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การศึกษานี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ให้ทราบถึงวิธีก ารถ่ายทอดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ของ
ผูบ้ ริ หารให้กบั บุคลากรด้านสื่ อสารองค์กรและฝ่ ายผลิตสื่ อในการออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่ อใหม่
(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย 2) ศึกษาการจัดการชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุย้ และการสื่ อสาร
เชิ งสัญญะในการสร้ างสรรค์สาร (ภาพ) ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย และ 3) ให้
ทราบถึงพลวัตของการจัดการองค์ความรู ้ ชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารกับชุดความรู ้ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ ในการสร้างสรรค์สื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทยของฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
ดาเนิ นการศึกษาผ่านการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยศึกษาผ่านการวิจยั เอกสาร ร่ วมกับการสัมภาษณ์เชิ ง
ลึ ก ผูบ้ ริ ห ารฝ่ ายสื่ อสารองค์ก รของธนาคารกสิ ก รไทย และผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านศาสตร์ ฮวงจุย้ นาไป
วิเคราะห์ ก ารแทนความหมายผ่านแนวคิ ด สั ญ วิ ท ยาในการออกแบบสาร (ภาพ) ได้แ ก่ สี เส้ น
ตัวอัก ษร รู ป ร่ างรู ป ทรง และการจัดองค์ป ระกอบภาพ ที่ ปรากฏบนตราสัญ ลัก ษณ์ และเว็บไซต์
ธนาคารกสิ กรไทย
ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารมีการถ่ ายทอดไปสู่ กระบวนการ
ผลิตสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย โดยถูกแปลงเนื้ อหาเป็ น “ตัวสาร (Message)” ให้อยู่
ในรู ปแบบของตัวสารที่เป็ นข้อกาหนดในการออกแบบสื่ อ ได้แก่ การใช้สี รู ปแบบตัวอักษร และ
การวางตาแหน่ งภาพตราสัญลักษณ์ บนสื่ อ และตัวสารเชิ งนโยบาย ที่เชื่ อมโยงชุ ดความเชื่ อฮวงจุย้
ของผูบ้ ริ หารกับ อัตลักษณ์ องค์ก ร สร้ างเป็ นวัฒ นธรรมองค์ก รชื่ อว่า K-Culture ใช้เป็ นเครื่ องมื อ
สื่ อสารของผูบ้ ริ ห ารในการถ่ ายทอดตัวสารที่ เป็ นข้อก าหนดการออกแบบ ให้ ก ับ บุ ค ลากรด้าน
สื่ อสารองค์กรเพื่อออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย นอกจากนั้น
ผลการศึกษายังพบว่า ศาสตร์ฮวงจุย้ มีการสื่ อสารเชิงสัญญะในกระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ใน

(4)
ตราสัญลักษณ์และสื่ อเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย โดยมีการแสดงความสัมพันธ์ของพลังงาน 3
ธาตุ ที่ส่งเสริ มกันสอดคล้องกับหลักการเบญจธาตุและหลักทฤษฎี ภูมิพยากรณ์ ตามศาสตร์ ฮวงจุย้
คือ พลังธาตุไม้ พลังธาตุทอง และพลังธาตุน้ า ซึ่ งจากผลการศึกษาทาให้พบว่า ธนาคารกสิ กรไทยมี
การส่ งต่ อองค์ความเชื่ อฮวงจุย้ ไปสู่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ฝ่ายงานออกแบบสื่ อ โดยอาศัยกระบวนการสื่ อสาร
ภายในองค์กรแบบไม่เป็ นทางการ ทาหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู ้ (Explicit Knowledge) ซึ่ งเป็ นการ
เชื่อมโยงชุดความรู ้ระหว่างความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารเข้ากับชุดองค์ความรู ้เฉพาะทางการ
ออกแบบนิ เทศศิลป์ และแนวคิดสัญวิทยา เกิ ดเป็ นชุ ดองค์ค วามรู ้ เฉพาะที่ จาเป็ นในกระบวนการ
ออกแบบสื่ อเว็บไซต์ โดยมีอิทธิ พลต่อกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ตวั สาร (ภาพ) ที่ถูกสร้างเพื่อ
สื่ อสารนัยสาคัญถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย
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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,

(6)
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.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เรื่ อง ศาสตร์ ฮวงจุย้ กับการจัดการชุ ดความรู ้ เฉพาะเพื่อการสื่ อสารในสื่ อใหม่
(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย สาเร็ จลุ ล่วงได้เนื่ องจากผูเ้ ขี ยนได้รับความช่ วยเหลื อในการให้
ข้อมูล คาแนะนา คาปรึ กษา รวมถึ งข้อคิดเห็นและกาลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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หวี และซิ นแสนัท ขอขอบคุ ณที่ให้ความกรุ ณาสัมภาษณ์ ขอ้ มูล อันเป็ นองค์ประกอบสาคัญทาให้
การศึกษาครั้งนี้เกิดเป็ นงานวิจยั ขึ้นมาและสามารถสาเร็ จ
ผู ้เขี ย นขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.วิ เชี ย ร ลัท ธิ พ งศ์ พ ัน ธ์ ผู ้เป็ นอาจารย์ที่ ป รึ กษา
วิทยานิ พนธ์ของผูเ้ ขียน ซึ่ งท่านได้ให้คาแนะนา ชี้ แนะ และสนับสนุ นต่อยอดแนวคิ ดให้กบั สิ่ งที่
ผูเ้ ขียนสนใจศึกษา รวมถึ งให้คาปรึ กษาและช่ วยอธิ บายแนวคิดที่ซับซ้อน ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจยั ตลอดเวลาในทุกขั้นตอนจนวิทยานิพนธ์เป็ นรู ปร่ างสมบูรณ์
ขอขอบคุณพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ และผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.
อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว ในฐานะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ และให้ขอ้ เสนอแนะ และคาแนะนาอันมี
ประโยชน์อย่างมาก ทาให้ผเู ้ ขียนขยายต่อความคิดในประเด็นการศึกษาของวิทยานิ พนธ์ให้ได้องค์
ความรู ้ที่ลึกซึ้ งมากยิง่ ขึ้น
ท้ายสุ ด ผูเ้ ขียนขอขอบพระคุณและมอบความสาเร็ จทั้งหมดจากการทาวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้
แด่คุณพ่อและคุณแม่ของผูเ้ ขียน ที่เป็ นผูส้ ่ งเสริ ม สนับสนุ นให้ศึกษาในสิ่ งที่สนใจทุกครั้ง และเป็ น
กาลังใจซึ่ งเป็ นแรงใจที่สาคัญยิง่ ของผูเ้ ขียน มาตลอดจนการศึกษาครั้งนี้สาเร็ จ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
ปั จจุบนั ศาสตร์ ฮวงจุย้ เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ทั้งการดาเนิ นชี วิตและดาเนิ นธุ รกิจซึ่ ง
ชาวไทยส่ วนใหญ่มีเชื้อสายจีนอยูจ่ านวนมากจึงได้รับอิทธิ พลความเชื่ อสื บทอดจากบรรพบุรุษต่อๆ
มา ตามความเชื่ อของชาวจีนเกี่ ยวกับชะตาดิ น (ตี่ ) ที่ เชื่ อว่า หากสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวเราดี จะ
สามารถส่ งเสริ มชี วิตให้ดีข้ ึน เช่น การจัดที่อยูอ่ าศัยและที่ทางานมีการจัดวางอย่างเหมาะสมก็จะทา
ให้ เกิ ด ความขยัน มี สุ ข ภาพที่ ดี แต่ ห ากที่ ท างาน หรื อ บ้านจัด วางไว้ไ ม่ ดี ก็ จ ะส่ ง ผลเกิ ด ปั ญ หา
อุปสรรค เจ็บป่ วย หรื อเคราะห์ร้ายได้ ทาให้ตอ้ งมี การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมที่ ไม่ส่งเสริ มการ
ด าเนิ นชี วิตด้วย “ศาสตร์ ฮวงจุ ้ย ” อันเป็ นศาสตร์ แห่ งการใช้ ชี วิ ตให้ เกิ ดสมดุ ลกับ ธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม มาช่วยปรับการจัดวางสภาพแวดล้อมของที่อยูอ่ าศัย รวมถึงการเลือกทาเลที่ต้ งั ให้อยูใ่ น
ทาเลที่ดีข้ ึน เมื่อเกิดความสุ ขกายสุ ขใจ ก็จะเกิดความมงคลและความเจริ ญรุ่ งเรื องกับชี วิต (ชัยนันท์
พรหมเพ็ญ, 2557) อย่างเช่ น ร้านอาหาร ถึ งจะอร่ อยรสชาติดีกว่าร้ านอื่น แต่ถา้ ทาเลไม่ดี ไม่มีที่ให้
ลู ก ค้า จอดรถหรื อ อยู่ใ นมุ ม ที่ ค นไม่ ค่ อ ยเดิ น ผ่า น ถึ ง เจ้า ของร้ า นจะขยัน และบริ ก ารดี ก็ อ าจสู ้
ร้านอาหารอื่นๆ ที่มีทาเลตั้งร้านดีกว่าไม่ได้ เพราะลูกค้าไม่มาซื้ ออาหาร ดังนั้น การดาเนินธุ รกิจของ
ชาวไทยเชื้ อสายจีน โดยเฉพาะการตั้งร้านค้าย่านเยาวราช ได้ให้ความสาคัญกับศาสตร์ ฮวงจุย้ ไม่วา่
จะเป็ นการเลือกทาเลตั้งร้าน จนไปถึงการตกแต่งร้านให้เป็ นไปตามหลักฮวงจุย้ ที่ดี
ศาสตร์ ฮวงจุย้ นอกจากนิ ยมนาไปใช้ในการเลื อกทาเลที่ ต้ งั แล้ว ยังมี การนาไปใช้กบั การ
ดาเนิ นธุ รกิ จในการช่ วยสนับสนุ นภาพลักษณ์ให้กบั ร้านค้า บริ ษทั และองค์กร โดยเกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบ ได้แก่ การออกแบบตัวอาคารในงานสถาปั ตยกรรม การสร้างป้ ายชื่ อบริ ษทั การจัดแต่ง
ด้านหน้าร้าน ซึ่ งมักนาหลักฮวงจุย้ กับศิลปะมาใช้สร้างภาพลักษณ์ ให้มีความสวยงาม ดึ งดูดความ
สนใจ และยังมีลกั ษณะส่ งเสริ มความเป็ นมงคลที่ดีให้กบั ธุ รกิจองค์กร (ลิป, 2538)
การประกอบธุ รกิจของบริ ษทั และองค์กรต่างๆ ในแต่ละประเทศ องค์กรธุ รกิจมีการดาเนิ น
กิจการด้านสิ นค้าและบริ การประเภทเดียวกันเป็ นจานวนมาก และย่อมมีคู่แข่งทางธุ รกิจการค้ามาก
ด้วยเช่ น กัน องค์ก รธุ รกิ จต่ างๆ จึ งต้องหาวิธี ก ารเพื่ อครองใจผูบ้ ริ โภค โดยใช้เครื่ องมื อ สื่ อ สาร
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ทางการตลาดมาเป็ นอาวุธส าคัญ ในการสร้ างแบรนด์ให้กบั องค์กร ท าให้เกิ ดการรั บรู ้ และจดจา
องค์กร กลายมาเป็ นลูกค้า และสามารถครองใจลูกค้าได้เหนื อคู่แข่ง ซึ่ งองค์กรธุ รกิจส่ วนใหญ่มกั จะ
นาตราสัญลักษณ์มาเป็ นเครื่ องมือสื่ อสารในการสร้างแบรนด์องค์กร
โดยตราสัญลักษณ์ (Logo) ก็เปรี ยบเสมือนตราสิ นค้า ซึ่ งเป็ นตัวแทนภาพลักษณ์ขององค์กร
(Image) ที่สะท้อนถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะ สร้ างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตน ให้มีความโดด
เด่นเป็ นเอกภาพ แตกต่างจากองค์กรธุ รกิจคู่แข่งอื่น ซึ่ งองค์กรชั้นนาทัว่ โลกมักนิ ยมสร้างเอกลักษณ์
เฉพาะตนเองขึ้ นมา ผ่ า นการสื่ อสารตราสั ญ ลั ก ษณ์ อ งค์ ก ร (Corporate Identity Logo) ที่ เป็ น
เครื่ องมืออย่างหนึ่งในการสื่ อสาร “ภาพลักษณ์ขององค์กร” ผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์
อย่างกรณี ธนาคารกสิ กรไทย ที่เริ่ มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 ในนาม ธนาคารกสิ กรไทย
จากัด ใช้คาย่อว่า ธกท หรื อชื่ อภาษาอังกฤษว่า Thai Farmers Bank (TFB) โดยมีชื่อภาษาจีนว่า 泰
华农民银行 (ไท้หัวหนงหมิ น อิ๋ น หัง ) ซึ่ งแปลว่า ธนาคารกสิ ก รไทย จนเมื่ อปี พ.ศ. 2555
ธนาคารกสิ กรไทยได้เริ่ มขยายตลาดไปยังจีน ผูบ้ ริ หารธนาคารเห็นว่า กลุ่มลูกค้าจีนอาจเข้าใจผิดว่า
ให้บริ การทางการเงินเฉพาะเกษตรกรหรื อธุ รกิ จเกษตร จึงได้เปลี่ยนชื่ อภาษาจีนของธนาคารกสิ กร
ไทยใหม่ เป็ น 开泰银行 (ไคไท้อิ๋น หัง) หมายถึ ง “จุ ดเริ่ ม ต้น ที่ เป็ นศิ ริม งคล” โดยค าว่า泰
(ไท้) ยังมีความหมายถึง คนไทยหรื อประเทศไทยด้วย (ธนาคารกสิ กรไทย, 2557; ปิ ยาณี รุ่ งรัตน์ธวัช
ชัย, 2555) ซึ่ งเป็ นการบ่งบอกภาพลักษณ์ความเป็ นองค์กรเชื้อสายจีน
โดยการขยายตลาดของธุ รกิ จต่างชาติ ไปยังจี น ยังต้องอาศัยความเข้าใจถึ งองค์ป ระกอบ
วัฒนธรรมความเชื่ อเกี่ ยวกับฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ โภคชาวจีนด้วย ซึ่ งในบทสรุ ปวิจยั ของ Florenthal, Xu
และ Yagi (2013) ได้ศึกษารู ปแบบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคและธุ รกิ จชาวจีน พบว่า ศาสตร์ ฮวงจุย้
เป็ นปรัชญาที่หยัง่ รากลึกสื บทอดมาจากลัทธิ เต๋ าและขงจื้อของจีน เกิดเป็ นโครงสร้างค่านิยมที่แข็งแกร่ ง
แทรกซึ มอยูใ่ นประเพณี พิธีกรรม และเป็ นสัญลักษณ์ ที่ถือปฏิบตั ิกนั อย่างแพร่ หลายในประเทศจีน
และสังคมชาวจีนถิ่ นฐานอื่นๆ เช่ น ไต้หวัน ฮ่องกง ซึ่ งได้มีการผสมผสานศาสตร์ ฮวงจุย้ กลายเป็ น
ส่ วนหนึ่งของชีวิตประจาวันของชาวจีน แม้แต่บริ ษทั ตะวันตกหลายแห่ งที่ขยายธุ รกิจไปยังจีน และ
ไม่คุน้ เคยกับวัฒนธรรมศาสตร์ ฮวงจุย้ ของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคชาวจี น ก็ยงั ต้องมี การศึ กษาศาสตร์ ฮวงจุย้
ตามแนวคิดของผูบ้ ริ โภคจีน เพื่อใช้เป็ นเส้ นทางในการดาเนิ นธุ รกิจร่ วมกับจีน (Florenthal, Xu, &
Yagl, 2013)
มีงานวิจยั ที่สาคัญชิ้นหนึ่งของ วิยะดา โพธารามิก (2540) ได้คน้ พบว่า การปรับเปลี่ยนตรา
สัญลักษณ์ของธนาคารกสิ กรไทยมาจากอิทธิ พลความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารในปี พ.ศ.
2539 ก็ คื อ นายบัณ ฑู ร ล่ าซ า ซึ่ งเป็ นกรรมการผู ้จ ัด การธนาคารกสิ ก รไทยในขณะนั้น รวมถึ ง
งานวิจยั ของ ณัฏฐิกา เมณฑกา (2550) ยังพบว่า แนวคิดในการออกแบบสัญลักษณ์ใหม่ของธนาคาร
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กสิ กรไทยคือ “K EXCELLENCE” ได้ใช้รูปสัญลักษณ์ “ตัว K” เป็ นลายเส้นของตัวอักษรเหมือน
พู่กนั จีน ในการสื่ อสารอัตลักษณ์ เครื อธนาคารกสิ กรไทย ที่แสดงถึ งความรวดเร็ วและเทคโนโลยี
ทันสมัย และรากฐานอันแข็งแกร่ งของธนาคาร โดยจากทั้ง 2 งานวิจยั แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ขององค์กรที่ได้รับอิทธิ พลจากภูมิ หลังความเชื่อของผูบ้ ริ หารที่เป็ นคนไทย
เชื้อสายจีน ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและความเชื่อในศาสตร์ ฮวงจุย้
ธนาคารกสิ กรไทย เป็ นองค์กรธุ รกิจการเงินขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่ก่อตั้งและดาเนิ น
ธุ รกิจมานานกว่า 70 ปี จนถึงปั จจุบนั และยังเป็ นองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์บ่อยมาก
องค์กรหนึ่ง ดังแสดงให้เห็นตามภาพที่ 1.1

