีให้กบับุคลากรดา้นส่ือสารองคก์ร รวมถึงช่วยอธิบายวิธีการส่ือสาร
ภายในองคก์ร (ตามวตัถุประสงคข์อ้ 1) อนัน าไปสู่วิธีการจดัการองคค์วามรู้เพื่อใชส่ื้อสารองคก์ร ใน
มุมของขอ้จ ากดัในการสร้างสรรค์ของฝ่ายออกแบบส่ือสารองค์กร โดยเฉพาะกระบวนการสร้างส่ือ 
(ตวัสาร) ท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารให้กบัองคก์รในเชิงธุรกิจ (ตามวตัถุประสงคข์อ้ 2) อนัเป็นมูลเหตุ
ส าคญัที่ท  าเกิดประเด็นการวิจยัถึง “การจดัการชุดองคค์วามรู้ เพื ่อการส่ือสารองคก์รในบริบท
ศาสตร์ฮวงจุย้ของธนาคารกสิกรไทย” 
 

2.2.4 การจัดการชุดองค์ความรู้เฉพาะในการสร้างสรรค์ 
การจดัการชุดองค์ความรู้เฉพาะ เป็นแนวคิดส าคญัท่ีใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการคิด

สร้างสรรคใ์นการออกแบบสาร (ภาพ) ในการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย จึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่ 
องค์ความรู้ต่างๆ กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคลท่ีใช้ในการผลิตส่ือใหม่ (เว็บไซต์) มี
วธีิการน าองคค์วามรู้เฉพาะและความคิดสร้างสรรคเ์ช่ือมโยงในการผลิตส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ เพื่อการ
ส่ือสารของธนาคารกสิกรไทยไดอ้ยา่งไร 

2.2.4.1 ชุดองคค์วามรู้เฉพาะ (Domain Specific Knowledge) 
Domain Specific Knowledge (Kilgour, 2006) หมายถึง ขอบข่ายความรู้หรือองค์

ความรู้ท่ีช่วยใหบุ้คคลสามารถแกไ้ขหรือตดัสอนใจไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน ประกอบดว้ย กลุ่มความรู้
ท่ีติดตวัมาตั้งแต่ก าเนิดจนถึงปัจจุบนั (Tacit Knowledge) และกลุ่มความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอด เรียนรู้ 
ศึกษา บ่มเพาะ (Explicit Knowledge) จากรุ่นสู่ รุ่น  ตามกาลเวลาในบริบทของพื้นฐานความรู้
วฒันธรรม ครอบครัว การศึกษา และกลุ่มสังคมรอบๆ ตวั มีส่วนในการหลอมรวมเป็นองคค์วามรู้
เฉพาะของแต่ละบุคคล ซ่ึงองค์ความรู้เฉพาะทั้ง 2 น้ี ถือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัอย่างมากใน
กระบวนการใชค้วามคิดสร้างสรรคข์องบุคคล  โดยน าองคค์วามรู้เฉพาะต่างๆ ท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้ง
กนั มารวมไวด้ว้ยกนัเป็นชุดองคค์วามรู้เฉพาะ ท่ีจะเป็นองคป์ระกอบในการสร้างสรรคผ์ลิตส่ิงต่างๆ
ของกลุ่มบุคคล 

2.2.4.2 กระบวนการความคิดสร้างสรรค ์
Csikszentmihalyi (1999) นกัวชิาการซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัระบบความคิดสร้างสรรคข์อง

บุคคล อธิบายวา่ กระบวนการทางความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตงานสร้างสรรคห์น่ึงๆ จะเกิดข้ึน
ไดต้อ้งประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลกั ต่อไปน้ี 
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1) Domain คือ ขอบข่ายองค์ความรู้ เคร่ืองมือ คุณค่า และวิถีปฏิบัติท่ี
เช่ือมโยงในระบบวฒันธรรมนั้น 

2) Person คือ  บุคคล  ห รือผู ้ป ฏิบั ติ งานส ร้างสรรค์  ซ่ึ งมีพรสวรรค ์
ความสามารถเฉพาะตวั และทกัษะประสบการณ์แตกต่างไปตามแต่ละบุคคล  

3) Field คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ ความรู้ในสายงาน
เฉพาะดา้น ซ่ึงท าหนา้ท่ีก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มสายงานนั้นๆ รวมถึงมีอ านาจในการประเมิน
หรือตดัสินใจเลือกรับความคิดสร้างสรรคใ์ห้เหมาะสมกบักลุ่มสายงานหรือองคก์ร 

 

 
 
ภาพที ่2.9  แบบจ าลองระบบของความคิดสร้างสรรค ์(The System Model of Creativity) 
แหล่งทีม่า: Csikzentmihalyi, 1999. 
 

จากแบบจ าลองระบบของความคิดส ร้างสร้างสรรค์ “The System Model of 
Creativity” ของ Csikzentmihalyi (1999) แสดงถึงขั้นตอนกระบวนการของความคิดสร้างสรรคใ์น
งานสร้างสรรค ์โดย Domain จะประกอบดว้ยชุดองคค์วามรู้เฉพาะ ท่ีกลุ่มผูผ้ลิตงานสร้างสรรคส์าย
งานนั้นจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ ได้แก่ หลกัการ แนวคิดเฉพาะสายงาน ส่งผ่านองค์ความรู้เฉพาะให้กบั 
Person ฝึกฝนปฏิบติั จนเกิดการสร้างสรรค์เป็นผลงานข้ึน จากนั้น Field ซ่ึงมีหน้าท่ีและอ านาจใน



48 

การตดัสินใจของสายงาน (Gatekeeper) จะประเมินและเลือกรับความคิดสร้างสรรคท่ี์เหมาะสมกบั
สภาพกลุ่มสายงานหรือองค์กร และในขณะเดียวกนั Field ก็ยงัมีบทบาทในการเลือกและสร้างองค์
ความรู้เฉพาะในการสร้างสรรคใ์หแ้ก่ Person ดว้ยเช่นกนั 

วิจารณ์ พานิช (2551) กล่าวถึง การจดัการความรู้ (Knowledge Management) คือ 
การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล เอกสาร หรือการ
ปฏิบติังาน น ามาพฒันาเพื่อให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตวัเองให้
เป็นผู ้รู้  การจัดการความรู้ จึงเป็นกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
(Dynamic) อาศยัการเปล่ียนแปลงลกัษณะความรู้ โดยมี “บุคคล” เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีสุด  ซ่ึง
เป็นผูก้  าเนิดความรู้ และน าความรู้หรือแนวปฏิบติัท่ีดีไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
จดัการองค์กร (วิจารณ์ พานิช, 2551; Nonaka, 2007) โดยแบ่งประเภทความรู้ออกเป็น 2 ประเภท 
คือ 

1) Tacit Knowledge หมายถึง ความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตวัคน เป็นความรู้ท่ีได้
จากประสบการณ์ พรสรรค ์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ เช่น 
ทกัษะฝีมือในการท างาน แนวคิดการวเิคราะห์ (ความเช่ือ ค่านิยม) 

2) Explicit Knowledge หมายถึง ความรู้ท่ีชัดแจ้ง เป็นความรู้ท่ีสามารถ
รวบรวมถ่ายทอดไดโ้ดยผา่นวิธีต่างๆ อยูใ่นรูปของตวัหนงัสือหรือรหสัอยา่งอ่ืนท่ีสามารถเขา้ใจได ้
เช่น ทฤษฎี แนวปฏิบติั หรือคู่มือ 

ดังนั้ น การจดัการชุดองค์ความรู้เฉพาะ จึงมีความส าคญัอย่างมากในการอธิบาย
กระบวนการความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบสาร (ภาพ) และผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารขององคก์ร  
การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลสามารถเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรคไ์ด ้จะตอ้งอาศยัวธีิการเช่ือมโยง
องคค์วามรู้เฉพาะ จากความรู้ (ภายในบุคคล) ผนวกกบัองค์ความรู้เฉพาะท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจาก
ภายนอก (การส่ือสารภายในองค์กร) ท าให้เกิดกระบวนการสร้างชุดองค์ความรู้เฉพาะในการ
สร้างสรรคส่ื์อใหม่ขององคก์ร (ตามวตัถุประสงคข์อ้ 2) 

ทั้งน้ี สามารถอธิบายความสัมพนัธ์การจดัการชุดองค์ความรู้เฉพาะ ในการส่ือสารผา่น
การออกแบบส่ือของธนาคารกสิกรไทย ระหว่างแนวคิด 1) วิธีการถ่ายทอดหรือปลูกฝังความเช่ือ 
(ศาสตร์ฮวงจุ้ย) ให้กับบุคลากรด้านส่ือสารองค์กร  และ  2) การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยใน
กระบวนการออกแบบสาร(ภาพ) ในส่ือและการส่ือสารเชิงสัญญะ กบั 3) กระบวนการจดัการชุดองค์
ความรู้เฉพาะ ในการสร้างสรรค์ส่ือขององค์กร ได้ดงัภาพท่ี 2.10 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์
ระหวา่ง 1) วตัถุประสงคก์ารวจิยั และ 2) แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ไดด้งัตารางท่ี 2.5 
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ภาพที ่2.10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดต่างๆ ท่ีใชใ้นการวจิยั 
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ตารางที ่2.5  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงคก์ารวิจยักบัแนวคิดต่างๆ 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  ทฤษฎีและแนวคิด ค าอธิบาย 

1. เพ่ือใหท้ราบถึงวธีิการถ่ายทอด
ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของ
ผูบ้ริหาร ใหก้บับุคลากรดา้นส่ือสาร
องคก์รและฝ่ายผลิตส่ือ ในการ
ออกแบบ “สาร (ภาพ)ในส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต)์” ของธนาคารกสิกรไทย 

 1.1 การส่ือสารองคก์ร 
 1.2 ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ 
 1.3 วฒันธรรมองคก์ร 
  
 

 

1) ศึกษาวธีิการถ่ายทอดและสร้าง
ความเขา้ใจในความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้
ของผูบ้ริหารใหก้บับุคลากรดา้น
ส่ือสารองคก์รและฝ่ายผลิตส่ือ  

 

2. เพื่อศึกษาการจดัการชุดความเช่ือ
ในศาสตร์ฮวงจุย้ และการส่ือสาร
เชิงสญัญะในการสร้างสรรค ์      
“สาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์” 
ของธนาคารกสิกรไทย 

 2.1  หลกัการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 2.2  อตัลกัษณ์องคก์ร 
 2.3  วฒันธรรมองคก์ร 
 2.4  สญัวทิยา 
 2.5  ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ 
  

1) ศึกษาและวเิคราะห์อิทธิพล     
ชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ของ
ผูบ้ริหาร ท่ีมีต่อแนวคิดและวธีิการ
ประยกุตศ์าสตร์ฮวงจุย้ในการ
ออกแบบสาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต)์ ของบุคลากรฝ่ายส่ือสาร
องคก์รและฝ่ายผลิตส่ือของธนาคาร
กสิกรไทย 

3. เพื่อใหท้ราบถึงพลวตัของการ
จดัการองคค์วามรู้ชุดความเช่ือใน
ศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารกบั       
ชุดความรู้ในเชิงวทิยาศาสตร์  ในการ
สร้างสรรคส่ื์อใหม่ (เวบ็ไซต)์  ของ
ธนาคารกสิกรไทย ของฝ่ายส่ือสาร
องคก์ร 

 3.1  การส่ือสารองคก์ร 
 3.2  หลกัการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 3.3  อตัลกัษณ์องคก์ร 
 3.4  วฒันธรรมองคก์ร 
 3.5  สญัวทิยา 
 3.6  ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ 
 3.7 การจดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะ
ในการสร้างสรรค ์

1) ศึกษาระบบกระบวนการคิด
สร้างสรรคข์องฝ่ายส่ือสารองคก์ร    
ท่ีเก่ียวโยงระหวา่งการถ่ายทอดชุด
ความเช่ือของผูบ้ริหาร(ศาสตร์ฮวงจุย้) 
กบัชุดความรู้ในเชิงวทิยาศาสตร์ของ
กระบวนการออกแบบสาร (ภาพ)  
ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์  และวธีิการ
จดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะในการ
ผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย 
2) วเิคราะห์รูปแบบของการจดัการ 
ชุดองคค์วามรู้เฉพาะท่ีเกิดข้ึน 

 
 



บทที ่3 
 

วธีิการวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง “ศาสตร์ฮวงจุย้กบัการจดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะเพื่อการส่ือสารในส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อท าการศึกษาวิธีการจดัการชุดองค์
ความรู้ระหว่างศาสตร์ฮวงจุย้กบัศาสตร์ทางนิเทศศิลป์ ท่ีเช่ือมโยงผ่านกระบวนการออกแบบสาร
(ภาพ) ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย เพื่อการส่ือสารองคก์รของธนาคารกสิกรไทย 
และส่งผลต่อกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของฝ่ายส่ือสารองค์กร โดยมี
ระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
 

3.1 ระเบียบวธิีวจิัย 
 

ผูว้ิจยัท าการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ธีิการแบบสหวิธีการ (Multiple Methodology) ซ่ึงแบ่ง
วธีิการวจิยัและเคร่ืองมือวจิยั เป็นดงัน้ี 

 
3.1.1 การวจัิยภายใต้การวิเคราะห์ความหมายผ่านสัญวิทยา (Semiotic Analysis)  
โดยศึกษาสาร (ภาพ) ท่ีปรากฎบนเวบ็ไซต์ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบต่างๆ ทางทศันศิลป์ ไดแ้ก่ 

สี เส้น รูปร่างรูปทรง และสัดส่วน รวมถึง Logo ของธนาคารกสิกรไทย 
โดยท าการศึกษาผา่นเอกสาร (Documentary  Research) เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและผลงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวบ็ไซต ์และตราสัญลกัษณ์ (Logo) และทบทวนวิเคราะห์ส่ือกบัตวัสารต่างๆท่ีใชใ้น
การส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย การท าความเขา้ใจถึงภูมิหลงัทางวฒันธรรมความเช่ือในศาสตร์ 
ฮวงจุย้ และวิธีการแสดงความหมาย Key Message ในรูปสัญญะผา่นกระบวนการออกแบบส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต)์ ทางนิเทศศิลป์ เพื่อน าไปอธิบายวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูลผา่น
การวิจยัเอกสารเพียงอย่างเดียว อาจพบว่าผลการวิจยับางประเด็นยงัขาดความชัดเจน หรือไม่
สามารถตอบวตัถุประสงค์การวิจัยทั้ ง 3 ข้อได้ ผู ้วิจ ัยจึงใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth  
Interview) มาร่วมกับการวิจยัเอกสารอีกขั้นตอนหน่ึง เพื่อให้การวิจยัน้ีมีข้อมูลเพียงพอต่อการ
วเิคราะห์และสามารถตอบปัญหาน าวจิยัไดอ้ยา่งครบถว้น 
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3.1.2 การวจัิยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีแนวโครงสร้างข้อค าถาม เพื่อให้ผูถู้ก

สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น ใหค้  าอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัประเด็นค าถามไดอ้ยา่งลึกซ้ึงในแง่มุม
ต่างๆ ตามท่ีผูส้ัมภาษณ์ตอ้งการ (สรุปการวจิยัเชิงคุณภาพ, 2557) 

โดยผูว้ิจยัท าการออกแบบค าถามส าหรับใชส้ัมภาษณ์ และแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มแรก เป็นการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารฝ่ายการส่ือสารองคก์ร ซ่ึงการตั้งค  าถามจะมุ่งเนน้เพื่อศึกษา
ประเด็นอิทธิพลความเช่ือฮวงจุย้ ท่ีมีต่อการสร้างอตัลกัษณ์องคก์รและวฒันธรรมองคก์ร และวิธีการ
ถ่ายทอดความเช่ือฮวงจุย้ให้กบับุคลากรดา้นส่ือสารองค์กร รวมถึงประเด็นการตีความรูปแบบการ
ส่ือสารฮวงจุย้ขององคก์ร ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการสร้าง (สาร) ท่ีใชส่ื้อสารทางการตลาด
ให้กบัองคก์ร ส่วนกลุ่มท่ี 2 เป็นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางศาสตร์ฮวงจุย้ โดยตั้งค  าถามมุ่งเนน้การ
สร้างสัญญะ ความหมาย (Semiotics) ในการออกแบบ “สาร (ภาพ)” ตราสัญลกัษณ์ และเวบ็ไซตข์อง
ธนาคารกสิกรไทย ตามหลกัแนวคิดศาสตร์ฮวงจุย้และหลกัเบญจธาตุ ซ่ึงแนวทางการตั้งประเด็น
ค าถามทั้ ง 2 ส่วน มีการพฒันามาจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2 และได้รวบรวม
ประเด็นค าถามไวใ้นข้อท่ี 3.4 ทั้ งน้ี ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้วิจ ัยจะใช้เคร่ืองบันทึกเสียงเป็น
เคร่ืองมือช่วยบนัทึกขอ้มูลต่างๆ จากผูถู้กสัมภาษณ์ ท่ีจะน ามาใชว้เิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 

ผูว้จิยัท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ไดท้  าการแบ่งกลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์ โดยยึดหลกัการ
สุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงพิจารณาจากการตดัสินใจของผูว้จิยัเอง ใหเ้ป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวจิยั (ทิพยพ์าพร มหาสินไพศาล, 2554) ทั้งน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการแบ่งกลุ่มประชากร
ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 
 

3.2.1 กลุ่มผู้บริหารด้านส่ือสารให้แก่องค์กร (Executive Corporate Communication) 
เพื่อสะทอ้นถึงทศัคติ ความเช่ือ ค่านิยมในศาสตร์ฮวงจุย้ รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมความ

เช่ือฮวงจุย้ของผูบ้ริหารองค์กรให้กบับุคลากรดา้นส่ือสารองค์กร ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัอตัลกัษณ์
และวฒันธรรมองคก์ร อย่างไร ซ่ึงเป็นกรอบทางความคิดสร้างสรรค์ในการท างานของบุคลากรท่ี
ออกแบบส่ือ รวมถึงกระบวนการสร้างส่ือใหก้บัองคก์ร ไดแ้ก่ 
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1) ผูอ้  านวยการดา้นส่ือสารองคก์ร 
(1) คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต  
ซ่ึงด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายผูบ้ริหารงานกิจกรรมและส่ือสัมพนัธ์องค์การ

ของธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) มีความส าคญัต่อบทบาท หน้าท่ี ในการก ากบั ดูแลการ
ส่ือสารไปยงัผูป้ฏิบติังานดา้นการส่ือสารองคก์ร (Corporate Communication) และผูท้  าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย (Visual Communication Design)   
 

3.2.2 กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางศาสตร์ฮวงจุ้ย 
เพื่อให้ทราบถึงการสร้างสัญญะความหมายของ “สาร (ภาพ)” ในส่ือสมยัใหม่ของธนาคาร

กสิกรไทยผา่นแนวคิด ทฤษฎีทางดา้นศาสตร์ฮวงจุย้ ของผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ี จึงท าการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ซินแสท่ีได้รับความเช่ือถือในวงการ  จ านวน 2 ท่าน ในการแสดงทัศนะ และให้
ความเห็นส่ือของธนาคารกสิกรไทย ไดแ้ก่ 

1) อาจารยษ์ณองนงค ์ค าแสนหว ี(อ.แอน) 
เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุย้ ซ่ึงได้รับการยอมรับอย่างกวา้งขวางในศาสตร์ 

ฮวงจุย้ต ารับพิชยัสงคราม หรือทฤษฎีทางภูมิพยากรณ์ (Geomancy) ประกอบกบัหลกั “ฟ้าประทาน 
ดินบนัดาล ประสานบุคคล” โดยมีประสบการณ์ดา้นศาสตร์ฮวงจุย้ และเป็นผูส้อนใหค้วามรู้ ฮวงจุย้
กับผูส้นใจ มาเป็นเวลากว่า 20 ปี รวมถึงมีผลงานคอลัมน์เก่ียวกับศาสตร์ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยใน
นิตยสารเปรียว (ษณอนงค ์ค าแสนหวี, 2554) ทั้งยงัมีประสบการณ์ในการให้ค  าปรึกษาทางดา้นฮวง
จุย้และความรู้ในศาสตร์ต่างๆ อาทิ 

(1) รายการโทรทศัน์ 
(2) ไดรั้บเชิญเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ตามสถานท่ี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน 
(3) หลกัการวเิคราะห์ท าเลวา่ดว้ยฮวงจุย้และโหราศาสตร์พิชยัสงคราม สายธิเบต 

โหราศาสตร์ไทย – จีน การดูลกัษณะคน (โหงวเฮง้) 
2) ซินแสนทั (ไม่ประสงคใ์ห้เปิดเผยช่ือ-นามสกุลจริงในวทิยานิพนธ์น้ี โดยผูว้จิยัจะ

ใชร้หสัแทนช่ือ – นามสกุลจริงผูใ้ห้ขอ้มูลสัมภาษณ์ในการกล่าวถึง ท่ีจะปรากฏในวิทยานิพนธ์ คือ 
“ซินแสนทั” เป็นรหสัแทนช่ือผูใ้หข้อ้มูล) 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุย้ เก่ียวกบัศาสตร์การแทนค่าความหมาย จากการ
ประยุกต์ใช้ธาตุสีตามศาสตร์ฮวงจุย้ โดยมีประสบการณ์ซินแสฮวงจุย้ให้ค  าปรึกษา และให้ความรู้
เพื่อเป็นวทิยาทาน    
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3.3 การด าเนินการวจิัย 
 

การวิจยัเร่ือง  “ศาสตร์ฮวงจุย้กบัการจดัการองค์ความรู้เฉพาะเพื่อการส่ือสารในส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย” มีขั้นตอนในการศึกษาวจิยั  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดงัต่อไปน้ี 
 

3.3.1 ช่วงพฒันางานวจัิย 
1) ผูว้ิจ ัยท าการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่างๆ เพื่อศึกษาและค้นหาประเด็นท่ี

เก่ียวขอ้งกบักรอบแนวคิดในแง่มุมท่ีมีผูศึ้กษามาแลว้และยงัไม่ถูกศึกษา เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การพฒันางานวจิยั คดัเลือกกรณีศึกษา ก าหนดวตัถุประสงคง์านวจิยั 

2) รวบรวมขอ้มูลประเภทต่างๆในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีตอ้งใช้ในการพฒันางานวิจยั 
น ามาเช่ือมโยงกบัแนวคิดและทฤษฎีในแง่มุมท่ีศึกษา และน าไปออกแบบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
ไดแ้ก่ การวจิยัเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (ดงัรายละเอียดในขอ้ท่ี 3.1) 
 

3.3.2 ช่วงด าเนินการวจัิย 
1) ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการศึกษาจากข้อมูลประเภทเอกสาร และข้อมูล

ประเภทดิจิทลัต่างๆ 
2) ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยน าขอ้มูลจากการวิจยัเอกสาร และการสัมภาษณ์

เชิงลึกท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมด มาท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั โดยการตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวตัถุประสงค์การวิจยั อภิปรายเช่ือมโยงกับแนวคิดและทฤษฎี ท่ีได้ศึกษาในบทท่ี 2 เพื่อให้
ผลการวจิยัมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด ภายใตข้อบเขตและกรอบระยะเวลาในการด าเนินการวจิยั 

3) รวบรวม วเิคราะห์และสรุปผลการศึกษาจากการศึกษาทั้งหมด 
 

3.4 ประเด็นค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
 

ผูว้ิจยัได้ท าการแบ่งกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 1) กลุ่มผูท้  าหน้าท่ีฝ่าย
ส่ือสารองค์กร (Corporate Communication) และผูท้  าหน้าท่ีผลิตส่ือให้องค์กร (Visual Communication 
Design) 3) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางศาสตร์ฮวงจุย้ โดยค าถามจะถูกออกแบบให้มีประเด็นท่ีแตกต่างกนั
ตามวตัถุประสงค์การวิจยั ซ่ึงค าตอบของกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลหลกักลุ่มท่ี 1 จะเป็นข้อมูลอนัน าไปสู่
การศึกษากลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกักลุ่มท่ี 2 และค าตอบของกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลกลุ่มท่ี 3 จะน าไปสนบัสนุน
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การอธิบายสัญญะผา่นศาสตร์ ฮวงจุย้ ร่วมกบัการวิเคราะห์ความหมายดว้ยสัญวทิยา เพื่อใหเ้กิดมิติท่ี
มีความคลอบคลุมในแง่มุมค าตอบภายใตว้ตัถุประสงคก์ารวจิยั 
 

3.4.1 แนวค าถามทีใ่ช้สัมภาษณ์กลุ่มฝ่ายด้านส่ือสารองค์กรและออกแบบส่ือ 
1) ศาสตร์ฮวงจุย้มีความส าคญัต่อแนวคิดและกระบวนการสร้างส่ือให้กบัธนาคาร

กสิกรไทยหรือไม่ ในแง่มุมไหนบา้ง 
2) ศาสตร์ฮวงจุย้มีเก่ียวพนักบัการก าหนดกลยุทธ์หลกัในการส่ือสารทางการตลาด

ขององคก์รหรือไม่ 
3) มีการน าศาสตร์ฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้กับการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์

ใหก้บัธนาคารกสิกรไทยอยา่งไร 
4) คิดวา่ศาสตร์ฮวงจุย้จ  าเป็นหรือไม่ ต่อกระบวนการออกแบบนิเทศศิลป์ 
5) ในกระบวนการออกแบบไดมี้วิธีการส่ือความหมายอตัลกัษณ์องค์กร และแสดง

ถึงวฒันธรรมขององคก์รดว้ยหรือไม่ โดยส่ือสารผา่นส่ือในรูปแบบใดบา้ง 
6) มีวิธีการท่ีใช้ส่ือสารความหมายซ่ึงเป็น Key Message ผ่านการออกแบบส่ือ

สมยัใหม่ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์อยา่งไร 
7) ในการออกแบบส่ือของธนาคาร เช่น เวบ็ไซตธ์นาคาร มีการน าศาสตร์ฮวงจุย้ มา

เช่ือมโยงกบัการออกแบบดว้ยหรือไม่ และมีการใชส่ื้อสารอยา่งไร 
8) ความเช่ือฮวงจุ้ยขององค์กรเป็นอุปสรรคท่ีท าให้เกิดข้อจ ากัดต่อความคิด

สร้างสรรคข์องผูอ้อกแบบหรือไม่ 
9) ถา้มีผูอ้อกแบบมีเทคนิค และวธีิการแกปั้ญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นอยา่งไร 
10) มีการส ารวจผลตอบรับ (Feedback) ของผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต์ธนาคารกสิกรไทย

เพื่อน ามาเป็นแนวทางการออกแบบส่ือเวบ็ไซตห์รือไม่ แลว้องคก์รมีการจดัการผลตอบรับเหล่านั้น
อยา่งไร 
 

3.4.2 แนวค าถามทีใ่ช้สัมภาษณ์กลุ่มผู้เช่ียวชาญทางศาสตร์ฮวงจุ้ย 
1) ศาสตร์ฮวงจุย้มีความส าคญัต่อการออกแบบตราสัญลกัษณ์องคก์รอยา่งไรบา้ง 
2) มีความเห็นอยา่งไรต่อตราสัญลกัษณ์ต่างๆของธนาคารกสิกรไทย ในมุมมองทาง

ศาสตร์ฮวงจุย้ 
3) คิดว่าถ้ามีการน าศาสตร์ฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบเว็บไซต์ให้กับ

ธนาคารกสิกรไทย สามารถท าไดห้รือไม่ อยา่งไร และเพราะอะไร 
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4) หากดูจากรูปแบบหน้าเพจ (Web Page) และการออกแบบเวบ็ไซต์ของธนาคาร 
กสิกรไทยในปัจจุบนั คิดวา่มีการแสดงความหมายในทางศาสตร์ฮวงจุย้ หรือตามหลกัเบญจธาตุเป็น
อยา่งไร และมีความเหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

3.5 การวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 

การน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยั จะใชรู้ปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ โดยท า
การรวบรวมผลการศึกษาวิจัยจากแหล่งข้อมูลทั้ งหมด ได้แก่ 1) ข้อมูลประเภทเอกสาร และ             
2) ขอ้มูลจาการสัมภาษณ์บุคคล ให้รวมอยูใ่นรูปแบบของการบรรยาย และเขียนรายงานผลการวิจยั  
ซ่ึงไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1: ความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารองคก์ร และการออกแบบ “สาร (ภาพ) ใน
ส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์” ของธนาคารกสิกรไทย 

น าเสนอขอ้มูลความเช่ือฮวงจุย้ท่ีมีต่อการสร้างอตัลกัษณ์องคก์ร และวฒันธรรมองคก์ร โดย
ตีความรูปแบบการส่ือสารฮวงจุย้ของธนาคารกสิกรไทย ผา่นกระบวนการสร้างสาร (ภาพ) ในส่ือ
ตราสัญลกัษณ์ และเวบ็ไซต ์ท่ีใชส่ื้อสารทางธุรกิจใหก้บัองคก์ร 

1) ประเด็นค่านิยมในศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารท่ีปลูกฝังใหก้บับุคลากรผูท้  าหนา้ท่ี
ส่ือสารองคก์ร ท่ีส่งผลต่อวฒันธรรมองคก์ร และอตัลกัษณ์องค์กร ซ่ึงปรากฏในกระบวนการสร้าง
สาร (ภาพ) ในส่ือสมยัใหม่ 

2) กระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ทางนิเทศศิลป์กบัการส่ือสารความหมายในรูป 
สัญญะ ผ่านส่ือตราสัญลกัษณ์และเวบ็ไซต์ของธนาคารกกสิกรไทย ในการแสดงความหมายตาม
วตัถุประสงค์ขององค์กร ในมุมมองบุคลากรดา้นการส่ือสารองคก์ร ผูอ้อกแบบส่ือให้องค์กร และ
ผูเ้ช่ียวชาญในศาสตร์ฮวงจุย้ 

(1) การใชส้ัญญะแสดงความหมายดว้ยวธีิทางรูปธรรม (Signifer) และนามธรรม 
(Signified) ดงัตารางแสดงสัญญะในการส่ือสารทางนิเทศศิลป์ (Visual Communication) ดา้นล่าง 
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การวิเคราะห์สัญญะในมุมมองทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 

สัญญะ (Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 

สาร (ภาพ)  
- สี 
- เส้น 
- ตวัอกัษร 
- รูปร่างรูปทรง 
-การจดัองคป์ระกอบภาพ 

  

 
ภาพที ่3.1  ภาพตวัอยา่งตารางการวเิคราะห์สัญญะในมุมมองทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

(2) ความสัมพนัธ์ศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีมีต่อกระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ในส่ือ
ใหม่ (เวบ็ไซต์) ตามมุมความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทางศาสตร์ฮวงจุย้ ในการตีความหมายสัญญะของ
องค์ประกอบธาตุต่างๆ ท่ีใช้สร้างเป็นภาพด้วยการออกแบบทางนิเทศศิลป์ ซ่ึงปรากฏบนส่ือตรา
สัญลกัษณ์และเวบ็ไซต์ของธนาคารกสิกรไทย อธิบายผา่นแนวคิดในศาสตร์ฮวงจุย้และหลกัเบญจ
ธาตุ โดยน ามาวเิคราะห์ร่วมกบัสัญวทิยา (Semiotic Analysis) 
 

การวิเคราะห์สัญญะในมุมมองศาสตร์ฮวงจุ้ย 

สัญญะ (Sign) ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified) 
วตัถุธาตุ 
(Elements) 

สาร(ภาพ)  
- สี 
- เส้น 
- ตวัอกัษร 
- รูปร่างรูปทรง 
-การจดัองคป์ระกอบภาพ 

   

 
ภาพที ่3.2  ภาพตวัอยา่งตารางการวิเคราะห์สัญญะในมุมมองศาสตร์ฮวงจุย้ 
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(3) ตีความการจดัการความรู้ระหวา่งศาสตร์ฮวงจุย้กบักระบวนการออกแบบสาร
(ภาพ) ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย ท่ีใชเ้พื่อการส่ือสารองคก์ร 