2488

2516

2539

2548

2556

ภาพที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของธนาคารกสิ กรไทย
แหล่งทีม่ า: วิยะดา โพธารามิก, 2540; ธนาคารกสิ กรไทย, 2557.
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการศึกษาวิจยั ในขอบข่ายความเกี่ยวเนื่ องระหว่างรู ปแบบการสื่ อสาร
องค์กร สัญญะการสื่ อสาร (ตราสัญลักษณ์) ที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ขององค์กรในบริ บททางวัฒนธรรม
และความเชื่ อทั้งในประเทศและต่ างประเทศ ในบริ บทองค์กรธุ รกิ จขนาดใหญ่ และด้านการเงิ น
ดังรายการงานวิจยั ที่แสดงในตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 อิทธิ พลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ที่พบในงานวิจยั
งานวิจัย
(เรี ยงตามปี )
1.“ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
สัญลักษณ์ต่อภาพลักษณ์ของ
องค์กร:กรณี ศึกษาธนาคาร
กสิ กรไทย”(วิยะดา โพธารามิก,
2540)
2. “Building strong brands
in Asia: selecting the visual
components of image to
maximize brand strength”
(Pamela W. Henderson et al.,
2003)
3. “ศึกษาแนวทางการ
วางแผนปรับภาพลักษณ์เพื่อ
การปรับภาพลักษณ์องค์กร ”
(ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550)
4. “ สี กับการออกแบบ
อัตลักษณ์” (อาวิน อินทรังษี,
2553)
5. “ IDBI Bank - A Case of
Fluctuating Brand Design
and Corporate Identity
Impact on Customer
Loyalty and Satisfaction ”
(Soniya Billore et al., 2007)
6. “Reflections of
Sustainability on Corporate
Communication : Semiotic
Analysis of Global
Automotive Brands’
Corporate Advertisements”

รู ปแบบการสื่ อสาร
อิทธิพล
วิธีการสื่ อสาร
การสร้างภาพลักษณ์ใหม่
การปรับเปลี่ยนระบบ
การสื่ อความหมายองค์กร
ภายในองค์กร
เพือ่ สร้างการจดจา
ความสนใจในศาสตร์ฮวงจุย้
มีจุดเด่นต่างจากคู่แข่ง

ความคล้ายคลึงกันใน
ความเชื่อทางวัฒนธรรม
ของจีนและสิ งคโปร์
แรงผลักดัน
(ครบรอบ 60 ปี องค์กร)
กลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์
เพื่อสร้างแบรนด์ให้มี
ความเป็ นเอกภาพ
วัฒนธรรมความเชื่อ
ในท้องถิ่น

เนื้อหา
และแง่ มุม
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์
กับรู ปแบบตราสัญลักษณ์

การออกแบบตรา
สัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย วิธีออกแบบตราสัญลักษณ์
ชัดเจน กระตุน้ การรับรู ้
เพื่อสร้างความหมาย
สร้างการจดจาตราสิ นค้า
สร้างสัญลักษณ์ใหม่เพื่อ
สื่ อความหมายอัตลักษณ์
องค์กร โดยใช้ควบคู่กบั
ตราตราสัญลักษณ์องค์กร
ดั้งเดิม
ใช้สี ในการวางระบบ
อัตลักษณ์องค์กร
สร้างเอกลักษณ์ให้ตรา
สัญลักษณ์

แนวคิดในการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์

สี ในตราสัญลักษณ์

-

แสดงภาพลักษณ์
ตามการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างภายในองค์กร

รู ปแบบตราสัญลักษณ์
องค์กร

ค่านิยมทางวัฒนธรรมของ
บริ ษทั สัญชาติเอเชีย

การแสดงอัตลักษณ์องค์กร
สะท้อนผ่าน “ตัวสาร”
ของแคมเปญโฆษณา

กลยุทธ์โฆษณาผ่าน
ตัวสารแคมเปญ
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
งานวิจัย
(เรี ยงตามปี )
(Pilin Hürmerie &
A.Banu Biçakçi, 2012)
7. “ The Rising Sun Rises
- Case Study of Bank of
Baroda” (Lily Bhushan,
2013)
8. “Social Constructionism
and the Corporate Brand:
Semiotic Analyses of Print
Advert ” (Oluwaseun
Akindele et al., 2013)

รู ปแบบการสื่ อสาร
อิทธิพล
วิธีการสื่ อสาร

เนื้อหา
และแง่ มุม

การฟื้ นฟูภาพลักษณ์
ความเชื่อของอินเดีย

การสร้างอัตลักษณ์ใหม่
ผ่านการเปลี่ยน
ตราสัญลักษณ์องค์กร

อัตลักษณ์องค์กร
ในตราสัญลักษณ์

-

การสร้างอัตลักษณ์สะท้อน
ถึงบริ บททางสังคมและ
วัฒนธรรมขององค์กรผ่าน
การออกแบบตรา
สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ในสิ่ งพิมพ์

จากที่ศึกษารู ปแบบการสื่ อสารขององค์กรในงานวิจยั ข้างต้น ในด้านเนื้ อหาและแง่มุมแสดง
ให้เห็ นว่าเป็ นการสร้างสรรค์ “สาร” ผ่านศาสตร์ การสื่ อสารทางนิเทศศิลป์ โดยเฉพาะงานวิจยั ของ วิ
ยะดา โพธารามิ ก (2540) และงานวิ จ ัย ของ ณั ฏ ฐิ ก า เมณฑกา (2550) ได้ ก ล่ า วไว้เกี่ ย วกับ การ
เปลี่ยนแปลงตราสัญลัก ษณ์ ของธนาคารกสิ กรไทยที่ผา่ นมา ซึ่ ง “สาร (ภาพ)” ที่เป็ นสัญลักษณ์ของ
องค์กร ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารชาวไทยเชื้ อสายจีน
คุณบัณฑูร ล่าซา โดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ (เสี ยชีวติ ไปแล้ว)ในการปรับ
ประยุกต์การใช้ศาสตร์ ฮวงจุย้ ในการบริ หารจัดการและการสื่ อสารองค์กรเพื่อพัฒนาธุ รกิจ แม้วา่ ทั้ง
2 งานวิจยั ยังมิ ไ ด้อธิ บ าย เจาะลึ ก และแสดงให้เห็ น ถึ ง การสร้ างความหมายเชิ งสัญ ญะฮวงจุ ้ย
(Semiotics) ใน “สาร” ของธนาคารกสิ กรไทย เพียงแค่บอกถึงอิทธิ พลของศาสตร์ ฮวงจุย้ ได้มีความ
เกี่ ยวข้องต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทย ดังนั้น ตัวสาร (ภาพ) อย่างเช่น สี เส้น
ตัวอักษร รู ปร่ างรู ปทรงเรขาคณิ ต รู ปภาพต่างๆ ซึ่ งปรากฏอยูบ่ นสื่ ออื่นๆของธนาคารกสิ กรไทย ที่
นอกเหนื อจากตราสัญลักษณ์ อย่างสื่ อสมัยใหม่ (เว็บไซต์) ก็น่าจะมีการประยุกต์นาศาสตร์ ฮวงจุย้ ใช้
ในกระบวนการออกแบบทางนิเทศศิลป์ เพื่อการสื่ อสารองค์กรด้วยเช่นกัน
แม้ ว่ า ในปั จ จุ บ ัน สื่ อใหม่ (เว็บ ไซต์ ) จะเป็ นการสื่ อสารทางเดี ย ว Web 1.0 แต่ ถื อ เป็ น
เครื่ องมือหนึ่ งที่ มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการสื่ อสารขององค์กรในยุคดิ จิทลั (Digital Age) ซึ่ ง
เป็ นฐานข้อมูลที่สาคัญและยังสามารถใช้เชื่อมโยงระหว่างองค์กรกับผูใ้ ช้บริ การ โดยผ่านเครื อข่าย
ออนไลน์อื่นได้ (Smith, 2009) ทาให้การติดต่อสื่ อสารทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เป็ นไป
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อย่างรวดเร็ วและทันต่ อเหตุ การณ์ ในการนาเสนอข้อมู ลข่ าวสารต่างๆ ข่าวประชาสั มพันธ์ รวมถึ ง
สิ นค้าและบริ การ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ให้เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริ โภคได้ตลอดเวลาจากทัว่ ทุกมุม
โลก นอกจากนี้ เว็บไซต์ยงั เป็ นเสมือนชัยภูมิที่ต้ งั ขององค์กรบนโลกอินเทอร์ เน็ต ที่แสดงบุคลิกภาพ
หรื อภาพลักษณ์ องค์ก รผ่านรู ป แบบหน้าเพจเว็บไซต์ ดังภาพที่ 1.2 ซึ่ งมี ค วามส าคัญ ส าหรั บ การ
สื่ อ สารองค์ ก รในการก้ าวสู่ ธุ รกิ จชั้ น น า ที่ ส ามารถตอบสนองรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต บนโลก
อินเทอร์เน็ตของผูบ้ ริ โภคและสังคมยุคดิจิทลั (บริ ษทั เอโอซอฟต์ จากัด, 2555)

ภาพที่ 1.2 แสดงหน้าเพจเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย
แหล่งทีม่ า: ธนาคารกสิ กรไทย, 2558.
ซึ่ งจากข้อมูลงานวิจยั ที่ ศึกษา ผูว้ ิจยั เห็ นว่าในการสร้างสรรค์ “สาร” เพื่ อการสื่ อสารของ
ธนาคารกสิ กรไทยในตราสัญลักษณ์และสื่ อเว็บไซต์ มีขอบข่ายชุ ดความรู ้ (Domain) ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวคิดการออกแบบสื่ อ ประกอบด้วย 1) ชุดความรู ้ที่เป็ นความเชื่อเฉพาะบุคคลของผูบ้ ริ หาร (คุณ
บัณฑูร ล่าซา) คือ ความเชื่อในศาสตร์ ฮวงจุย้ และ 2) ชุดความรู ้ในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นศาสตร์ ที่
มีการยอมรับในวงการวิชาการ ได้แก่ หลักการออกแบบทางนิ เทศศิลป์ การสื่ อสารองค์กร และสัญ
วิทยา โดยองค์ความรู ้ ท้ งั 2 ชุ ดความรู ้ น้ ี นับเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการสร้ างสรรค์ “สาร” เพื่อ
สื่ อสารในรู ปแบบภาพกราฟฟิ ก และตัวข้อความ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย
ฉะนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีความสนใจที่จะขยายต่อยอดการศึกษาถึงวิธีการจัดการชุด
องค์ความรู ้ เพื่อการสื่ อสารองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย โดยจะมุ่งศึกษาที่กระบวนการออกแบบ
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เพื่อผลิต “สาร (ภาพ) ในสื่ อสมัยใหม่ (เว็บไซต์)” ของธนาคารกสิ กรไทย ในมิติของศาสตร์ ฮวงจุย้
ซึ่ งเป็ นสั ญ ญะ ที่ ส ะท้อนต่ อแนวคิ ด และทัศ นะผ่าน “การสื่ อสารองค์ก ร” ของเว็บไซต์ธ นาคาร
โดยเฉพาะความเชื่ อมโยงระหว่างชุ ดความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่เป็ นความเชื่ อเฉพาะของผูบ้ ริ หาร
กับชุ ดองค์ความรู ้ในศาสตร์ ดา้ นการออกแบบสื่ อของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านสื่ อสารและฝ่ ายผลิตสื่ อของ
ธนาคารกสิ กรไทย ในการออกแบบสาร(ภาพ) ผูท้ าหน้าที่ออกแบบอาจมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ที่
สอดคล้อง หรื ออาจขัดแย้งกับแนวคิดการออกแบบตามความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของฝ่ ายผูบ้ ริ หาร
หากมี ค วามเห็ นไม่ ตรงกัน ในประยุก ต์ใช้ศาสตร์ ฮวงจุ ้ย กับ การผลิ ตสื่ อเว็บไซต์ ผูท้ าหน้าที่ ฝ่าย
ออกแบบสื่ อจะมี ก ารปฏิ บ ตั ิ อย่างไร รวมถึ ง อานาจการอนุ ญ าตให้ใช้รูป แบบสาร(ภาพ) ในงาน
ออกแบบสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทยขึ้นอยูก่ บั ฝ่ ายหรื อบุคคลใด จึงเป็ นที่มาประเด็น
ของผูว้ ิจยั ที่จะทาการศึกษาถึ งการถ่ายทอดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หาร และการจัดการชุ ด
ความรู ้เฉพาะเพื่อการสื่ อสารในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย โดยบริ บทของศาสตร์ ฮ
วงจุย้ นั้น เมื่อนามาประยุกต์ใช้กบั ภูมิทศั น์ที่เป็ นสื่ อเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นเหมือนตัวธนาคารกสิ กรไทยที่
ตั้งอยูใ่ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต หรื อ โลกเสมือนจริ ง (Virtual Reality) ในไซเบอร์ สเปซ จะมีบทบาท
ของการประยุกต์ใช้เป็ นแบบใด กับ ศาสตร์ ฮวงจุย้ ในบริ บทของการออกแบบภาพลักษณ์ ให้ก ับ
ร้านค้า บริ ษทั และองค์กร การสร้างป้ายชื่อบริ ษทั และการออกแบบตัวอาคารในงานสถาปัตยกรรม

1.2 ปัญหานาวิจยั
1) ผูบ้ ริ หารองค์กร มีการถ่ายทอดหรื อปลูกฝังชุดความเชื่อในศาสตร์ ฮวงจุย้ ให้กบั พนักงาน
ในการสื่ อสารองค์กร หรื อไม่ อย่างไร?
2) มีการจัดการชุดความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุย้ และการสื่ อสารเชิงสัญญะเพื่อการสร้างสรรค์
การสื่ อสารในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ขององค์กรเป็ นอย่างไร?
3) พลวัตของการจัดการองค์ความรู ้ ชุ ด ความเชื่ อ ในศาสตร์ ฮวงจุ ้ย ของผูบ้ ริ ห ารกับ ชุ ด
ความรู ้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ในการสร้างสรรค์สื่อใหม่ (เว็บไซต์) ธนาคารกสิ กรไทย เป็ นอย่างไร?

8

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอดความเชื่อศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หาร ให้กบั บุคลากรด้าน
สื่ อสารองค์กรและฝ่ ายผลิ ตสื่ อ ในการออกแบบ “สาร (ภาพ) ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์)” ของธนาคาร
กสิ กรไทย
2) เพื่ อศึ กษาการจัดการชุ ดความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุ ้ย และการสื่ อสารเชิ งสั ญญะในการ
สร้างสรรค์ “สาร (ภาพ) ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์)” ของธนาคารกสิ กรไทย
3) เพื่ อให้ท ราบถึ ง พลวัตของการจัดการองค์ความรู ้ ชุ ดความเชื่ อ ในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของ
ผูบ้ ริ หารกับชุ ดความรู ้ในเชิ งวิทยาศาสตร์ ในการสร้างสรรค์สื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กร
ไทย ของฝ่ ายสื่ อสารองค์กร

1.4 ขอบเขตการวิจัย
เพื่อตอบปั ญหานาวิจยั งานวิจยั นี้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ขั้นตอน โดยในขั้นตอนที่ 1 จะ
ทาการศึกษาการสร้างความหมายเชิงสัญญะฮวงจุย้ (Semiotics) ของตราสัญลักษณ์ธนาคาร(Logo)
และวิ ธี ก ารจัด การองค์ ค วามรู ้ ร ะหว่ า งนโยบายความเชื่ อ ศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย ของฝ่ ายบริ หารกั บ
กระบวนการออกแบบ “สาร (ภาพ) ได้แก่ สี เส้น รู ปร่ าง แบบตัวอักษร และการจัดวางภาพ ที่ปรากฏ
อยู่ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์)” ธนาคารกสิ กรไทย ของฝ่ ายสื่ อสารองค์กร โดยจะทาการศึกษาผ่านการ
วิเคราะห์เอกสารและข้อมูลประเภทดิจิทลั
ในขั้นตอนที่ 2 จะเป็ นการสัมภาษณ์ เชิ งลึก เพื่อสะท้อนมุมมองของผูท้ ี่ปฏิบตั ิ งานในองค์กร
และผูเ้ ชี่ ย วชาญในศาสตร์ ฮวงจุ ้ย อี ก ทั้งยังเป็ นการช่ วยเติ ม เต็ม ข้อมู ล เบื้ องลึ ก ที่ ข าดหายไปจาก
ขั้นตอนที่ 1 โดยแหล่งข้อมูลของการวิจยั สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่ม 1) ผูบ้ ริ หารองค์กร ซึ่ งทา
หน้าที่ด้านสื่ อสารองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย ได้แก่ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารกิ จกรรมและสื่ อ
สัมพันธ์องค์การ และ 2) กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทางศาสตร์ ฮวงจุย้
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1.5 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ผลการวิจยั จะเป็ นตัวช่วยในการสร้างความเข้าใจระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิงาน ด้าน
สื่ อสาร ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาและขับ เคลื่ อนระบบการสื่ อสารภายในและภายนอก
องค์กรของธนาคารกสิ กรไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงประโยชน์ต่อการวางแผนสร้าง
กลยุทธ์การสื่ อสารให้กบั ธนาคารกสิ กรไทยในอนาคต
2) การศึ กษาในครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาเชื่ อมต่อองค์ความรู ้ ระหว่างแง่มุม
ทางวิชาการและภูมิปัญญาศาสตร์ ฮวงจุย้ ต่อไป