ส่วนท่ี 2: ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการปฎิบัติงานด้านการออกแบบ “สาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต)์” ของธนาคารกสิกรไทย 

น าเสนอขอ้มูลทศันคติ ความเช่ือ ค่านิยมในศาสตร์ฮวงจุย้ ท่ีมีผลต่อความคิดสร้างสรรคใ์น
การท างานของบุคลากรดา้นส่ือสารองคก์ร และผูท้  าหน้าท่ีออกแบบสาร (ภาพ) ในส่ือใหม่(เวบ็ไซต)์  
และตราสัญลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทย 

1) วิธีการถ่ายทอดหรือให้ความรู้ในศาสตร์ฮวงจุย้ให้กบับุคลากรท าหน้าท่ีส่ือสาร
องคก์ร 

2) การน าศาสตร์ฮวงจุย้มาประยุกต์ในการสร้างรูปแบบการส่ือสารองค์กร ท่ีส่งผล
ต่อแนวคิดอตัลกัษณ์ และวฒันธรรมองค์กร ซ่ึงมีผลกบัวิธีการปฏิบติังานด้านการออกแบบ สาร 
(ภาพ) ในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย 

3) ประเด็นกรอบความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสาร (ภาพ) ในส่ือใหม่ 
(เวบ็ไซต์) ธนาคารกสิกรไทยของบุคลากรดา้นส่ือสารองค์กรและผูท้  าหน้าท่ีออกแบบสาร (ภาพ) 
เพื่อสร้างความเขา้ใจในการส่ือสารองค์กรระหว่างผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานดา้นออกแบบส่ือให้
องคก์ร 
 



บทที ่4 
 

การถ่ายทอดและประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย 
 

ผลการศึกษา เร่ือง “ศาสตร์ฮวงจุย้กบัการจดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะเพื่อการส่ือสารในส่ือ
ใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย” จากการวิเคราะห์ผา่นการทบทวนงานวิจยักบัแหล่งขอ้มูล
ประเภทเอกสารและขอ้มูลประเภทดิจิทลั พบขอ้มูลซ่ึงช้ีให้เห็นว่า ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ (ของ
ผูบ้ริหาร) ในการปรับเปล่ียนและการออกแบบตราสัญลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2539 เป็นตน้มา ไดรั้บอิทธิพลจากภูมิหลงัทั้งทางดา้นวฒันธรรมและความสนใจในศาสตร์ฮวงจุย้
ของตวัผูบ้ริหารท่ีเป็นคนไทยเช้ือสายจีน ก็คือ คุณบณัฑูร ล ่าซ า ด ารงต าแหน่ง CEO ของธนาคาร
กสิกรไทย ในขณะนั้น (วิยะดา โพธารามิก, 2540; ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) โดยมีอาจารย์สง่า       
กุลกอบเกียรติ เป็นท่ีปรึกษาด้านฮวงจุ้ยคนแรก และยงัได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ชุณวชัร์            
ลาภาณุพฒัน์ (อ.เมง้) ให้น าวงกลมสีแดงมาใส่เพิ่มในตราสัญลกัษณ์เดิมของปี พ.ศ. 2516 ท่ีมีเพียง
รูปตน้ขา้ว  เพื่อเป็นเกราะป้องกนั  และมีการเติมคล่ืนน ้ าตรงดา้นล่างของตน้ขา้ว เพื่อให้น ้ าเขา้ไป
หล่อเล้ียงองค์กร (“จบัเข่าคุยซีอีโอกสิกรไทย,” 2553) นอกจากน้ี นิตยสารออนไลน์ด้านธุรกิจ 
ผูจ้ดัการ360° รายสัปดาห์ (“ผ่า “ฮวงจุย้,” 2553) ได้กล่าวถึง ธนาคารใหญ่ในประเทศไทยอย่าง
ธนาคารกสิกรไทย มีการใช้ซินแสชาวฮ่องกงเป็นท่ีปรึกษาทางด้านฮวงจุ้ยในการด าเนินธุรกิจ   
รวมถึงปัจจยัอิทธิพลจากความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ของกลุ่มลูกคา้ธนาคารกสิกรไทย 

จากข้อมูลเบ้ืองต้น เพื่อตอบค าถามวิจยัข้อท่ี 1 คือ ผูบ้ริหารองค์กรมีการถ่ายทอดหรือ
ปลูกฝังความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ให้กับพนักงานเพื่อประยุกต์ใช้ในการส่ือสารองค์กร หรือไม่  
อยา่งไร? และค าถามวจิยัขอ้ท่ี 2 คือ มีการจดัการองคค์วามรู้ศาสตร์ฮวงจุย้และการส่ือสารเชิงสัญญะ
เพื่อการสร้างสรรคก์ารส่ือสารในส่ือใหม่ (เวบ็ไซต์) ขององค์กรเป็นอย่างไร? ผูว้ิจยัจึงแบ่งผลการ
น าเสนอดงัต่อไปน้ี 

4.1 การถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยของผูบ้ริหารไปยงัฝ่ายผลิตการส่ือสารของ
ธนาคารกสิกรไทย 

4.2 การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุย้และการส่ือสารเชิงสัญญะในกระบวนการผลิตสาร (ภาพ) 
ท่ีปรากฏบนส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย 
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4.1 การถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู้บริหาร ไปยงัฝ่ายผลติการส่ือสารของ
ธนาคารกสิกรไทย 

 
จากขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูบ้ริหารสายงานฝ่ายส่ือสารภายใน

องค์กรของธนาคารกสิกรไทย คือ คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต ซ่ึงเป็นผูดู้แลการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
บุคลากรภายในองคก์ร ทุกสายงานทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทย สามารถวิเคราะห์โดยใชแ้นวคิด
หลกัการส่ือสารองคก์รมาเป็นกรอบพิจารณาการส่ือสารองคก์รในบริบทการถ่ายทอดศาสตร์ฮวงจุย้  
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

4.1.1 กระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในธนาคารกสิกรไทย 
ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีการแบ่งโครงสร้างองค์กรออกเป็นสายงานบริหารหลัก

ทั้งหมด จ านวน 16 สายงาน  ตามขอ้มูลท่ีแสดงในภาพท่ี 4.1  
 

 
 
ภาพที ่4.1  แผนผงัโครงสร้างองคก์รทั้ง 16 สายงานหลกัของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
แหล่งทีม่า: ธนาคารกสิกรไทย, 2557. 
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จากการสัมภาษณ์ คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต (สัมภาษณ์, 15 กนัยายน 2558) ผูอ้  านวยการฝ่าย
บริหารกิจกรรมและส่ือสัมพนัธ์องคก์าร ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สามารถสรุปไดว้า่  ธนาคาร
กสิกรไทย มีลกัษณะการส่ือสารองคก์รในภาพรวมแบบบนลงล่าง (Top-Down) โดยผูบ้ริหารระดบั 
CEO เป็นผูก้  าหนดขอ้มูลซ่ึงเป็น ตวัสาร (Message) ท่ีตอ้งการจะส่ือสารไปสู่ ผูป้ฏิบติัสายงานต่างๆ
ขององคก์รทุกระดบั มีลกัษณะเป็น 2 รูปแบบหลกั คือ 

1) ตวัสารแบบเป็นทางการ ท่ีเป็นภาพใหญ่ขององคก์ร (Corporate) ซ่ึงเป็นนโยบาย
หลกัของธนาคารกสิกรไทย มีคณะกรรมการกลัน่กรองซ่ึงเป็นผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจตดัสินใจเน้ือหา
ของตัวสารมอบให้ฝ่ายบริหารก าหนดสาร (Message) ในลักษณะเป้าหมายและนโยบาย แล้ว
ถ่ายทอดลงมาใหก้บัฝ่ายส่ือสารภายในองคก์ร 

2) ตัวสารแบบไม่เป็นทางการ คือ  สาร (Message) ท่ีไม่สามารถส่ือสารให้กับ
พนักงานได้โดยตรง อย่างเช่น ตวัสารท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร ซ่ึงฝ่ายส่ือสาร
ภายในองคก์รจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีออกแบบเน้ือหา (Contents) ให้สั้น กระชบั และผูรั้บขอ้มูลสามารถ
เขา้ใจไดง่้าย โดยแปลงตวัสารจากนโยบายท่ีส่วนใหญ่มกัใช้ภาษาวิชาการหรือองคค์วามรู้เฉพาะท่ี
เขา้ใจยาก ให้เป็นภาษาทัว่ไปท่ีเขา้ถึงพนกังานทุกคน ทุกระดบั ทุกภูมิภาค สามารถเขา้ใจและรู้ทิศ
ทางการท างานใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

โดยการส่ือสารเน้ือหาตวัสาร ส่งไปสู่พนักงานภายในธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงเป็นองค์กร
ใหญ่ นอกจากสายงานบริหารหลกั 16 สายงาน ท่ีทุกสายงานมีผูบ้ริหารสายงานแลว้ ทุกสายงานตอ้ง
ท างานแบบประสานข้ามสายงานกนั (Cross Functional) และมีฝ่ายงานย่อยอีกกว่า 100 ฝ่ายงาน 
ดงันั้น การส่ือสารขอ้มูลให้บุคลากรท่ีอยูภ่ายใตอ้งคก์ร ซ่ึงแต่ละบุคคลมีระดบัความรู้ ทศันคติ และ
ท่ีมาแตกต่างกนั เกิดความเขา้ใจเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์องคก์รตอ้งการส่ือสาร ธนาคารกสิกร
ไทยจึงสร้าง K-Culture ซ่ึงเป็นวฒันธรรมหลกั (Core Value) 4 ขอ้ ของธนาคารกสิกรไทย ท่ีตอ้ง
ถ่ายทอดไปยงัพนกังานทั้งหมดทุกคนขององค์กรให้ซึมซับอยู่ในวิถีการปฏิบติังานในทุกสายงาน
และทุกระดับชั้ นของกสิกรไทย และเป็นวฒันธรรมท่ีใช้มานานตั้ งแต่ก่อตั้ งองค์กรกว่า 70 ปี 
ประกอบดว้ย 

1) ยึดลูกค้าเป็นศูนยก์ลาง (Customer Centricity) คือ ความต้องการของลูกค้าทุก
เร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้ งหมดท่ีกสิกรไทยจะสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ได ้ถือเป็นบทบาทหน้าท่ีของพนกังานภายในองค์กรตอ้งท าให้ลูกคา้พอใจ ตาม
สโลแกนของธนาคารกสิกรไทย คือ “บริการทุกระดบัประทบัใจ” 

2) การท างานร่วมกันเป็นทีมขององค์กร (Organization Wide Team) ซ่ึงธนาคาร
กสิกรไทยเป็นองคก์รท่ียึดหลกัการท างานร่วมกนั โดยไม่มีใครเป็นอศัวินข่ีมา้ขาว เช่น คนน้ีเก่งอยู่
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คนเดียว หากขาดคนน้ีแล้วองค์กรไม่สามารถอยู่ได้ ซ่ึงเป็นหน่ึงในเทคนิคการสร้างวฒันธรรม
องค์กรท่ีส าคญัให้ผูบ้ริหารรุ่นพี่และรุ่นน้อง หัวหน้าและลูกน้อง สามารถแบ่งปันความคิดเห็น 
เสนอแนะได ้และมีความกลมเกลียวกนั โดยท่ีไม่ลืมยึดถือ 2 ส่ิง คือ ความอาวุโสและการเคารพซ่ึง
กนัและกนัดว้ย (“ผา่ “ฮวงจุย้”,” 2553) ทั้งหมดตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อใหง้านนั้นส าเร็จตามเป้าหมาย
องคก์ร 

3) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) ธนาคารกสิกรไทยเป็นธุรกิจเก่ียวกบัเร่ือง
การเงิน ส่ิงส าคญัคือตอ้งแสดงให้เห็นว่า ทุกส่ิงทุกอย่างขององค์กร รวมทั้งพนักงานชั้นล่างสุด
จนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ต้องส่งเสริมให้เห็นภาพลักษณ์ความเป็นนักการเงินมืออาชีพ ตั้ งแต่
รูปร่างหนา้ตา การแต่งกาย องคค์วามรู้ และพฤติกรรมในการเรียนรู้ เพื่อสร้าง Branding ขององคก์ร
ใหช้ดัเจนในใจลูกคา้วา่ ธนาคารกสิกรไทยคือท่ีปรึกษาทางการเงินอยา่งครบวงจร 

4) การริเร่ิมส่ิงใหม่  (Innovation) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีองค์กรต้องการให้ เห็นภาพของ
ธนาคารกสิกรไทยวา่เป็นผูน้ าทางดา้น ITและการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ให้บริการทางการเงินใหม่ๆ โดย
องคก์รสนบัสนุนใหพ้นกังานตั้งแต่ระดบัปฏิบติังานจนถึงผูบ้ริหารสูงสุด สามารถแชร์ความคิดเห็น
ในท่ีประชุมกนัในแบบถอดหมวก คือทุกคนไม่วา่จะมือใหม่หรืออาวโุสเม่ือเขา้หอ้งประชุมแลว้ ทุก
คนมีสิทธิมีเสียงท่ีจะเสนอไอเดียความคิดส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงเป็น Innovation หรือให้ความคิดเห็นได้
ทั้งนั้น แลว้การคิดส่ิงใหม่น้ี จะท าให้องคก์รเป็นผูน้ าของธุรกิจไดต้ลอด ทั้งยงัสร้างส่ิงท่ีตอบโจทย์
ความตอ้งการของลูกคา้ให้มากท่ีสุด (เป็นหน่ึง ไชยชิต, 2558) การริเร่ิมส่ิงใหม่น้ี ยงัสอดคลอ้งกบั 
K- Culture ใน 2 ขอ้แรก ก็คือ ยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง และการท างานร่วมกนัเป็นทีมขององคก์ร อีก
ดว้ย 

ซ่ึงมีฝ่ายบริหารกิจกรรมและส่ือสัมพนัธ์องค์การ (Internal Communication) ท าหนา้ท่ีฝ่าย
ส่ือสารองค์กรของธนาคารกสิกรไทย  ด าเนินการผลกัดนัถ่ายทอดและปลูกฝังให้ Core Values ท่ี
เป็น K-Culture ไปยงัพนกังานทุกคน “...ให้ซึมอยูใ่นสายเลือดของพนกังานทุกระดบัชั้นและทุกคน 
ไม่วา่เคา้จะอยูจุ่ดไหนของประเทศไทย หรือกระทัง่ต่างประเทศ  จะตอ้งรับรู้และเอา K-Culture มา
เป็นพื้นฐานของทุกกระบวนการ” (เป็นหน่ึง ไชยชิต, 2558) โดยน าการใชส้ัญลกัษณ์ K-Culture มา
เป็นตวัแทนวฒันธรรมขององค์กรทั้ง 4 ขอ้ เป็นเคร่ืองมือส่งผ่านไปยงัพนกังานในเครือกสิกรไทย
ทั้งหมด ซ่ึงสัญลกัษณ์ K-Culture จะปรากฏอยูบ่นบตัรพนกังานทุกคน ท าให้สามารถเห็นและรับรู้
วฒันธรรมขององคก์รอยู่ตลอดเวลา จดจ าวฒันธรรมองคก์ร 4 ขอ้น้ี อยู่ในใจ อยู่ในพฤติกรรมและ
การปฏิบติังานของแต่ละคนโดยไม่รู้ตวั โดยไม่รู้วา่ส่ิงท่ีตนเองท าอยูน่ั้นคือวฒันธรรมองค์กรท่ีติด
มาแบบไม่รู้ตวั รวมถึงธนาคารกสิกรไทย ยงัมีการใชช่้องทางการส่ือสารองคก์ร (Channel) ส่งขอ้มูล 
(Message) ไปสู่พนกังานในรูปแบบกิจกรรมและส่ือภายในองคก์รอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 



63 

1) Road Show ซ่ึงทีมงานฝ่ายส่ือสารองค์กร จะท างานร่วมกบัทีมงานด้านพฒันา
ทรัพยากรบุคคล (HR)  เป็นคณะท างานท่ีสร้างข้ึนภายใตส้ายงานพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทางการส่ือความ เรียกว่า K-Culture เช่น กิจกรรมเดินสายไปจดักิจกรรมสร้างการรับรู้ขอ้มูลทัว่
ประเทศ  บางคร้ังมีผูบ้ริหารระดบัสูง อย่างกรรมการบริหารไปตรวจเยี่ยมสาขาพร้อมฝ่ายส่ือสาร
องค์กร และการจดั Road Show ในเครือสาขาต่างประเทศ จะมีตวัแทนของฝ่ายส่ือสารองค์กรของ
ธนาคารกสิกรไทยท าหนา้ท่ีอยูแ่ลว้ โดยน ารูปแบบกิจกรรมท่ีสาขาประเทศไทยท าอยูไ่ปจดักิจกรรม
ใน Format เดียวกนั เช่น เครือธนาคารกสิกรไทยสาขาประเทศจีน 

2) สถานีโทรทัศน์ Kasikorn TV ธนาคารกสิกรไทยมีห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์
ภายในเป็นขององค์กรเอง ซ่ึงมีช่างกล้อง และมีโปรดิวเซอร์ ซ่ึงเป็นทีมงานของฝ่าย Internal 
Communication ท าหน้าท่ีดูแลการผลิตรายการ และส่งสัญญาณออกอากาศไปยงัเครือข่ายธนาคาร
กสิกรไทยทุกวนัตั้ งแต่เวลา 08.00น .-16.00 น. เพื่อผลิตรายการสอดแทรกข้อมูล เน้ือหาส่ิงท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งการใหพ้นกังาน รับรู้ เขา้ใจ และตอ้งการใหป้ฏิบติัอยา่งไร 

3) วารสารกิจการสัมพนัธ์ จดัท าในรูปแบบ Electronic Book เผยแพร่วารสารทุก
รอบวนัจนัทร์ท่ี 1 และ 3 ของทุกเดือน ท าให้พนักงานได้อ่านเน้ือหาในส่วนท่ีองค์กรต้องการ 
สอดแทรกร่วมกบัวฒันธรรมองคก์ร 

จากขอ้มูลผูว้จิยัเห็นวา่ ในวฒันธรรมองคก์ร K-Culture ทั้ง 4 ขอ้ไม่สามารถคน้พบขอ้ความ
ท่ีแสดงความหมายใหเ้ห็นความเช่ือฮวงจุย้ส่วนบุคคล (ของคุณบณัฑูร ล ่าซ า) แต่ธนาคารกสิกรไทย
ใช ้K-Culture ท าหน้าท่ีสร้างรูปแบบวิถีปฏิบติัขององค์กร ส่ือสารขอ้ก าหนดการออกแบบ ตวัสาร
(ภาพ) ท่ีปรากฏบนหนา้เวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย โดยให้ฝ่ายผลิตการส่ือสารและผูอ้อกแบบ
ส่ือทราบวา่ ตอ้งใชรู้ปแบบ สาร (ภาพ) ตามขอ้ก าหนดน้ีท่ีส่ือสารอยา่งไม่เป็นทางการดว้ยการกล่าว
ทางวาจา ซ่ึง  K-Culture ถูกใชเ้ป็นช่องทาง (Channel) ของวิถีปฏิบติัการออกแบบส่ือ ท าใหฝ่้ายผลิต
การส่ือสารและผูท้  าหน้าท่ีออกแบบส่ือ เกิดความคุ้นชินทางความคิดสร้างสรรค์ (Meme) โดย
อตัโนมติัว่าเม่ือจะออกแบบหน้าเวบ็ไซต์ใหม่หรือปรับเปล่ียนดีไซน์ทุกคร้ัง ตอ้งมีสาร (ภาพ) ให้
ปรากฏอยูบ่นหนา้เวบ็ไซตต์ามท่ีผูบ้ริหารก าหนดไว ้สามารถอธิบายวธีิการถ่ายทอดความเช่ือฮวงจุย้
ของผูบ้ริหาร(คุณบณัฑูร ล ่าซ า) ถ่ายทอดไปยงับุคลากรดา้นการส่ือสารองคก์ร และการผลิตส่ือของ
ธนาคารกสิกรไทย ผา่นกระบวนการส่ือสารองคก์รไดต้ามแบบจ าลองการส่ือสาร S M C R ดงัภาพ
ท่ี 4.2  
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ภาพที ่4.2 แผนผงัแสดงการถ่ายทอดความเช่ือฮวงจุย้ของผูบ้ริหารไปสู่ผูป้ฏิบติังานดา้นการผลิต

ส่ือขององคก์ร ผา่นกระบวนการส่ือสารองคก์รของธนาคารกสิกรไทย  
 

4.1.2 ด้านการออกแบบและผลติส่ือของธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกสิกรไทยมอบให้ฝ่ายงานประชาสัมพนัธ์ (PR) ท าหนา้ท่ีดูแลภาพลกัษณ์องคก์รท่ี

ปรากฏบนส่ือต่างๆ ของเครือธนาคารกสิกรไทยทั้ งหมด ให้เป็นไปตามรูปแบบ Theme ตามท่ี
ผูบ้ริหาร (CEO) วางรูปแบบไวเ้ป็นขอ้ก าหนด โดยรูปแบบการดีไซน์ส่ือทั้งหมดตอ้งแสดงถึง Mood 
and Tone ให้เห็นภาพลกัษณ์ และแสดงถึงเอกลกัษณ์องค์กร (Corporate Identity) ให้อยู่ภายใต ้K-
Culture ซ่ึงทุกองค์กรจะมีการใช้ สี เพื่อสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัองค์กร เป็นการน าเสนอตวัตนของ
องค์กรนั้นๆ (อาวิน อินทรังษี, 2553) อย่างธนาคารกสิกรไทย ก็จะเน้นท่ีสีเขียว ดงัท่ีคุณเป็นหน่ึง 
ไชยชิต (2558) กล่าววา่ “อยา่งกสิกรไทย ก็จะเนน้ท่ีสีเขียวเป็นตวัสีอนัเดียว แต่จะมีสีอ่ืนมาประกอบ 
เช่น สีเทา มาสอดแทรกท่ีโลโกเ้ท่านั้น ตามฮวงจุย้ แต่สีหลกัของเราคือสีเขียว” 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสัมภาษณ์ คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต (2558) ความเช่ือฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร
มีการถ่ายทอดไปสู่กระบวนการผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย โดยถูกแปลงเน้ือหาให้อยู่ในรูปแบบ 
ของ Theme เป็นข้อก าหนดเฉพาะ ท่ีถูกก าหนดไวใ้นการออกแบบส่ือให้ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีส่ือสาร
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องค์กรและฝ่ายผลิตออกแบบส่ือรับไปปฏิบติั ซ่ึงเป็น ตวัสาร (Message) ในลกัษณะท่ีไม่สามารถ
ส่ือสารไดโ้ดยตรง อยา่งเช่นการใชสี้ ตวัอกัษร (Font) คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต (2558) อธิบายวา่  

 
มนัเป็นรูปแบบท่ีเป็นขอ้ก าหนดเป็นมาตรฐานขององคก์ร อยา่งเช่นสีท่ีใชเ้ป็นสีเขียว 

ตวั K ท่ีเป็นพู่กันในตราสัญลักษณ์ จะต้องเป็น K ท่ีถูกต้องตามแบบ ห้ามไปปรับแต่ง
เด็ดขาด  ฟ้อนต์จะเป็นยงัไง ตวัหนังสือฟ้อนต์ตอ้งมีหัว ตอ้งมีลกัษณะของตวัหนงัสือตวั
ตรง ไม่ใช่ตวัเอียง มนัมีทางฮวงจุย้เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 
ดงัเช่น แบบตวัอกัษร (Font Style) ท่ีน ามาใชอ้อกแบบเวบ็ไซต ์ดงัในภาพท่ี 4.3  
 

 
 

ภาพที ่4.3  แบบหนงัสือฟ้อนตมี์หวั ในหนา้เพจเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย 
แหล่งทีม่า: ธนาคารกสิกรไทย, 2558. 
 

ซ่ึงรูปแบบการออกแบบเหล่าน้ี ฝ่ายคณะกรรมการบริหาร  (CEO) เป็นผูก้  าหนดและ
ถ่ายทอดการปฏิบติัให้ฝ่ายส่ือสารองคก์รรับหนา้ท่ีด าเนินการส่ือสารเน้ือความ สร้าง “ตวัสาร” เป็น 
Format ส าหรับการออกแบบส่ือ  ส่ือสารยงัไปยงัฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตส่ือองค์กร ไดแ้ก่ ฝ่าย
งานดา้นประชาสัมพนัธ์ (PR) ดูแลภาพลกัษณ์ส่ือ และมีการจา้งบริษทัภายนอก (Outsource) ซ่ึงเป็น
เอเจนซ่ีภายนอกท าหนา้ท่ีดูแลการผลิตส่ือและโฆษณาให้กบัองคก์รในขณะน้ี ก็คือ บริษทั Mc Cann 
Agency โดยการผลิตส่ือตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบแนวคิดและระเบียบธนาคารกสิกรไทยเป็นส่ิงส าคญั 

อยา่งเช่น รูปแบบ Format Template ของการออกแบบส่ือธนาคารกสิกรไทย มีจุดท่ีก าหนด
ไวว้า่ ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย (ตรา KBank) ท่ีจะใชบ้นส่ือชนิดน้ี ตอ้งมีปรากฏอยูมุ่มไหน 
และตวั K ท่ีเป็นอกัษรพู่กนัตอ้งวางไวจุ้ดไหน การน าช่ือ KBank ไปวางประกอบบนช่ือ Product 
สินคา้และการบริการของกสิกรไทย จะตอ้งจดัวางไวต้  าแหน่งไหน เป็นตน้   



66 

ในกรณี หากผูอ้อกแบบส่ือมีเหตุ หรืออุปสรรค ตอ้งการปรับเปล่ียนรูปแบบ Theme หรือ 
Format Template ตามท่ีถูกก าหนดไว ้ หรือมีความเห็นตอ้งการปรับใหม่ในบางจุด ฝ่ายออกแบบ
ตอ้งยื่นความประสงคข์องการขอปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดรูปแบบนั้น พร้อมขอ้มูลช้ีแจงเหตุผลความ
จ าเป็น เสนอต่อคณะผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารกสิกรไทยพิจารณา ว่าเห็นสมควรอนุมติัให้
ปรับเปล่ียนหรือไม่ อย่างเช่น ตราสัญลักษณ์กลุ่มลูกค้า Wishdom ของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึง
ตอ้งการสร้างความแตกต่างกบักลุ่มลูกคา้อ่ืนๆ โดยจะไม่ใชต้ราสัญลกัษณ์สีเขียว แต่จะใชเ้ป็นสีแดง
มารูน (Maroon) แทนสัญลกัษณ์การให้บริการเฉพาะลูกคา้กลุ่ม Wishdom ฝ่ายดูแลลูกคา้กลุ่มน้ี ก็
ตอ้งเสนอยืน่ค  าขอไปยงัคณะกรรมการบริหารระดบัสูงให้กลัน่กรองและอนุมติัการเปล่ียนรูปแบบสี 
(สี เป็นตวัสาร (ภาพ) อยา่งหน่ึงในกระบวนการออกแบบส่ือ) 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ธนาคารกสิกรไทยมีวิธีการถ่ายทอดความ
เช่ือฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร (CEO) ไปยงัฝ่ายงานส่ือสารองคก์รและผูป้ฏิบติังานดา้นการผลิตส่ือให้กบั
ธนาคารกสิกรไทย โดยฝ่ายผูบ้ริหารเป็นผูก้  าหนดรูปแบบตวัสาร (Message) ท่ีเช่ือมโยงความเช่ือฮ
วงจุย้และอตัลกัษณ์องค์กรภายใตว้ฒันธรรมองคก์ร และใชว้ฒันธรรมองค์กรท่ี เรียกว่า K-Culture 
เป็นเคร่ืองมือส่ือสารในลักษณะของนโยบาย ขบัเคล่ือนการส่งผ่าน “ตวัสาร” ไปยงัฝ่ายส่ือสาร
ภายในองคก์รให้ท าหนา้ท่ีสร้างเป็น Contents แฝงความเช่ือฮวงจุย้ไปใน Key Message ถ่ายทอดใน
รูปแบบขอ้ก าหนดจากนโยบายฝ่ายบริหาร แปลงเป็น “ตวัสารท่ีไม่สามารถส่ือสารได้โดยตรง” 
ส่ือสารไปสู่ฝ่ายปฏิบติังานดา้นประชาสัมพนัธ์ (PR) ท่ีดูแลภาพลกัษณ์และการผลิตทั้งส่ือ Online 
และ Offline ของเครือธนาคารกสิกรไทยทั้งหมด ซ่ึงผลวิจยัท าให้เห็นวา่องคก์รไดใ้ชก้ระบวนการ
ส่ือสารองค์กรเป็นหัวใจส าคญัเป็นตัวถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ ไปยงัขั้นตอนการผลิตและ
การออกแบบตวัสาร (ภาพ) บนส่ือเวบ็ไซตแ์ละตราสัญลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงความเช่ือ 
ฮวงจุย้ไดถู้กแปลงและสร้างชุดความหมายข้ึน ผลิตเป็นสัญญะ สอดแทรกอยูใ่นแต่ละช่วงจงัหวะ
ขององค์ประกอบทั้ง 5 สอดคลอ้งกบัแนวคิดตามรูปแบบจ าลองวงจรแห่งวฒันธรรม “The Circuit 
of Culture” ของ Hall and Open University (1997) ซ่ึงมีการสร้างความหมายและแทนความหมาย  
เช่ือมโยงกนัในแต่ละชุดความหมายของวงจรแห่งวฒันธรรม ระหว่าง Sender1 ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังาน
ด้านการผลิตส่ือ ก็คือฝ่ายด้านงานประชาสัมพันธ์ (PR) และบริษัทตัวแทนผลิตส่ือให้องค์กร
(Agency) จนเกิดเป็นสาร (ภาพ) บนส่ือสมยัใหม่และตราสัญลกัษณ์ จากนั้น Sender2 ท่ีหน้าท่ีเป็น 
Gatekeeper ของการส่ือสารองคก์ร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสายงานหลกั (ประกอบดว้ย 16 สายงาน) 
ภายใตก้ารคณะกรรมการกลัน่กรองซ่ึงก็คือผูบ้ริหารองคก์รระดบัสูงสุด เพื่อวางรูปแบบขอ้ก าหนด
เชิงนโยบายทั้ งหมด (Reglulation) แทนความหมายถึงอัตลักษณ์ขององค์กร (Characteristic 
Identity) ใหอ้ยูภ่ายใตว้ฒันธรรมองคก์ร K-Culture ดงัภาพท่ี 4.4 ดา้นล่างน้ี 
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สาร (ภาพ) 

(Representation) 

นโยบายผูบ้ริหาร 

(Regulation) 
อตัลกัษณ์องคก์ร 

(Identity) 

ตราสญัลกัษณ์,เวบ็ไซต ์

(Media) 
ผูป้ฏิบติังานผลิตส่ือ 

(Production) 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
                         
 
ภาพที ่4.4  การถ่ายทอดสัญญะฮวงจุย้ในแบบจ าลอง  “วงจรแห่งวฒันธรรม”  

 

4.2 การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยและการส่ือสารเชิงสัญญะในกระบวนการผลติสาร (ภาพ) 
ทีป่รากฏบนส่ือของธนาคารกสิกรไทย 

 
จากการวเิคราะห์การสร้างความหมายเชิงสัญญะในกระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ไดแ้ก่ 