1.6 นิยามศัพท์
1) การสื่ อ สารองค์ก ร หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ อย่า งหนึ่ งที่ อ งค์ ก รน ามาใช้ ใ นการสื่ อสาร
ความหมายอัต ลัก ษณ์ ข ององค์ก ร (Corporate Identity) และภาพลัก ษณ์ ข ององค์ก ร (Corporate
Image) ให้กบั ผูร้ ับสารทั้งภายนอกและภายในองค์กร ให้สามารถรับรู ้ความหมายตามเป้าประสงค์ที่
องค์กรกรต้องการ รวมถึงนาไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรที่สอดคล้อง
กับเป้ าหมายการดาเนินธุ รกิจขององค์กร (Glico Pocky, 2557; Nonaka, 2007)
2) ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิ ดขึ้นในจิตใจของประชาชนที่ มีต่อบริ ษทั หรื อองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง ซึ่ งเป็ นภาพสะท้อนที่รวมถึงทุกสิ่ งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู ้จกั โดยอาจจะ
เป็ นภาพ หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งสร้ างให้เกิ ดขึ้ น ประทับอยู่ในจิตใจและทัศนคติ หรื อความรู ้ สึกนึ กคิ ด
ของประชาชนที่ มี ต่ อบริ ษ ัท หรื อองค์ก รนั้น ๆ (จิ น ตวีร์ เกษมศุ ข , ม.ป.ป.; Jefkins, 1993; Kotler,
2000)
3) สาร (ภาพ) ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) หมายถึ ง สิ่ งที่ ผูส้ ่ งสารส่ งไปยังผูร้ ับสารในรู ปแบบ
ของ สัญ ญะ หรื อ สัญ ลัก ษณ์ ที่ ใช้แทนความหมายและถ่ ายทอดความคิ ด ความรู ้ สึ ก ตามความ
ต้องการและวัตถุ ป ระสงค์ข องผูส้ ่ งสาร โดยอาศัยศาสตร์ ทางนิ เทศศิ ล ป์ สร้ างตัวสาร (Message)
ออกมาเป็ นภาพ (Visual) สื่ อสารผ่านสื่ อเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย (จุฬาวิทยานุกรม, 2554)
4) ธนาคารกสิ กรไทย หมายถึง บริ ษทั ในเครื อธนาคารกสิ กรไทยทั้งหมด ซึ่งมี 6 บริ ษทั คือ
ธนาคารกสิ กรไทย บริ ษทั แฟคตอริ่ งกสิ กรไทย บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย บริ ษทั
ศูน ย์วิจยั กสิ ก รไทย บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ก สิ ก รไทย และบริ ษ ทั ลิ ส ซิ่ ง กสิ ก รไทย รวมกัน เป็ นเครื อ
ธนาคารกสิ กรไทย
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5) ศาสตร์ ฮวงจุ ้ย (Feng Shui) หมายถึ ง ศาสตร์ ที่ ว่า ด้ว ยการเข้าใจถึ ง ความเป็ นไปของ
ธรรมชาติ ที่เกิ ดจากความสัมพันธ์ระหว่างอิ ทธิ พลของธาตุ ท้ งั 5 ประกอบไปด้วย ธาตุน้ า ธาตุไม้
ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุทอง และการดูรูปร่ างรู ปทรงของสิ่ งที่เรามองเห็นได้ดว้ ยดวงตาในการวิเคราะห์
ลักษณะรู ปลักษณ์ชยั ภูมิ เพื่อปรับสภาวะสร้างความดุลกลมกลืนให้ กบั ชี วิตในด้านต่างๆ อาทิ การ
ทาธุ รกิ จ ที่ อยู่อาศัย รวมถึ งการปฏิ บ ตั ิ พ ฒ
ั นาศักยภาพของมนุ ษ ย์ (ตะวัน เลขะพัฒน์ , 2558; มาศ
เคหาสน์ธรรม, 2556)
6) การออกแบบทางนิเทศศิลป์ หมายถึง กระบวนการออกแบบสื่ อ สาหรับใช้เพื่อสื่ อสาร
ความหมายให้เป็ นไปตามเป้ าประสงค์ขององค์กร โดยนาองค์ประกอบต่างๆ ทางทัศนศิลป์ ได้แก่
จุด เส้ น รู ป ร่ างรู ป ทรง ลักษณะผิว บริ เวณว่าง สัดส่ วน และสี ร่ วมกับ ความคิ ดและทัศนคติ ที่ ใช้
สร้างสรรค์ออกมาในรู ปแบบภาพ สื่ อสารผ่านการมองเห็นเป็ นหลัก
7) ตราสัญลักษณ์ (Logo) หมายถึ ง ภาพสัญลักษณ์ และเครื่ องหมายต่างๆ ซึ่ งเป็ นผลจาก
กระบวนการออกแบบทางนิเทศศิลป์ เป็ นเสมือนตัวแทนชื่อองค์กรและใช้สร้างภาพลักษณ์ (Image)
ที่สะท้อนถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน ให้มีความโดดเด่น แตกต่างจากองค์กร
ธุ รกิจคู่แข่งอื่น เพื่อสร้างการจดจา และตราตรึ งในกลุ่มผูบ้ ริ โภค
8) สื่ อ ใหม่ (New Media) หมายถึ ง สื่ อ ที่ ท าหน้ า ที่ ส่ ง “สาร” (Message) ได้ห ลายอย่า ง
รวมกัน คือ ภาพ เสี ยง และข้อความไปพร้ อมกันผ่านทางอินเทอร์ เน็ต หรื อที่เรี ยกว่า Web 1.0 ซึ่ งมี
บทบาทสาคัญอย่างมากต่อการสื่ อสารองค์กร และยังเป็ นฐานข้อมูลที่สาคัญขององค์กรในยุคดิจิทลั
(Digital Age) (Smith, 2009)
9) วิธีการถ่ายทอดชุ ดความรู ้ หมายถึง วิธีการสื่ อสารขององค์กรเพื่อการถ่ายทอดและส่ ง
ต่ อ ชุ ด ความความเชื่ อ ของผู ้บ ริ ห าร โดยวิ ธี ก ารสื่ อ สารในลัก ษณะแบบไม่ เป็ นทางการไปยัง
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการสื่ อสารองค์ก รและฝ่ ายงานออกแบบสื่ อขององค์กร เพื่อสร้างวิถีปฏิบตั ิในการ
สร้างสรรค์สื่อของธนาคารกสิ กรไทย

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษา “ศาสตร์ ฮวงจุย้ กับการจัดการชุ ดองค์ความรู ้เฉพาะ เพื่อการสื่ อสารในสื่ อใหม่
(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย” ได้นาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง มาใช้เป็ นกรอบใน
การศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 งานวิจยั ที่ เกี่ ยงข้อง “อิ ท ธิ พ ลที่ ส่ งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงตราสั ญลัก ษณ์ กับวิธี การ
สื่ อสารอัตลักษณ์องค์กร”
2.2 แนวคิดและทฤษฎี “วิธีการสื่ อสารฮวงจุย้ ขององค์กรผ่านกระบวนการออกแบบนิ เทศ
ศิลป์ ในการสื่ อสารองค์กร”
2.2.1 หลักการสื่ อสารองค์กร
2.2.2 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์ และสัญวิทยา
2.2.2.1 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์
2.2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีสัญวิทยาและการแทนความหมาย
2.2.3 อัตลักษณ์องค์กรและวัฒนธรรมความเชื่อ
2.2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์องค์กร
2.2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
2.2.3.3 ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้
2.2.4 การจัดการชุดองค์ความรู ้เฉพาะในการสร้างสรรค์
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2.1 งานวิจัยที่เกีย่ งข้ อง “อิทธิพลของศาสตร์ ฮวงจุ้ยต่ อการเปลี่ยนแปลงตราสั ญลักษณ์
และวิธกี ารสื่ อสารอัตลักษณ์ องค์ กร”
ในการศึ กษางานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง ได้ใช้กรอบแนวคิ ดของ “การออกแบบตราสัญลักษณ์ ” กับ
“การสื่ อสารอัตลักษณ์องค์กร” และ “อิทธิพลวัฒนธรรมความเชื่อ” เป็ นคาสาคัญ (Keyword) ในการ
เลื อกงานวิจยั ที่ ศึกษาโดยได้เลื อกงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมด 8 งานวิจยั และสรุ ปความสาคัญของ
งานวิจยั ต่างๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
วิยะดา โพธารามิ ก (2540) เรื่ อง “ผลกระทบการเปลี่ ยนแปลงสั ญลักษณ์ ต่อภาพลักษณ์ ของ
องค์กร:กรณี ศึกษาธนาคารกสิ กรไทย” พบว่า ธนาคารกสิ กรไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488-2539 ทั้งหมด 4 ครั้ง โดย 3 ครั้งแรก คือ พ.ศ. 2488, พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2537
เกิดจากต้องการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของธนาคารให้จดจาได้ง่ายขึ้น มีความเป็ นสากล และจากการ
ปรับระบบภายในองค์กรให้ทนั สมัยยิง่ ขึ้น ทาให้ความรู ้สึกของกลุ่มศึกษา คือ ผูใ้ ช้บริ การ พนักงาน
ภายในองค์กร และสื่ อมวลชนที่มีต่อภาพลักษณ์ ใหม่ในทางความน่าเชื่ อถือ แต่ในการเปลี่ยนแปลง
สัญลักษณ์ ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2539 นั้น เกิดจากความสนใจในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารธนาคาร คือ
นายบัณฑูร ล่าซา เพื่อให้เกิดความเป็ นสิ ริมงคลและความก้าวหน้าทาให้ความรู ้สึกของกลุ่มศึกษาที่
มีต่อภาพลักษณ์ดา้ นความทันสมัยลดลง
นอกจากนี้ ในการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ ท้ งั 4 ครั้ง ไม่ได้ทาให้ภาพลักษณ์ ของธนาคารกสิ กร
ไทยเปลี่ยนแปลงไปมากในสายตาของผูใ้ ช้บริ การ เนื่ องจากผูใ้ ช้บริ การของธนาคารให้ความสาคัญ
ต่อภาพลักษณ์ ทางด้านความมัน่ คงทางการเงิน และการให้บริ การที่ดีมากกว่า ซึ่ งเป็ นภาพลักษณ์ ที่
สาคัญของธนาคาร
โดยในการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยทั้ง 4 ครั้ง ได้คงลักษณะรู ปสัญลักษณ์
คือ “รวงข้าว” ในการสื่ อความหมายถึง “ธนาคารกสิ กรไทย” ตามที่ Olins (1989, อ้างถึงใน วิยะดา
โพธารามิก, 2540, น.49) ได้กล่าวถึง องค์กรที่มีสัญลักษณ์โดดเด่น และเป็ นที่จดจาของคนทัว่ ไปได้
ในการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก ซึ่ งแม้วา่ ธนาคารกสิ กร
ไทยจะมีการเปลี่ ยนแปลงตราสัญลักษณ์ บ่อยถึ ง 4 ครั้ง แต่ยงั คงใช้ สัญลักษณ์ รูปรวงข้าว เพื่อสื่ อ
ความหมายถึงองค์กร ทาให้บุคคลทัว่ ไปสามารถจดจาความเป็ นธนาคารกสิ กรไทยได้อย่างดี
สรุ ปได้วา่ สิ่ งที่เป็ นอิทธิ พลส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทย ได้แก่
การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ การปรับเปลี่ยนระบบภายในองค์กร และความสนใจในศาสตร์ ฮวงจุย้ โดย
ใช้สัญลักษณ์ คือ รู ปรวงข้าว ในการสื่ อความหมายแทนถึงตัวองค์กร เพื่อสร้างการจดจาถึงธนาคาร
กสิ กรไทย เป็ นจุดเด่นต่างจากธนาคารอื่น
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Henderson, Cote, Leong and Schmitt (2003) เรื่ อ ง “ Building Strong Brands in Asia:
Selecting the Visual Components of Image to Maximize Brand Strength ” พบว่า แนวทางในการ
ออกแบบทัศ นศิล ป์ เพื่ อกระตุ ้น การรับ รู ้ ตราสิ นค้าในบริ ษ ัท เอเชี ย ให้แข็งแรงยิ่งขึ้ น โดยวิธี ก าร
ออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าในประเทศจีนและสิ งคโปร์ ใช้การสร้างความหมายผ่านการออกแบบ
ที่ทาให้เกิ ดการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อตราสัญลักษณ์ ในเชิ งบวกตามที่บริ ษทั ต้องการ และยัง
เห็ นว่า “อิทธิ พลความเชื่ อทางวัฒนธรรม” ระหว่างบริ ษทั จีนและบริ ษทั สิ งคโปร์ มีความคล้ายคลึง
กัน ในการนาศาสตร์ ฮวงจุ ้ย เข้ามาเกี่ ย วข้องในการออกแบบ นอกจากนี้ ยังแสดงให้ เห็ น ว่า ตรา
สัญลักษณ์ ที่มีการแสดงความหมายชัดเจน จะได้รับความชื่ น ชอบมากกว่า ส่ งผลด้านบวกในการ
รั บ รู ้ ให้ บ ริ ษ ัท ได้ดีก ว่า ตราสั ญ ลัก ษณ์ ที่ มี ค วามคลุ ม เครื อ (Schechter, n.d. as cited in Hendeson,
2003, p.229) ดังนั้น บริ ษ ทั จึ งมัก จะใช้สั ญ ลักษณ์ เพื่ อสื่ อความหมาย ซึ่ งเป็ นการลงทุ นที่ น้อยแต่
บรรลุผลกาไรในการสร้างการรับรู ้และการจดจาตราสิ นค้า
ณัฏฐิกา เมณฑกา (2550) เรื่ อง “ศึกษาแนวทางการวางแผนปรับภาพลักษณ์ เพื่อการปรับ
ภาพลักษณ์องค์กร” พบว่า ปั จจัยทางตลาดที่ส่งผลต่อแนวคิดในการออกแบบสัญลักษณ์ ใหม่ เกิ ด
จาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1) แรงผลักดันที่ตอ้ งการปรับภาพลักษณ์องค์กร ในโอกาสฉลองครบรอบ 60
ปี ของธนาคารกสิ กรไทย 2) กลยุทธ์การปรับภาพลักษณ์ เพื่อสร้า งแบรนด์ให้เกิดความเป็ นเอกภาพ
โดยการควบรวมบริ การหลักๆ 6 สายงานไว้ภายใต้ตราสิ นค้าเดียวกันเป็ น “เครื อธนาคารกสิ กรไทย”
และมี ก ารสร้ า งสั ญ ลัก ษณ์ ใ หม่ คื อ “K EXCELLENCE” เพื่ อ สื่ อ ความหมายอัต ลัก ษณ์ อ งค์ก ร
(Corporate Identity) โดยใช้รูปสัญลักษณ์ “ตัว K” เป็ นเส้ นพู่กนั จีน ในการสื่ อสารอัตลักษณ์ เครื อ
ธนาคารกสิ ก รไทย ที่ แสดงถึ งความรวดเร็ วและเทคโนโลยีท ันสมัย และยังคงใช้ค วบคู่ ไปกับ
สั ญ ลัก ษณ์ ธ นาคารกสิ ก รไทยดั้งเดิ ม คื อ “รู ปรวงข้าว” ที่ แสดงถึ งความเจริ ญ ก้าวหน้าและกลุ่ ม
เป้ าหมายธนาคารกสิ กรไทยกลุ่ มเดิ ม ซึ่ งแนวคิดในการออกแบบสัญลักษณ์ “K EXCELLENCE”
ได้เลือกใช้สีเขียว และสี แดง ตามตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยของเดิมในการสื่ อสารอัตลักษณ์
องค์ก ร ท าให้ ภ าพลัก ษณ์ มี ค วามแตกต่ า งและโดดเด่ น กว่า คู่ แ ข่ ง จดจาและรั บ รู ้ ไ ด้ท ัน ที ว่า คื อ
ธนาคารกสิ กรไทย
อาวิน อินทรังษี (2553) เรื่ อง “สี กับ การออกแบบอัตลักษณ์ ” พบว่า สี เป็ นองค์ประกอบ
กราฟฟิ กในการวางระบบอัตลักษณ์ สาหรับการกาหนดรู ปแบบและแนวทางการออกแบบอัตลักษณ์
องค์กร (Corporate Identity Design) และสร้างตราสัญลักษณ์ (Logo) ในการแสดงตัวตน ง่ายต่อการ
จดจาของคนที่ได้พบเห็น สี ยังช่วยสร้างความแตกต่างเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะให้ตราสัญลักษณ์ไม่ซ้ า
หรื อ คล้า ยกับ คู่ แ ข่ ง อย่า งเช่ น องค์ ก รธนาคารในประเทศไทย มี ก ารท า Re-branding เพื่ อ ปรั บ
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ภาพลักษณ์ ใหม่ โดยมีการใช้สี เพื่อสร้ างความแตกต่างในการสื่ อความหมายองค์กร กาหนดเป็ นสี
ประจาธนาคาร
นอกจากการใช้สี เพื่อสื่ อความหมายองค์กรแล้ว ยังเห็นว่าการเลือกใช้สี ต้องให้ความสาคัญ
กับวัฒนธรรมและความเชื่ อต่างๆ ในท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนต่อความรู ้สึก โดยเฉพาะการ
สื่ อสารทางการตลาดในประเทศต่างวัฒนธรรม เช่น ในยุโรป สี เหลือง สื่ อถึงความ อ่อนแอ ขี้ขลาด
ในประเทศอิหร่ าน สี ฟ้า สื่ อถึงความเศร้า เสี ยใจ ส่ วนประเทศจีนและอินเดีย สี ขาว สื่ อถึงความเศร้า
หรื อความทุ กข์ และประเทศไทย สี ดา สื่ อถึ งความตาย รวมถึ งความเชื่ อเรื่ องศาสตร์ ฮวงจุ ้ยของ
ประเทศในแถบเอเชี ย และไทย ให้ ค วามส าคัญ หรื อ เชื่ อ ว่ า ท าให้ กิ จ การรุ่ ง เรื อ งและประสบ
ความสาเร็ จ
Billore, Billore, and Sadh (2007) เรื่ อ ง “ IDBI Bank-A Case of Fluctuating Brand Design
and Corporate Identity Impact on Customer Loyalty and Satisfaction ” พบว่า ธนาคาร IDBI มีการ
สื่ อสารอัตลักษณ์ องค์กร ที่ แสดงภาพลัก ษณ์ ของธนาคาร ตามการปรับเปลี่ ยนโครงสร้ างภายใน
องค์กร โดยสื่ อสารผ่านการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ธนาคารในแต่ละครั้ง ทั้งหมด 3 ครั้ง คือ ครั้ง
ที่ 1 เป็ นการแสดงถึง องค์กรธนาคารสาหรับชนชั้นนา ครั้งที่ 2 แสดงถึงการปรับเปลี่ยนจากธนาคาร
ชนชั้นนาไปสู่ ธนาคารเพื่อมวลชน และครั้งที่ 3 แสดงให้เห็นถึงการควบรวมกิจการระหว่างธนาคาร
IDBI ที่เป็ นสถาบันการเงินของรัฐบาล และบริ ษทั IDBI จากัด ซึ่ งเป็ นสถาบันการเงินเอกชน
โดยการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ใหม่ของธนาคาร IDBI ทั้ง 3 ครั้ง ไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การลูกค้าของธนาคาร เนื่องจากเห็นว่าเป็ นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายใน
องค์กร แต่การให้บริ การต่างๆ ของธนาคาร IDBI นั้นยังคงเหมือนเดิม ลูกค้าจึงยังพอใจและเลือก
ใช้บริ การธนาคาร IDBIต่อไป
Hürmerie and Biçakçi (2012) เรื่ อ ง “ Reflections of Sustainability on Corporate
Communication: Semiotic Analysis of Global Automotive Brands’ Corporate Advertisements”
พบว่า การโฆษณาของบริ ษ ัท อุ ตสาหกรรมยานยนต์ ใช้ก ารสื่ อสารองค์ก รเพื่ อประชาสั มพัน ธ์
ภาพลักษณ์เชิ งบวกให้แก่บริ ษทั โดยมุ่งเน้นที่การแสดงความหมายถึง “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” สะท้อน
ผ่ า น “ตัว สาร” ข้อ ความส าหรั บ ใช้ ส ร้ า งแคมเปญโฆษณา ร่ ว มกั บ สโลแกน (Slogan) ที่ ใ ช้
แสดงสัญญะและสัญลักษณ์ ของแนวคิ ดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ได้แก่ สี เขียว เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม การป้ องกันมลพิษ และรี ไซเคิล ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ในการโฆษณา
ผ่านตัวข้อความที่ เน้ นประเด็ นสภาพแวดล้อมและความรั บ ผิดชอบต่ อสั งคม มากกว่า เพี ย งด้า น
เศรษฐกิจ
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โดย 2 บริ ษทั ยานยนต์สัญชาติเอเชี ย ได้แก่ Honda และ Toyota ที่เน้นค่านิ ยมทางวัฒนธรรม
ในการโฆษณาของพวกเขา เช่น ความเป็ นปึ กแผ่นระหว่างคนในสังคม และความสมดุล กลมกลืน
ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ เป็ นจุดหลัก แม้วา่ ผูท้ ี่รับสารของโฆษณา จะเป็ นชาวยุโรปหรื ออเมริ กนั
ก็ ต าม โดยที่ 3 บริ ษ ัท ยานยนต์ สั ญ ชาติ ยุ โ รป ได้แ ก่ Audi, Volkswagen และ Volvo จะไม่ เน้ น
วัฒนธรรมของพวกเขาในการโฆษณา หรื อว่า Audi และ Volvo จะชื่ นชอบสไตล์ที่เรี ยบง่ายในการ
โฆษณามากกว่า แต่ ก ารโฆษณาของบริ ษ ัท ยานยนต์เ หล่ า นี้ ได้ใ ช้วิธี ก ารสื่ อ สารภายใต้ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม ในการแสดงตัวตนภาพรวมขององค์กร ที่ สะท้อนว่า มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
เป็ นเครื่ องมือทางการตลาด ที่เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลักษณ์ให้กบั บริ ษทั อุตสาหกรรมยาน
ยนต์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Bhushan (2013) เรื่ อ ง “The Rising Sun Rises-Case Study of Bank of Baroda” พ บ ว่ า
ธนาคารแห่ ง บาโรดา (Bank of Baroda) ได้ใ ช้วิธี ก ารเปลี่ ย นแปลงตราสั ญ ลัก ษณ์ ส าหรั บ ฟื้ นฟู
ภาพลัก ษณ์ ข องธนาคาร เพื่ อ สร้ างบุ ค ลิ ก ธนาคารบาโรดาให้ มี ค วามร่ วมสมัย มากขึ้ น โดยตรา
สัญลักษณ์ของธนาคารเดิมประกอบด้วย “วงล้อ” ที่สื่อความหมายอัตลักษณ์องค์กรถึง ความเป็ น
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และยังประกอบด้วยตัวอักษรสันสกฤต ซึ่ งเขี ยนว่า “Akshayamte
Bhavishyati” หมายถึง อนาคตคือความมัน่ คง นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์ รูปมือซ้อนทับอยู่ดา้ นหลัง
วงล้อในตราสัญลักษณ์ เดิ มด้วย โดยอัตลักษณ์ เดิ มนี้ ไม่ได้เป็ นที่ จดจาหรื อรู ้ สึกชื่ นชอบของกลุ่ ม
ลู ก ค้ า เป้ า หมายเท่ า ที่ ค วร ธนาคารแห่ ง บาโรดา จึ ง มี ก ารปรั บ ภาพลั ก ษณ์ ธ นาคารด้ ว ยการ
เปลี่ ยนแปลงตราสัญลักษณ์ ธนาคารใหม่ เป็ นรู ปตัวอักษร “B” สี ส้มสดใส วางทับซ้อนกัน และมี
เส้นรัศมีแสงอาทิตย์ตรงมุมล่างซ้าย สะท้อนความหมายถึง “ดวงอาทิตย์” ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ที่ได้รับ
การเคารพอย่า งมากในอิ น เดี ย และเรี ย กตราสั ญ ลัก ษณ์ น้ ี ว่า “ดวงอาทิ ตย์บ าโรดา” แสดงความ
หมายถึ ง การสร้ างความภาคภู มิ ใ จในประชาชน และเป็ นความหวังในการก้าวเข้าสู่ ส นามเป็ น
ธนาคารระหว่างประเทศ และการฟื้ นฟูภาพลักษณ์ของธนาคารแห่ งบาโรดาด้วยการสร้างอัตลักษณ์
ผ่านตราสัญลักษณ์ใหม่ ยังสามารถดึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้แก่ธนาคาร รวมทั้งยังสามารถรักษาลูกค้า
เดิมของธนาคารไว้ดว้ ยความไว้วางใจที่มีต่อธนาคาร
นอกจากนี้ Akindele, Iyamabo, and Otubanjo (2013) เรื่ อง “Social Constructionism and
the Corporate Brand:Semiotic Analyses of Print Advert” ซึ่ งท าการศึ ก ษาตราสั ญ ลั ก ษณ์ จาก
สิ่ งพิมพ์โฆษณาของธนาคารไนจี เรี ย 2 แห่ ง คือ ธนาคาร Skye Bank และธนาคาร First Bank of
Nigeria พบว่ า กระบวนการสร้ า งแบรนด์ ข องทั้ ง 2 ธนาคาร ได้ พ ัฒ นามาจากรากฐานทาง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อสร้างเป็ นภาพตัวแทนธนาคาร ที่นาไปสู่ การสร้างอัตลักษณ์ให้แก่
แบรนด์องค์กร โดยมีวิธีการแสดงความหมายเชิ งสัญญะในการสื่ อสาร อัตลักษณ์ ธนาคารผ่านตรา
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สัญลักษณ์ โดยตราสัญลักษณ์ ธนาคาร Skye Bank ได้ใช้ “สี ฟ้ าของท้องฟ้ า ” หมายถึ ง ท้องฟ้ าไร้
ขอบเขต เป็ นการขยายโอกาสให้คุณ และ “สี เขี ยวแห่ งอนาคต” หมายถึ ง การสร้ างอนาคตในวัน
พรุ่ งนี้ ซึ่ งเมื่อรวมทั้ง 2 สี แล้ว แสดงความหมายถึง การเป็ นพันธมิตรที่พวกเขาสามารถร่ วมเดิ นไป
ด้ว ยกัน จนถึ ง ฝั่ ง ฝั น ส่ วนตราสั ญ ลัก ษณ์ ธ นาคาร First Bank of Nigeria ได้ใ ช้ “สี ฟ้ า” หมายถึ ง
ความซื่ อ สั ต ย์ จงรั ก ภัก ดี และ “สี แ ทน” ที่ เป็ นภาพช้างบนตราสั ญ ลัก ษณ์ แสดงความหมายถึ ง
ธนาคารแห่งแรกที่มีขนาดใหญ่ แข็งแกร่ ง และอายุยนื นานเหมือนช้าง
โดยงานวิจยั นี้ ได้สะท้อนให้เห็นว่าบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมทางความเชื่ อขององค์กร
มี ส่วนส าคัญในการสื่ อสารอัตลักษณ์ องค์กร และการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของกระบวนการ
สร้างแบรนด์ธนาคาร
งานวิจยั ทั้ง 8 ชิ้น (ดังตารางที่ 2.1) แสดงให้เห็นถึงองค์กรชั้นนาส่ วนใหญ่ มีการสะท้อน อัต
ลักษณ์ สาหรับแสดงความหมายตัวตนและบ่งบอกบุ คลิ กเฉพาะขององค์กร โดยใช้วิธีการสื่ อสาร
ผ่าน “ตัวสาร ” ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และการสร้าง Key Massage หรื อ ใจความสาคัญ ใน
กลยุทธ์การโฆษณาส าหรั บประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ องค์กร และสร้ างการจดจา โดยจะเห็ นว่า
องค์ก รและบริ ษ ัท ส่ วนมาก เช่ น ธนาคาร ใช้ต ราสั ญ ลัก ษณ์ เป็ นเครื่ องมื อทางการตลาดในการ
สะท้อน “อัตลักษณ์องค์กร (นามธรรม)” ด้วยวิธีแสดงความหมายเชิงสัญญะ สร้างเป็ นภาพตัวแทน
องค์กร คือ “ตราสัญลักษณ์ (รู ปธรรม)” ผ่านการมองเห็ นทางสายตา ทาให้เกิ ดการรับรู ้ และจดจา
จุดเด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ องค์กรแตกต่างจากคู่แข่งอื่น ซึ่ งในแต่ละองค์กรหรื อธนาคารต่างๆ มีปัจจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อการสร้าง หรื อ เปลี่ ยนแปลงอัตลักษณ์องค์กรและรู ปแบบตราสัญลักษณ์หลายปั จจัย
ทั้งความต้องการปรับภาพลักษณ์ องค์กรใหม่ การปรับ เปลี่ ยนระบบโครงสร้างภายในองค์กรและ
แนวคิ ดทัศ นคติ ข องผูบ้ ริ หาร รวมถึ งความเชื่ อทางวัฒ นธรรมขององค์ก รหรื อท้องถิ่ น ที่ องค์ก ร
ดาเนินกิจการ
โดยวัฒ นธรรม มี อิท ธิ พ ลต่อกระบวนการสื่ อสารทั้งหมดในการที่ ใช้ส ะท้อนภาพแทน
ตัวตนองค์กรด้วยวิธีทางนามธรรม และวิธีทางรู ปธรรม ซึ่ งวัฒนธรรมได้สอดแทรกลงไปในการ
สื่ อสารตั้งแต่ ก ระบวนการคิ ดเพื่ อสร้ าง Key Massage ในการก าหนดกลยุท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ
สื่ อสารอัตลักษณ์ ขององค์กรให้ได้อย่างชัดเจนตามเป้ าประสงค์ และในลาดับขั้นตอนการออกแบบ
ตราสัญลักษณ์ เพื่อให้สามารถสื่ อ “ตัวสาร” ตามกรอบที่ Key Massage กาหนด วัฒนธรรมจึงส่ ง
อิทธิ พลต่อขั้นตอนการออกแบบอย่างเห็นได้ชดั จากองค์ประกอบ สี รู ปทรง รู ปภาพ และตัวอักษร
ต่างๆ ในตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ จึงสามารถสะท้อนบริ บททางวัฒนธรรมขององค์กรและวัฒนธรรมท้องถิ่ น
ที่องค์กรนั้นๆ ดาเนิ นกิจการอยู่ และขณะเดียวกันตราสัญลักษณ์น้ ี ถือว่าเป็ นภาพตัวแทนองค์กรใน
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รู ปแบบสัญญะ ยังสามารถสะท้อนอิทธิ พลของวัฒนธรรมระหว่างขั้นตอนการพัฒนาแนวคิ ดการ
ออกแบบให้สื่อสารตรงตามความหมายที่องค์กรต้องการด้วยเช่นกัน
ตารางที่ 2.1 สรุ ปตารางรู ปแบบการสื่ อสารอัตลักษณ์ขององค์กร
งานวิจัย
(เรี ยงตามปี )