สี เส้น ตวัอกัษร และรูปร่างรูปทรงภาพ ท่ีปรากฏบนตราสัญลกัษณ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2556) และ
เวบ็ไซต ์(ในปี พ.ศ. 2558) ซ่ึงเป็นส่ือของธนาคารกสิกรไทยท่ีพบวา่ การออกแบบเช่ือมโยงกบัความ
เช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ โดยผ่านวิธีการวิเคราะห์ตามแนวคิดสัญวิทยา (Semiotics) มุ่งเนน้ท่ีการแสดง
ความหมาย ตัวสาร  (ภาพ) ของตัวหมาย  (Signifier) และตัวหมายถึง  (Signified) มาท าการ
เปรียบเทียบระหวา่งมุมมองของการออกแบบทางนิเทศศิลป์ กบัมุมมองทางศาสตร์ฮวงจุย้ ร่วมกบั
การสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (In-Depth Interview) ผู ้เช่ี ยวชาญศาสตร์ฮวงจุ้ย  จ  านวน  2  ท่ าน  คือ                  
1) อาจารยษ์ณองนงค ์ค าแสนหว ีและ 2) ซินแสนทั  เป็นการใหค้วามเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญศาสตร์ฮวง
จุย้โดยตรง ซ่ึงมีผลการวจิยั ดงัน้ี 
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ตารางที ่4.1  การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร(ภาพ) “สี” ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

สาร (ภาพ) 
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

Signifier Signified 

สี 

สีเขียว 
การเจริญงอกงาม, 

ความสดช่ืน 
สีแดง ความเร่าร้อน, น่าต่ืนเตน้ 

สีเทา 
เงินทองหนาแน่นเป็น

ปึกแผน่ 
 
ตารางที ่4.2  การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “สี” ทางดา้นศาสตร์ฮวงจุย้ 
 

สาร (ภาพ) 
การออกแบบนิเทศศิลป์ วตัถุธาตุ 

(Elements) Signifier Signified 

สี 

สีเขียว 
การเติบโตตน้ไม,้ 
ความสดช่ืน 

ธาตุไม ้

สีแดง 
พลงัท่ีสวา่งไสว, 
กระตือรือร้น 

ธาตุไฟ 

สีเทา การไหลล่ืน ธาตุน ้า 

 
ผลการเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 จะเห็นวา่การแสดงความหมาย 

(Signified) ของสัญญะสีเขียว สีแดง และสีเทา ในมุมมองการออกแบบทางนิเทศศิลป์มีความ
สอดคลอ้งกบัความหมายทางศาสตร์ฮวงจุย้ โดย “สีเขียว” แทนความหมายถึงความเจริญเติบโตงอก
งาม  ตรงกับธาตุไม้ “สีแดง” แทนความหมาย ความเร่าร้อนพลังงานท่ีเคล่ือนไหว (Active) คือ 
ความหมายของธาตุไฟ และ “สีเทา” ธนาคารกสิกรไทย (2558) อธิบายความหมายไวบ้นเวบ็ไซต ์
คือ เงินทองหนาแน่นเป็นปึกแผน่ ซ่ึงตามความหมายของฮวงจุย้ มกัจะใชเ้ป็นตวัแทนธาตุน ้ า แทน
ความหมายถึง การประกอบธุรกิจอยา่งล่ืนไหล   
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ตารางที ่4.3  การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “เส้น” ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

สาร(ภาพ) 
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

Signifier Signified 

เส้น เส้นโคง้ / คล่ืน 
น ้าบ ารุงตน้ขา้วให้อุดม
สมบูรณ์เจริญเติบโต 

 
ตารางที ่4.4  การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “เส้น” ทางดา้นศาสตร์ฮวงจุย้ 
 

สาร(ภาพ) 
การออกแบบนิเทศศิลป์ วตัถุธาตุ 

(Elements) Signifier Signified 

เส้น เส้นโคง้ / คล่ืน 
น ้าหล่อเล้ียงไม ้
ใหเ้จริญเติบโต 

ธาตุน ้า 

 
ผลการวิเคราะห์เชิงสัญญะ ของสาร  (ภาพ) ลักษณะเส้น “คล่ืนสีเทา” ท่ีอยู่บนตรา

สัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยของปี พ.ศ. 2539 จะเห็นวา่ การแทนความหมายในการออกแบบทาง
นิเทศศิลป์ มีความหมายแบบเดียวกนักบัการแทนความหมายของศาสตร์ฮวงจุย้ (ตามค าแนะน าของ
อาจารยเ์มง้ ชุณวชัร์ ลาภาณุพฒัน์) ก็คือธาตุน ้า  แทนการสร้างน ้าใหไ้ปหล่อเล้ียงตน้ขา้วท่ีอยูบ่นตรา
สัญลกัษณ์ใหเ้จริญเติบโตและอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลา 
 
ตารางที ่4.5 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร  (ภาพ) “ตวัอกัษร” ทางการออกแบบ

นิเทศศิลป์ 
 

สาร (ภาพ) 
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

Signifier Signified 

ตวัอกัษร K ธนาคารกสิกรไทย 
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ตารางที ่4.6  การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “ตวัอกัษร” ทางดา้นศาสตร์ฮวงจุย้ 
 

สาร (ภาพ) 
การออกแบบนิเทศศิลป์ วตัถุธาตุ 

(Elements) Signifier Signified 

ตัวอกัษร K 
ธุรกิจเก่ียวกบั
การเกษตร 

ธาตุไม ้

 
ผลการวิเคราะห์เชิงสัญญะของสาร(ภาพ) “ตวัอกัษร” ในตารางท่ี 4.5 เป็นการน า ตวัอกัษร 

“ K ”  ซ่ึงแทนตัวย่อช่ือภาษาอังกฤษของธนาคารกสิกรไทย คือ “KASIKORNBANK” หรือ 
“KBank”  มาใช้ในการออกแบบตราลักษณ์ แต่ผลการวิเคราะห์ในตารางท่ี 4.6 พบว่า การแทน
ความหมายเชิงสัญญะทางฮวงจุย้ ตวัอกัษร “ K ” ควรใช้แทนความหมายถึง ธุรกิจเก่ียวกับด้าน
การเกษตรมากกวา่ เป็นตวัสัญญะแทนธาตุไม ้โดยดูจากตารางท่ี 2.3 การแสดงฮวงจุย้ความสัมพนัธ์
ท่ีเป็นมงคลในบทท่ี  2 ธุรกิจเก่ียวกับการเงินและธนาคารน่าจะน าสัญญะธาตุดิน มาใช้แทน
ความหมายในการออกแบบ 
 
ตารางที ่4.7 การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “รูปร่างรูปทรง” ทางการออกแบบ

นิเทศศิลป์ 
 

สาร (ภาพ) 
การออกแบบนิเทศศิลป์ 

Signifier Signified 

รูปร่างรูปทรง 

 
(รูปตน้ขา้ว) 

ธนาคารกสิกรไทย 

 เครือธนาคารกสิกรไทย 

 
ความสมดุล, ความไม่ส้ินสุด 

 
สงบ, มัน่คง 
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ตารางที ่4.8 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “รูปร่างรูปทรง” ทางด้านศาสตร์  
ฮวงจุย้ 

 

สาร (ภาพ) 
การออกแบบนิเทศศิลป์ วตัถุธาตุ 

(Elements) Signifier Signified 

รูปร่างรูปทรง 

 
(รูปตน้ขา้ว) 

การเจริญเติบโต , 
ตน้ไม ้

ธาตุไม ้

 
แผน่ดิน,การผกู

สัมพนัธ์ 
มงักรธาตุไม ้

 ความสามคัคี ธาตุทอง 

 ความมัน่คง ธาตุดิน 

 
การเปรียบเทียบผลวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะภาพรูปร่างรูปทรง ในมุมการออกแบบ

นิเทศศิลป์ของตารางท่ี 4.7 มีการแสดงความหมายแทน “รูปตน้ขา้ว, ตวั K พู่กนั , วงกลม และกรอบ
ส่ีเหล่ียม (บนตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย ปี 2548)” สอดคล้องกบัการแทนความหมายทาง 
ศาสตร์ฮวงจุย้ ในตารางท่ี 4.8 โดยเฉพาะสาร (ภาพ) “ตวั K  ท่ีเป็นรูปเขียนพู่กนัจีน” มีแนวคิดการ
ออกแบบตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย ปี 2548 และในปี 2556 ใช้ส่ือความหมายการควบรวม
บริการหลกัทั้ง 6 สายงานไวด้ว้ยกนัภายใตช่ื้อ เครือธนาคารกสิกรไทย   จึงสร้างสัญลกัษณ์ “ตวั K 
รูปพู่กนั” ในการส่ือสารอตัลกัษณ์เครือกสิกรไทย (ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) ซ่ึง อาจารยษ์ณอนงค์
(2558) อธิบายว่า “ตวั K รูปพู่กัน” น้ี ตีความทางความเช่ือจีนและฮวงจุย้ มีลักษณะรูปร่างคล้าย
อกัษรค าวา่  “龙 (มงักร)”  โดยแทนถึงธนาคารกสิกรไทย จะเป็นมงักรธาตุไม ้โดยมงักรเป็นสัตวท่ี์
ใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของการรวมชนเผา่ต่างๆกลายเป็นแผน่ดินประเทศจีน ซ่ึงก็คือการรวมกิจการหลกั
ในเครือธนาคารกสิกรไทยทั้ง 6 สายงาน ประกอบดว้ย 1) ธนาคารกสิกรไทย 2) บริษทั แฟคตอร่ิงก
สิกรไทย 3) บริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย 4) บริษทัศูนย์วิจยักสิกรไทย 5) บริษัท
หลกัทรัพยก์สิรกรไทย และ 6) บริษทัลิสซ่ิงกสิกรไทย ให้กลายเป็นหน่ึงเดียวกนั ภายใตช่ื้อ เครือ
ธนาคารกสิกรไทย (ณฏัฐิกา เมณฑกา, 2550)     



72 

ดงันั้น จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการแสดงความเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) ระหวา่ง
มุมมองดา้นการออกแบบทางทศันศิลป์ กบัมุมมองดา้นฮวงจุย้ สามารถสรุปความสอดคลอ้งกนัได้
ดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางท ี4.9  การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญญะระหวา่งศาสตร์การออกแบบนิเทศศิลป์และฮวงจุย้ 
 

สาร (ภาพ) 

การออกแบบนิเทศศิลป์ ฮวงจุ้ย การแสดงความหมาย
ของศาสตร์ทั้งสอง  
มคีวามสัมพนัธ์  

ใช่ / ไม่ 
Signifier Signified Signifier Signified 

สี 

สีเขียว 
การเจริญงอก

งาม, 
ความสดช่ืน 

ธาตุไม ้
การเติบโต, 
ตน้ไม ้

 

สีแดง 
ความเร่าร้อน, 
น่าต่ืนเตน้ 

ธาตุไฟ 
พลงัท่ีสวา่งไสว, 
กระตือรือร้น 

 

สีเทา 
เงินทอง
หนาแน่น 

ธาตุน ้ า การล่ืนไหล  

เส้น 
 เสน้โคง้/  
คล่ืนน ้ า 

น ้าบ ารุงตน้ขา้ว
ใหอุ้ดม
สมบูรณ์ 

ธาตุน ้ า 
น ้าหล่อเล้ียงไมใ้ห้

เจริญเติบโต 
 

*ตวัอกัษร K 
ธนาคารกสิกร

ไทย 
ธาตุไม ้

ธุรกิจเก่ียวกบั
การเกษตร 

 

รูปร่าง
รูปทรง 

 
(รูปตน้ขา้ว) 

ธนาคารกสิกร
ไทย 

ธาตุไม ้
การเจริญเติบโต, 

ตน้ไม ้
 

 
เครือธนาคาร         
กสิกรไทย 

龙 
(มงักร) 

แผน่ดิน,  
การผกูสมัพนัธ์ 

 

 ความสมดุล,  
ความไม่
ส้ินสุด 

ธาตุทอง ความสามคัคี  

  สงบ,มัน่คง ธาตุดิน ความมัง่คง  
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตวัสาร (ภาพ) ไดแ้ก่ สี ตวัอกัษร เส้น และรูปร่างรูปทรง พบวา่
ทุกรายการ มีการแสดงความหมายเชิงสัญญะทางนิเทศศิลป์กบัทางศาสตร์ฮวงจุย้สัมพนัธ์กนั และ
นอกจากน้ีผลการวิเคราะห์ยงัพบจุดขอ้สังเกตตรงสาร (ภาพ) 1 รายการ ก็คือ ตวัอกัษร (Font) ซ่ึง ตวั 
"K" ท่ีแสดงสัญญะตวัหมายถึง (Signified) ในเชิงฮวงจุย้ไดว้่า ธุรกิจเก่ียวกบัการเกษตร  ยงัแสดง
ความหมายสัญญะวา่สัมพนัธ์กบัตวัธนาคารกสิกรไทยท่ีเป็นธุรกิจดา้นการเงินเท่าท่ีควร แต่เม่ือเราดู
ท่ีความหมายของช่ือองค์กรในภาษาไทย เฉพาะค าว่า “กสิกรไทย” ซ่ึงแปลว่า “เกษตรกร” แล้ว    
ดงันั้น เม่ือวิเคราะห์ตามหลกัเบญจธาตุของศาสตร์ฮวงจุย้  สาร (ภาพ) ตวั “K” ก็ถือว่ามีการแสดง
ความหมายเชิงสัญญะไดส้อดคลอ้งสัมพนัธ์กนัทั้งทางนิเทศศิลป์และดา้นศาสตร์ฮวงจุย้  

ซ่ึงผลการเปรียบเทียบสัญญะตวัหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) ของสาร
(ภาพ) ในตารางท่ี 4.9 เป็นเพียงการวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของความหมายเฉพาะตวัสาร (ภาพ)แต่
ละชนิดเท่านั้น ในการจะวิเคราะห์การสร้างความหมายของสัญลักษณ์ฮวงจุย้จะตอ้งตีความการ
ส่ือสารความหมายของตวัสาร (ภาพ) ท่ีจดัวางองคป์ระกอบในภาพรวมและปรากฏอยูบ่นส่ือแต่ละ
ตัวส่ือนั้ นๆ จึงจะเป็นไปตามหลักการประยุกต์สัญลักษณ์ฮวงจุ้ยท่ีใช้การผสมผสานธาตุเชิง
สัญลกัษณ์และหลกัความสมดุล  เพื่อการจดัวางต าแหน่งชยัภูมิบนส่ือใหส่้งเสริมพลงัช่ีท่ีดีแก่องคก์ร  
ผูว้ิจยัจึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญดา้นศาสตร์ฮวงจุย้ 2 ท่าน คือ อาจารยษ์ณอนงค ์ ค าแสนหว ี
(สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2558) และซินแสนัท (สัมภาษณ์, 21 กนัยายน 2558)  ในการแสดงความ
คิดเห็นและค าแนะน า  ใช้ประกอบการวิเคราะห์การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุย้และแสดงความหมาย
เชิงสัญญะของสาร (ภาพ) ในแต่ละตวัส่ือ  แบ่งตามประเภทชนิดของส่ือธนาคารกสิกรไทยท่ีศึกษา  
ไดแ้ก่  ตราสัญลกัษณ์ท่ีเปล่ียนในปี พ.ศ. 2539 - 2556 และส่ือสมยัใหม่เวบ็ไซต์ สรุปการวิเคราะห์
ไดด้งัน้ี 

1) ตราสัญลกัษณ์ พ.ศ. 2539  
 

   
  

ภาพที ่4.5  ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยในปี 2539 
แหล่งทีม่า: ธนาคารกสิกรไทย, 2557. 
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มีการออกแบบโดยใชห้ลกัเบญจธาตุของฮวงจุย้ คือ ธาตุน ้ า ธาตุไม ้และธาตุไฟ โดย
ตามสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยอนัน้ี ไดแ้สดงให้เห็นองคป์ระกอบธาตุของการก่อก าเนิดของวฏั
จกัรธาตุตามศาสตร์ฮวงจุย้อยา่งเห็นไดช้ดั เช่น ธาตุน ้าส่งเสริมธาตุไม ้ธาตุไมส่้งเสริมธาตุไฟ แต่ละ
ธาตุเช่ือมโยงกนัเป็นแบบไดนามิก ซ่ึงอาจารยษ์ณอนงค์ (2558) ให้ความเห็นวา่ ตราสัญลกัษณ์น้ี ได้
แสดงความหมายถึง คนท่ีอยูภ่ายใตอ้งค์กรเดียวกนัมีความขยนั และเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั โดยสี
เขียว แทน “กสิกรไทย” เป็นธาตุไม ้ท่ีแฝงตวัอกัษรค าวา่บ่ี 比(bǐ) ซ่ึงหมายถึง แผ่นดิน และค าว่า
比(bǐ) น้ี อยูต่รงต าแหน่งน ้ า สอดคลอ้งกบัท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย ท่ีตั้งอยูติ่ด
แม่น ้ าเจา้พระยา ซ่ึงสามารถตีความของค าว่า比(bǐ) ไดว้่า Communing หมายถึง การผูกสัมพนัธ์
ของผูท่ี้อยูใ่นดินแดนพื้นท่ีองค์กรแห่งน้ี นัน่ก็คือพนกังานทุกคนภายใตอ้งคก์รธนาคารกสิกรไทย
และส่ือความหมายถึงวฒันธรรม K-Culture ของกสิกรไทย โดย 比(bǐ) เป็นค าอกัษรจีนโบราณใน
คมัภีร์อ้ีจิง ตามท่ีโจวอ๋อง (King Wen of Zhou) ได้ตีความจากรหัสรูปเส้น ของจกัรพรรดิฝูซี  (ยุค
ก่อนปี ค.ศ. ประมาณ 2953 - 2838 ปี) และแปลความหมายบนัทึกไว ้(วรัิช เหมพรรณไพเราะ, 2552)  

โดยซินแสนทั (2558) มีเห็นวา่ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยท่ีปรับเปล่ียนในปี 
2539 (ดูภาพท่ี 4.3 ในหนา้ 75) เป็นตราสัญลกัษณ์ท่ีดีท่ีสุดในทั้งหมดท่ีปรับเปล่ียน 4 คร้ัง ซ่ึงต่างกบั
อาจารยษ์ณอนงค ์ดงัท่ี ซินแสนทั (2558) กล่าววา่ 

 
แต่โลโก้ปี 2539 เน่ีย เห็นเด่นชัดท่ีสุดเลย ก็เพราะว่าดูจากสีท่ีใช้มีการใช้สีครบ

หมด 5 สี โดย วงกลม แปลว่า สีขาว ก็คืออนาคต ตน้ขา้วสีเขียว ก็คือเงิน เส้นคล่ืนขา้งล่าง
คือธาตุน ้ า แปลวา่ธุรกิจ แลว้สีแดง ก็คือช่ือเสียง และถา้สังเกตดูดีๆ จะเห็นกรอบส่ีเหล่ียม
จตุัรัส (เป็นกรอบของโลโก้) คือธาตุดิน หมายถึงความมัน่คง เพราะฉะนั้น โลโก้ปี 2539 
เป็นโลโกท่ี้มีครบทั้ง 5 สีธาตุ เป็นโลโกท่ี้ดีมากในมุมมองตามศาสตร์ท่ีอาจารยเ์รียนมา 
 

2) ตราสัญลกัษณ์ พ.ศ. 2548 
 

 
 
ภาพที ่4.6  ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยในปี 2548 
แหล่งทีม่า: ธนาคารกสิกรไทย, 2557. 
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ในตราสัญลักษณ์จะเห็นว่า มีรูปบาร์ส่ีเหล่ียมผืนผา้สีแดงอยู่ใต้ตวั K อาจารย์ษณ
อนงค์ (2558) อธิบายว่า เป็นสัญลักษณ์ใช้แทนธาตุดิน และยงัใช้สีแดง แสดงถึงธาตุไฟ โดยทั้ง
อาจารยษ์ณอนงค์ และซินแซนทั มีความเห็นเหมือนกนัวา่สัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย ในปี 2548 
มีการประยกุตเ์บญจธาตุของศาสตร์ฮวงจุย้ ประกอบดว้ย 4 ธาตุ คือ ธาตุน ้า ธาตุไม ้ธาตุไฟ และธาตุ
ดิน ถึงแมจ้ะมีการส่งเสริมกนัแบบไดนามิกตามวงจรธาตุ แต่ยงัมีขอ้บกพร่อง คือ ขาดธาตุทอง  ท า
ให้ไม่ครบ 5 ธาตุ ซ่ึงในมุมศาสตร์ฮวงจุย้ยงัถือวา่ไม่ดีเท่าท่ีควร(ษณอนงค ์ค าแสนหวี, สัมภาษณ์ 30 
มิถุนายน 2558; ซินแสนทั, สัมภาษณ์, 21 กนัยายน 2558)   

3) ตราสัญลกัษณ์ พ.ศ. 2556 
 

         
 

ภาพที ่4.7  ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยในปี 2556 
แหล่งทีม่า: ธนาคารกสิกรไทย, 2557. 
 

อาจารยษ์ณอนงค ์(2558) ใหค้วามเห็นวา่ เป็นตราสัญลกัษณ์ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดของ
ธนาคารกสิกรไทย (จากตราสัญลกัษณ์ท่ีมีการปรับเปล่ียนทั้งหมด 5 คร้ัง) ซ่ึงตราสัญลกัษณ์แสดง
ความหมายถึง ความเป็นหน่ึง ภายใตต้วั “K” ท่ีมีลกัษณะเหมือนภาพเขียนศิลปะพู่กนัจีน (Sha fa) 
แสดงให้เห็นถึงความหมายของความสามคัคีของบริษทัในเครือธนาคารกสิกรไทยทั้งหมดภายใต้
ต้นไม้ใหญ่ธนาคารกสิกรไทย ท่ีได้รวมบริษัทในเครือทั้ ง 6 บริษัทให้อยู่ภายใต้ K Corporate 
Banking และรูปร่างของตราสัญลกัษณ์ ใช้ตวัสาร (ภาพ) “K” ท่ีมีลกัษณะเหมือนมงักร มีรูปแบบ
การวาดโดยใชพู้่กนัจีนตวดั ท าให้ดูมีพลงัดัง่มงักร โดยเฉพาะมงักรธาตุไม ้ตามศาสตร์ฮวงจุย้เป็น
มงักรท่ีมีอ านาจมากท่ีสุด และอีกความหมายของ  “มงักร” ก็เป็นสัญญะ แบบตวัหมายโดยนยัแฝง
(Connotative Meaning) แฝงค าว่า比 (bǐ) เช่น เดียวกับตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิกรไทยท่ี
ปรับเปล่ียนในปี 2539 (ตามภาพท่ี 4.3) ซ่ึงหมายถึง Communing คือ การผูกสัมพนัธ์ของผูท่ี้อยู่ใน
ดินแดนพื้นท่ีองค์กร นั่นก็คือพนักงานทุกคนภายใต้องค์กรเครือธนาคารกสิกรไทย (ษณอนงค ์     
ค  าแสนหวี, สัมภาษณ์ , 30 มิถุนายน 2558) โดยส่ือความหมายเช่ือมโยงถึงวฒันธรรมองค์กร K-
Culture ของธนาคารกสิกรไทย ท่ี คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต (2558) กล่าวถึงเก่ียวกบัการออกแบบส่ือ
ธนาคารกสิกรไทย ไวว้า่ “...ในดา้นการออกแบบส่ือ ให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีองค์กรเป็น อนัน้ีให้อยู่
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ภายใต้ K-Culture.... ค  าว่าอัตลักษณ์ คือรูปร่างหน้าตาใช่มั้ย มันต้องสอดคล้องกับแบรนด์ของ
ธนาคารกสิกรไทย” 

แต่มุมมองการแทนสัญญะ “สี” ทางศาสตร์ฮวงจุย้ของซินแสนทั (2558) เห็นวา่ ตรา
สัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยในปี 2556 ยงัไม่ถือว่าดี ความหมายแสดงให้เห็นวา่ เน้นไปทางดา้น
ก าไร เร่ืองเงิน และตวัองค์กรอย่างเดียว เพราะใช้เพียงสีเขียวเป็นหลกั และสาร (ภาพ) รูปร่างตรา
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นตวั K วาดพู่กนั ไม่สามารถตีความหมายสัญลกัษณ์ตามหลกัเบญจธาตุทางศาสตร์ 
ฮวงจุย้ได ้ต่างกบัอาจารยษ์ณอนงค ์(2558) ท่ีเห็นวา่ “เป็นตราสัญลกัษณ์ท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด” 

ทั้ งน้ี  นอกจากการแสดงความเห็นเก่ียวกับการประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการ
ออกแบบตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย (ปี พ.ศ. 2539 – 2556) แลว้ ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ถึงการ
น าศาสตร์ ฮวงจุย้มาประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบส่ือเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย  ในประเด็นของ
การแสดงความหมายสัญญะฮวงจุย้ดา้นการจดัวางต าแหน่งต่างๆบนหน้าเพจเวบ็ไซต ์หรือ “การดู
ชยัภูมิ” ซ่ึงตามมุมมองของฮวงจุย้เวบ็ไซต์ถือเป็นทางเขา้บา้น (หรือประตูรับทรัพย)์ แสดงถึงการ
ระบุตวัตนขององค์กร ท าให้เห็นภาพการด าเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยทั้งหมด ส่วนตรา
สัญลกัษณ์นั้นเป็นเสมือนช่ือองคก์ร (Corporate Name) ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอ านาจขององคก์ร และให้
จดจ าไดง่้าย จึงควรวางไวต้  าแหน่งท่ีดีท่ีสุดและเห็นไดช้ดัเจน ดงันั้น เวบ็ไซตห์รือ Homepage ก็เป็น
เสมือนประตูบ้านทั้งหมด หมายถึง อาชีพและกิจการของบริษทัทั้งหมด (ษณอนงค์ ค  าแสนหวี, 
สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2558) โดยจะอธิบายในขอ้ต่อไป 

4) ส่ือเวบ็ไซต ์
 

 
 
ภาพที ่4.8  หนา้เพจเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย 
แหล่งทีม่า: ธนาคารกสิกรไทย, 2558. 
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อาจารย์ษณอนงค์ (2558) และซินแสนัท (2558) ทั้ ง 2 ท่าน มีความเห็นว่า การ
ออกแบบเวบ็ไซต์ของธนาคารกสิกรไทยมีการใช้ศาสตร์ฮวงจุย้ เขา้มาเก่ียวขอ้งแน่นอน โดยการ
ออกแบบส่ือเวบ็ไซต์ของธนาคารกสิกรไทยนั้น   การจดัวางต าแหน่งตราสัญลกัษณ์องค์กร ถือว่า
ส าคัญมากเพราะเป็นสัญลักษณ์แทนตัวช่ือของธนาคารกสิกรไทย และตัวหน้าเว็บไซต์หรือ 
Homepage ให้เป็นเสมือนกบัดา้นประตูบา้น (สัญญะเชิงเปรียบเทียบ) ของธนาคารกสิกรไทย ทาง
ศาสตร์ฮวงจุย้ ประตู หมายถึง  อาชีพ ซ่ึงก็คือกิจการของบริษทัทั้งหมด ดงันั้น การอ่านต าแหน่ง
ชยัภูมิตามศาสตร์ฮวงจุย้  ใหย้ดึทิศประตูหนา้บา้นตามท่ีเวบ็ไซตห์นัหนา้เขา้หาผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซต์ 

วิเคราะห์ตามมุมมองหลกัการชัยภูมิฮวงจุย้ เราหรือผูป้ระกอบการยืนอยู่กลางบา้น
แลว้มองตรงออกไปท่ีหน้าบา้น ตราสัญลกัษณ์ปี 2556  มีการจดัวางท่ีมุมบนสุดดา้นซ้ายของหน้า
เพจเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นดา้นขวามือของเรา ตามต าแหน่งชยัภูมิฮวงจุย้ หมายถึง “เสือขาว”  คือ “อ านาจ” 
(ตราสัญลกัษณ์ปี 2556 ตามศาสตร์ฮวงจุย้ อาจารยษ์ณอนงค์ ให้ความเห็นไวว้า่ เป็นตราสัญลกัษณ์ท่ี
สมบูรณ์แบบท่ีสุดจากทั้งหมด) และตราสัญลกัษณ์ปี 2539 ท่ีเป็นตราสัญลกัษณ์หลกัขององคก์รท่ีใช้
มาจนถึงปัจจุบนั จดัวางอยู่ด้านขวาบนสุดของหน้าเพจ ซ่ึงเป็นด้านซ้ายมือของเรา  ตามต าแหน่ง
ชยัภูมิฮวงจุย้ หมายถึง “มงักรเขียว” ก็คือ “บารมี” โดยตามลกัษณะชยัภูมิฮวงจุย้ต าแหน่งของตรา
สัญลกัษณ์ทั้ง 2 อนั ควรจะถูกวางในพื้นท่ีและต าแหน่งท่ีท าเลดีท่ีสุด    แต่เม่ือเปรียบเทียบกบัขนาด
หน้าเวบ็ไซต์จะเห็นว่าตราสัญลกัษณ์ทั้ง 2 มีขนาดเล็ก  ในขณะท่ีภาพ Banner Ads วางอยู่ดา้นใต้
ของตราสัญลกัษณ์มีขนาดใหญ่กว่ามาก  ทั้ งยงัประกอบด้วยภาพสินค้าและบริการของธนาคาร
กสิกรไทยท่ีมีสีสัน และภาพมีการเคล่ือนไหวต่อเน่ืองตลอดเวลาอีกด้วย   ท าให้ต าแหน่งของ 
Banner Ads เด่นกว่า กลายเป็นต าแหน่งท่ีเป็นจุด Touch Point “ท าให้สัดส่วนค่าน ้ าหนกัพลงัของ
สาร (ภาพ) ในการจดัวางองคป์ระกอบบนหนา้เวบ็ไซต ์เปรียบไดก้บัลกัษณะของทรงเจดีย ์ท่ีมีล าตวั
ตรงกลางใหญ่  มีฐานล่างเจดียท่ี์เล็ก” โดยสัดส่วนของสาร (ภาพ) บริเวณส่วนล่างของหน้าเพจ
เวบ็ไซต์ใช้ตวัหนังสือสีเทา ก็คือสัญญะของ ธาตุน ้ า  แสดงถึง ความมัง่คัง่  และแสดงความหมาย
ของ ธาตุน ้ าหนุนธาตุไม ้(มงักรเขียว) ดา้นบน แต่สีเทาอ่อนเกินไปท าใหสี้กลืนไปกบัพื้นหลงัสีขาว  
และส่วนปลายยอดบนของเจดียซ่ึ์งมีเพียงตราสัญลกัษณ์เล็กๆ อยูมุ่มสองขา้งบนหนา้เพจเวบ็ไซตท์  า
ให้ลกัษณะหนา้เวบ็เพจธนาคารกสิกรไทย เปรียบเหมือนกบัเจดียท่ี์มีรากฐานไม่แข็งแรง   แสดงให้
เห็นถึงการเนน้ขายผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆของธนาคารมากกวา่ตวัช่ือองคก์ร (ตราสัญลกัษณ์)  

ตามความเห็นของอาจารยษ์ณอนงค์ (2558) ต าแหน่งบนหนา้เพจเวบ็ไซตท่ี์อยูร่ะดบั
มุมมองสายตาของผูใ้ช้งาน ก็คือจุด Touch Point ถือเป็นบริเวณพื้นท่ีของหน้าเวบ็ไซต์ ท่ีส่งเสริม
การไหลเวียนของกระแสพลงัช่ีไดดี้ท่ีสุด  น่าจะจดัวางตราสัญลกัษณ์ของธนาคารไวท่ี้ขา้งซ้ายและ
ขา้งขวาของ Banner Ads มากกวา่ และปรับขนาดให้ใหญ่ข้ึน ซ่ึงเม่ือวเิคราะห์การประยกุตใ์ช้เฉพาะ
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สาร (ภาพ) อนัเป็นองค์ประกอบในการออกแบบนิเทศศิลป์ ตามหลกัเบญจธาตุทางฮวงจุย้ มีการ
ใช้สัญญะธาตุเพียง 4 ธาตุ คือ ธาตุทอง ธาตุน ้ า ธาตุไม้ และธาตุไฟ ยกเว้นธาตุดิน เช่น การ
แทนสัญญะฮวงจุย้ดว้ยสาร(ภาพ) สีเหลือง หรือสีส้ม แต่ถา้ตีความประกอบกบัสาร(ภาพ) “รูปร่าง
รูปทรง” จะสามารถตีความหมายของ “รูปทรงส่ีเหล่ียม” ท่ีแปรค่าได้เป็นธาตุดิน หมายถึง ความ
มัน่คง ซ่ึงปรากฏรูปทรงส่ีเหล่ียมอยูห่ลายต าแหน่งบนหนา้เวบ็ไซต ์โดยเฉพาะกรอบพื้นท่ีส่ีเหล่ียม
ใหญ่สุดคือส่วนพื้นท่ีของ Banner Ads แสดงความหมายไดว้า่ ตวัองคก์รเนน้ท่ีสินคา้และบริการ จึง
ตอ้งการออกแบบและจดัวางต าแหน่งให้เด่น มีอ านาจและมัน่คงมากกว่าส่วนอ่ืนๆ (ษณอนงค์ ค  า
แสนหว,ี สัมภาษณ์ 30 มิถุนายน 2558; ซินแสนทั, สัมภาษณ์, 21 กนัยายน 2558)   

จากผลวิเคราะห์การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการออกแบบสาร (ภาพ) บนส่ือ
เวบ็ไซต์ ร่วมกบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญฮวงจุย้ขา้งตน้ มีการแสดงความหมายสัญญะ ตามหลกั
เบญจธาตุทางฮวงจุย้ ปรากฏอยูใ่นการออกแบบเวบ็ไซตธ์นาคารกสิกรไทย โดยการประยุกตใ์ชส้าร 
(ภาพ)แต่ละชนิด แปรสัญญะเป็นค่าพลงังานของธาตุ ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทพลงังาน (ช่ี) ตามวงจรวฏั
จกัร 5 ธาตุ ท่ีส่งเสริมกนั ประกอบดว้ย ดิน น ้ า ไม ้และไฟ แต่ยงัไม่สมบูรณ์ครบ 5 ธาตุ คือ ขาดการ
ประยกุตใ์ชส้าร (ภาพ) ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธาตุทอง    
 

 
 

ภาพที ่4.9  แผนภาพแสดงการตีความต าแหน่งชยัภูมิทางฮวงจุย้บนเพจเวบ็ไซตธ์นาคารกสิกรไทย 
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เม่ือวเิคราะห์การประยกุตส์ัญญะฮวงจุย้ในดา้นชยัภูมิการจดัวางต าแหน่งสาร (ภาพ)บนหนา้
เวบ็ไซต์นั้น จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญฮวงจุย้ทั้ ง 2 ท่าน คือ อาจารยษ์ณอนงค์ และซินแสนัท  
สามารถตีความการแทนต าแหน่งของสัญลกัษณ์ฮวงจุย้บนหน้าเพจเวบ็ไซตไ์ดว้า่  มงักรเขียว(ขวา)   
เสือขาว(ซา้ย) ส่วนต าแหน่งของหงส์แดง ท่ีเป็นธาตุไฟ จะอยูต่รงพื้นท่ีส่วนดา้นล่างของหนา้เพจ ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย สาร (ภาพ)  ตวัอกัษรสีเทาจ านวนมาก แสดงสัญลกัษณ์แทน  “น ้ า ท่ีมาหนุนไม ้                
(ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย ท่ีอยูต่  าแหน่งมงักรเขียว)” (ษณอนงค ์ค าแสนหว,ี 2558) เป็นการ
ตีความต าแหน่งชยัภูมิทางศาสตร์ฮวงจุย้ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลกัทฤษฎีภูมิพยากรณ์ (Geomancy) ตาม
ศาสตร์คมัภีร์พิชยัสงคราม ท่ีใช้วิธีการอ่านความหมายพลงังานตวัสารท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ แล้ว
แปรค่าให้เป็น หยิน คือ กระแสแม่เหล็กขั้วลบ กบั หยาง คือ กระแสแม่เหล็กขั้วบวก  โดย    ตรา
สัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยของปี 2556 อยูด่า้นซ้ายในต าแหน่งมงักรเขียว  แทนพลงังาน  ธาตุไม ้
แปรไดค้่าพลงัเป็น หยาง = กระแสแม่เหล็กขั้วบวก และการวางตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย
ของปี 2539 ไวท้างดา้นขวา อยูใ่นต าแหน่งของเสือขาว แทนพลงังานธาตุทอง แปรไดค้่าพลงัเป็น 
หยิน = กระแสแม่เหล็กขั้วลบ ท าให้พลงังานขั้วบวกและขั้วลบประสานกนัเกิดความสมดุล ตาม
หลกัวชิาภูมิพยากรณ์ฮวงจุย้เป็นท าเลต าแหน่งน าโชคและเป็นมงคล (พลูหลวง, 2534; มาศ เคหาสน์
ธรรม, 2556; ละเอียด ศิลาน้อย, 2530, น.24) และส่วนดา้นล่างของหน้าเพจเวบ็ไซตธ์นาคารกสิกร
ไทย มีการใชส้าร (ภาพ) ตวัอกัษรสีเทาเกือบทั้งหมด ซ่ึงต าแหน่งพื้นท่ีน้ีคือ ต าแหน่งสัญลกัษณ์ของ
หงส์แดง  แมจ้ะเป็นต าแหน่งท่ีแสดงถึงธาตุไฟ แต่ในความหมายของ ไฟ ก็คือ แสงสวา่งของประตู
ทางเขา้กิจการ ท่ีการออกแบบน า สาร (ภาพ) สีเทา มาใชเ้ป็นสัญญะฮวงจุย้ หมายถึง กระแสเงิน เม่ือ
แปรไดค้่าพลงัเทียบเป็นลกัษณะของ หยาง = กระแสแม่เหล็กขั้วบวก   

ตามความเห็นของอาจารยษ์ณอนงค ์(2558) การส่ือสารเชิงสัญญะในการออกแบบเวบ็ไซต์
ตามหลกัการหยิน - หยาง การเลือกใช้สี ให้กบัองค์ประกอบสาร (ภาพ) ใน Banner Ads ท่ีปรากฏ
บนเวบ็ไซต์ หากมีการใช้สีของ Banner โดยรวมของภาพท่ีมีความเขม้มากไป เช่น สีด า หรือเขียว
เขม้มากๆ เป็นหยนิ (เป็นโทนสีของธาตุน ้า) จะท าให้ตวัเวบ็ไซตธ์นาคารกสิกรไทยมีลกัษณะค่าพลงั
ของหยินมากจนเกินไป หรือหากใช้สีท่ีมีค่าน ้ าหนกัอ่อน เช่น สีเทา สีเขียวอ่อน ตวั Banner ก็จะมี
ลกัษณะแสดงพลงัเป็นหยาง ซ่ึงจะท าให้ตวัเวบ็ไซต์ธนาคารกสิกรไทยมีลกัษณะค่าพลงัของหยาง
มากจนเกินไป  จึงควรตระหนกัในการเลือกใหก้ลุ่มสีท่ีสมดุลระหวา่งพลงัหยนิและหยาง 

ดงันั้น การประยุกตศ์าสตร์ฮวงจุย้และการส่ือสารเชิงสัญญะในกระบวนการออกแบบหน้า
เพจเวบ็ไปไซตจึ์งควรท่ีจะประกอบดว้ยการใชส้าร (ภาพ) ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของพลงังาน 3 ธาตุ 
ท่ีส่งเสริมกนั คือ 1) พลงัธาตุไม ้แสดงถึง บารมี 2) พลงัธาตุทอง แสดงถึง อ านาจ  และ3) พลงัธาตุ
น ้ า แสดงถึง ความมัง่มี และสามารถแสดงความหมายอีกนัยถึง ธาตุน ้ า ท่ีส่งช่วยส่งเสริม ธาตุไม ้
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(บารมี) และธาตุทอง (อ านาจ) ขององคก์รอีกดว้ย สอดคลอ้งกบัความเห็นการประยุกต์ฮวงจุย้ของ
ซินแสนทั (2558) ท่ีกล่าววา่ “อยา่งแรกเลย คือเร่ืองของการใชสี้ ควรใหส้ัมพนัธ์กนัทั้ง 5 ธาตุสี หรือ
อย่างน้อยควร 3 ธาตุสี คือ เขียว ขาว ด า หรือ ไม้ ทอง น ้ า ความเห็นส่วนตวัของอาจารย์คิดว่า
เหมาะสมกบัการท าธุรกิจท่ีสุด” (ซินแสนทั, 2558) 

นอกจากน้ี การวิเคราะห์สัญญะฮวงจุย้และการออกแบบสาร (ภาพ) ทางนิเทศศิลป์ ยงัพบ
ช่องวา่งและปัญหาในการประยุกตศ์าสตร์ฮวงจุย้ของนกัออกแบบในการผลิตส่ือตราสัญสัญลกัษณ์
และเวบ็ไซต์ ท่ีดูเผินๆ เหมือนมีความขดัแยง้กนั แต่ถา้สังเกตให้ดี สีและรูปทรงท่ีปรากฏใน ตรา
สัญลกัษณ์มีคุณลกัษณะส่งเสริมกนั  น ้าส่งเสริมไม ้ ไมส่้งเสริมไฟ ดงัน้ี 

1) วงกลมเป็นธาตุทอง สีแดงเป็นธาตุไฟ ท าให้เกิดการข่มหรือพิฆาตกนั หมายถึง 
อุปสรรค ความเหน่ือยยาก (ธนาคารกสิกรไทย, 2557) 

2) รูปเส้นคล่ืน (ตราสัญลกัษณ์ ปี พ.ศ. 2539) เป็นธาตุน ้ า หมายถึง เงินหรือทรัพย ์
แต่มีจ านวนทั้งหมด 6 เส้น โดยเวบ็ไซตธ์นาคารกสิกรไทย อธิบายความหมาย จ านวนเส้น 6 เส้น ไว้
วา่ เลข 6 คือ ดาวศุกร์ ซ่ึงเป็นดาว เงิน สอดคลอ้งกบัธุรกิจธนาคาร (ธนาคารกสิกรไทย, 2557) จึงไม่
น่าจะสอดคล้องกับหลักศาสตร์ฮวงจุ้ย อาจมีการน าเอาศาสตร์ความเช่ืออ่ืน อย่างเช่นหลักทาง
โหราศาสตร์มาใชเ้ป็นแนวคิดในการออกแบบ เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่นกัออกแบบมีการน าแนวคิด
อ่ืน ท่ีนอกจากศาสตร์ฮวงจุย้มาประยกุตใ์ชร่้วมดว้ยในการออกแบบ สาร (ภาพ) 
 
 



บทที ่5 
 

พลวตัของการจดัการชุดองค์ความรู้เฉพาะในกระบวนการผลติส่ือของ 
ธนาคารกสิกรไทย 

 
ในบทท่ี 5 น้ี  ผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ผลวิจยัโดยมุ่งการตอบค าถามน าวิจยัในขอ้ท่ี 3 ถึง

พลวตัของการจดัการองคค์วามรู้เชิงวฒันธรรมในศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารในการสร้างสรรคส่ื์อ
ใหม่ (เวบ็ไซต)์ ธนาคารกสิกรไทย เป็นอยา่งไร? ซ่ึงหากพิจารณาจากผลการวิจยัในบทท่ี 4 (ค าถาม
วิจยัท่ี 1 และ 2) มีการแสดงให้เห็นว่า กระบวนการส่ือสารภายในองค์กร เป็นยุทธวิธีส าคญัท่ี
ผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย ใชส่้งผา่นความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร (CEO) ส่ือสารในรูป
แนวปฏิบติัไปยงัผูป้ฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ือสารองค์กร โดยเช่ือมโยงกบัอตัลกัษณ์ และ
วฒันธรรมองคก์ร แสดงความหมายโดยนยัแฝงในลกัษณะเป็นขอ้ก าหนดส าหรับการออกแบบส่ือ
ของธนาคารกสิกรไทย จากผลการวิจยัดงักล่าว จะพบวา่การถ่ายทอดศาสตร์ฮวงจุย้ไปยงัขั้นตอน
การผลิต ตัวสาร (ภาพ) บนตราสัญลักษณ์และส่ือเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย สอดคล้องกับ
กระบวนการระบบความคิดสร้างสรรค์ “The System Model of Creativity” ตามแนวคิดของ 
Csikzentmihalyi (1999) โดยผูว้ิจยัน ามาประยุกต์เป็นแนวทางในการอธิบาย ความเช่ือมโยงของ 
ระบบแนวคิดสร้างสรรคแ์ละการถ่ายทอดองคค์วามรู้ในกระบวนการผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย  
ดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1 พลวตัของการสร้างสรรค์และการถ่ายทอดชุดองค์ความรู้เฉพาะในการผลิตส่ือของ

ธนาคารกสิกรไทย 
 

ตามแนวคิดกระบวนการความสร้างสรรค์ ของ Csikzentmihalyi (1999) ในการผลิตส่ือต่างๆ
ในการส่ือสารองค์กรของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงเป็นงานสร้างสรรค์อย่างหน่ึงนั้น เกิดข้ึนจาก 3 
องคป์ระกอบหลกัๆ ไดแ้ก่ Domain, Person และ Field ดงัน้ี 
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1) Domain คือ องคค์วามรู้ศาสตร์ฮวงจุย้ ของผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทย จากความ
เช่ือเฉพาะบุคคลของ คุณบณัฑูร ล ่าซ า (วิยะดา โพธารามิก, 2540; ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) และวิถี
ปฏิบติัของธนาคารกสิกรไทย คือ กระบวนการส่ือสารองค์กร ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารความเช่ือ
ของผูบ้ริหารปลูกฝังและแพร่กระจายไปสู่บุคลากรด้านส่ือสารองค์กร ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกแบบและผลิตส่ือใหก้บัธนาคารกสิกรไทย 

2) Person ในท่ีน้ีคือ บุคคลท่ีปฏิบติัหน้าท่ี และมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ 
ผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย ไดแ้ก่ บุคลากรดา้นส่ือสารองค์กร ฝ่ายงานประชาสัมพนัธ์องค์กร
(PR) และนกัออกแบบส่ือ (เอเจนซ่ี และฝ่ายโปรดกัชัน่) ซ่ึงแต่ละบุคคลมีความสามารถ พรสวรรค ์
ทกัษะเฉพาะตวั และประสบการณ์ดา้นการออกแบบส่ือ และองคค์วามรู้การออกแบบทางนิเทศศิลป์
ของแต่ละคนแตกต่างกนั โดยไดรั้บการถ่ายทอดปลูกฝังความเขา้ใจศาสตร์ฮวงจุย้จากผูบ้ริหาร ส่ง
ต่อมายงัผูท้  าหน้าท่ีเก่ียวข้างการออกแบบส่ือ ในรูปแบบนโยบายหรือข้อก าหนดในการดีไซน์  
ดงันั้นกระบวนถ่ายทอดขอ้ก าหนดรูปแบบการผลิตส่ือ Person จ  าเป็นท่ีตอ้งมีการเขา้ใจขอ้มูลจาก
แนวคิดผูบ้ริหาร น ามาประยุกต์ร่วมกับองค์ความรู้เฉพาะด้านการออกแบบ เพื่อจะใช้ความคิด
สร้างสรรคใ์นการผลิตส่ือใหก้บัธนาคารกสิกรไทย 

3) Field หมายถึง ผูบ้ริหารของธนาคารกสิกรไทย และคณะกรรมการบริหาร ท่ีเป็น
ผูว้างนโยบาย และก าหนดวฒันธรรมองค์กร (K- Culture) รวมถึงเน้ือหาท่ีส่ือสารในรูปแบบของ
ขอ้ก าหนด (ทางการออกแบบ) ส าหรับการออกแบบส่ือ เป็นแนวปฏิบติับุคลากรดา้นผลิตส่ือของ
ธนาคารกสิกรไทย และมีอ านาจในการตดัสินใจเก่ียวกบัแนวคิดและรูปแบบการผลิตส่ือทั้งทางตรง
และทางออ้ม 

ขั้นตอนการออกแบบตวัส่ือตราสัญลกัษณ์และส่ือเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย การผลิต
(Production) มีลกัษณะเป็นกระบวนการระบบความคิดสร้างสรรค์  ท่ีเกิดข้ึนจากการถ่ายโอนองค์
ความรู้เฉพาะ คือ ศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีเกิดจากความเช่ือของผูบ้ริหาร (Domain Specific Knowledge) กบั 
Person ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังานด้านการผลิตส่ือ ประกอบด้วย ฝ่ายงานด้านประชาสัมพนัธ์ (PR) และ
บริษทัตวัแทนผลิตส่ือให้องค์กร (Agency) จากข้อมูลสัมภาษณ์คุณเป็นหน่ึง (2558) ให้ขอ้มูลว่า 
ธนาคารกสิกรไทย มีบริษทั Mc Cann Agency เป็นผูดู้แลภาพลกัษณ์และการผลิตส่ือให้ธนาคาร
กสิกรไทย เป็นตน้ (ดงัท่ีน าเสนอขอ้มูลไปแลว้ในบทท่ี 4) โดย Person จะเป็นผูด้  าเนินการออกแบบ
ส่ือ ซ่ึงมีการดีไซน์ตวัสาร (ภาพ) ไดแ้ก่ สี เส้น รูปร่าง รูปทรง แบบตวัอกัษร (Font) เป็นภาพสัญญะ 
แทนความหมายสัญลกัษณ์ ท่ีปรากฏอยูบ่นตราสัญลกัษณ์ และภาพหนา้เพจเวบ็ไชตธ์นาคารกสิกร
ไทย ให้เป็นไปตามข้อก าหนดทางการออกแบบ  ท่ี ถูกก าหนดข้ึนโดยผู ้บริหาร (Field) ท่ี เป็น 
Gatekeeper ของรูปแบบการส่ือสารองคก์ร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสายงานหลกั (16 สายงาน) และอยู่
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ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูบ้ริหารระดบัสูงสุด ซ่ึงก็คือ คณะกรรมการบริหารธนาคารกสิกรไทย  
ท่ีเป็นผูมี้อ  านาจกลัน่กรองและวางรูปแบบขอ้ก าหนดเชิงนโยบายทั้งหมด และยงัเป็น ผูมี้อ  านาจใน
การช้ีขาดของกระบวนการระบบทางความคิดสร้างสรรค์ของการผลิตส่ือธนาคารกสิกรไทยดว้ย
เช่นกนั   

จากการวิเคราะห์ระบบแนวคิดสร้างสรรคใ์นกระบวนการผลิตสาร (ภาพ) ยงัแสดงให้เห็น
ส่ิงท่ีการออกแบบสาร (ภาพ) ท่ีปรากฏบนส่ือของธนาคารกสิกรไทย  จะตอ้งค านึงถึงองคค์วามรู้ท่ีมี
ผลใหส้ามารถน าสาร (ภาพ)ประยุกตใ์ชใ้นขั้นตอนการออกแบบตราสัญลกัษณ์และเวบ็ไซต์ เป็นส่ือ
ท่ีสามารถส่งเสริมภาพลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย  เป็นไปตามขอ้ก าหนดรูปแบบการดีไซน์ส่ือท่ี
เก่ียวข้องทางศาสตร์ฮวงจุ้ยของผูบ้ริหาร ประกอบด้วยชุดองค์ความรู้เฉพาะ (Domain Specific 
Knowledge) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 ชุดองค์ความรู้เฉพาะ 
 

องค์ความรู้เฉพาะ (Domain Specific Knowledge) ในกระบวนการผลิตสาร(ภาพ)ของ
ธนาคารกสิกรไทย  ตามแนวคิดของ Kilgour (2006) เป็นองคค์วามรู้ หรือทกัษะ และประสบการณ์
เฉพาะบุคคลของผูท้  าหนา้ท่ีออกแบบและผลิตส่ือให้ธนาคารกสิกรไทย  ท่ีผา่นการเรียนรู้วฒันธรรม 
สังคม และการศึกษา สะสมการเรียนรู้และหลอมรวมเกิดเป็นองคค์วามรู้เฉพาะ ซ่ึงการถ่ายทอดและ
ส่งต่อความรู้ศาสตร์ฮวงจุย้ไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งกบักระบวนการออกแบบส่ือ เพื่อการส่ือสารองค์กร 
ประกอบดว้ยองคค์วามรู้ดงัต่อไปน้ี 

 
5.1.1 ศาสตร์ฮวงจุ้ย  
เป็นความเช่ือของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของธนาคารกสิกรไทย ท่ีไดรั้บมาจากท่ีปรึกษาทาง 

ฮวงจุย้ขององคก์ร ซ่ึงมีความรู้และความเช่ียวชาญในศาสตร์ฮวงจุย้ ไดแ้ก่ 
1) หลกัดุลยภาพระหวา่ง หยิน-หยาง เช่น การก าหนดสี ท่ีใชอ้อกแบบตวัสาร (ภาพ) 

สีเขียว เป็นสีในกลุ่มหยนิ ส่วนสีแดง เป็นสีในกลุ่มหยาง 
2) เบญจธาตุตามหลักการวฏัจกัรการก่อก าเนิด 5 ธาตุ ซ่ึงการออกแบบส่ือของ

ธนาคารกสิกรไทย มีการใช้สาร (ภาพ) ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของพลงังาน 3 ธาตุท่ีส่งเสริมกนั คือ 
ธาตุน ้า ธาตุไม ้และธาตุไฟ 
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3) การดูชัยภูมิและรูปลักษณ์ในศาสตร์ภูมิพยากรณ์ของฮวงจุ้ย เช่น การก าหนด
ต าแหน่งการวางตราสัญลกัษณ์บนพื้นท่ีหนา้เวบ็ไซตธ์นาคารกสิกรไทย แทนทิศมงักรเขียวของธาตุ
ไม ้และทิศเสือขาวของธาตุทอง   

ผูบ้ริหารไดน้ าความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีไดรั้บค าแนะน าจากซินแสท่ีปรึกษา มาก าหนด
เป็น “สาร” ในลกัษณะนโยบาย เป็นขอ้ก าหนดส าหรับการออกแบบส่ือของธนาคารกสิกรไทย  และ
แปลงตวัขอ้ก าหนดสอดแทรกในแนวปฏิบติัวฒันธรรมองค์กรธนาคารกสิกรไทย คือ K- Culture 
ถ่ายทอดไปสู่พนกังานและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตส่ือและดา้นส่ือสารองคก์ร  

 
5.1.2 การส่ือสารองค์กร 
ผูบ้ริหารใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารใหบุ้คลากรดา้นการผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย มีความ

เขา้ใจเป้าหมายการส่ือสารและวตัถุประสงคแ์ทนการใชอ้ านาจโดยตรง ท าให้เกิดจุดเร่ิมตน้ร่วมกนั 
หรือ Common Starting Point (Riel, 1992) เป็นวธีิการส่ือสารขอ้มูลท่ีมีความรู้ ทศันคติ และพื้นฐาน
วฒันธรรมแตกต่างกนั ของผูบ้ริหาร (ผูส่้งสาร) ท่ีถ่ายทอดขอ้มูลลงไปสู่การปฏิบติัดา้นการผลิตส่ือ
ของธนาคารกสิกรไทย (ผูรั้บ ท่ีมีความแตกต่างกนั) ท าให้เห็นภาพตวัตนองค์กรน าไปปฏิบติัใน
ทิศทางเดียวกนั จ าเป็นตอ้งใชปั้จจยัความรู้เก่ียวขอ้งกบั 

1) แนวคิดวฒันธรรมองค์กร ได้แก่ วฒันธรรมองค์กรแบบทีมเบสบอล (Baseball 
Team) ซ่ึงเป็นรูปแบบเหมาะกบัธุรกิจธนาคาร ท่ีให้ความส าคญักบันวตักรรมและความคิดใหม่ๆ 
และมีการเสนอความคิดและแบ่งปันความรู้ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูป้ฏิบติังาน 

2) แนวคิดการสร้างอตัลกัษณ์องคก์ร ประกอบดว้ย การสร้างอตัลกัษณ์ผา่นทางภาพ 
(Visual Identity) เช่น การใช้สีเขียว เป็นเอกลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทย การสร้างอตัลกัษณ์ผา่น
พฤติกรรม (Behavioral Identity) เช่น การสร้างภาพลักษณ์ของบุคลากร โดยใช้แนวปฏิบัติ K-
Culture และการสร้างอตัลกัษณ์ผา่นการพูด (Verbal Identity) เช่น สโลแกนของธนาคารกสิกรไทย 
คือ ใจเป็นหน่ึง เขา้ถึงลูกคา้ มุ่งมัน่พฒันา สมคุณค่ามืออาชีพ” คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต (2558) กล่าววา่   

 
...แต่ส่วนสโลแกนอ่ืนๆ ท่ีมีใช้ภายในองค์กร เช่น K-Culture ของเรา จาก 4 หลกั

ของเรามาตั้งสโลแกน คือ “รวมใจเป็นหน่ึง” น่ีคือการท างานเป็นทีมเวิร์ค “เขา้ถึงลูกคา้” ก็
คือ  Customes Centricity “มุ่ งมั่นพัฒนา” ก็ คือ  Innovation “สมคุณค่ามืออาชีพ” น่ี คือ 
Professionalism เป็นสโลแกนวา่ “รวมใจเป็นหน่ึง เขา้ถึงลูกคา้ มุ่งมัน่พฒันา สมคุณค่ามือ
อาชีพ 
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3) หลกัการส่ือสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคล ไดแ้ก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง 
(Top to Down) ผูบ้ริหารส่ือสารลงมายงับุคลากรดา้นการผลิตส่ือ และการส่ือสารแบบประสานงาน
กนั (Cross Function)  

 
5.1.3 การออกแบบนิเทศศิลป์ 
องค์ความรู้เฉพาะของผูด้  าเนินการด้านผลิตส่ือ  ซ่ึงใช้ในสายงานของนักออกแบบการ

ส่ือสาร บุคคลผูท้  าหน้าท่ีเก่ียวกบัการออกแบบส่ือจะมีตน้ทุนความรู้ คือ พรสวรรคส่์วนตวั ทกัษะ 
และประสบการณ์การออกแบบสะสมเป็นความรู้ภายในตวัเอง ผสมผสานกบัความรู้เฉพาะของสาย
งานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดแนวความคิดส าหรับใชอ้อกแบบสาร (ภาพ) เป็นรูปร่างต่างๆ ทั้งรูปลกัษณะ
เรขาคณิต หรือรูปลกัษณะธรรมชาติ เช่น รูปตน้ขา้ว หรือ รูปเส้นคล่ืน  น ามาจดัวางเป็นภาพอยูบ่น
ตราสัญลกัษณ์และเวบ็ไซต์ และยงัแสดงความหมายถึงอตัลกัษณ์กบัภาพลกัษณ์ของธนาคารกสิกร
ไทย แนวคิดและหลกัการออกแบบท่ีจ าเป็นตอ้งค านึงถึง ไดแ้ก่ 

1) การสร้างเอกภาพ (Unity) ใหมี้ความโดดเด่น 
2) ความสมดุล (Balance)   
3) จงัหวะ (Rhythm) ในการจดัวางองคป์ระกอบภาพ 
4) สัดส่วน (Proportion) เช่น การใช้โทนสีหลัก : สีตรงข้าม ในสัดส่วน 80 : 20 

เพื่อใหเ้กิดลูกขดั (Contrast) 
5) การใชสี้ในเชิงจิตวทิยา ในการส่ืออารมณ์และความหมาย 

 
5.1.4 สัญวทิยาและการแทนความหมาย 
การออกแบบส่ือเพื่อการส่ือสารองค์กร จะตอ้งศึกษาการท างานของสัญญะ (Sign) และ

กระบวนการส่ือความหมาย มีการสร้างความหมายและส่ือความหมายออกมาอยา่งไร สามารถเขา้ใจ
ระบบสัญลกัษณ์ และสร้างสาร (ภาพ) ส าหรับแสดงความหมายเชิงสัญลกัษณ์ และใชค้วามรู้ทางสัญ
วทิยา ประยกุตส์ัญญะฮวงจุย้โดยใชก้ระบวนการออกแบบทางนิเทศศิลป์ในการผลิตส่ือของธนาคาร
กสิกรไทย และฝ่ายส่ือสารภายในองค์กร มีการความรู้ทางสัญวิทยา ในการออกแบบเน้ือหา 
(Contents) ท่ีผูบ้ริหารก าหนดท่ีไม่สามารถส่ือสารได้โดยตรง ถ่ายทอดเชิงนโยบายลงมาให้ฝ่าย
ส่ือสารภายในองคก์ร ท าการออกแบบและแปลงเน้ือหาตวัสารนั้น “ให้สั้น กระชบั เขา้ใจง่าย” (เป็น
หน่ึง ไชยชิต, 2558) ให้พนักงานสามารถเข้าใจและทราบทิศทางการท างานได้อย่างถูกต้อง  
ประกอบดว้ยแนวคิดความรู้ ไดแ้ก่ 
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1) สัญญะประเภทภาษาหรือค าพูด 
2) สัญญะประเภทภาพ 
3) การวเิคราะห์ระดบัความหมาย ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนยัแฝง 

 

5.2 การจัดการชุดองค์ความรู้เฉพาะในกระบวนการผลติส่ือของธนาคารกสิกรไทย 
 

ผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารงาน
กิจกรรมและส่ือสัมพนัธ์องคก์ร ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีดูแลการส่ือสารภายในองคก์รของธนาคารกสิกร
ไทย  มาวิเคราะห์ผ่านแบบจ าลองระบบความคิดสร้างสรรค์ “The System Model of Creativity” 
ของ Csikzentmihalyi (1999) และองคค์วามรู้เฉพาะต่างๆ ท่ีอยูใ่นกระบวนการถ่ายทอดและส่งผา่น
องค์ความรู้ภายในองค์กร โดยมีการส่ือสารองค์กรเป็นกระบวนการส าคญัของการส่ือสารองค์
ความรู้เฉพาะ (Domain Specific Knowledge) ระหว่างผู ้บ ริหารระดับสูงสุดกับกลุ่มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคส่ื์อใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย   รูปแบบการส่ือสารภายใน
องคก์รธนาคารกรไทย จึงเป็นลกัษณะการส่ือสารแบบบนลงล่าง (Top - Down)    

ผูบ้ริหารระดบัสงสุด (Field) ท าการถ่ายทอดศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีเกิดจากความเช่ือตามท่ีไดรั้บ
ค าแนะน าจากซินแสท่ีปรึกษา (“จบัเข่าคุยซีอีโอกสิกรไทย,” 2553; “ผา่ “ฮวงจุย้,” 2553) ซ่ึงถือเป็น
องค์ความรู้ชุดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้เฉพาะส่วนบุคคลของคุณบณัฑูร ล ่าซ า ท่ีตอ้งการถ่ายทอด
ความรู้ไปสู่สายปฏิบติังาน ตอ้งอาศยัวิธีการเช่ือมโยงองค์ความรู้เฉพาะจากความรู้ (ภายในบุคคล) 
ผนวกกบัชุดความรู้เฉพาะ (ในทางวิทยาศาสตร์) ท่ีจ  าเป็นในการกระบวนการออกแบบส่ือ ซ่ึงเป็น
การถ่ายทอดองค์ความรู้ (Explicit Knowledge) และส่ือสารศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู ้บ ริหาร   ใน
รูปสัญญะ สร้างเป็น “สาร” ท่ีมีรูปแบบตวัสารเป็น “ขอ้ก าหนด” ของรูปแบบท่ีใชอ้อกแบบส่ือ  ดงัท่ี
คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต (2558) กล่าวว่า “...อยา่ง Format ของการออกแบบส่ือเน่ีย จะตอ้งมี Logo อยู่
ดา้นล่าง ตอ้งมีตวั K พูก่นัอยูต่รงไหน การประกอบช่ือ Product ถา้จะใช ้K พู่กนัไปประกอบจะตอ้ง
ท าอยา่งไร...” 

และ วิถีปฏิบติัทางความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมีวฒันธรรมองค์กรของธนาคารกสิกรไทย ก็คือ
วฒันธรรมองค์กรช่ือว่า “K-Culture” ท าหน้าท่ีปลูกฝังองค์ความรู้วิถีปฏิบัติ  (Practices) และ
ถ่ายทอดไปยงัผูป้ฏิบัติหน้าท่ีด้านผลิตส่ือองค์กร น าศาสตร์ฮวงจุ้ยไปประยุกต์ในขั้นตอนการ
ออกแบบดว้ยศาสตร์ทางนิเทศศิลป์ ซ่ึงแสดงความหมายเชิงสัญญะฮวงจุย้กบัอตัลกัษณ์องคก์รและ
ภาพลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย ผ่านแนวคิดสัญวิทยา ท าให้ผูท้  าหน้าท่ีผลิตงานออกแบบส่ือ เกิด
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แนวคิดสร้างสรรคส์ร้างเป็นตวัสาร (ภาพ) ท่ีอยูบ่นตราสัญลกัษณ์และส่ือเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกร
ไทย ดงัท่ี คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต (2558) ใหข้อ้มูลวา่ 

 
...แต่ในดา้นการออกแบบส่ือให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีองค์กรเป็น อนัน้ีให้อยู่ภายใต ้

K-Culture มนัเป็นรูปแบบท่ีเป็นขอ้ก าหนด เป็นมาตรฐานขององคก์ร อยา่งเช่นสีท่ีใชเ้ป็นสี
เขียว ตวั K ท่ีเป็นพู่กนัในตราสัญลกัษณ์ จะตอ้งเป็น K ท่ีถูกตอ้ง ห้ามไปปรับแต่งเด็ดขาด  
ฟ้อนต์จะต้องเป็นย ังไง ตัวหนังสือฟ้อนต์ต้องมีหัว ตัวฟ้อนต์ต้องเป็นลักษณะของ
ตวัหนงัสือตวัตรง ไม่ใช่ตวัเอียง มนัมีทางดา้นฮวงจุย้เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้ิจยัพบวา่ ในการผลิตส่ือทั้งการออกแบบตราสัญลกัษณ์ และการ

ดีไซน์เวบ็ไซต์ของธนาคารกสิกรไทย ประกอบด้วยองค์ความรู้ 2 ชุดความรู้ ท่ีเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัต่อแนวคิดในการสร้างสรรคก์ารออกแบบส่ือเวบ็ไซต ์และตวัสาร (ภาพ) คือ 

1) ความเช่ือฮวงจุย้เฉพาะบุคคลของผูบ้ริหาร ของคุณบณัฑูร ล ่าซ า ซ่ึงไดรั้บมาจาก
ค าแนะน าของท่ีปรึกษาฮวงจุย้หลายคน แลว้ไดค้ดัเลือกน ามาเป็นขอ้ก าหนดการออกแบบ ใหน้ าไป
ถ่ายทอดเพื่อประยกุตก์บัการสร้างตราสัญลกัษณ์ และการผลิตส่ือธนาคารกสิกรไทย 

2) ชุดความรู้ในศาสตร์การออกแบบส่ือสาร (ชุดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์) ได้แก่ 
การออกแบบภาพกราฟฟิกทางนิเทศศิลป์ แนวคิดสัญวทิยา และการส่ือสารองคก์ร  

ในการออกแบบตราสัญลักษณ์  และส่ือเว็บไซต์  จึงไม่ใช่การผลิตส่ือจากแนวคิด
กระบวนการสร้างสรรคข์องขอบข่ายองคค์วามรู้เดียว แต่เป็นการผลิตส่ือดว้ยชุดองคค์วามรู้ 2 ชุด ท่ี
เปรียบเหมือนอยู่คนละระนาบ ระหว่างความเช่ือกบัความรู้ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์
รูปแบบการจดัการชุดองค์ความรู้ต่างๆ ในกระบวนการส่ือสารธนาคารกสิกรไทย และแบ่งการ
อธิบายให้เห็นรูปแบบการถ่ายทอดแนวคิดชุดความรู้ระหว่างผูบ้ริหารระดับสูงกับผูผ้ลิตฝ่าย
ออกแบบส่ือ เป็น 3 รูปแบบ 

1) รูปแบบท่ี 1: ผูบ้ริหารระดบัสูง กบั ผูบ้ริหารระดบัสายงานส่ือสารภายในองคก์ร 
และผูป้ฏิบติังานผลิตส่ือ มีความเห็นรูปแบบสาร (ภาพ) ของการออกแบบส่ือเหมือนกนั ผลการ
ออกแบบส่ือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ผูบ้ริหารตดัสินใจอนุญาตใหใ้ชเ้ผยแพร่ได ้

2) รูปแบบท่ี 2: ผูบ้ริหารระดับสูง กับ ผูบ้ริหารระดับสายงานส่ือสารองค์กร มี
ความเห็นการเลือกใชรู้ปแบบสาร (ภาพ) ตรงกนั แต่วา่ผูป้ฏิบติังานผลิตส่ือ ไม่เห็นชอบรูปแบบการ
ดีไซน์ตามขอ้ก าหนดของผูบ้ริหาร มีความเห็นขดักนั กรณีน้ี ผูป้ฏิบติังานฝ่ายออกแบบตอ้งยื่นเร่ือง
ขออนุญาตเปล่ียนแปลงรูปแบบดีไซน์ พร้อมอธิบายถึงเหตุผลท่ีตอ้งการเปล่ียนแบบดีไซน์นั้น เสนอ
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ต่อคณะกรรมการบริหารระดับสูงสุด โดยอ านาจการตดัสินใจ ต้องให้ผูบ้ริหารระดับสูงเป็นผู ้
อนุญาตถึงจะเปล่ียนใชแ้ละเผยแพร่ส่ือได ้

3) รูปแบบท่ี 3: ผูบ้ริหารระดบัสูง ไม่เห็นดว้ยกบัการรูปแบบดีไซน์ ตวัสาร (ภาพ) 
ของส่ือเวบ็ไซตท่ี์ผูป้ฏิบติังานผลิตส่ือเสนอมา ในกรณีน้ี ผูป้ฏิบติังานฝ่ายออกแบบก็ตอ้งยืน่เร่ืองขอ
ช้ีแจงถึงแนวคิดการเลือกใช้รูปแบบดีไซน์ต่อคณะกรรมการบริหารระดบัสูงสุด โดยอ านาจการ
ตดัสินใจ ตอ้งใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพ้ิจารณาวา่จะอนุญาตให้ใชแ้ละเผยแพร่ส่ือไดห้รือไม่ หาก
ผูบ้ริหารไม่เห็นดว้ย ผูอ้อกแบบส่ือตอ้งไปปรับรูปแบบดีไซน์มาเสนอใหม่ 

จากการวเิคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดแนวคิดชุดความรู้ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัสูงกบัผูผ้ลิต
ฝ่ายออกแบบส่ือ จะเห็นว่าทั้ง 3 รูปแบบ ถึงแมบุ้คคลท่ีท าหน้าท่ีออกแบบการส่ือสารหรือดีไซน์
ภาพของตวัสาร(ภาพ) จะมีความความคิดเห็นและพื้นฐานความรู้การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุย้มาก
หรือน้อยต่างกนั ผูท่ี้ตดัสินใจเลือกหรือให้ท าการเปล่ียนแปลงรูปแบบ  และสามารถอนุญาตให้ใช้
รูปแบบสาร (ภาพ) ของส่ือตราสัญลักษณ์ กับส่ือเว็บไซต์ จะเป็นของผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของ
ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้ น โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์การจดัการองค์ความรู้ระหว่างองค์
ความรู้ต่างๆ ในกระบวนการส่ือสารธนาคารกสิกรไทย ไดด้งัภาพท่ี 5.2 
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ภาพที ่5.2 กระบวนการการจดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะ เพื่อการส่ือสารภายในองคก์รของธนาคาร
กสิกรไทย



บทที ่6 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาเร่ือง “ศาสตร์ฮวงจุย้กบัการจดัการชุดองค์ความรู้เฉพาะ เพื่อการส่ือสารในส่ือ

ใหม่ (เวบ็ไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย” ไดท้  าการวิจยัโดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 บท ไดแ้ก่ 
บทท่ี 4 การถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารและการประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุย้ในการ
ส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย และบทท่ี  5 พลวตัรของการจัดการชุดองค์ความรู้เฉพาะใน
กระบวนการผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย  โดยสามารถสรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการ
จดัการความรู้ในกระบวนการส่ือสารองค์กรของธนาคารกสิกรไทย และให้ขอ้เสนอแนะเพื่อน า
ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ ไดด้งัต่อไปน้ี 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 
 

ผูว้ิจยัใช้วิธีการศึกษาผ่านการวิจยัขอ้มูลเอกสาร (Documentary Research) ร่วมกบัวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย คุณเป็นหน่ึง ไชยชิต ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายบริหารกิจกรรมและส่ือสัมพนัธ์องค์การ ของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย และผูเ้ช่ียวชาญด้าน
ศาสตร์ฮวงจุย้ จ  านวน 2 ท่าน คือ อาจารยษ์ณอนงค์ ค  าแสนหวี และซินแสนัท น าขอ้มูลมาท าการ
วเิคราะห์ผา่นแนวคิดสัญวทิยา (Semiotics)  ซ่ึงแบ่งผลวจิยัไดเ้ป็น 3 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 วธีิการถ่ายทอดและประยกุตศ์าสตร์ฮวงจุย้ในการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย 
ส่วนท่ี 2 การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุย้และการส่ือสารเชิงสัญญะ ในกระบวนการผลิตสาร 

(ภาพ) ท่ีปรากฏบนส่ือเวบ็ไซตข์องธนาคารกสิกรไทย 
ส่วนท่ี 3 พลวตัของการจดัการองคค์วามรู้ชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารกบัชุด

ความรู้ในเชิงวทิยาศาสตร์ ในการสร้างสรรคส่ื์อใหม่ (เวบ็ไซต)์ ธนาคารกสิกรไทย 
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6.1.1 วธีิการถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู้บริหาร ไปยงัฝ่ายผลติการส่ือสารของ
ธนาคารกสิกรไทย 

ผลการวิจยัพบวา่ ขั้นตอนในการถ่ายทอดศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีเป็นความเช่ือของผูบ้ริหาร ซ่ึงมา
จากค าแนะน าของท่ีปรึกษาทางฮวงจุย้ หลายคน อาทิ อาจารยส์ง่า กุลกอบเกียรติ เป็นท่ีปรึกษาดา้น 
ฮวงจุย้คนแรก และอาจารยชุ์ณวชัร์ ลาภาณุพฒัน์ (อ.เม้ง)( (“จบัเข่าคุยซีอีโอกสิกรไทย,” 2553) 
นอกจากน้ีมีการใช้ท่ีปรึกษาด้านฮวงจุย้เป็นซินแสจากต่างประเทศ เช่น ซินแสฮวงจุย้จากฮ่องกง
ผูจ้ดัการ 360° รายสัปดาห์ (“ผ่า “ฮวงจุย้,” 2553) โดยเร่ิมจากผูบ้ริหารระดบั CEO จะเป็นผูก้  าหนด
รูปแบบตวัสารเชิงนโยบาย  (Message) ท่ีเช่ือมโยงความเช่ือฮวงจุ้ยกับอตัลักษณ์องค์กร และใช้
วฒันธรรมองค์กร คือ K-Culture เป็นเคร่ืองมือส่ือสารของผูบ้ริหาร ในการส่งผ่าน “ตวัสารท่ีไม่
สามารถส่ือสารไดโ้ดยตรง” ใหฝ่้ายส่ือสารภายในองคก์ร ด าเนินการในขั้นท่ีสอง  

ขั้นตอนท่ีสอง คือ ฝ่ายส่ือสารภายในองค์กร จะการแปลงเน้ือหาจากผูบ้ริหาร กลายเป็น 
Contents ท่ี เข้าใจง่าย ท่ีแฝงนโยบายความเช่ือฮวงจุ้ย  อยู่ใน  Key Message ในลักษณะของ 
“ขอ้ก าหนด” รูปแบบในการออกแบบส่ือ ไปยงัฝ่ายงานออกแบบและผลิตส่ือของธนาคารกสิกร
ไทย ท าการออกแบบส่ือ ตราสัญลกัษณ์ และเวบ็ไซต์ ให้มีหน้าตาตรงตามขอ้ก าหนดของผูบ้ริหาร 
โดยส่ือทั้ งหมดท่ีผลิตและออกแบบนั้ น ต้องแสดง Mood and Tone และ Identity อยู่ภายใต้ K-
Culture ซ่ึงเป็นวฒันธรรมหลกัขององคก์ร 4 ขอ้ ท่ีเป็นวิถีการปฏิบติังานของพนกังานทุกระดบัชั้น 
และทุกคนของธนาคารกสิกรไทย มีจุดเร่ิมตน้ร่วมกนั เป็นมาตรฐานของการออกแบบส่ือองค์กร 
ประกอบดว้ย 

1) ยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centricity) 
2) การท างานร่วมกนัเป็นทีมขององคก์ร (Organization Wide Team) 
3) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 
4) การริเร่ิมส่ิงใหม่ (Innovation) 

ดงัเช่นตวัอย่าง ขอ้ก าหนดของผูบ้ริหาร ในการออกแบบตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย 
ปี 2548 และปี 2556 ท่ี คุณเป็นหน่ึง (2558) กล่าวว่า “สีท่ีใช้ตอ้งเป็นสีเขียว ตวั K ท่ีเป็นการเขียน
พู่กันของ Logo จะต้องเป็นตัว K ท่ีถูกต้องตามท่ีได้ออกแบบไวเ้ท่านั้ น ห้ามปรับแต่งสัดส่วน
เด็ดขาด…เน่ืองจากมีศาสตร์ ฮวงจุย้เขา้มาเก่ียวขอ้ง” (เป็นหน่ึง ไชยชิต, สัมภาษณ์, 18 กนัยายน 
2558) 

รูปแบบข้อก าหนด จากนโยบายฝ่ายบริหาร ถูกถ่ายทอดไปยังฝ่ายปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพนัธ์ (PR) ท่ีดูแลภาพลกัษณ์และการผลิตทั้งส่ือ Online และ Offline ผลวิจยัท าให้เห็นวา่
องคก์รไดใ้ชก้ระบวนการส่ือสารองคก์รเป็นหวัใจส าคญัเป็นตวัถ่ายทอดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ ไป
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ยงัขั้นตอนการผลิตและการออกแบบตวัสาร (ภาพ)บนส่ือเวบ็ไซต์และตราสัญลกัษณ์ของธนาคาร
กสิกรไทย โดยความเช่ือฮวงจุย้ไดถู้กแปลงและสร้างชุดความหมายข้ึน ผลิตเป็นสัญญะ สอดแทรก
อยู่ในแต่ละช่วงจงัหวะขององค์ประกอบทั้ง 5 ในแบบจ าลองวงจรแห่งวฒันธรรม (The Circuit of 
Culture) ของ Hall and Open University (1997) มีการสร้างความหมายและแทนความหมาย 
เช่ือมโยงกนัในแต่ละชุดความหมายของวงจรแห่งวฒันธรรม ระหว่าง Sender  ท่ีเป็นผูป้ฏิบติังาน
ด้านการผลิตส่ือ ก็คือฝ่ายด้านงานประชาสัมพันธ์ (PR) และบริษัทตัวแทนผลิตส่ือให้องค์กร 
(Agency) จนเกิดเป็นสาร (ภาพ) บนส่ือสมยัใหม่และตราสัญลกัษณ์ จากนั้น Sender ท่ีหน้าท่ีเป็น 
Gatekeeper ของการส่ือสารองคก์ร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสายงานหลกั (ประกอบดว้ย 16 สายงาน) 
ภายใตก้ารคณะกรรมการกลัน่กรองซ่ึงก็คือผูบ้ริหารองคก์รระดบัสูงสุด เพื่อวางรูปแบบขอ้ก าหนด
เชิงนโยบายทั้งหมด (Reglulation) แทนความหมายถึงอตัลกัษณ์ขององคก์ร (Identity) ให้อยูภ่ายใต้
วฒันธรรมองคก์ร K-Culture   
 

6.1.2 การประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยและการส่ือสารเชิงสัญญะ ในกระบวนการผลติสาร (ภาพ) 
ทีป่รากฏบนส่ือเวบ็ไซต์ของธนาคารกสิกรไทย 

จากการศึกษาพบว่า ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ย มีความเก่ียวข้องกับการสร้างความหมาย
เชิงสัญญะผา่นการผลิตสาร (ภาพ) บนส่ือของธนาคารกสิกรไทยทั้งส่ือสมยัใหม่อย่างเวบ็ไซตแ์ละ
ตราสัญลักษณ์ โดยปรากฏภาพความเช่ือมโยงถึงอิทธิพลจากความสนใจในศาสตร์ฮวงจุย้ของ
ผูบ้ริหารองค์กร ในการออกแบบส่ือตราสัญลักษณ์ขององค์กรตั้ งแต่ในปี พ.ศ. 2539 จากการ
วิเคราะห์ผ่านแนวคิดสัญวิทยา ตวัสาร (ภาพ) จดัเป็นสัญญะ (Sign) ในรูปแบบภาพอยา่งหน่ึง ตาม
แนวคิดของ  Peircec (1931) สัญญะ ประกอบด้วยตัวหมาย  (Signifier) ท่ี ถูกสร้างและแสดง
ความหมายโดยตรง ในรูปแบบสัญญะ ทางภาพ (วิธีทางรูปธรรม) ผา่นกระบวนการออกแบบนิเทศ
ศิลป์ และตวัหมายถึง (Signified) ท่ีแสดงดว้ยวิธีทางนามธรรม “อตัลกัษณ์องค์กร” เม่ือแบ่งระดบั
ตามประเภทสัญญะของ Peircec ซ่ึงมี 3 ระดบั จะเห็นว่า สาร (ภาพ) ท่ีปรากฏในตราสัญลักษณ์
ธนาคารกสิกรไทย เป็นสัญญะในระดบั Symbol และตราสัญลกัษณ์ท่ีสร้างข้ึนน้ี ในการถอดรหัส
หรือสร้างสัญญะเพื่อใช้แทนความหมาย จ าเป็นตอ้งอาศยัการเรียนรู้ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ใน
องค์ความรู้ศาสตร์ฮวงจุย้ระหว่างผูบ้ริหารระดบัสูงและบุคคลผูท้  าหน้าท่ีผลิตตวัส่ือให้ธนาคาร
กสิกรไทย โดยทั้งคู่นั้นเป็นผูส่้งสาร (Sender) ในการส่ือสารขององคก์ร  

ในส่วนของผลวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะของสาร (ภาพ) ระหว่างมุมมองความรู้
ทางการออกแบบนิเทศศิลป์กบัมุมมองความรู้ทางศาสตร์ฮวงจุย้ มีการแสดงความหมายของทั้ง 2 
ศาสตร์ความรู้สอดคลอ้งกนั โดยการสร้างสัญลกัษณ์ “ตวั K  รูปพู่กนัจีนสีเขียว” ของตราสัญลกัษณ์

http://dict.longdo.com/search/characteristic
http://dict.longdo.com/search/characteristic
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ธนาคารกสิกรไทยปี 2556 มองเห็นภาพมีลกัษณะเป็นตน้ไม ้ท่ีแผก่ิ่งก่ิงกา้นสาขาเติบโต แสดงความ
หมายถึง ความเป็นหน่ึงเดียวภายใตต้น้ไมใ้หญ่ ตีความหมายสัญญะทางความเช่ือจีนและศาสตร์ฮวง
จุย้ อธิบายความหมายแทนตัวอกัษรเหมือนค าว่ามงักร ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของการรวมแผ่นดิน
กลายเป็นประเทศจีน (ษณอนงค ์ค าแสนหว,ี 2558) ตวั K รูปพูก่นัจีน จึงเป็นสัญลกัษณ์แทนถึง  การ
รวมบริษทัในเครือธนาคารกสิกรไทยทั้ง 6 บริษทั ในช่ือ K Corporate และส่ือสารถึงอตัลกัษณ์ของ
เครือกสิกรไทย (ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) และ “สีเขียว” แทนถึงค าวา่ “กสิกรไทย” และความหมาย
ทางศาสตร์ฮวงจุย้ คือ ธาตุไม ้ ท่ีแฝงค าว่า “บ่ี(bǐ)” หมายถึง แผ่นดินท่ีเป็นตวัธนาคารกสิกรไทย 
(ษณอนงค์  ค  าแสนหวี, 2558) ซ่ึงตีความหมายอา้งอิงตามหนงัสืออ้ีจิงไดว้า่ การผูกสัมพนัธ์ของผูท่ี้
อยู่ในพื้นท่ีแห่งน้ี (วิรัช เหมพรรณไพเราะ, 2552) ท าให้เห็นว่า ตวัสาร (ภาพ) แสดงความหมาย
สอดคลอ้งกบั K-Culture (ดูรายละเอียดผลวจิยัจากบทท่ี 4 ในส่วนท่ี 4.2)  

สาร (ภาพ) ท่ีเป็นสัญญะฮวงจุย้  คือ  สีเขียว หรือ ตวัอกัษร K  ได้แทรกซึมเขา้ไปอยู่ใน
กระบวนการส่ือสารองค์กร S M C R ของ Berlo (1960) ซ่ึงสัญญะจะอยู่ตรงส่วนของ M  ใน
กระบวนการส่ือสาร คือ Message แต่สัญญะจะไม่ใช่แค่ ตวัสาร ท่ีใช้ส่ือสารเน้ือหา (Contents) 
ลกัษณะผิวๆ แค่การวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) แต่เป็นการวิเคราะห์ความหมายในระดบั
ลึกลงไปอีกขั้น นั่นคือ S  M C R ในกระบวนการส่ือสารทั้ งหมดเป็นองค์ประกอบท าให้เกิด
เป็นสัญญะ ท่ีถ่ายทอดระหว่างผูบ้ริหาร กับผูป้ฏิบติัหน้าท่ีผลิตส่ือของธนาคารกสิกรไทย ผ่าน
รูปแบบสัญญะตวัหมาย (Signifier) และส่ิงท่ีถูกหมาย (Signified) ท าหน้าท่ีส่ือสารนยัความหมาย
ของ Key Message แทรกซึมอยู่ใน M โดยสัญญะฮวงจุย้ได้ถูกถ่ายทอดแฝงในรูป ตวัสาร (ภาพ) 
ไดแ้ก่ สีเขียว และตวัอกัษร K ท่ีถ่ายทอดความหมายถึงอตัลกัษณ์ของธนาคาร กสิกรไทย ท าหน้าท่ี
และบทบาทการเช่ือมโยงรูปสัญญะตามภูมิปัญญาฮวงจุย้กบัภาพตวัแทนถึงตวัตนขององค์กรให้มี
ความร่วมสมยั  ซ่ึงเม่ือเราเห็นสีเขียว หรือภาพท่ีมีรูปร่างและรูปทรงคลา้ยกบัตวั K ก็จะเห็นภาพและ
นึกถึงธนาคารกสิกรไทยไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงัภาพท่ี 6.1 
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Signifier1 

 

Sign1 
ธาตุไม้ 
(Signifier2) 

  

Signified1 
การเจริญงอกงาม 

Sign2 

 
(Signifier3) 

 

 Signified2 
ธนาคารกสิกรไทย 

Sign3 
  

สีเขียว   Signified3 
KBank 

 
ภาพที ่6.1  แสดงการถ่ายทอดอตัลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยลกัษณะสัญญะ 
 

6.1.3 พลวตัของการจัดการองค์ความรู้ชุดความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุ้ยของผู้บริหารและชุด
ความรู้ในเชิงวทิยาศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ส่ือใหม่ (เวบ็ไซต์) ธนาคารกสิกรไทย 

ผลการศึกษาพบวา่ ธนาคารกสิกรไทยมีวธีิการถ่ายทอดศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารระดบัสูง 
(CEO) ท  าการส่งต่อองคค์วามรู้ความเช่ือฮวงจุย้ไปสู่ผูป้ฏิบติัฝ่ายงานออกแบบส่ือ ดว้ยกระบวนการ
ส่ือสารภายในองคก์ร  เพื่อท าหนา้ท่ีจดัระบบขององคค์วามรู้เฉพาะ ท่ีเป็นปัจจยัของเช่ือมโยงความรู้
จากความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหารเขา้กบัองค์ความรู้เฉพาะทางการออกแบบนิเทศศิลป์และ
แนวคิดสัญวิทยา ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Explicit Knowledge) กลายเป็นองค์ความรู้
เฉพาะท่ีจ าเป็นในการกระบวนการออกแบบส่ือ (Nonaka, 2007) สร้างเป็นชุดองค์ความรู้เฉพาะ 
(Domain Specific Knowledge) ส าหรับกระบวนการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย (Kilgour, 2006) 

ในกระบวนการสร้างสรรค์ส่ือใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิกรไทย  ตามแนวคิด
แบบจ าลองความคิดสร้างสรรค์ “The System of Creativity” ของ Csikzentmihalyi (1999) องค์
ความรู้ในศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร ถูกถ่ายทอดขอ้มูลสร้างเป็น ตวัสาร (Message) ในรูปแบบของ 
“ขอ้ก าหนด” ส าหรับการออกแบบส่ือ ไดแ้ก่ การใช้สี รูปแบบตวัสัญลกัษณ์ ต าแหน่งการวางตรา
สัญลกัษณ์บนภาพหน้าส่ือประเภทต่างๆ เป็นตน้ และใช้รูปแบบวิถีปฏิบติัท่ีเกิดจากระบบองค์กร  
คือ วฒันธรรมองคก์ร “K-Culture” ของธนาคารกสิกรไทย ท าให้ความเช่ือในศาสตร์ ฮวงจุ้ยเฉพาะ
บุคคลของคุณบัณฑูร ล ่าซ า ถูกส่งต่อให้กับผูบ้ริหารฝ่ายส่ือสารภายในองค์กร (Field) และฝ่าย
ส่ือสารภายในองค์กร ซ่ึงมีคุณเป็นหน่ึง ไชยชิต เป็นผู ้บริหารสายงาน ณ ปัจจุบัน ท าหน้าท่ี
กลัน่กรองชุดความเช่ือของผูบ้ริหาร ออกมาเป็นขอบข่ายชุดความรู้ของขอ้ก าหนดการออกแบบ
กราฟิกของสาร (ภาพ) (Creativity Domain) ส าหรับถ่ายทอดส่ือสารไปยงัฝ่ายงานออกแบบส่ือ 
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(Person) ท  าให้ เกิดแนวคิดออกแบบเป็นสาร (ภาพ) ส่ือถึงอัตลักษณ์องค์กร ซ่ึงเป็นแนวคิด
สร้างสรรคข์องผลิตเป็นส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย     

ดงันั้น การจดัการชุดองคค์วามรู้เฉพาะ จึงเป็นกระบวนการถ่ายทอดและส่งต่อความรู้จาก
ความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ของผู ้บริหารในการผลิตส่ือเพื่อการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย  ท่ีมี
ลักษณะเป็นพลวตั โดยแนวคิดสร้างสรรค์ของผู ้ออกแบบท่ีเกิดข้ึนจากการส่งต่อการปฏิบัติ
ข้อก าหนดชุดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ย แสดงให้เห็นการเรียนรู้ภายใต้การส่ือสารองค์กรและ
กลายเป็นวิถีปฏิบติัในการออกแบบส่ือ ท่ีน าไปประยุกตใ์ชก้บัการออกแบบไม่ใช่แค่ตราสัญลกัษณ์
เท่านั้ น แต่ยงัถ่ายโอนชุดความรู้เฉพาะแนวคิดการออกแบบอนัน้ี แปลงไปใช้ประยุกต์กับการ
ออกแบบส่ือเวบ็ไซตด์ว้ย   
 

6.2 อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจยั “ศาสตร์ฮวงจุย้กบัการจดัการชุดองค์ความรู้เฉพาะเพื่อการส่ือสารในส่ือ
ใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย” ผูว้ิจยัท าการอภิปรายโดยใชก้รอบของขอบข่ายการชุดองค์
ความรู้แนวคิดสร้างสรรค์ (Creativity Domain) ระหว่างชุดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ กบั ชุดความรู้
ดา้นวิชาการของการออกแบบส่ือสาร (ชุดความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์) อธิบายถึงขั้นตอนถ่ายโอนและ
ส่งต่อความรู้ในกระบวนการส่ือสารภายในองคก์รของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงประกอบดว้ยบุคคลท่ี
เป็นผูด้  าเนินการของกระบวนการส่ือสาร (Actors) ได้แก่ 1) ผูบ้ริหารธนาคารกสิกรไทยระดบัสูง 
(Field) 2) ผูบ้ริหารระดับสายงานด้านส่ือสารภายในองค์กร (Field)  และ 3) ผูอ้อกแบบส่ือของ
ธนาคารกสิกรไทย (Person) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ซ่ึงการถ่ายทอดศาสตร์ฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร ในกระบวนการส่ือสารองคก์ร จะประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารท่ีเป็น Field  ได้แก่ ผูบ้ริหาร ระดับสูง (คณะกรรมการบริหารธนาคารกสิกรไทย) และ
ผูบ้ริหาร ระดบัสายงานดา้นการส่ือสารภายในองค์กร  จากการวิเคราะห์ จะเห็นว่า “ตวัสาร ท่ีเป็น
ขอ้ก าหนด” ในการออกแบบส่ือเกิดจากค าแนะน าโดยท่ีปรึกษาทางดา้นฮวงจุย้ในการด าเนินธุรกิจ
ให้กบัของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงมีหลายท่าน แต่ละคนจะมีหลกัการใช้ศาสตร์ฮวงจุย้ และวิธีการ
ประยุกต์ใช้ต่างกนัไปตามศาสตร์ความรู้ของอาจารยฮ์วงจุย้แต่ละคน แล้วผูบ้ริหาร(CEO) เป็นผู ้
คดัเลือก วา่จะน าค าแนะน าจากซินแสท่านใด มาก าหนดเป็นขอ้ก าหนดเชิงนโยบาย ให้น าไปปรับ
การออกแบบส่ือตราสัญลักษณ์และเว็บไซต์ตามศาสตร์ฮวงจุย้ ของซินแสท่านนั้น โดยตวัสาร
(Message) ท่ีเป็นขอ้ก าหนด จะถูกส่งต่อให้กบัผูบ้ริหารระดบัสายงานส่ือสารภายในองค์กร  เพื่อ
การถ่ายทอดองคค์วามรู้ (Explicit Knowledge) และส่ือสารศาสตร์ฮวงจุย้ในรูปสัญญะ ท่ีสอดแทรก



97 

อยูใ่นวฒันธรรมองค์กร K-Culture ของธนาคารกสิกรไทย ปลูกฝังองค์ความรู้ฮวงจุย้ในวิถีปฏิบติั
(Practices) ของบุคลากรด้านการออกแบบและผลิตส่ือ รวมถึงสร้าง Key Message เพื่อส่ือสาร
เน้ือหาขอ้ก าหนดให้ปฏิบติัตาม อย่างเช่น ตราสัญลกัษณ์ขององค์กรตั้งแต่ในปี 2539 ซ่ึงวิเคราะห์
ผา่นสัญวิทยา พบวา่ สาร (ภาพ) เกิดจากการถ่ายทอดองคค์วามรู้ (Explicit Knowledge) ในรูปแบบ
สัญญะ (Sign) อย่างหน่ึง ตามแนวคิดของ Peircec (1931) ตวัสัญญะ ท่ีเป็นขอ้ก าหนดเชิงนโยบาย
จากผูบ้ริหาร เป็นสัญญะแบบ Symbol แสดงความหมายเชิงนยัยะรูปแบบการดีไซน์ เช่น  ต าแหน่ง
ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทย (ปี 2539) จะตอ้งวางอยูห่นา้เพจเวบ็ไซตท่ี์ต าแหน่งมุมบนดา้นขวา  
และตราสัญลักษณ์ K Corporate จะตอ้งวางอยู่ต  าแหน่งมุมบนด้านซ้าย ให้อยู่แทนต าแหน่งของ 
มงักรเขียว กบั เสือขาว “ห้ามยา้ยต าแหน่งหรือปรับแต่งเด็ดขาด” (เป็นหน่ึง ไชยชิต, 2558)   ผ่าน
กระบวนการออกแบบนิเทศศิลป์ และตัวหมายถึง (Signified) คือ “อัตลักษณ์องค์กร” ในการ
ถอดรหัสหรือสร้างสัญญะเพื่อใช้แทนความหมาย จ าเป็นต้องอาศยัการเรียนรู้ความหมายเชิง
สัญลกัษณ์ในองค์ความรู้ศาสตร์ฮวงจุย้ระหว่างผูบ้ริหารระดบัสายงานส่ือสารภายในองค์กร   กบั 
Person ซ่ึงก็คือผูท้  าหนา้ท่ีผลิตตวัส่ือใหอ้งคก์ร  