รู ปแบบการสื่ อสาร
อิทธิพล
วิธีการสื่ อสาร

เนื้อหา
และแง่ มุม

1.“ผลกระทบการ
การสร้างภาพลักษณ์ใหม่
เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ต่อ
การสื่ อความหมายองค์กร
ผลกระทบต่อ
การปรับเปลี่ยนระบบ
ภาพลักษณ์ขององค์กร:
เพื่อสร้างการจดจา
ภาพลักษณ์กบั รู ปแบบ
ภายในองค์กร
กรณี ศึกษาธนาคารกสิ กรไทย”
มีจุดเด่นต่างจากคู่แข่ง
ตราสัญลักษณ์
ความสนใจในศาสตร์ฮวงจุย้
(วิยะดา โพธารามิก, 2540)
2. “ Building strong brands
in Asia: selecting the visual
การออกแบบตราสัญลักษณ์
ความคล้ายคลึงกันใน
วิธีออกแบบตรา
components of image to
ที่สื่อความหมายชัดเจน
ความเชื่อทางวัฒนธรรม
สัญลักษณ์เพื่อสร้าง
maximize brand strength”
กระตุน้ การรับรู ้ สร้างการ
ของจีนและสิ งคโปร์
ความหมาย
(Pamela W. Henderson et
จดจาตราสิ นค้า
al., 2003)
แรงผลักดัน
สร้างสัญลักษณ์ใหม่เพื่อ
3. “ศึกษาแนวทางการ
(ครบรอบ 60 ปี องค์กร)
สื่ อความหมายอัตลักษณ์
วางแผนปรับภาพลักษณ์เพื่อ
แนวคิดในการออกแบบ
กลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์เพื่อ องค์กร โดยใช้ควบคู่กบั ตรา
การปรับภาพลักษณ์องค์กร”
ตราสัญลักษณ์
สร้างแบรนด์ให้มีความเป็ น ตราสัญลักษณ์องค์กรดั้งเดิม
(ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550)
เอกภาพ
ใช้สี ในการวางระบบ
4. “ สี กับการออกแบบ
วัฒนธรรมความเชื่อ
อัตลักษณ์องค์กร
อัตลักษณ์” (อาวิน อินทรังษี,
สี ในตราสัญลักษณ์
ในท้องถิ่น
สร้างเอกลักษณ์ให้ตรา
2553)
สัญลักษณ์
5. “ IDBI Bank - A Case of
Fluctuating Brand Design
แสดงภาพลักษณ์
and Corporate Identity
รู ปแบบตราสัญลักษณ์
ตามการปรับเปลี่ยน
Impact on Customer
องค์กร
โครงสร้างภายในองค์กร
Loyalty and Satisfaction ”
(Soniya Billore et al., 2007)
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
งานวิจัย
(เรี ยงตามปี )