องค์ความรู้เฉพาะต่างๆในกระบวนการถ่ายทอดและส่งผ่านความรู้ดงักล่าว กระบวนการ
ส่ือสารองค์กร จึงเป็นหัวใจส าคญัในการถ่ายทอดศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีเกิดจากความเช่ือของผูบ้ริหาร
(Field) ซ่ึ งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Explicit Knowledge) และส่ือสารศาสตร์ฮวงจุ้ยใน
รูปสัญญะ ท่ีสอดแทรกอยูใ่นวฒันธรรมองคก์รของธนาคารกสิกรไทย ปลูกฝังองคค์วามรู้วถีิปฏิบติั 
(Practices) ไปยงัผูป้ฏิบติัหน้าท่ีด้านผลิตส่ือองค์กร น าศาสตร์ฮวงจุย้ไปประยุกต์ในขั้นตอนการ
ออกแบบดว้ยศาสตร์ทางนิเทศศิลป์ ซ่ึงแสดงความหมายเชิงสัญญะฮวงจุย้กบัอตัลกัษณ์องคก์รและ
ภาพลักษณ์ธนาคารกสิกรไทย ผ่านตวัสาร (ภาพ) ท่ีอยู่บนตราสัญลักษณ์และส่ือเว็บไซต์ของ
ธนาคารกสิกรไทย โดยแสดงความสัมพนัธ์การจดัการองค์ความรู้ระหว่างองค์ความรู้ต่างๆ ใน
กระบวนการส่ือสารธนาคารกสิกรไทย  

นอกจากน้ี ตามผลวิเคราะห์การประยุกตศ์าสตร์ฮวงจุย้ จะเห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นฮวงจุย้ทั้ง 2 
ท่านมีความเห็นเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้หลกัเบญจธาตุทางฮวงจุย้ไม่ตรงกนั โดยศาสตร์ฮวงจุย้ของ
อาจารยษ์ณอนงค ์(2558) เห็นวา่ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยปี 2556  มีการประยุกตใ์ชส้าร (ภาพ) 
และส่ือความหมายถึงพลงัอ านาจของตวัองคก์รสมบูรณ์ท่ีสุด แต่ในความเห็นของซินแสนทั (2558) 
เห็นว่า ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยปี 2539 มีการใช้ธาตุตามหลกัวงจรการก่อเกิดพลงั 5 ธาตุ
ครบ จึงเป็นตราสัญลกัษณ์ตวัหลกัของธนาคารกสิกรไทย ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ณ ปัจจุบนั และความเห็น
ถึงการประยุกตใ์ชศ้าสตร์ฮวงจุย้ในการออกแบบเวบ็ไซต์ธนาคารกสิกรไทย ตามหลกัการเบญจธาตุ
และวฏัจกัร 5 ธาตุ ของศาสตร์ฮวงจุย้ ในการก่อให้เกิดการถ่ายโอนพลงังานช่ีแต่ยงัไม่สมบูรณ์ตาม
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หลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ยครบธาตุทั้ ง 5 ธาตุโดยขาดธาตุทอง แต่เม่ือตีความหมายการจัดวาง
ต าแหน่งชยัภูมิทางฮวงจุย้ (Geomancy) ของสาร (ภาพ) ท่ีปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ การออกแบบกลบั
พบแปรค่าการแทนพลงังานธาตุท่ีมีการประยุกตส์ัญญะฮวงจุย้ประกอบดว้ยพลงังาน 3 ธาตุ คือ ธาตุไม ้
ธาตุน ้ า และธาตุทอง ตามความเห็นของซินแสนัท เป็น 3 ธาตุ ท่ีเหมาะกบัการประกอบธุรกิจท่ีสุด (ดู
ขอ้มูลผลการวิจยัในบทท่ี 4) ซ่ึงหากเปรียบเทียบศาสตร์องคค์วามรู้ฮวงจุย้ระหวา่งอาจารยษ์ณอนงคก์บั
ซินแสนทั ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ ผลการศึกษาในมุมมองการใชศ้าสตร์ฮวงจุย้อาจารยษ์ณอนงค์ มีความ
สอดคล้องคล้ายคลึงกบัหลกัศาสตร์ฮวงจุย้ที ่ผูบ้ ริหารธนาคารกสิกรไทย (คุณบณัฑูร ล ่ าซ า) 
คดัเลือกจากค าแนะน าของที่ปรึกษาฮวงจุย้ น ามาก าหนดใชเ้ป็นรูปแบบสาร (ภาพ) ตามที่ปรากฏ
บนส่ือเวบ็ไซตแ์ละตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยมากกวา่แนวคิดหลกัการประยุกตฮ์วงจุย้ของ
ซินแสนทั โดยเปรียบเทียบจากให้ความเห็นในการแปรค่าพลังงานของสาร (ภาพ) และการส่ือ
ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ตามแนวคิดทางศาสตร์ฮวงจุย้ ซ่ึงมีการประยุกต์รูปแบบดีไซต์กราฟิกของ 
การใช้สีเขียว สีแดง สีเทา พื้นหลงัสีขาว และรูปทรงเรขาคณิตทั้ง วงกลม เส้นคล่ืน รูปตน้ไม ้และ
ตวัอกัษร K และการน าโหราศาสตร์เขา้มาเสริมความมัน่คงให้กบัภาพลกัษณ์ธุรกิจ โดยใช้ร่วมกบั
หลกัการจดัวางชัยภูมิและเบญจธาตุของศาสตร์ฮวงจุย้ สอดคล้องตรงกบัแนวคิดหลกัโหราศาสตร์
พิชยั ของอาจารยษ์ณอนงค ์ค าแสนหว ี 

รวมถึงในมุมมองการอ่านต าแหน่งชยัภูมิตามศาสตร์ฮวงจุย้บนส่ือ วิเคราะห์จากการแสดง
ความเห็นของทางศาสตร์ฮวงจุย้ของอาจารยษ์ณอนงค์และซินแสนัท ผูว้ิจยัยงัพบว่า ตามหลกัการ 
ฮวงจุย้จะให้สัดส่วนความส าคญักบัองคป์ระกอบ สาร (ภาพ)  ท่ีการน ามาประยกุตก์บัการออกแบบ
ส่ือใหม่ (เวบ็ไซต)์ จุดส าคญัอยูท่ี่ตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกรไทยมากท่ีสุด คือ ต าแหน่งท่ีเรียกว่า 
“มงักรเขียว” และต าแหน่งของ “เสือขาว” และจึงขยายความส าคญัต่อองคก์รในมุมศาสตร์ฮวงจุย้ไป
ยงัองคป์ระกอบอ่ืนๆ บนหนา้เวบ็ไซตใ์นล าดบัรองลงมา  

ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า แต่เดิมธนาคารกสิกรไทย ได้ใช้ศาสตร์ฮวงจุย้ประยุกต์กบัการออกแบบ
อาคารส านกังานใหญ่ให้สอดรับกบัสถานท่ีตั้งของอาคารติดริมแม่น ้ าเจา้พระยา โดยต่อมาผูบ้ริหารก็
ได้น าแนวคิดความเช่ือตามศาสตร์ฮวงจุย้มาประยุกต์กบัการออกแบบตราสัญลกัษณ์ธนาคารกสิกร
ไทย ท่ีเร่ิมปรับเปล่ียนใหม่ (ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2556) เป็นเหมือนการส่ือสารภาพลักษณ์ของ
ธนาคารกสิกรไทยผา่นการเห็นตราสัญลกัษณ์ เพราะฉะนั้น ตามความเห็นของผูว้จิยั การน าความเช่ือ
ศาสตร์ฮวงจุย้เข้ามาประยุกต์ใช้กับแนวคิดในการออกแบบกราฟิกของส่ือใหม่อย่างเว็บไซต์ของ
ธนาคารกสิกรไทย เป็นเร่ืองของการเคล่ือนยา้ยชุดความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ จากเดิมประยุกต์กบัการ
เลือกสถานท่ีตั้ง และปรับภูมิทศัน์เพื่อส่งเสริมธุรกิจบนโลเคชัน่ท่ีเป็นโลกจริงๆ เคล่ือนยา้ยชุดความ
เช่ือศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้ นมาอยู่ในโลเคชั่นของโลกไซเบอร์สเปซ ท่ี เป็นส่ือใหม่  โดยท่ีย ังคงมี
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กระบวนการส่ือสารความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ และใช้รูปแบบแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตาม
หลกัการของศาสตร์ฮวงจุย้ไม่แตกต่างจากเดิม   
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
 

แบ่งขอ้เสนอแนะออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช ้
และ 2) ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต 

 
6.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึง การใช้วฒันธรรมองค์กร มาเป็นตวัช่วยส าคญัของ
ผูบ้ริหาร ในการสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรดา้นส่ือสารองคก์ร ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือ
เคร่ืองมือส าคญัในการจดัการความรู้ขององคก์ร (Knowledge Management) ส าหรับใชถ่้ายทอดและ
ส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินงาน หรือตอ้งการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหม่ใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์ร 

2) ผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึง ความเช่ือมโยงระหว่างความคิดสร้างสรรค์ทางการ
ออกแบบ คือ แนวคิดทางนิเทศศิลป์กบัศาสตร์ฮวงจุย้ และมีการประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตส่ือ
ของธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงสามารถน ารูปแบบระบบวิธีคิดไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบการ 
ส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย บนส่ือประเภทอ่ืนๆ ได ้

3) จากผลการวิจยั ความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญฮวงจุย้ท่ีให้สัมภาษณ์ขอ้มูลเชิงลึก เป็น
การวิเคราะห์ในมุมมองศาสตร์ฮวงจุย้ตามประสบการณ์และความรู้ความถนัดในหลกัวิชาฮวงจุย้
เฉพาะตวัของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน ดงันั้นศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีผูบ้ริหารเลือกน ามาเป็นขอ้ก าหนดส าหรับ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบส่ือ เพื่อการส่ือสารของธนาคารกสิกรไทย จึงข้ึนอยู่กบัค าแนะน าของ
ซินแสท่ีปรึกษาฮวงจุย้ของผูบ้ริหาร   

 
6.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในอนาคต  
ในการศึกษาเร่ือง “ศาสตร์ฮวงจุย้กบัการจดัการชุดองค์ความรู้เฉพาะเพื่อการส่ือสารในส่ือ

ใหม่ (เวบ็ไซต)์ ของธนาคารกสิกรไทย” ผูว้ิจยัใชว้ธีิการวิจยัเชิงคุณภาพท าการศึกษา และมุ่งศึกษาท่ี
วธีิการจดัการชุดองคค์วามรู้ระหวา่งความเช่ือในศาสตร์ฮวงจุย้กบัชุดความรู้ของการออกแบบส่ือเพื่อ
การส่ือสารองค์กรท่ีวงการวิชาการยอมรับ โดยเลือกธนาคารกสิกรไทยเป็นกรณีศึกษาเพียงองค์กร
เดียว 
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1) การวิจยัยงัมีขอ้จ ากดั ด้านการให้ขอ้คิดเห็น ในมุมมองจากฝ่าย Production ของ
ทางบริษทัเอเจนซ่ีโดยตรง ซ่ึงอาจมีความสอดคล้อง หรือมีประเด็นความเห็นอ่ืน ท่ีแสดงถึงการ
ประยุกต์ใชศ้าสตร์ฮวงจุย้กบัความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตวัส่ือ ต่างไปจากมุมมองของฝ่าย
งานดา้นผลิตส่ือของภายในธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงอาจส่งผลให้การวิจยั สามารถขยายค าตอบปัญหา
วจิยัใหก้วา้ง และชดัเจนยิง่ข้ึน และทราบวธีิแกปั้ญหาของผูอ้อกแบบส่ือ 

2) รูปแบบแนวคิดสร้างสรรค์ของชุดองค์ความรู้เฉพาะส าหรับการออกแบบส่ือ
เว็บไซต์ ท่ีศึกษาน้ี เป็นเพียงการวิเคราะห์ผลศึกษาของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยในอนาคต
สามารถน าผลการวจิยัไปศึกษากบักรณีศึกษาอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นองคก์รเช้ือสายจีนหรือสถาบนัการเงิน ใน
ประเด็นประเด็นของการประยุกตใ์ชศ้าสตร์ฮวงจุย้กบัความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบตวัส่ือ วา่
จะต่างไปจากมุมมองในบริบทของธนาคารกสิกรไทยหรือไม่ โดยอาจมีการศึกษาถึงวิธีแกปั้ญหา
ของผูอ้อกแบบส่ือขององคก์รอ่ืน ซ่ึงงานวจิยัน้ีไม่สามารถด าเนินการศึกษาส่วนน้ีได ้

3) ประเด็นการศึกษาในขอบข่ายชุดองค์ความรู้ ระหว่างศาสตร์ฮวงจุย้ท่ีเป็นความ
เช่ือส่วนบุคคล กบัชุดความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและทกัษะของนกัออกแบบส่ือสาร เม่ือผลการศึกษาพบ
มีการน ามาประยุกตใ์นบริบทของส่ือเวบ็ไซต ์ซ่ึงเป็นส่ือใหม่บนเครือข่ายไซเบอร์สเปช ผูว้ิจยัคิดว่า
การวิจยัโอกาสต่อไป ควรขยายการศึกษาไปท่ีการส่งต่อความเช่ือศาสตร์ฮวงจุย้ในบริบทของส่ือ
ชนิดอ่ืนๆ อีก เพื่อให้ไดผ้ลการวิจยัท่ีมีความครอบคลุมถึงการส่ือสารองคก์รในส่ือหลายๆประเภท 
และสามารถใช้เป็นขอ้มูลเพื่อตรวจสอบงานวิจยัช้ินน้ี หรือน าเอกผลการวิจยัไปพฒันาการส่ือสาร
ใหก้บัองคก์รอ่ืนๆ ต่อไป 
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ผู้วิจัย:  ช่วยอธิบายถึงวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารกสิกรไทย และก็อัตลักษณ์ ว่าเป็นอย่างไร มี
ความส าคัญยงัไง และน าไปใช้เป็นตัวก าหนดแผนกลยุทธการส่ือสารขององค์กร หรือไม่อย่างไร? 
คุณเป็นหน่ึง:  ค าวา่วฒันธรรมองคก์ร ผมเช่ือวา่ทุกองคก์รตอ้งมีการใชว้ฒัธรรมเป็นพื้นฐาน ใหค้น
บุคลากรท่ีอยู่ภายใตอ้งค์กรนั้นยึดและถือปฏิบติัไปในแนวทางเดียวกนั   เพื่อให้ลูกคา้ประชาชน 
หรือหน่วยงานองคก์รอ่ืนเห็นแลว้รู้ทนัทีวา่ น่ีคือ องคก์รของเรา   โดยกสิกรไทยเองก็มีวฒันธรรม
องค์กรมานานแลว้ตราบเท่าอายุขององค์กร คือ 70 ปี  ซ่ึงวฒันธรรมองค์กร (K- Culture) หลกัๆ
ของเราเน่ีย แบ่งเป็น 4 ขอ้ดว้ยกนั ไดแ้ก่  
 - ขอ้แรก ยึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง Customer Centricity คือลูกคา้เป็นศูนยก์ลางของการท างาน
ของเราทั้งหมด ความตอ้งการของลูกคา้ทุกเร่ือง ท่ีเราจะสามารถสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้
เป็นบทบาทของเรา ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของผลิตภณัฑบ์ริการทั้งหมดท่ีเราท าให้ลูกคา้เกิดความพอใจ
สูงสุด ตาม Sloganของเรา คือ “บริการทุกระดบัประทบัใจ”  
 - ข้อท่ี 2 คือ Organization Wide Teamwork การท างานร่วมกันเป็นทีมขององค์กร ธนาคาร
กสิกรไทย เป็นธนาคารท่ียดึหลกั การท างานร่วมกนัเป็นทีม ธนาคารกสิกรไทยไม่มีอศัวินข่ีมา้ขาว 
เพียงคนเดียวท่ีวา่เก่ง ขาดคนน้ีแลง้องค์กรอยูไ่ม่ได ้ เพราะฉะนั้นการท างานของเราในขณะน้ีเน่ีย 
ปัจจุบันมีสายงานอยู่ 16 สายงาน ทุกสายงานมีผูบ้ริหารสายงาน ทุกสายงานต้องท างาน  Cross 
Function กนั ทุกฝ่ายงานกว่า100ฝ่ายงานของเราตอ้งท างาน Course Function กนั ท างานร่วมกนั
เพื่อให้งานนั้ นส าเร็จ อย่างล่าสุดมีโครงการท่ีใหญ่มากของเรา คือ KT ซ่ึงเป็นการเปล่ียน
กระบวนการดา้น IT ภาพใหญ่ขององค์กรทั้งหมด ก็เป็นการท างานร่วมกนัของทั้งองคก์รท่ีจะให้
ระบบ IT ท่ี support ในเร่ืองให้บริการลูกคา้ใหส้ าเร็จ งานน้ีเป็นเร่ืองใหญ่โดยจะเห็นวา่ทุกคนไม่วา่
จะเป็นผูบ้ริหารสูงสุด จนถึงพนกังานต ่าเต้ียสุดระดบัพนกังานชั้นตน้ ทุกคนท างานร่วมกนัโดยหวงั
จะให้งานน้ีขององค์กรส าเร็จ นั่นก็คือวฒันธรรมอีกอนัหน่ึงขององค์กรเรา ก็คือ Organization 
Wide Teamwork 
 - ข้อท่ี 3 คือ ความเป็นมืออาชีพ Professionalism คือเราท างานเก่ียวกับเร่ืองการเงิน ในส่ิงท่ี
ส าคัญไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ท่ีให้ เป็นนักการเงินมืออาชีพ ตั้ งแต่รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย 
Knowledge ความรู้ พฤติกรรม และการเรียนรู้ ต้องส่งเสริมการเป็นนักการเงินมืออาชีพให้แก่
พนกังานตั้งแต่ต ่าสุดจนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงสุด อนัน้ีคือเพื่อ Branding ของเราจะไดช้ดัเจนในใจ
ของลูกคา้วา่ เราคือท่ีปรึกษาทางการเงินอยา่งครบวงจร 
 - ขอ้สุดทา้ยคือ การริเร่ิมส่ิงใหม่ Innovation เป็นขอ้ท่ีธนาคารกสิกรไทยซ่ึงเป็นธนาคารท่ีมีภาพ
ท่ีชดัเจน เป็นธนาคารท่ีเป็นผูน้ าทาง IT หรือการคิดผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เราสนบัสนุนตั้งแต่พนกังาน
ล่างสุด จนถึงผูบ้ริหารสูงสุด ก็สามารถท่ีจะแชร์ความคิดเห็น ประชุมกนัอยา่งถอดหมวก คือทุกคน
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ไม่วา่จะเป็นเด็กหรือเป็นผูใ้หญ่เม่ือเขา้ประชุม ทุกคนมีสิทธิมีเสียง ท่ีจะเสนอความคิด เสนอความ
คิดเห็น เสนอส่ิงใหม่ซ่ึงเป็น Innovation ไดท้ั้งนั้น  แลว้การคิดส่ิงใหม่น้ี ก็คือองค์กรเราก็จะเป็น
ผูน้ าตลอด ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ์ซ่ึงจะออกใหม่ๆ หรือบริการให ้Service ในรูปแบบใหม่ ซ่ึงตอบ
โจทยค์วามตอ้งการลูกคา้ใหม้ากท่ีสุด(Customer Centricity) 
 และแน่นอนท่ีสุด ในการท่ีผมเป็นคนท่ีดูแลดา้น Internal Communication ผมจะตอ้งผลกัดนัให ้
Core Values ทั้ง 4ตวั ท่ีเป็น K-Cultureของเราให้มนัซึมอยูใ่นสายเลือดของพนกังานธนาคารกสิกร
ไทยทุกระดับชั้ นและทุกคน ไม่ว่าเค้าจะอยู่จุดไหนของประเทศไทยหรือแม้กระทั่งสาขา
ต่างประเทศ จะต้องรับรู้ Core Values หลกัทั้ง 4 ตวั และเอา Core Values ทั้ง 4ตวัมาท าการท่ีจะ
ออกแบบ ในการท่ีจะบริหารจดัการผลิตภณัฑบ์ริการของธนาคารเป็นพื้นฐานของทุกกระบวนการ 
ผู้วิจัย: แล้วอย่างโครงการ KT ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่ขององค์กรทางภาพ IT  ได้เร่ิมท าตั้ งแต่
เม่ือไหร่ 
คุณเป็นหน่ึง:  เร่ิมท าโครงการมาเป็นเวลา 10 ปีแลว้ และเพิ่งส าเร็จโดยเปล่ียน Core Bankingสาขา
ทัว่ประเทศ ทุกสาขาทัว่ประเทศตอ้งมาพร้อมกนั ภายในก็เตรียมงานของการท าระบบสาขาให้
สามารถจะเป็น Core Banking มนัปรับรูปแบบให้การท างานง่ายข้ึน พนักงานมีความสุขในการ
ท างาน ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ เม่ือลูกคา้เขา้มาท างานไดเ้สร็จไดเ้ร็ว บริการไดร้วดเร็ว 
เรามี Deday เม่ือสองเดือนท่ีผา่นมา ทัว่ประเทศเร่ิมท างานพร้อมกนั โครงการน้ีเป็นโครงการใหญ่
ใชง้บประมาณหลายพนัลา้น เป็นโครงการท่ีเราเตรียมความพร้อม มีการซ้อมแลว้ซ้อมอีก โดยเรา
ปิดระบบบริการลูกคา้ตั้งแต่วนัศุกร์ 22.00น. ถึงวนัอาทิตย  ์4.00น เพื่อเร่งด าเนินการระบบ Core 
Banking ให้ส าเร็จโดยลูกคา้ไม่รู้สึกอะไร(เกิดความไม่พอใจ) เป็นส่ิงท่ีธนาคารกสิกรไทยกงัวลใจ
มากท่ีปิดบริการธนาคารตั้งแต่เท่ียงคืนของวนัศุกร์จนถึงเท่ียงคืนของวนัอาทิตย ์ท าให้ระหว่างน้ี
ลูกคา้ของธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถใช้บริการธนาคารได้ ถือเป็นเร่ืองปัญหาใหญ่มาก  ซ่ึง
ธนาคารก็ได้มีการแจ้งไปย ังลูกค้าก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนๆ ให้ลูกค้าเตรียมกันเงินสดไว ้
กระบวนการ Processในการเตรียม Core Banking (IT พื้นฐานส าหรับให้บริการลูกคา้ทัว่ประเทศ)
ตวัน้ี ใชเ้วลาเตรียมตวัเกือบ 10 ปีในการท่ีหาบริษทัท่ีสามารถ Run โปรแกรมตวัน้ี และมีการTest 
แลว้ Test อีกให้มัน่ใจแลว้จริงๆถึงลงมือท า โดยเม่ือด าเนินการจริงสามารถท าเสร็จเรียบร้อยใชง้าน
ไดใ้นวนัเสาร์บ่าย ลูกคา้ก็จะเกิดความมัน่ใจวา่เราสามารถท าไดเ้ร็วกวา่ก าหนด และลูกคา้สามารถ
ใชบ้ริการไดท้นัทีตามปกติ 
ผู้วิจัย:  ขอถามถึงในส่วนฝ่ายงานออกแบบส่ือ ว่ากสิกรไทยมีการมอบให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ มี
ฝ่ายผลติส่ือขององค์กรเอง หรือใช้บริการบริษัท outsource ภายนอก เป็นผู้ผลิตและออกแบบ  เช่น 
Website Banner Logo ฯลฯ อย่างไรค่ะ? 
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คุณเป็นหน่ึง:  มีหลายก้อนงานมากเร่ืองการออกแบบ จริงๆแล้วงานออกแบบเน่ีย ถ้าเป็นส่ือ
โฆษณาเราก็จะมีบริษทัเอเจนซ่ีท่ีรับท าส่ือของเราทั้งทางโฆษณาวิทยุ โทรทศัน์ ส่ิงพิมพต่์างๆ ใน
การวางแผนส่ือให้กบัเรา แต่ในเร่ืองของรูปแบบ ของการออกแบบหนา้ตานั้น จะตอ้งอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของธนาคารกสิกรไทย  ซ่ึงองคก์รจะมีฝ่ายงานท่ีจะดูแลส่ือต่างๆท่ีจะเผยแพร่ออกไปภายนอก
ให้กบัลูกคา้ประชาชนไดรั้บ จะตอ้งมี Theme หลกัของเรา มาตรฐานของการเป็น Branding ของ
เรา เร่ืองของสี ของตวัหนงัสือ ฟ้อนต ์เร่ืองของนายแบบ นางแบบ ตอ้งให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
องค์กรของเรา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีเราท าภายในกนัเอง แลว้ก็จา้งภายนอกมาผลิต  โดยอยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดและกฎระเบียบขององคก์รเป็นส าคญั 
ผู้วิจัย:  การจ้างบริษัทในการผลติส่ือต่างๆให้องค์กรภายใต้กรอบของกสิกรไทย เป็นการจ้างประจ า
ต่อเน่ือง หรือเป็นรายคร้ังคะ? 
คุณเป็นหน่ึง:  กสิกรไทยเรามีเอเจนซ่ีท่ีคอยดูแลเรา เด๋ียวให้ช่วยเช็คกบัทาง PRให้  ก็คือ Mc Cann 
Agency เป็นผูดู้แลแบบโฆษณาใหเ้รา 
ผู้วิจัย:  ท่านคิดว่า การออกแบบเน้ือหา Content ให้กับองค์กรกสิกรไทย มีการก าหนดมาจากทีม
ฝ่ายส่ือสารองค์กร หรือรับ Brife จากนโยบายทางฝ่ายผู้บริหารคะ? 
คุณเป็นหน่ึง:  มีทั้ ง 2 ช่องทาง  คือ  อะไรท่ีเป็นภาพใหญ่ขององค์กร   เป็นนโยบายหลักของ
ธนาคาร   (ในภาพของ Corporate) จะมีคณะกรรมการกลัน่กรอง และก็ส่ือมาให้กบัฝ่ายส่ือสาร
ภายในองค์กรของเราท างานตามนโยบายขององค์กร โดยฝ่ายบริหารจะเป็นคนก าหนดเป้าหมาย
และนโยบายลงมา  ซ่ึงบางเร่ืองท่ีไม่สามารถส่ือสารให้กบัพนกังานไดโ้ดยตรง ฝ่ายส่อสารภายใน
องค์กรก็จะเป็นคนดีไซน์ Content เอง  ให้สั้ น กระชับ เขา้ใจง่าย เป็นภาษาบา้นลงถึงทุกคนและ
โดนใจ เขา้ถึงผูท่ี้รับส่ือ  ส่ิงท่ีส าคญัของเราคือ ตอ้งแปลงภาษา จากภาษาวิชาการท่ีเขา้ใจยาก ให้
เป็นภาษาท่ีพนกังานไม่วา่จะอยูจุ่ดไหนของประเทศไทย สามารถเขา้ใจและรู้ทิศทางนโยบายและ
การท างาน เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
ผู้วิจัย: แล้วตัวของ K- Culture รวมถึงนโยบายหลักขององค์กร มีอิทธิพลต่อการออกแบบส่ือ ใน
สัดส่วนมาก น้อย ขนาดไหนคะ?  
คุณเป็นหน่ึง: ในรายละเอียดของ K- Cultureมนัมีการบอกอยูแ่ลว้วา่เป็นอะไรบา้ง  แต่ในดา้นการ
ออกแบบส่ือให้สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีองค์กรเป็น อนัน้ีให้อยู่ภายใต ้K- Culture แต่มนัเป็นรูปแบบท่ี
เป็นข้อก าหนด เป็นมาตรฐานขององค์กร อย่างเช่นสีท่ีใช้เป็นสีเขียว  ตวั K ท่ีเป็นพู่กันในตรา
สัญลักษณ์  จะต้องเป็น  K ท่ี ถูกต้องห้ามไปปรับแต่งสัดส่วนเด็ดขาด   ฟ้อนต์จะเป็นยงัไง 
ตวัหนงัสือฟ้อนตต์อ้งมีหวั ตวัหนงัสือฟ้อนตต์อ้งเป็นลกัษณะของตวัหนงัสือตวัตรง  ไมใ่ช่ตวัเอียง 
มนัมีทางดา้นของฮวงจุย้เขา้มาเก่ียวขอ้ง 
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ผู้วิจัย:  ฉะนั้น เราจะเห็นว่ามีการก าหนด Set รูปแบบ เป็นการก าหนดมาให้ว่าตอ้งใช้รูปแบบมา
จากฝ่ายคณะกรรมการบริหาร  
คุณเป็นหน่ึง:  ใช่ครับ แต่ถ้าจะมีดีไซน์อะไรท่ีบิดไปจากรูปแบบเหล่าน้ีท่ีจ  าเป็น ก็ตอ้งขออนุมติั
เป็นกรณีๆไป 
ผู้วิจัย:  ถ้าอย่างงั้น ในการออกแบบส่ือกับวัฒนธรรมองค์กร ก็จะมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน  
รวมถึงอตัลกัษณ์ของตัวองค์กรด้วยใช่มั้ยคะ? 
คุณเป็นหน่ึง:  ใช่ ในการออกแบบส่ือมีความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมองคก์ร และอตัลกัษณ์องคก์ร 
ให้เห็นภาพลกัษณ์ แสดงถึงคาเร็กเตอร์ขององคก์ร โดยมีบริษทั McCann เป็นผูว้างแผนโฆษณาให้
กสิกรไทย 
       ซ่ึงถูกตอ้ง ค าวา่อตัลกัษณ์ คือรูปร่างหน้าตาใช่มั้ย มนัตอ้งสอดคลอ้งกบัแบรนด์ของธนาคาร
กสิกรไทย อย่าง Format ของการออกส่ือเน่ีย จะต้องมี Logo อยู่ด้านล่าง  ต้องมีตวั K พู่กันอยู่
ตรงไหน  การประกอบช่ือ Product ถา้จะใชK้พู่กนัไปประกอบจะตอ้งท าอยา่งไร  สีในการใชถ้า้ไม่
ใชสี้เขียว อยา่งเช่นเป็นกลุ่มลูกคา้กลุ่ม Wisdom เน่ีย จะใชสี้แดงมารูน (Maroon)เพื่อเป็นสัญลกัษณ์
ของ Wisdom เน่ีย  เราตอ้งมาท า Register ขอ และให้เหตุผลวา่ท าไมถึงตอ้งใช่สีน้ี ในการเป็น Logo 
การใหบ้ริการของลูกคา้กลุ่มWisdom ตอ้งมีขอ้มูลท่ีมีเหตุมีผลเพื่อขอไปยงัคณะผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผู้วจัิย:  ถ้ามีเหตุทีจ่ะต้องเปลีย่นรูปแบบมีการก าหนดไว้ สามารถท าได้เหมือนกนั อย่างไรบ้างคะ? 
คุณเป็นหน่ึง:  คือถา้มีการเปล่ียน หรือปรับใชใ้หม่ มนัจะกระทบต่อ brand character ของเรา  ทุก
องค์กรจะมีสีชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารอ่ืนๆ  ทั้งตูเ้อทีเอ็ม โน่น น่ี นั่น  
หรือฟ้อนต์ตวัหนังสือ ก็จะเป็นการน าเสนอตวัตนขององค์กรนั้นๆ    อย่างกสิกรไทยก็จะเน้นสี
เขียวเป็นตวัหลกั    อนัเดียว  แต่อาจจะมีสีอ่ืนมาประกอบเช่นสีเทามาสอดแทรกท่ีโลโก้เท่านั้น 
ตามฮวงจุย้ แต่สีหลกัของเราใชสี้เขียว 
ผู้วิจัย:  องค์กรมีการก าหนดรูปแบบสี Mood and Tone และมีการวาง Slogan ที่ใช้ส่ือสารทั้ ง
ภายในและภายนอกองค์กรอย่างไรบ้างคะ ทีก่สิกรไทยใช้เป็นตัวหลกั? 
คุณเป็นหน่ึง:  จริงๆ Slogan ท่ีกสิกรไทยใช้มายาวนานเป็นตวัหลกัหลายสิบปีมากก็คือ “ธนาคาร
กสิกรไทย บริการทุกระดบัประทบัใจ”  อนัน้ีใช้ให้กบัลูกคา้  แต่ส่วน Slogan อ่ืนๆท่ีมีใช้ภายใน
องค์กร  เช่น    K- Culture ของเรา  จาก 4 หลกัของเรามาตั้ง Slogan  คือ “รวมใจเป็นหน่ึง” น่ีคือ
การท างานเป็นทีมเวิร์ค “เขา้ถึงลูกคา้” ก็คือ Customes Centricity “มุ่งมัน่พฒันา” ก็คือ Innovation 
“สมคุณค่ามืออาชีพ” น่ีคือ Professionalism เป็นสโลแกนว่า “รวมใจเป็นหน่ึง เขา้ถึงลูกคา้ มุ่งมัน่
พฒันา สมคุณค่ามืออาชีพ”  เราก็จะน าตวัสโลแกน K- Culture น้ี ออกผา่น Logo K- Culture ส่งไป
ถึงให้พนกังานทุกคน การส่งไปถึงพนกังานทุกคนเน่ีย เราตอ้งมีเดินสายออกไป Roadshow เร่ือง 
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K- Culture ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ให้พนกังานไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเร่ือง Culture ซ่ึงจริงๆ
แลว้ทุกคนมี Culture  4 ขอ้น้ี   เป็น Core หลกัอยูใ่นใจ  อยูใ่นพฤติกรรมของแต่ละคนอยูแ่ลว้แต่ไม่
รู้วา่ส่ิงท่ีตวัเองท าคือวฒันธรรมองคก์รท่ีติดตวัมาโดยไม่รู้ตวั  เราไดอ้อกเดินสายทัว่ประเทศตั้ง 40 
– 50 จงัหวดัแล้ว ทยอยไป หรือบางคร้ังผูบ้ริหารระดบัสูง เช่น  กรรมการบริหารไปตรวจเยี่ยม
สาขา   ฝ่ายส่ือสารองคก์รก็จะติดตามไปดว้ย หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเราท าผา่น Intranet ของเรา ส่ือ
ภายในองค์กร อาจจะมีกิจกรรมให้พนักงานได้ร่วมเล่นกิจกรรม เพื่อให้เค้าได้รับรู้ถึงเร่ือง
วฒันธรรมองคก์รของเรา  ซ่ึงท ามาโดยตลอด 
ผู้วจัิย:  Roadshow น่ีมีเฉพาะในประเทศรึป่าวค่ะ หรือในสาขาต่างประเทศด้วย? 
คุณเป็นหน่ึง:  ในสาขาต่างประเทศ เคา้จะมีตวัแทนของเรา ซ่ึงเป็นพนกังานของธนาคารกสิกรไทย  
ซ่ึงเดินทางไปแลว้  บางทีเราก็ไปให้เคา้จดักิจกรรม เอา Format รูปแบบไปจดัท ากิจกรรมยงัสาขา
ต่างประเทศ  เช่น  จีน ก็ไดรั้บประโยชน์ 
ผู้วจัิย:  แล้วฝ่าย Roadshow เป็นทมีงานจากทีไ่หนบ้างคะ? 
คุณเป็นหน่ึง:  เราท า ก็คือทีม Corporate Communication ร่วมกับทีมทางด้านพัฒนาทรัพยากร
บุคคล(HR) สองทีมท างานคู่กนั คือ พฒันาคน ของเราทางการส่ือความ เรียกว่า K- Culture เป็น
คณะท างานท่ีสร้างข้ึนมาภายใตส้ายงานพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้วิจัย:  นอกจากการไป Roadshow แล้ว  กสิกรไทยมีการส่ือสารไปยังพนักงานในรูปแบบอ่ืนมั้ย
คะ? 
คุณเป็นหน่ึง:  มีครับ กสิกรไทยมีช่องทางการส่ือความมากมาย  และช่องทางหน่ึงท่ีกสิกรไทยมี
และองค์กรอ่ืนไม่มี  คือ สถานีโทรทศัน์กสิกรทีวี KasikornTV  อนัน้ีเรามีห้องส่ง มีช่างกล้อง มี
โปรดิวเซอร์ซ่ึงเป็นทีมของเรา Internal Communication เป็นผูดู้แลการผลิต     และก็ส่งสัญญาณ
ออกอากาศตั้งแต่ 08.00 – 16.00น. ทุกวนั  รายการของเราก็จะมีหลากหลาย ข่าวความเคล่ือนไหว
ขององคก์ร และส่วนท่ีเป็นฟิลเลอร์ การคัน่โฆษณา ซ่ึงเราก็จะน า K - Culture ทั้ง 4 ขอ้ มาแตกเป็น
เร่ือง ท าให้พนกังานเขา้ใจวา่ท่ียึดลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง พฤติกรรมหรือแนวคิดท่ีปฏิบติัเน่ีย คุณคือ
อะไร ตอ้งท าอยา่งไร สอดแทรกไปในรายการ หรือกิจกรรม Roadshow เราก็จะสอดแทรกเขา้ไป 
หรือเรามีวารสารกิจการสัมพนัธ์ท่ีออกทาง Electronic Book ออกทุกวนัจนัทร์ท่ี 1 และ 3 ของเดือน 
พนักงานก็จะได้อ่านในส่วน Culture ท่ีเราสอดแทรกลงไปด้วย  เรามี  Intranet ภายในองค์กร 
เรียกว่าระบบDatanote สามารถส่ือความไปได้  เรามีระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ช่องทาง
ทั้ งหมดท่ีเรามีนั้ น การจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุน  K culture ออกไปตามสาขาทั่วประเทศจาก
ส านกังานใหญ่ของเรา ใหเ้คา้รับรู้ Cultureโดยท่ีเคา้ไม่รู้ตวัวา่ส่ิงท่ีเคา้ท าคือวฒันธรรมองคก์ร 
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ผู้วิจัย:  ช่วยสรุปแนวคิดที่ใช้เป็นกรอบการสร้างอัตลักษณ์ในตัวส่ือ เช่น Banner Logo Website ที่
ปรากฏอยู่ในส่ือ online และ offline ภายใต้ค าจ ากัดความ 5-6ค า น่าจะมีค าไหนเป็นส่วนประกอบ
ในส่ือบ้างคะ? 
คุณเป็นหน่ึง:  จริงๆ แลว้ในการส่ือความ Culture หรืออไรก็แลว้แต่ผา่น Internal Communication 
ก็คือ หน่ึง  เราตอ้ง “ชดั ง่าย ปฏิบติัได”้  
 ชดั คือ ไม่วา่จะส่ือสารผา่น online หรือ offline ขอให้มีความคมชดั ให้พนกังานอ่านแลว้ 
รู้วา่ตอ้งปฏิบติัอะไร ตอ้งท าอะไรกบัส่ิงท่ีส่ือไป  
 ง่าย คือ อย่างส านักงานใหญ่อาจจะใกล้ขอ้มูล ความคืบหน้า ความเป็นไปขององค์กร
อยา่งชดัเจน  แต่พนกังานท่ีอยูห่่างไกล ขอ้มูลต่างๆ เคา้อยูไ่กลขอ้ความ Content เพราะฉะนั้นส่ิงท่ี
ส่ือถึงเคา้ ภาษาตอ้งง่าย เขา้ใจ 
 และสุดทา้ย คือ จะตอ้งน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ก็คือ Internal Communication ตอ้งดูทั้งสอง
ฝ่าย ฝ่ังหน่ึงเป็นนโยบายมา ถา้มนัฟังดูยาก ส่ือออกไปเสร็จปุ๊บ เราตอ้งฟังขอ้มูลจากพนกังานระดบั
ล่าง ซ่ึงเราส่ืออกไปว่าท าได้หรือไม่ได ้ติดปัญหาอะไร เราตอ้งเก็บขอ้มูลตรงน้ี Feedbackให้กบั
ผูบ้ริหารระดบัสูง ให้รู้ว่าส่ิงท่ีไดบ้อกให้เคา้ท าเน่ียมนัยากต่อการปฏิบติั เพราะมนัเป็นภาพท่ีสวย
แต่มนัยากต่อการปฏิบติัจริง 
(ก็คือ เราทั้งยอ่ยสารใหง่้าย แลว้ก็เก็บ Feedback เพื่อน าไปมาปรับปรุง) 
ผู้วจัิย:  องค์กรมีการเกบ็ Feedback จากกลุ่มผู้ใช้บริการและลูกค้าภายนอกด้วยมั้ยคะ? 
คุณเป็นหน่ึง:  มีครับ แต่เป็นหน้าท่ีของด้านฝ่าย PR ซ่ึงมีเอเจนซ่ีเป็นผูเ้ก็บขอ้มูลข่าวสาร หรือ
ผลิตภณัฑ์บริการวา่มีการรับรู้มากน้อยแค่ไหนจากลูกคา้แน่นอน เช่น มีการท า Focus Group และ
เก็บขอ้มูลรูปแบบอ่ืนๆ หลายอยา่ง 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บทสัมภาษณ์ อาจารย์ษณอนงค์ ค าแสนหว ี

ผู้เช่ียวชาญทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ย 
30 มิถุนายน 2558 
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ผู้วจัิย: อาจารย์มีความเห็นอย่างไรต่อตราสัญลกัษณ์ต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย (ดังภาพ 1.1)  
ในมุมมองทางศาสตร์ฮวงจุ้ยคะ? 
   
         
 
 
                  2488                       2516                        2539                        2548                           2556 
 
ภาพที ่1.1 การเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทย 
แหล่งทีม่า: วยิะดา โพธารามิก, 2540; ธนาคารกสิกรไทย, 2557. 
 
อาจารย์ษณอนงค์: ในโลโกปี้ 2539 อนัน้ี ไม่วา่รูปร่างจะเป็นตน้อะไรก็แลว้แต่ ตน้ไม ้ตน้ขา้ว ตน้
หลิว ถูกลอ้มรอบดว้ยไฟมนัก็เห่ียวใช่มั้ย  ดูตามหลกัความเป็นจริงตามธรรมชาติ ตน้ไมต้ากแดด
โดนความร้อนทุกวนั  เราไม่รดน ้ ามนัก็เห่ียวก็เฉา เหมือนถูกเผา  พอมีน ้ าเขา้มาช่วยสู้ตอนถูกแดด  
ก็ตอ้งดูปริมาณว่าตอ้งใช้น ้ ามาช่วย มาก น้อย แค่ไหน? ถึงจะสู้พลงัความร้อนได ้ดงันั้น ตน้ไมก้็
ตอ้งหาท่ีร่มบงัแดด ลม ฝน แค่น้ีพอมั้ย  ต้นไมถึ้งจะออกดอกออกผล (เจริญงอกงาม) แต่เม่ือมี
วงกลมสีแดงเหมือนไฟลอ้มรอบ ตน้ไมต้น้น้ี จะตอ้งเหน่ือยตลอดเวลา และก็ตอ้งการน ้าหล่อเล้ียง 

ตน้ไมข้ึ้นมาโดดเด่ียว สู้ด้วยตวัเอง ยงัไงก็ไปได้ตามธรรมชาติการเติบโต พอดูโลโก้ปี 
2548 ถึงจะเป็นหน่ึงยงัไงก็ตอ้งมีคนคอยช่วยอยู ่(ฐานส่ีเหล่ียมผืนผา้สีแดงอยูใ่ตต้น้ขา้ว) แต่คนช่วย
จะน าความเดือดร้อนมาให้ (ลูกหน้ี) คือ ธนาคารไดร้ายไดม้าจากอะไร มนัไม่ใช่มีแค่เงินฝาก มีการ
ปล่อยกู ้(Credite) ก็ตอ้งมีความเดือดร้อนติดตามลูกหน้ี เหมือนการลอ้มรอบของไฟ กวา่จะเป็นท่ี 1 
แมจ้ะมีการน าสีเขา้มาช่วยใหเ้กิดความสมดุล (หยนิ หยาง) โดยใชสี้เขียวคู่กบัสีแดงในโลโกก้็ตาม 
ผู้วจัิย: ตามความเห็นอาจารย์ หากจะปรับแก้ไขลักษณะตราสัญลักษณ์ใหม่ ควรมีการปรับเป็น
อย่างไรค่ะ? 
อาจารย์ษณอนงค์: สมมติถา้เป็นอาจารย ์ควรใช้เป็นคร่ึงวงกลมสีแดง ให้เหมือนดวงอาทิตยส์าด
ลงมา และเพิ่มเส้นคล่ืนน ้ ามากข้ึนอีกนิด สัญลกัษณ์ควรเปิดช่องวา่งท่ีเป็นวงกลมลอ้ม ช่วยส่งเสริม
ใหต้น้ขา้วเติบโตโผล่ออกไปได ้ไม่ถูกกรอบจ ากดั 

คนท่ีเขา้ใจศาสตร์ฮวงจุย้ ตอ้งเขา้ใจธรรมชาติจริงๆ แลว้ถึงจะแปลออกมาในเชิงสัญลกัษณ์
ของธาตุทั้ง 5 ออกมาไดทุ้กอยา่งไม่พน้ 5 ธาตุ ส่ิงท่ีคนเห็นกบัส่ิงท่ีออกแบบ เราดูท่ีความตั้งใจของ
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การออกแบบว่าตอ้งการให้อะไรเด่น วตัถุประสงค์ของการออกแบบ ว่าตอ้งการส่ือสารอะไร? 
เป้าหมายส าคญั! อยา่งในโลโกน้ี้ คือ ความเหน็ดเหน่ือยแต่คุม้ค่า 

อยา่งโลโกท่ี้ 3 (ปี2539) ดูก็รู้วา่เป็นคนจีนออกแบบ มีสัญลกัษณ์ภาพ แสดงถึงธาตุ น ้ า ไม ้
ไฟ  เป็นต าแหน่งบ่ี (bi) ต้นไม้ เท่ากบัค าว่า “กสิกร” ธาตุไม้ แฝงค าว่า bi ท่ีเป็นเสมือน แม่น ้ า, 
แผ่นดิน ก็คือ มีไมอ้ยู่มากมายกระจายไปทัว่  ถา้เป็นค าว่า bi น้ี มนัยิ่งใหญ่กว่าแต่คนท่ี bi ท่ีน้ีอยู่
ต  าแหน่งน ้ า) = แผ่นดินของธนาคารอยู่บนน ้ า  ธนาคารกสิกรไทยส านักงานใหญ่อยู่ติดแม่น ้ า
เจา้พระยา 

พอมีการปรับเปล่ียนโลโกใ้นปี 2548 (จากปี2539) มีบาร์สีเหล่ียมผืนผา้สีแดงอยูใ่ตต้วั K ก็
ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงธาตุไฟ  ซ่ึงตอ้งมีความร้อน เช่น การติดตามลูกหน้ี เครดิต สินเช่ือ ของธนาคาร 

พอปี 2556 ตามความเห็นอาจารย ์เห็นวา่เป็นโลโกท่ี้สมบูรณ์แบบ แสดงถึงความเป็นหน่ึง  
ตวั K  มีการแผก่ิ่งกา้นสาขา แสดงความหมายถึง ความเป็นหน่ึงเดียวภายใตต้น้ไมใ้หญ่  ตวั K   ซ่ึง
ตามความเห็นของอาจารยเ์ป็นโลโกท่ี้สมบูรณ์แบบท่ีสุด ในโลโกท่ี้มีการเปล่ียนมาทั้ง 5 คร้ัง  โดย
ธรรมชาติเป้าหมายธุรกิจธนาคารต้องมีการเติบโต เหมือนกบัรูปตวั Kใหญ่สีเขียว ท่ีเป็นตน้ไม้
เจริญเติบโตจนแข็งแรง แผ่ก่ิงก้านสาขาก้าวสู่ความเป็นหน่ึง (และมีการรวมบริษทัในเครือ 6 
บริษทั ในช่ือ K Corporate) และโลโกไ้ดทิ้้งสีแดง ซ่ึงเป็นความเหน่ือยยากออกไป เหลือสีเขียวสี
เดียว  ดัง่ความหมาย สีเขียวของกสิกร สามารถเจริญงอกงามแผข่ยายไปไดทุ้กท่ี   

โดยเราดูท่ีตวัอกัษร ตวั K ซ่ึงแปลวา่ตวับ่ี  ตวั K ใหญ่ ท่ีเขียนดว้ยพู่กนัจีนมีลกัษณะรูปร่าง
ดัง่มงักร (เหมือนมงักรธาตุไม)้ การใช้พู่กนัจีนปาดท าให้เส้นดูมีพลงั รูปร่างดัง่มงักร โดยเฉพาะ
มงักรธาตุไม ้เป็นมงักรท่ีมีพลงัอ านาจมากท่ีสุด (อ.แอน แนะน าลองเขา้ไปศึกษาใน Facebook ฮวง
จุย้โหราศาสตร์ทีม) 
ผู้วจัิย: นอกจากตราสัญลักษณ์แล้ว  หากดูในส่ืออ่ืนๆ  เช่น  ส่ือสมัยใหม่อย่างเว็บไซต์    อาจารย์
คิดว่ามีการน าศาสตร์ฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ Website ให้กับธนาคารกสิกรไทย  
สามารถท าได้หรือไม่  เพราะอะไรคะ?   
อาจารย์ษณอนงค์: เวบ็ไซต ์ก็คือบา้น  ตอ้งดูวา่บา้นเรามีอะไรบา้ง 

ดงันั้น Homepage ก็เป็นเสมือนประตูบ้าน คือหน้าบ้านทัง่หมด หมายถึงอาชีพของเรา
ทั้งหมด 
เราดูในเชิงสัญลกัษณ์: 

1) ความสมดุล? - ดูตวัอกัษร กับ สี และภาพ ถือว่ายงัไม่สมดุล โดยเฉพาะตวัโฆษณา 
Banner ไม่วา่จะเป็นภาพแสดงสินคา้และบริการทั้งหมดของธนาคารกสิกรไทย ไดแ้ก่ K-Banking 
ส่ิงท่ีตวัเองมีทั้งหมดใหป้รากฏอยูใ่น Banner   
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2) จุดเด่นอยูท่ี่ไหน? ซ่ึงตวัโลโกมุ้มทั้งสองขา้งของเพจเล็กเกินไป แสดงความหมายถึงคน
ไม่พอ ความหมายภาพรวม คือ เว็บไซต์ อาจจะเคล่ือนไหวน้อย หรือว่าอะไรสักตวัจะหลุดไป 
เหมือนพลงัของตวัโลโก ้ซ่ึงคือองคก์ร มนัเล็กไปพลงัอ านาจนอ้ยไป  หากในแง่จุดเด่น ก็ท  าให้ช่ือ
องคก์รเล็กไป เวลามองท าให้เห็นแบรนเนอร์ก่อน เพราะมีขนาดใหญ่และอยูต่  าแหน่งระดบัสายตา
ดูเด่นกวา่  
ในเชิงฮวงจุ้ย : 

ตอ้งดูว่าทางเขา้ (บา้น) มีอะไรเป็นจุดเด่น ซ่ึงจุดน้ีจะบ่งบอกถึงความเป็นเรา (Logo) หาก
ผูใ้ช้บริการเขา้มาใช้ยงัไม่รู้เลยว่าเป็นบา้นใคร  มนัเป็นการบ่งบอกถึงอ านาจของเจา้ของบา้น ซ่ึง
นอ้ยจะไม่ดี โดยเฉพาะหลบอยูบ่นแถบเมนู Bar เหนือ Banner หากไม่เล่ือนหน้าจอข้ึนบน อาจจะ
ไม่ทนัสังเกต 

อย่างเพจน้ี มีประเดน้ท่ีน่าสังเกตเห็นคือ มีบริการทุกอย่างของธนาคารกสิกรไทยเลย แต่
ขาดการแสดงตวัเองให้เห็น (เด่น) มีแต่สินคา้ และท าให้สินคา้บางตวัอาจจะหยุดไปไม่เห็น เป็น
การลดอ านาจตัวเองลง ปัญหากจ็ะตามมา และสินคา้/บริการบางอยา่ง ไม่ไดป้รากฏจดัหมวดบน
หนา้จอ  เช่น  กองทุน  อตัราเงินฝาก ท าใหลู้กคา้ตอ้งเสียเวลาคน้หา 

อยา่งเช่น การอ่านหนงัสือของคนเรา ตามธรรมชาติจะอ่านและมองหน้ากระดาษจากบน
ลงล่าง  ไม่อ่านจากล่างข้ึนบน การอ่านขอ้มูลบนหน้าเวบ็ไซต์ก็เช่นกนั คนไม่นิยมเล่ือนภาพจอ 
หรือกวาดสายตายอ้นข้ึนด้านบน เหมือนเป็นการฝืนธรรมชาติ (ผิดธรรมชาติ) ไม่มีใครจะกดหา
บริการ แลว้เล่ือนยอ้นข้ึนไปดูขอ้มูลดา้นบน  เราตอ้งเขา้ใจวา่ ธรรมชาติ คือ “สูง ไปสู่ ต ่า  

อะไรเด่น  ตามธรรมชาติเราจะไม่ย้อนกลับไปมองส่ิงอ่ืนด้านบน  สายตาอยู่ตรงไหน มุ่ง
ไปตรงไหน ตรงนั้นมอี านาจมากสุด 

โดยหากแกไ้ขเอา Banner ไปไวด้า้นบนสุด แลว้เมนูบาร์ลงมาดา้นล่าง Banner ยา้ยโลโก้
ไวใ้ต้เมนูบาร์ด้านซ้ายมือขนาดใหญ่  เราต้องดูหลักการใช้ให้สมดุลกบัหลักธรรมชาติ อย่างดู
อิริยาบถการใชง้านตามธรรมชาติของมนุษย ์ ซ่ึงคนทัว่ไปเม่ือเห็นก็จะไม่รู้หรอกวา่เป็นการจดัวาง
ตามหลกัฮวงจุย้ เพราะมนัเป็นธรรมชาติ จ  าไวอ้ยา่งหน่ึงวา่ อกัษรจีน เขียนจากซา้ยไปขวา ลากจาก
บนลงล่าง เช่น “น ้า ไหลตกจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่าเสมอ” 

ฮวงจุย้คือธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติให้มากท่ีสุด  หลกัวิชาใดๆก็ไม่เท่าธรรมชาติ ถา้ไม่อิง
หลกัธรรมชาติ ก็คือฝืน แต่ถา้คุณอิงหลกัธรรมชาติ ก็เขา้สู่หลกัวิชาฮวงจุย้โดยไม่รู้ตวั การเขา้ถึง
ธรรมชาติอย่างลึกซ้ึง ไม่ว่าจะวิทยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ ก็คือศาสนา ท่ีว่าเน้นเร่ืองความเป็น
ธรรมชาติ สภาวะธรรมชาติ 
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ภาพทุกอย่างท่ีเราเห็น วิเคราะห์ตามมุมมองความเป็นจริง อย่างสมมติว่า หน้าเวบ็ไซต์น้ี
เป็นหน้ากระดาษ  สัญญะภาพในหน้าเว็บเพจน้ีมีการจดัวาง ดูเสมือนเจดียห์ัวขาด รากฐานไม่
แข็งแรง อ านาจ พลงั อยูต่รงภาพท่ีอยูก่ลางหน้าเพจ ถา้เจดียมี์รูปทรงใหญ่ตรงกลาง ฐานเล็กปลาย
เล็ก ก็จะไม่มั่นคงแข็งแรง คือ เราเปรียบเทียบธรรมชาติกับสัญลักษณ์ท่ีมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นส่ือ
รูปแบบอ่ืน ก็ใชห้ลกัธรรมชาติเขา้ไปอ่านสัญลกัษณ์ดว้ยวธีิแบบเดียวกนั ต่อใหบ้ญัญติัวชิาอะไรมา
มากมาย แต่อาจารยก์็เขียน หรืออธิบายวิชาฮวงจุย้จากธรรมชาติ ไม่เคยเขียนโดยนั่งทางในไสย
ศาสตร์ อาจารยใ์ชธ้รรมชาติอ่าน  เม่ืออธิบายก็สามารถเขา้ใจไดท้นัที 
ผู้วจัิย: จากหลักการออกแบบส่ือทางนิเทศศิลป์ อาจารย์คิดว่ามีการใช้สารภาพเพ่ือสร้างจุดเด่น
และเอกลกัษณ์เข้ามาประยุกต์กบัการจัดวางฮวงจุ้ยหรือไม่คะ? 
อาจารย์ษณอนงค์: อาจารยจ์ะยกตวัอย่างเช่น เคร่ืองแต่งกายฮ่องเตร้าชวงศ์ชิง  ท าไมเค้าถึงเอา
มงักรมาประดบัชุด ใชก้ารแต่งตวัแทนลกัษณะของมงักร ให้ศีรษะเป็น หน้ามงักร  ตวัก็จะมีมงักร
พนัรอบตัว แม้กระทั่งหางเปีย ก็เปรียบเหมือนหางมังกร(ทรงผมชาวแมนจู เปรียบเหมือนให้
ใบหน้าและศีรษะเหมือนหัวของมังกร) เม่ือดูส่วนหน้าต่อกับเส้ือต่อกับหางเปีย ก็มองดูเป็น
ลกัษณะเหมือนกบัตวัมงักร ดูมีอ านาจยิ่งใหญ่อย่างมงักร  โดยเฉพาะดวงตาให้แสดงถึงอ านาจ 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งฟัง   ทั้งหมดน้ี มนัคือศิลปะของธรรมชาติมาประยกุตอ์ยูใ่นการแต่งตวั ไม่ใช่
แค่เส้ือผา้ท่ีสวมใส่ 

อย่างชาวฮั่น ก็จะคิดอีกอย่างหน่ึง ในการแต่งกายเส้ือผ้า แต่ละยุค แต่ละสมัย ก็จะมี
ธรรมชาติแตกต่างกนั เหมือนอยา่งเรียนออกแบบ (Design) เราไปยึดหลกัทิศทาง เหนือ  ใต ้ ตะวนัออก  
ตะวนัตก อยา่งเดียวไม่ได ้ เราตอ้งดูวา่ท่ีมา มนัมาจากไหน  อยา่งคนจีนเคา้เปรียบประเทศจีนเหมือนตวั
ไก่ เคา้วา่มณฑลท่ีเป็นทะเลทรายเปรียบเหมือนอยูบ่นหลงัไก่  ทางใตอุ้ดมสมบูรณ์สุด  ทางเหนือหนาว 
เคา้ก็หนัหลงับา้นให้ทะเลทราย เพราะเด๋ียวฝุ่ นเขา้บา้น  ในขณะท่ีบา้นทางใต ้เคา้ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งยึด
หลกัการหันบา้นว่าตอ้งหันไปทางทิศไหน ตะวนัออกหรือตะวนัตก  แต่ส่วนใหญ่จะหันบา้นไป
ทางทิศตะวนัออกเพราะแม่น ้ าอยู่ด้านนั้น ก็คือตามธรรมชาติ การด ารงชีวิต ไม่ไดย้ึดหลกัเกณฑ์
ตายตวัวา่ทิศไหนดีท่ีสุด  ข้ึนอยูก่บัวา่พื้นท่ีตรงนั้น ดา้นไหนรับลม ดา้นไหนรับแสง สมมติว่าเกิด
บา้นของคุณอยูลึ่กมากๆ และมืด  หันหน้าบา้นไปทางทิศตะวนัตกจะอุ่น  แต่ถา้บา้นคุณแคบแลว้
เป็นกระจกรอบๆ และหนับา้นไปทางทิศตะวนัตก  พอบ่ายมาจะร้อนมากจนนัง่ไม่ได ้เราจะเห็นวา่
ต่างกัน คือบ้านหลังหน่ึงหันหน้าบ้านไปทางทิศน้ีได้  แต่อีกบ้านหน่ึงไม่ได้ ซ่ึงก็จะเห็นว่าไป
สอดคลอ้งกบัการออกแบบสถาปัตยกรรม ทฤษฎีไม่สามารถจะก าหนดไดทุ้กอยา่ง เป็นแค่หลกัการ
ความรู้เบ้ืองตน้ให้ส าหรับน าไปใช ้ แต่ในการน ามาประยกุตใ์ชจ้ริงๆ ตอ้งดูถึงหลกัธรรมชาติความ
เป็นจริง ประยุกตป์รับตามสถานการณ์  ตอ้งดูสถานท่ีจริง บางคนบอกวา่ตามต าราห้ามหนัหนา้ไป
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ทางทิศตะวนัตก คือ เราจะไปเปรียบเทียบกบัอยุธยาไม่ได ้พระเจา้อู่ทองสร้างแบบแปลนทั้งเมือง
ให้รูปร่างเหมือนเรือส าเภา วดั วงั เป็นเรือส าเภาหมด แลว้หนัหนา้ไปทางทิศเดียวกนัหมด คือ ทาง
ดวงอาทิตย ์ ซ่ึงหลักการเดินเรือคือเดินหน้าหาดวงอาทิตยต์ลอด  จะไม่เดินเรือหันหลังให้ดวง
อาทิตย ์ เพราะฉะนั้น เม่ือเราไปวดัท่ีอยุธยา จะเห็นวา่หน้าวดัหันหาทิศตะวนัออก อยุธยาถึงมัง่คัง่ 
เพราะอีกนยัหน่ึง อยธุยาเป็นท่ีลุ่ม แหล่งน ้าอุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ขา้วอู่น ้า เปรียบดัง่ทรัพยากรมัง่คัง่ 

อยา่งสมยัราชวงศห์มิง (Ming) ยงัเดินทางมาท่ีอยุธยา ซ่ึงอยูห่่างไกลกนัมาก  ยงัทราบข่าว
อยธุยาและเดินทางมา แสดงใหเ้ห็นวา่ท าเลท่ีตั้งอยธุยานั้นดึงดูดอยา่งมาก ดึงเรือส าเภาจากต่างแดน
เข้ามาหมด (1 ใน 27 คร้ังของการเดินเรือจีนในสมยัราชวงศ์หมิง ได้มีการบนัทึกว่าเดินทางมา
อยธุยา) นัน่คือ ความยิง่ใหญ่ของธรรมชาติ การวางท าเลท่ีถูกตอ้ง   