รู ปแบบการสื่ อสาร
อิทธิพล
วิธีการสื่ อสาร

6. “Reflections of
Sustainability on
Corporate Communication
: Semiotic Analysis of
การแสดงอัตลักษณ์องค์กร
ค่านิยมทางวัฒนธรรมของ
Global Automotive
สะท้อนผ่าน “ตัวสาร”
บริ ษทั สัญชาติเอเชีย
Brands’ Corporate
ของแคมเปญโฆษณา
Advertisements”
(Pilin Hürmerie &
A.Banu Biçakçi, 2012)
7. “ The Rising Sun Rises
การสร้างอัตลักษณ์ใหม่
- Case Study of Bank of
การฟื้ นฟูภาพลักษณ์
ผ่านการเปลี่ยน
Baroda” (Lily Bhushan,
ความเชื่อของอินเดีย
ตราสัญลักษณ์องค์กร
2013)
8. “Social
การสร้างอัตลักษณ์สะท้อน
Constructionism and the
ถึงบริ บททางสังคมและ
Corporate Brand: Semiotic
วัฒนธรรมขององค์กรผ่าน
Analyses of Print Advert ”
การออกแบบตรา
(Oluwaseun Akindele et
สัญลักษณ์
al., 2013)

เนื้อหา
และแง่ มุม

กลยุทธ์โฆษณาผ่าน
ตัวสารแคมเปญ

อัตลักษณ์องค์กร
ในตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ในสิ่ งพิมพ์

ผลการวิจยั ตราสัญลักษณ์ ของธนาคารกสิ กรไทย ธนาคารIDBI และธนาคารแห่ งบาโรดา
มีการวิจยั การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ธนาคาร ที่สื่อความหมายถึ งความ
มัน่ คงทางการเงิ นและเป็ นสถาบันการเงินที่น่าเชื่ อถือ และเป็ นภาพลักษณ์ ที่สาคัญของธนาคารใน
สายตากลุ่ ม ลู ก ค้า ซึ่ งจะเห็ น ว่ า ธนาคารทั้ง 3 แห่ ง นี้ เป็ นธนาคารที่ ก่ อ ตั้ง มานาน โดยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์หลายครั้ง ทาให้พบประเด็นเกี่ยวข้องกับการสื่ อสาร “อัตลักษณ์องค์กร”
นามาใช้พ ฒ
ั นาวิธี ก ารออกแบบตราสัญ ลัก ษณ์ เพื่ อสร้ างภาพเป็ นตัวแทนธนาคาร เช่ นเดี ย วกับ
ธนาคาร Skye Bank และธนาคาร First Bank of Nigeria ที่ มีก ารสะท้อนอัตลักษณ์ องค์ก ร ในตรา
สัญลักษณ์ ทั้งยังได้พบประเด็นว่า “ วัฒนธรรม ” มี ความเกี่ ยวข้องในกระบวนการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ เห็ นได้จากการกาหนดสี ประจาธนาคาร ที่ปรากฏเป็ นสี หลักบนตราสัญลักษณ์ (อาวิน
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อินทรังษี, 2553) หรื อการใช้รูปตราสัญลักษณ์ ที่สื่อถึง “ดวงอาทิตย์” ของธนาคารแห่งบาโรดา และ
การใช้ภาพ “ช้าง” เป็ นตราสัญลักษณ์ของธนาคาร First Bank of Nigeria (Bhushan, 2013; Akindele
et al., 2013) ซึ่ งวัฒ นธรรมความเชื่ อท้องถิ่ น ได้แทรกเข้าไปในการสื่ อสารทั้งในอัตลัก ษณ์ ข อง
องค์กรและตราสัญลักษณ์ โดยเฉพาะการสื่ อสารทาง การตลาดที่บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมมี
ผลอย่างยิง่ ต่อความรู ้สึกของผูร้ ับสาร เช่น ศาสตร์ ฮวงจุย้ ในประเทศเอเชียที่มีความคล้ายคลึงกันทาง
ความเชื่ อ อย่างประเทศจีน สิ งคโปร์ และไทย มีการนาศาสตร์ ฮวงจุย้ เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ออกแบบ เพื่อทาให้เกิดการตอบสนองของผูร้ ับสารต่อตราสัญลักษณ์ในเชิ งบวก (Henderson et al.,
2003; ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550)
จากการศึ กษางานวิจยั ต่ างๆ ในกรณี ข อง “ตราสัญ ลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทย” ท าให้พ บ
ประเด็นที่สมควรแก่การศึกษาถึ ง อิทธิ พลของ “ศาสตร์ ฮวงจุย้ ” ที่มีต่อการออกแบบสัญลักษณ์ K
EXCELLENCE รวมถึงองค์ประกอบตราสัญลักษณ์องค์กรหลัก ที่ประกอบด้วยตัวอักษรแสดงชื่ อ
องค์กรเป็ น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) โดยแสดงถึงการได้รับ
อิท ธิ พ ลความเชื่ อของคนไทยเชื้ อสายจี น ทั้งทางด้านวัฒ นธรรมและความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุ ้ย
และนามาใช้ในกระบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Henderson et al., 2003) ดังนั้นในงานวิจยั นี้
จะท าการศึ ก ษาต่ อยอดจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องข้างต้น โดยจะมุ่ งเน้น ศึ ก ษา “การจัดการชุ ดองค์
ความรู ้ เพื่อการสื่ อสารในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ในบริ บทศาสตร์ฮวงจุย้ ของธนาคารกสิ กรไทย”
ทั้งนี้ สามารถสรุ ปประเด็นสาคัญจากการทบทวนวรรณกรรม ดังต่อไปนี้
1) การศึกษาวัฒนธรรมความเชื่ อ และศาสตร์ ฮวงจุย้ ในการดาเนิ นงานการสื่ อสาร
ของธนาคารกสิ กรไทย ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญยิ่งและมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นงาน วางแผนนโยบาย
ขององค์กร โดยเฉพาะขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อสารภาพลักษณ์ขององค์กร
2) การศึกษารู ปแบบการสื่ อสารอัตลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทย ที่ถูกสร้า งและแสดง
ความหมายในรู ปแบบสัญญะ ด้วยวิธีทางนามธรรม คือ “อัตลักษณ์องค์กร” และวิธีทางรู ปธรรม คือ
“ตราสัญลักษณ์” ผ่านกระบวนการออกแบบนิเทศศิลป์
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางการสื่ อสาร
2.2.1 หลักการสื่ อสารองค์ กร
การสื่ อสารเป็ นฐานส าคัญในการบริ หารบริ ษ ทั หรื อองค์กร ไม่ ว่าจะเป็ นการวางแผนการ
บริ หารงาน งานบุคลากร การควบคุม การจูงใจ และการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร โดยในหนังสื อ
“Principles of Corporate Communication” ของ Riel (1992) อธิ บายถึ งหลักการสื่ อสารองค์กรเป็ น
การจัดการด้านการสื่ อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้นในการสร้างความเข้าใจ
ที่ ดีข อง วิสั ยทัศ น์ พัน ธกิ จ ยุท ธศาสตร์ และภาพลัก ษณ์ รวมถึ ง เป้ าหมายด้านต่ างๆขององค์ก ร
ประกอบด้วยการสื่ อสาร 3 ส่ วนหลักๆ คื อ การสื่ อสารเพื่ อการบริ หาร การสื่ อสารเพื่ อการตลาด
และการสื่ อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์
องค์กรหรื อบริ ษทั เป็ นหน่วยงานที่เกิดขึ้นในรู ปแบบต่างๆ กัน ไปตามลักษณะธุ รกิจ แต่ทุก
องค์กรนั้นมีโครงสร้ าง มีวตั ถุ ประสงค์ มีการแบ่งฝ่ ายงาน ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการ
ดาเนิ นธุ รกิจ จึงจาเป็ นต้องรู ้ขอ้ มูลสาหรั บการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร และใช้เป็ นแนวทางสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรเอง และกับบุคคลหรื อหน่วยงานอื่นที่อยูภ่ ายนอกองค์กร
การสื่ อสารองค์กรจึงมีบทบาทสาคัญทาให้หน้าที่ต่างๆ ในองค์กรดาเนิ นการต่อเนื่ องกัน และเป็ นตัว
ช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างส่ วนบริ หารงานหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กร (เสนาะ ติเยาว์, 2545)
การสื่ อสารองค์กร (Corporate Communication) จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญของผูบ้ ริ หารในการ
ทาให้บุคลากรภายในองค์กร เกิดความเข้าใจเข้าใจเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ทาให้เกิด
Common Starting Point (CSP) หรื อสิ่ งที่เรี ยกว่า “จุดเริ่ มต้นร่ วมกัน” ก็คือความเข้าใจที่ชดั เจนของ
พนักงานถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายองค์กร รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ ทาให้
เห็ นภาพตัวตนขององค์กรเป็ นไปในแนวทางเดีย วกัน เพื่อไปสู่ ความร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิงานให้
บรรลุเป้ าหมาย โดยใช้การสื่ อสารองค์กรเป็ นกลยุทธ์ของผูบ้ ริ หาร ทาหน้าที่ช่วยประสานการทางาน
ในองค์กรแทนการใช้อานาจโดยตรง แต่ใช้เป็ นกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความรู ้ ความ
เข้าใจ การแลกเปลี่ยนหรื อแสดงถึงทัศนคติ พฤติกรรมความรู ้สึก เพื่อสร้างความเข้าใจซึ่ งกันและกัน
ระหว่างบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลภายในองค์กร (สายชล จันทร์เพ็ชร, 2557; สร้อยตระกูล (ติวยานนท์)
อรรถมานะ, 2545) ซึ่ ง เสนาะ ติ เยาว์ (2545) กล่ าวถึ ง วัตถุ ป ระสงค์ก ารสื่ อ สารที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้ใ น
องค์กร ไว้ดงั นี้ 1) บอกข้อมูล (To Inform) 2) เพื่อประสานงาน (To Coordinate) 3) เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (To Share) 4) เพื่อควบคุม (To Control) 5) เพื่อใช้อิทธิ พล (To Influence) 6) เพื่อกระตุน้ (To
Inspire)
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การสื่ อสารในองค์กร มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ (Process) ส่ งผ่านข้อมูลระหว่างบุคคลใน
องค์กรเป็ นแบบเครื อข่าย (Network) ในการสื่ อความหมายด้วยวิธีการพู ด การเขียน และการใช้
สัญลักษณ์ ซึ่ งมีลกั ษณะที่เป็ นทั้งการสื่ อสารที่เป็ นทางการ และการสื่ อสารที่ไม่เป็ นทางการ โดยตาม
แบบจาลองกระบวนการสื่ อสาร S M C R ของ Berlo (1960) ดังภาพที่ 2.1 จะเห็นว่ามีปัจจัยที่สาคัญ
ต่อขีดความสามารถของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับ ที่จะทาให้การสื่ อสารในองค์กรผลสาเร็ จหรื อไม่ เท่าใด
ก็คือ
1) ระดับความรู ้ (Knowledge) ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารที่มีความรู ้ ใกล้เคียงกันในเรื่ อง
ที่ตอ้ งการสื่ อสาร อาจทาความเข้าใจกันง่ายขึ้น
2) ทัศนคติ (Attitude) การที่ ผูส้ ่ งและผูร้ ับ มี ท ศั นคติ ที่ ดี ย่อมมี โอกาสยอมรั บสิ่ งที่
สื่ อสารได้ดีกว่า การมีทศั คติลบต่อกัน ซึ่ งการเป็ นผลไปสู่ การตัดสิ นใจด้วยอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม
3) ระดับ สั ง คมและวัฒ นธรรม (Social Culture System) การที่ ผู ส้ ่ ง และผู ร้ ั บ สาร
เข้าใจระบบสัง คมและวัฒ นธรรมของกัน และกัน จะสามารถเลื อกวิธี ก ารจัดเนื้ อหา ภาษา และ
รู ปแบบการสื่ อสารให้สอดคล้องเหมาะสมกับบุคคลเป้ าหมายของการสื่ อสาร