ดงันั้น ในความเห็นของอาจารยก์็คือ ศาสตร์ฮวงจุย้ รวมถึงการใช้กบัหลกัธรรมชาติ มนั
สามารถปรับใช้ประยุกต์ไดก้บัทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี  ท่ีอยู่อาศยัท่ีบา้น  หรือการแต่งกาย  
โรคภยัไขเ้จ็บ  การกิน การบริโภค  ก็คือเราสามารถน าไปปรับประยุกตใ์ชแ้ทรกไดทุ้กอยา่งในการ
ใชชี้วติ  แต่เราตอ้งเขา้ใจธรรมชาติ และรู้ท่ีมาท่ีไป ซ่ึงถา้หากไม่เขา้ใจ เราก็อาจจะน าไปใชใ้นทางท่ี
ผดิ เช่ือในส่ิงท่ีไม่มีเหตุผล เราจึงตอ้งสาวใหลึ้ก วา่มนัมาจากอะไร 
ผู้วจัิย: ตามที่อาจารย์อธิบายมา ถ้าคนไม่เข้าใจว่าธาตุทั้ง 5 มาจากธรรมชาติ ได้แก่ ดิน  น ้า  ลม  
ไฟ ทอง หรือว่าการใช้สีกับความสว่างและความมืด  ความร้อนกับความเย็น ตามหลักธรรมชาติ  
แล้วเค้าไปน าส่ิงของแก้เคล็ด พวกเคร่ืองรางเสริมดวงชะตา ที่มีขายอยู่ทั่วไป เช่น การติดกระจก  
แขวนลูกบอลคริสตัล  กอ็าจจะเช่ือและน าฮวงจุ้ยไปใช้ผดิวธีิหรือผดิวตัถุประสงค์ได้ใช้มั้ยคะ? 
อาจารย์ษณอนงค์: ตัวอาจารย์ไม่ได้มีการใช้ของแก้เคล็ด  แต่อาจจะมีบางคร้ังท่ีใช้วตัถุมา
ปรับแต่งแกไ้ขฮวงจุย้ ท่ีเรียกวา่ “ปรับแต่ง 9ประการ” คือใชค้ริสตลั (Cystal) การใชน้ ้ า  ใชก้ระด่ิง  
ใชค้ริสตลัของคนจีน  เพือ่ท าใหเ้กิดพลงัชีวติข้ึนมา (พฒันาข้ึนมา) อยา่งคริสตลัพอฉายไฟส่องเวลา
กลางคืน ก็จะมีประกายแสงวบิวบั ดูมีชีวติชีวา 

อยา่งกรณี เสือคาบดาบ คนโบราณนกัพรตเต๋าน ามาใช้ เพราะวา่สมยัก่อนคนจีนยากจน จะ
หาท าเลมงักรยากมาก ขุนเขา ทอ้งฟ้า ทุ่งหญา้ กวา้งใหญ่ไพศาล ถา้เปรียบเทียบกบับา้น จะดูวา่บา้น
หลงัเล็กนิดเดียว คือแสดงถึงอ านาจภายนอก (สภาพแวดลอ้ม) มากกวา่อ านาจภายใน ดงันั้นจึงสร้าง
บา้นเป็นหวัเสือซะเลย คาบอาวธุ คาบดาบของลทัธิเต๋า เพื่อแสดงอิทธิฤทธ์ิ ในค าวา่ “เสือคาบดาบ” 
มนัรวมกบัค าว่า “แปดเซียน” เขา้ไปด้วย ก็เท่ากบัว่าท าพื้นท่ีตรงนั้นให้มีอ านาจ  พอนานวนัไป 
ท่ีมาท่ีไปเหล่าน้ีมนัหายไปเหลือแต่คนเขา้ใจว่าใช้เสือคาบดาบแลว้จะส่งเสริมให้ดี คือมนัไม่ใช่
เสมอไป และก็ไม่ผิด เพราะคนโบราณใช้ก็มีเหตุผลนึง ส่วนในปัจจุบนัเราจะมีเหตุผลนั้นมั้ย เช่น 
ถา้อาจารยไ์ปเจอบา้นเก่าอยูก่ลางทุ่งนาก็จะใชว้ิธีน้ีเหมือนกนั  คือมนัก็แลว้แต่กรณีไป เช่น หากวา่
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บา้นนั้นมีอ านาจหลงัจากท่ีใช้ธรรมชาติปรับไม่ส าเร็จ ก็ตอ้งใช้วิธีน้ี แล้วอีกอย่างหน่ึงคือศรัทธา
สร้างพละก าลงั ซ่ึงสมยัก่อนมนัไม่มีเหตุผล นักพรตท่ีดีๆก็ไม่มีวิธีท่ีจะท าให้คนเล่ือมใสศรัทธา
เช่ือถือได้อยา่งไร การจะเล่าหลกัการเหตุผลให้ทุกคนเขา้ใจได้เป็นเร่ืองยาก จึงให้ส่ิงของเหมือน
เป็นอุบายองแทนความศกัด์ิสิทธ์ิให้คนในการศรัทธาแทน เหมือนเป็นอุบายในการสร้างสติ  ดึง
พลงัจิตของเคา้ข้ึนมา  อย่างการนบัลูกประค า เกิดความเขม้แข็ง จดจ่อ ข้ึนมาสักอย่าง จิตก็จะน่ิง  
เหมือนอยา่งท่ีคนโบราณให้นอนนบัแกะ จิตก็จะอยูท่ี่แกะ ก็คือสมาธิ สามารถรู้ไวว้า่นบัแกะถึงตวั
ท่ีเท่าไหร่ มนัก็คืออุบายแนวปฏิบติัใหเ้กิด การฝึกสมาธิ 
ผู้วจัิย: ดังน้ันแต่ศาสนาหรือความเช่ือ อาจจะมีวิธีการฝึกจิตแตกต่างกัน  หากพวกเราเข้าใจ
เหตุผลธรรมชาติทีม่า  เม่ือเราน ามาปฏิบัติใช้กส็ามารถฝึกฝนจิตและสร้างสมาธิได้ ถูกต้องมั้ยคะ? 
อาจารย์ษณอนงค์: ตามท่ีอาจารยไ์ดอ้ธิบายมา หากเราเขา้ใจธรรมชาติก็จะสามารถใชส้ัญลกัษณ์ฮ
วงจุย้ และ ทุกอย่างขึน้อยู่กับส่ิงท่ีอยู่ตรงหน้ามันต้องเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด มันไม่มว่ีาดี หรือไม่ดี   
คนท่ีเรียนฮวงจุย้ได ้ตอ้งรับรู้ประวติัศาสตร์จีน และประวติัศาสตร์ในทอ้งถ่ินตวัเองอยู่ หรือทุก
ทอ้งท่ีนั้นอยา่งละเอียด   

จะเขา้ไปดูจดัวางพื้นท่ีไหนตอ้งดูศึกษา เขา้ไปดูอยา่งละเอียดให้เขา้ใจท่ีมา ท่ีไป ก็จะเขา้ใจ
ความหมาย ซ่ึงตวัอาจารยไ์ม่อยากให้คนปัจจุบนัเขา้ใจวา่ฮวงจุย้เป็นไสยศาสตร์ ท าใหค้นท่ีร ่ าเรียน
วิชามาเสียดาย การท่ีจะเขา้ใจศาสตร์ธรรมชาติอย่างลึกซ้ึง ตอ้งใช้เวลานาน ทุกอย่างได้จากการ
คน้ควา้ จดจ า ซ่ึงศาสตร์ฮวงจุย้ก าลงัจะถูกลืม  พูดถึงธรรมชาติและปรับใหเ้ขา้กบัชีวติปัจจุบนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บทสัมภาษณ์ซินแสนัท 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ย 
21 กนัยายน 2558 
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ซินแสนัท: คือเร่ืองของฮวงจุย้เน่ีย มนัเป็นความเช่ือตวับุคคล บางคนเคา้ก็ไม่เช่ือเลย เพราะเคา้คิด
วา่มนัเป็นเร่ืองความบงัเอิญ หรืออาจจะไม่มีจริงในโลกน้ีก็ได ้แต่ส าหรับอาจารย ์มีหลกัท่ียึดไวว้่า    
จริงหรือไม่? และพิสูจน์ได้  พิสูจน์ยงัไง? พิสูจน์ได้จากการดูฮวงจุย้บ้านคน  ฮวงจุ้ยบ้านคนเน่ีย  
บา้นแต่ละหลงั จะส่ือต าแหน่งของลูกแต่ละคน และจะส่ือถึงของท่ีคุณวางแต่ละจุด และในแต่ละ
ต าแหน่งของบา้น  โดยดูทิศทางของประตูทางเขา้-ออกเป็นหลกั ซ่ึงก็คือศาสตร์ฮวงจุย้ของอาจารย์
และศาสตร์อนัน้ี มนัจะมีเร่ืองของต าแหน่งสี ท่ีมีการเอามาพฒันาเร่ืองของรูปแบบโลโกท่ี้คุณก าลงั
ศึกษา อยา่งกสิกรไทยท ามยั โลโกต้อ้งใชสี้เขียว  สีเขียวก็คือเงิน สีแดงคือช่ือเสียง  และสีเขียวไม่วา่
จะเขียวไหน อ่อน แก่ ตอง ท่ีให้คนเห็นวา่มนัเป็นสีเขียว ก็คือ เงิน สีขาวคืออนาคต สีน ้ าเงิน, ด า, ฟ้า 
(ถือเป็นสีเดียวกนั) ก็คือ ธุรกิจ  และสีเหลือง คือ ความมัน่คง 

อยา่งกสิกรไทย เดิมทีตอนเปล่ียนโลโก ้ปี พ.ศ. 2539 คนท่ีเปล่ียนรูปแบบโลโกน้ี้ ตอ้งบอก
วา่ เป็นคนท่ีใชศ้าสตร์ฮวงจุย้เดียวกบัอาจารย ์  ส่วนโลโกท่ี้เปล่ียนในปี 2548 กบั 2556 ไม่ไดอ้า้งอิง
ศาสตร์ของอาจารยเ์ท่าไหร่  แต่โลโกปี้ 2539 เน่ีย เห็นเด่นชดัท่ีสุดเลย  ก็เพราะวา่ดูจากสีท่ีใช้มีการ
ใชสี้ครบหมด 5 สี  โดย วงกลม แปลวา่ สีขาว ก็คืออนาคต  ตน้ขา้วสีเขียว ก็คือเงิน  เส้นคล่ืนขา้งล่าง
คือธาตุน ้ า  แปลว่าธุรกิจ  แล้วสีแดง ก็คือช่ือเสียง และถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นกรอบส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
(เป็นกรอบของโลโก)้ คือธาตุดิน หมายถึงความมัน่คง เพราะฉะนั้นโลโกปี้ 2539 เป็นโลโกท่ี้มีครบ
ทั้ง 5 สีธาตุ เป็นโลโกท่ี้ดีมากในมุมมองตามศาสตร์ท่ีอาจารยเ์รียนมา 
ผู้วจัิย: ช่วยอธิบายถึงหลักการใช้ธาตุสีตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของอาจารย์ มีวิธีการแบ่งลักษณะธาตุสี
และการตีความหมาย แทนค่าสัญลกัษณ์เป็นอย่างไรค่ะ? 
ซินแสนัท: ในกรณีของโลโก ้จะมีการตีค่าว่า สีน้ี เป็นสีอะไร  สีน้ีแทนความหมายอะไร กบัสีน้ี
แทนความหมายอะไร และสีท่ีน ามาใชใ้นโลโกท้ั้งหมดใชค้รบ 5 สี รึป่าว  ถา้ไม่ครบ ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 
3สี  อย่างเช่น โลโก้ของสตารบัค เค้าใช้ 3 สี คือ เขียว ขาว และด า ท่ีถือว่าเป็น 3 สี มหาระรวย   
ได้แก่  เขียว คือเงิน  ขาว คืออนาคต  ด า คือธุรกิจ เป็นต้น  แล้วก็มีอีกหลายองค์กรท่ีใช้ตรา
สัญลกัษณ์โลโก ้ประกอบดว้ยธาตุสี เขียว ขาว ด า  เช่น  AIS 
ผู้วจัิย: แล้ววิธีการแทนค่าธาตุสี ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยอาจารย์ มีลกัษณะรูปแบบเฉพาะมั้ยคะ และเป็น
อย่างไรคะ? 
ซินแสนัท: มีครับ จะขออธิบายการแทนค่าความหมายตามธาตุสีทั้ง 5 ตามน้ี  
  สีเขียว เป็น ธาตุไม ้รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ หมายถึง เงิน แทนต าแหน่งของบา้น คือ ลูก
ชายคนโต และลูกสาวคนโต  
  สีแดง เป็น  ธาตุไฟ รูปทรงสามเหล่ียม หมายถึง ช่ือเสียง แทนต าแหน่งของบา้น คือ ลูก
สาวคนรอง 
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  สีน ้ าเงิน (ฟ้า, ด า) เป็นธาตุน ้ า รูปทรงคล่ืน, หกเหล่ียม, แปดเหล่ียม หมายถึง ธุรกิจ, 
อาชีพ    แทนต าแหน่งของบา้น คือ ลูกชายคนเล็ก 
  สีขาว เป็น ธาตุทอง รูปทรงวงกลม, รี หมายถึง อนาคต , สุขภาพ  แทนต าแหน่งบา้น
คือ  ลูกสาวคนเล็ก  และสามี 
  สีเหลือง เป็น ธาตุดิน รูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส หมายถึง ความมัน่คง, ครอบครัว และ 
ความสามคัคี แทนต าแหน่งบา้น เปรียบเหมือน ภรรยา 
ผู้วจัิย: อาจารย์คิดว่า ศาสตร์ฮวงจุ้ย มีความส าคัญต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์องค์กรหรือไม่   
และอย่างไรบ้างคะ? 
ซินแสนัท: มีอย่างมาก โดยเฉพาะตราสัญลกัษณ์โลโก้  คือโลโก้จะส่ือถึงความมัน่คงของธุรกิจ 
และความตอ้งการของธุรกิจ  อยา่งโลโกบ้างรายใชสี้แดงอย่างเดียวเลย น่ีแสดงให้เห็นวา่ บา้อ านาจ 
และช่ือเสียง (ก็คือ เแทนตวับริษทั Character ของบริษทันั้นๆ วา่ตอ้งการวตัถุประสงคอ์ะไร แลว้เคา้
จะอยูร่อดมั้ย) 
ผู้วจัิย: อาจารย์มีความเห็นอย่างไรต่อตราสัญลักษณ์ต่างๆ ของธนาคารกสิกรไทย ที่เปลี่ยนมาทั้ง  5
คร้ัง (ดังตัวอย่างภาพที่ 1.1) ในมุมมองทางศาสตร์ฮวงจุ้ยคะ? 
   
         
 
 
              2488                      2516                           2539                           2548                              2556 
  
ภาพที ่1.1  การเปล่ียนแปลงตราสัญลกัษณ์ของธนาคารกสิกรไทย 
แหล่งทีม่า: วยิะดา โพธารามิก, 2540; ธนาคารกสิกรไทย, 2557. 
 
ซินแสนัท: อาจารยเ์ห็นวา่โลโกใ้นปี 2539 ดีท่ีสุด และโลโกท่ี้เปล่ียนในปี 2548 และปี 2556 ยงัถือ
วา่ไม่ค่อยดี  น่ีเป็นมุมมองเฉพาะตราสัญลกัษณ์ในฮวงจุย้ของอาจารยเ์ท่านั้น  เห็นวา่โลโกใ้นปี 2539 
ดีท่ีสุด เพราะมีครบทั้ง 5 สีธาตุ มีการสัมพนัธ์กนั ส่งเสริมกนั ส่วนโลโกใ้นปี 2556 ความหมายแสดง
ใหเ้ห็นวา่ เนน้ท่ีก าไรเพียงอยา่งเดียว โดยไม่คิดถึงความพึงพอใจของลูกคา้หรือส่ิงแวดลอ้ม เนน้เร่ือง
เงินอย่างเดียวเลย เพราะใช้สีเขียวเป็นหลัก โดยในด้านรูปร่างโลโก้ท่ีเป็นตวั K ไม่สามารถตีค่า
ความหมายสัญลกัษณ์ตามธาตุฮวงจุย้ได ้แต่จะดีกบัผูบ้ริหารหรือกบัคนท่ีท างาน มนัจะดีกบัผูบ้ริหาร
ทุกคน ยกเวน้คนท่ีเกิดวนัองัคาร 
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ผู้วจัิย: ยกเว้นคนทีเ่กดิวนัองัคาร เพราะอะไรค่ะ? 
ซินแสนัท: อนัน้ีมนัเป็นเร่ืองของโหราศาสตร์ ไม่ใช่เร่ืองของฮวงจุย้ 
ผู้วจัิย: แล้วตราสัญลกัษณ์ของปี 2548 ล่ะคะ อาจารย์มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร? 
ซินแสนัท: ยงัถือวา่ดีไม่เท่าท่ีควร อยูใ่นระดบักลางๆ มีขอ้บกพร่องตามท่ีบอกคือ ไม่ครบ 5 ธาตุสี  
อยา่งโลโกใ้นปี 2556 ถา้เป็นอาจารย ์จะขอเพิ่มเขา้ไปอีกสีนึง คือสีด า (ธาตุน ้ า) หรือถา้ไม่เพิ่มสี  ค  า
วา่กสิกรไทยก็น่าจะเปล่ียนใชเ้ป็นตวัอกัษรสีด า โลโกก้็จะมี 2 สีแลว้ คือสีเขียว และสีด า โลโกก้็จะมี
ความสมบูรณ์ข้ึน ซ่ึงสีเขียวกบัสีด า เป็นสีท่ีถือวา่ท าอะไรก็ไดก้  าไร เพราะเขียวคือเงิน สีด าคือธุรกิจ   
นั่นก็คือ ถ้าโลโก้มีการใช้สีครบทั้ ง 5 สี จะถือว่าดีท่ีสุด ถ้าไม่ครบก็ต้องมี 3สี แต่ต้องเป็น 3 สีท่ี
สัมพนัธ์กนันะ ในความเห็นของอาจารย ์โลโกใ้นปี 2548  ถือวา่เป็นโลโกท่ี้ไม่สัมพนัธ์กนัเลย เป็นสี
ท่ีแตกแยก พอมาปี  2556 ปุ๊บหลังจากนั้ น อาจารย์ขอทายว่า จะต้องมีการโลโก้อีกคร้ังหน่ึง ใน
ระยะเวลาไม่เกินปี 2560 เพราะสีไม่ครบ 5ธาตุ  ถา้อาจารยแ์นะน าหรือเจอผูบ้ริหารจะบอกเคา้วา่ ท า
สีใหม่เพิ่มข้ึนมาในปี 2560  
ผู้วจัิย: อาจารย์คิดว่าถ้ามีการน าศาสตร์ฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบส่ือชนิดอ่ืนให้กับ
องค์กรนอกจากโลโก้ เช่น  Website สามารถท าได้หรือไม่ อย่างไร  อย่างกรณี Website ของธนาคาร
กสิกรไทย อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างคะ? 
ซินแสนัท: โดยส่วนใหญ่แล้วหน้าเว็บไซต์ มกัจะมีการใช้สีครบ 5 ธาตุอยู่แล้ว  มนัก็ข้ึนอยู่กับ
ตวัโลโก้ของกสิกรไทยท่ีเห็นบนหน้าเวบ็ไซต์ก็ยงัอิงตวัโลโกปี้ 2539 เป็นตวัชูโรงอยู่ มนัเป็นขอ้ดี
ของเคา้  โลโกต้วัน้ีคือตวัหลกัเป็นตวัท าเงินของเคา้  เคา้มาควรทิ้งโลโกต้วัน้ีเป็นอนัขาด จะทิ้งไม่ใช้
ก็ต่อเม่ือตวัโลโกมี้การเปล่ียนจากปี 2556 แลว้ตอ้งมีการปรับเร่ืองสีใหส้มบูรณ์กวา่ตวัหลกัเดิมคือใน
ปี 2539   
ผู้วจัิย: ตามมุมมองของอาจารย์คิดว่า  ในการออกแบบส่ือเว็บไซต์ ควรน าหลกัฮวงจุ้ยมาประยุกต์ใช้
ในส่วนไหนบ้างคะ? 
ซินแสนัท: อยา่งแรกเลย คือเร่ือง การใชสี้ควรใชใ้หส้ัมพนัธ์กนัทั้ง 5 สี หรือ 3 สี(เขียว ขาว ด า) อนั
น้ีเป็นความเห็นส่วนตวัของอาจารยท่ี์คิดวา่เหมาะสมกบัธุรกิจมากท่ีสุด “เงิน อนาคต ธุรกิจ” 
ผู้วจัิย: ตามความเห็นของอาจารย์ คือเวบ็ไซต์มีฮวงจุ้ยเข้ามาเกีย่วข้องด้วยหรือไม่คะ? 
ซินแสนัท: มีแน่นอน เป็นส่ิงจ าเป็นเลย คุณจะตอ้งวางเร่ืองของต าแหน่งธุรกิจของคุณ จะตอ้งไว้
ในต าแหน่งของมุมเงิน โดยมุมเงิน คือมุมไหน  อนัน้ีตอ้งมานัง่คุยกบัตวัเจา้ขององค์กรธุรกิจอย่าง
เดียว ถึงจะเขา้ใจความตอ้งการของธุรกิจเคา้ 
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ผู้วจัิย: ถ้าให้เปรียบเทยีบเวบ็ไซต์ตามหลกัฮวงจุ้ยของอาจารย์ ควรจัดอยู่ตรงต าแหน่งไหนคะ? 
ซินแสนัท: เวบ็ไซต์ ก็เป็นหน้าตาของบา้น  เราตอ้งมาดูว่าเคา้จดัวางกนัแบบไหน ถา้ให้เทียบกบั
กระดาษA4  หน่ึงกระดาษ A4 จะมีต าแหน่งของมุมเงิน  มุมธุรกิจ มุมต่อสู้ และมุมต่างๆเกิดข้ึนใน
หนา้กระดาษนั้น  รึแมก้ระทัง่นามบตัรก็ยงัใช้หลกัฮวงจุย้างความหมาย ฮวงจุย้นั้น เราจะดูแค่หน้า
เวบ็ไซตเ์คา้อยา่งเดียวไม่ได ้ ตอ้งดูท่ีโตะ๊ท างาน การวางผงัต าแหน่ง การวางฮวงจุย้ต าแหน่งเหล่าน้ีมา
จากจิตใตส้ านึกเหล่าน้ีแหละคือองเคา้ทั้งนั้น  ส่ิงเหล่าน้ีแหล่ะคือฮวงจุย้ หากไม่ดีเหมาะสมก็ปรับ   
เพราะฉะนั้นสรุปฮวงจุย้คืออะไร? 
ฮวงจุย้ก็คือ นิสัย สันดาน การอ่านจิตใตส้ านึกหรือพฤติกรรมของคนท่ีอยู ่ณ ท่ีต าแหน่งนั้นๆ และก็
ส่ือออกมาว่า ฉันชอบแบบน้ี เป็นคนแบบน้ี  จึงท าแบบน้ี  นักฮวงจุย้เคา้ก็เลยสังเกตว่า คนท่ีชอบ
แบบน้ี อยา่งน้ี นิสัยตอ้งเป็นแบบน้ี เคา้ถึงเรียนรู้กบัมนั 
ผู้วจัิย: ก็คือ ดูลกัษณะคน ใหดู้จากบา้นของเคา้ถูกมั้ยคะ ในการบ่งบอกถึงตวันิสัย 
ซินแสนัท: ใช่  
ผู้วจัิย: เพราะฉะนั้น อย่างบางทีท่ีเคา้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ  การจดัวางนั้นก็คือการปรับฮวงจุย้
ถูกตอ้งมั้ยคะ 
ซินแสนัท: การปรับฮวงจุย้เน่ีย เราอยา่ไปพูดวา่ ปรับเปล่ียนเพื่อเป็นการเปล่ียนนิสัย  แต่การใชฮ้วง
จุย้ปรับเปล่ียน น่ีคือเร่ืองของปรับธาตุให้มนัถูกตอ้ง  เพื่อให้ทุกคนในบา้นมีความสุข  กลมเกลียวกนั 
แลว้ก็มีเงินมีทองใช ้มีธุรกิจท่ีมัน่คง มีอนาคตท่ีสดใส มีความสามคัคีกนั  และเรียนรู้อะไรไดเ้ขา้ใจ น่ี
คือหลกัฮวงจุย้ของอาจารย ์เวลาท่ีจะน าไปใชป้รับใหใ้คร  เรียกวา่ส่งเสริมส่ิงไหนท่ีไม่ถูกตอ้ง ก็ตอ้ง
ปรับแกไ้ข  
ผู้วจัิย: จากหน้าเพจเว็บไซต์กสิกรไทย อาจารยมี์ความเห็นว่าการประยุกต์ฮวงจุย้เป็นอย่างไรคะ 
เหมาะสมแค่ไหน 
ซินแสนัท: ถ้าให้คะแนนอยู่ท่ี  70 (เต็ม 100) คือพอใจ แต่มันยงัมีจุดบกพร่องอยู่ ซ่ึงหากให้
ความเห็นขอ้แกไ้ขเชิงลึกตอ้งเป็นการพูดคุยกบัผูบ้ริหารถึงจะสามารถเขา้ใจจุดบกพร่องส่วนต่างๆ ท่ี
มีรายละเอียดปลีกยอ่ยแยะแยะ และบอกถึงวตัถุประสงคเ์ป้าหมายส่ิงท่ีองคก์รตอ้งการได ้(เน่ืองจาก
ท่ีได้อธิบายไปว่า ฮวงจุ้ยจะอาศัยแค่รูปแบบการจดัวางท่ีใดท่ีหน่ึงไม่ได้ ต้องร่วมกับบุคคลทั้ ง
ผูบ้ริหารเจา้ของกิจการดว้ย เพราะฮวงจุย้เป็นความเช่ือส่วนบุคคล และแต่ละคนมีบุคลิกลกัษณะนิสัย 
มีความจ าเพาะแตกต่างกนั) 
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ผู้วจัิย: อยากให้อาจารย์ช่วยให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน าเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮวงจุ้ยในการออกแบบส่ือ
ค่ะ? 
ซินแสนัท: ขอเร่ิมจากโลโก้ก่อน ว่าท าแบบหนดีท่ีสุด ตามความเห็นรูปแบบโลโก้ในปี 2539 ดี
ท่ีสุด แต่ถา้คิดวา่จะเปล่ียนใหม่ก็ดดัแปลงจากโลโกปี้ 2556 ดดัแปลงยงัไง ก็คือ ตรงค าวา่กสิกรไทย
ให้เป็นสีด า แลว้ก็ลอ้มดว้ยวงกลม เส้นขอบวงกลมให้เป็นสีด า ก็จะเห็นวา่มีธาตุ 2 สีแลว้ คือ สีเขียว
เป็นตวั K กบัสีด าเป็นเส้นขอบวงกลมกบัตวัอกัษรช่ือกสิกรไทย  แต่เราอาจจะมองแล้วยงัไม่พบสี
ขาว แต่ท่ีจริงแลว้สีขาวก็คือพื้นท่ีภายในวงกลมเป็นพื้นสีขาว โลโกใ้หม่น้ีก็จะประกอบดว้ย สี เขียว 
ขาว ด า ท่ีเรียกว่า 3 สีมหาละลวย แลว้ ปัญหาเคา้ก็จะน้อย อยา่งโลโกปั้จจุบนั(ท่ีเปล่ียนตั้งแต่ 2556) 
ตามความเห็น เค้ายงัมีปัญหาภายในอยู่ สังเกตจากมีแค่ 2 สี และเป็น2 สีท่ีไม่ถูกกัน  อนัน้ีเป็น
ความเห็นตามฮวงจุย้ท่ีอาจารยเ์รียนมานะ 
ผู้วจัิย: ในการตีความสัญลักษณ์จากธาตุสีที่อาจารย์ได้อธิบายไปว่า มีความหมายถึง เงิน อนาคต 
และธุรกจิแล้ว มีการส่ือให้เห็นความหมายเน้นถึงอะไรเป็นพเิศษมั้ยคะ? 
ซินแสนัท: จะเห็นไดว้า่ธุรกิจน้ี เนน้ในเร่ืองของ เงิน,ก าไร  การตอ้งการความมัน่คงทางธุรกิจของ
เคา้ในการต่อยอด และเนน้ในเร่ืองของอนาคต  องคก์รเคา้เนน้ใน 3 เร่ือง   ซ่ึงแสดงอยูใ่น 3 สี บนโล
โกท่ี้อาจารยไ์ดบ้อกไป   

ส่วนหนา้โอมเพจเวบ็ไซตใ์ห ้70 คะแนน เพราะยงัขาดธาตุสีเหลือง ท่ีควรแซมเขา้ไปเพื่อให้
องคป์ระกอบครบ 5 สี อยา่งปัจจุบนัเราจะเห็นว่า Google ปรับมาใช ้5 สี (คืนวนัท่ี1 กนัยายน 2558) 
เป็นตวัอยา่งการใช ้5สี ตามหลกัฮวงจุย้ใหล้องไปสังเกตดู 

โดยหลกัการใช้ความสมดุลดูน ้ าหนักแต่ละสี ให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกนัมาก/น้อย กว่ากนั
พอสมควร  แต่ถา้มีสัดส่วนไหนต่างกนัมากอย่างเห็นไดช้ดั ก็คือองค์กร เน้นท่ีจุดนั้น ดูอย่างโลโก้
ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้มา แสดงให้เห็นวา่เนน้เร่ืองเงินอยา่งเดียว เพราะใชเ้พียงสีเขียวสีเดียว  อยา่งโล
โกใ้นปี 2548 น้ี ผดิหวงัอยา่งมาก ไม่รู้ใหใ้ครออกแบบ ตั้งแต่เห็นคร้ังแรก รู้สึกไม่ประทบัใจเลย ตาม
ความเห็นของอาจารยจึ์งคิดวา่ อีกไม่นานกสิกรไทยอาจจะมีการเปล่ียนโลโกใ้หม่อีกคร้ัง ไม่เกินปี 
2560 
ผู้วจัิย: ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ อย่างเวบ็ไซต์ท่ีอาจารยแ์นะน าว่าควรเพิ่มสีเหลืองเขา้ไป แต่มนัมี
รายละเอียดมากมายซ่ึงตอ้งอธิบายกบัผูบ้ริหารถึงจะเขา้ใจเหตุผลขอ้บกพร่องแต่ละจุดอยา่งชดัเจน 
ผู้วจัิย: ตามที่อาจารย์ได้อธิบายว่า การใช้ฮวงจุ้ยต้องประกอบกับส่วนอ่ืนๆเช่ือมโยงกัน ไม่ใช่การ
ปรับใช้เพียงแค่ส่ือใดส่ือเดียว ไม่ว่าจะเป็น นามบัตร  ส านักงาน  ตราสัญลักษณ์ และเว็บไซต์ ส่วน
ไหนมีความส าคัญทีสุ่ด อย่างไรคะ? 
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ซินแสนัท: ใช่ทุกอยา่งมีผลทั้งหมด  แต่ถา้ถามวา่ส่วนไหนมีความส าคญัเยอะท่ีสุดตามฮวงจุย้ คือ 
ตวัตึกส านักงาน เพราะถือเป็นฐานบญัชาการขององค์กร ผูบ้ริหารตอ้งนั่งให้ถูกต าแหน่งของตึก  
เสร็จแลว้ตอ้งไปดูการจดัวางท่ีห้องส านกังานภายในตวัตึก วา่เคา้นัง่ถูกตอ้งตามต าแหน่งทิศทางของ
ห้องเคา้มั้ย ห้องเคา้มนัเป็นส่ีเหล่ียม คือนัง่คนเดียว หรือนัง่หลายคน ฮวงจุย้ก็มีการดดัแปลง แลว้ก็มี
วธีิคิดให ้

ตวัเวบ็ไซต์มนัเป็นหน้าตาขององค์กร ความเช่ือมัน่ในผลิตภณัฑ์ (สินคา้และบริการ) ของ
ธนาคารกสิกรไทย โดยอาจารยมี์ความเห็นวา่ในส่วนเวบ็ไซต์มีความส าคญัต่อองค์กรในมุมฮวงจุย้ 
10%ขององค์กรทั้งหมด  จุดส าคญัอยู่ท่ีโลโก ้ถา้ท า โลโกใ้ห้ดีถึงเต็ม 10 คะแนน  แลว้ก็ขยายไปยงั
ส่วนส่ืออ่ืนๆ ต่อไป รูปร่างตวัตึกผูบ้ริหารท่ีตั้งองคก์รและเวบ็ไซต ์

ฮวงจุย้สะทอ้นตวัตน ผ่านวตัถุ การจดัวาง และธาตุสี ในต าแหน่งของบา้นมนัจะมีเร่ืองราว
ของแต่ละบุคคลในบา้นอยู่ บา้นเป็นส่ิงส าคญัอะไรท่ีติดดิน เราถือวา่ส าคญั บา้นเราเปล่ียนยาก เรา
ยา้ยไม่ไดบ้่อยๆ แต่ถา้เป็นโลโกห้รือส่ือ หากเม่ือจะมีการเปล่ียน ก็จดัประชุมผูบ้ริหารและด าเนินการ
เปล่ียนได ้   
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