ภาพที่ 2.1 แบบจาลองกระบวนการสื่ อสาร S M C R Model ของ Berlo (1960)
การสื่ อสารภายในองค์กร แบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะใหญ่ๆ (บุหงา โปซิ ว, 2557) ดังนี้
1) การสื่ อ สารจากบนลงล่ า ง (Top-Down หรื อ Downward Communication) เป็ น
การสื่ อสารจากผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้าไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เช่น สั่งการ การบอกเป้ าหมาย
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2) การสื่ อสารจากล่ างขึ้นบน (Down-Top หรื อ Upward Communication) เป็ นการ
สื่ อสารจากบุคลากรไปยังผูบ้ ริ หาร เช่น การรายงานผลให้ผบู ้ ริ หารทราบ หรื อการขอคาแนะนา
3) การสื่ อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็ นการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
ระหว่างเพื่อร่ วมงานภายในหน่วยงานเดียวกัน หรื อระหว่างผูบ้ ริ หารระดับเดียวกัน
4) การสื่ อสารแนวทแยง (Cross-Channel Communication) มักเป็ นการสื่ อสารข้าม
แผนก ข้ามสายงาน หรื อข้ามระดับ
ดังนั้น “การสื่ อสารองค์กร” จึงถือเป็ นหัวใจสาคัญของกรอบงานวิจยั นี้ ที่ใช้อธิ บายรู ปแบบ
กระบวนการสื่ อ สารของธนาคารกสิ ก รไทย ในการศึ ก ษาและวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ข อ ง
วัฒนธรรมความเชื่อของผูบ้ ริ หาร องค์ความรู ้ทางการออกแบบตัวสาร (ภาพ) อัตลักษณ์องค์กรและ
วัฒนธรรมองค์กร ทาให้เข้าใจภาพรวมของการสื่ อสารองค์กร เพื่อนาไปอธิ บายการถ่ายถอดความ
เชื่ อศาสตร์ ฮวงจุ ้ยขององค์ก ร และการน าไปประยุก ต์ในการออกแบบตัวสาร(ภาพ) บนสื่ อ ใหม่
(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย รวมถึ งวิธีการจัดการองค์ความรู ้ ระหว่างนโยบายความเชื่ อของ
ผูบ้ ริ หารกับกระบวนการออกแบบ มี ผลต่อแนวคิดและการปฏิ บตั ิงานด้านสื่ อสารองค์กรอย่างไร
ตามวัตถุประสงค์งานวิจยั ข้อ 1 และ 2
2.2.2 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์ และสั ญวิทยา
ทาการศึกษา “กระบวนการออกแบบสาร (ภาพ)ในสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย” โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็ น 1) กระบวนการออกแบบสื่ อ (ตัวสาร ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารทางการตลาด)
ตามหลัก การออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ 2) วิธี ก ารแสดงความหมายขององค์ก รเชิ งสัญ ญะ เพื่ อ น าไป
วิเคราะห์ผลกระทบจากวัฒนธรรมความเชื่อ ที่มีต่อกระบวนการออกแบบสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย
โดยอาศัยหลักการออกแบบนิเทศศิลป์ รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีสัญวิทยาและการแทนความหมาย
เป็ นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้
2.2.2.1 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์
นิ เทศศิ ล ป์ หรื อ Visual Communication Art (บางต าราอาจใช้ ว่ า Communication
Design) มาจากคาว่า “นิเทศ” รวมกับ “ศิลป์ ” เมื่อรวมกันหมายถึง ศิลปะที่เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสาร
ทางการมองเห็น เนื่ องจากเป็ นการสื่ อ “ตัวสาร”ไปยังผูร้ ับสาร ด้วยภาพ (Visual Image) เป็ นสาคัญ
แม้ในบางตัวสาร จะมี การใช้เสี ยงมาเป็ นองค์ประกอบร่ วมในการสื่ อสารด้วยก็ตาม แต่ สื่ อหลัก
ยังคงเป็ นการสื่ อสารด้วยภาพ โดยอาจมีเสี ยงเป็ นตัวเสริ มให้การถ่ายทอดภาพนั้นสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
นอกจากนี้ การออกแบบนิ เทศศิ ลป์ ยังมี ความเกี่ ยวข้องกับวิชาการสาขาอื่ นๆ อาทิ
จิ ตวิท ยา ธุ รกิ จ เทคโนโลยี และกระบวนการสร้ างสรรค์ท างทัศ นศิ ล ป์ ด้วยการใช้ค วามคิ ดและ
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ทัศ นคติ สร้ างการสื่ อสารจากจิน ตนาการออกมาเป็ นภาพ สร้ างเป็ นงานพาณิ ชย์ศิ ล ป์ ใช้ในการ
ออกแบบสื่ อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู ้ ความสนใจ เข้าใจในตัวสิ น ค้า
และบริ การของบริ ษทั และองค์กร ทาให้เป็ นที่รู้จกั และส่ งผลดีต่อธุ รกิจ รวมไปถึงการออกแบบเพื่อ
สร้ างอัตลัก ษณ์ (Corporate Identity) ให้แก่ บ ริ ษ ทั หรื อองค์ก รนั้น ๆ ด้วย (ธารทิ พ ย์ เสริ นธวัฒ น์ ,
2550) ได้แก่
1) สื่ อสิ่ งพิมพ์ทวั่ ไป (Printing)
2) เครื่ องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ (Tradmark & Logo)
3) ป้ายดิสเพล์ (Display & Signboard)
4) สื่ อสมัยใหม่ เพื่ อการโฆษณาต่างๆ (เว็บ ไซต์ สื่ อสั งคมออนไลน์ และ
TVC) เป็ นต้น
Cheeranan (2005) ได้อธิ บ ายว่า การออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ ผูอ้ อกแบบควรค านึ งถึ ง
ขั้น ตอนการด าเนิ น งาน เป็ นหลัก การเพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารบรรลุ เป้ าหมายตามที่ อ งค์ก รต้อ งการ
ดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ของการออกแบบ (Objective)
ผูอ้ อกแบบต้องทราบว่าจะสื่ อสารเนื้ อหา (Contents) อะไรให้แก่ ผูร้ ั บ สาร
เพื่อสามารถเลื อกวิธีการนาเสนอให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เช่ น การให้ความรู ้ ข่าวสารส่ งเสริ ม
การขาย หรื อให้ความบันเทิง
2) กลุ่มเป้ าหมายคือใคร (Target)
ผูอ้ อกแบบต้องระบุ ได้ว่า กลุ่มเป้ าหมายเป็ นหญิ ง หรื อชาย หรื อเน้นกลุ่ ม
เพศ และมีช่วงอายุเท่าไหร่ เพื่อสามารถนาไปวางแผนการออกแบบให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้ าหมายที่
ต้องการสื่ อสาร
3) สิ่ งที่ตอ้ งการจะสื่ อ คืออะไร
วิธีก ารสื่ อความหมาย เช่ น การใช้ภาษา ข้อความที่ เป็ น Key Message (วิธี
ทางนามธรรม) หรื อสัญลักษณ์ เครื่ องหมาย และภาพประกอบต่างๆ (วิธีทางรู ปธรรม) เป็ นเครื่ องมือ
ทาให้ผูอ้ อกแบบสื่ อความหมายตามเป้ าประสงค์ได้ง่ายขึ้ น เหมาะสมตามระดับความ สามารถใน
การรับรู ้ของกลุ่มเป้ าหมาย ทาให้เกิดการรับรู ้ เข้าใจ และจดจาข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ได้เป็ นอย่างดี
4) ช่องทางที่ใช้นาพาข่าวสารออกไป
ผูอ้ อกแบบต้องคานึ งถึ งสื่ อที่ใช้นาเสนอเนื้ อหา ว่าควรใช้รูปแบบใด และ
วิธีการเผยแพร่ อย่างไร เพื่อโน้มน้าวใจและสื่ อความหมายไปยังผูร้ ับได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น สื่ อ
ออนไลน์ หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์
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ธารทิพ ย์ เสริ มทวัฒน์ (2550) ได้กล่ าวถึ งหลักการออกแบบ (Principle of Design)
ไว้วา่ เป็ นการนาองค์ประกอบต่างๆ ทางทัศนศิลป์ ได้แก่ จุด เส้น รู ปร่ างรู ปทรง ลักษณะผิว บริ เวณ
ว่าง สั ดส่ วน และ สี นามาจัดวางให้ อยู่รวมกันในขอบเขตของพื้ น ที่ ที่ ก าหนด เพื่ อให้เกิ ดความ
ประทับใจและสร้างคุณค่าความงามตามหลักการออกแบบต่อไปนี้
1) ความมีเอกภาพ (Unity)
โดยสร้างความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่ แตกต่างกัน ให้เป็ นอันหนึ่ งอัน
เดียวกันเพื่อสร้างเอกภาพ โดยมีส่วนที่โดดเด่น และส่ วนเสริ มคอยสนับสนุ นองค์ประกอบเด่น และ
ต้องไม่นาส่ วนประกอบมาแข่งกันเด่น ซึ่ งนักออกแบบต้องมองว่าอะไรเด่น และจะวางตรงไหนถึ ง
เด่นให้มีความหมายและน่าสนใจ
2) ความสมดุล (Balance)
คือ ความเท่ากันของการถ่วงน้ าหนักของซ้ายและขวา โดยอาศัยการมองเห็น
และความรู ้สึก เป็ นการสร้ างความรู ้ สึกที่ไม่ขดั แย้งต่อธรรมชาติการมองของผูพ้ บเห็น ซึ่ งสามารถ
สร้างสมดุลได้ท้ งั ในลักษณะสมมาตร (Symmetry) และอสมมาตร (Asymmetry)
3) จังหวะ (Rhythm)
หากมี การใช้รูปร่ างรู ปทรงเดิ มๆ หรื อสี ที่มีขนาดพื้นที่เหมื อนๆกันเรี ยงต่อ
กันซ้ าๆในรู ปแบบเดิ ม ๆ อาจท าให้เกิ ดความน่ าเบื่ อ จึงต้องมี การสร้ างความแตกต่าง เช่ น การจัด
รู ปทรงขนาดเล็กติดๆกัน ก็เปลี่ยนให้มีขนาดใหญ่ข้ นั ในบางช่วงจังหวะ หรื อ น้ าหนักสี อาจมีการไล่
จากสี เข้มสุ ดไปสี โทนอ่อนก็ได้
4) สัดส่ วน (Proportion)
เป็ นความสั มพันธ์ ของส่ วนต่ างๆในองค์ประกอบภาพ ที่ เกี่ ยวพันกับขนาด
ส่ วนกว้างกับส่ วนยาว โดยการออกแบบมีการนาองค์ประกอบทัศน์ศิลป์ ต่างๆ มารวมกัน จาเป็ น ต้อง
คานึงถึงขนาดสัดส่ วนให้เหมาะกับพื้นที่โดยรวมของสื่ อโฆษณา เช่น การใช้โทนสี หลัก : สี ตรงข้าม
ในสั ด ส่ วน 80 : 20 เพื่ อ ให้ เกิ ด ลู ก ขัด (Contrast) สื่ ออารมณ์ แ ละความหมายที่ ต้องการ ดึ งดู ดให้
น่าสนใจยิง่ ขึ้น
1) หลักการใช้สี ในเชิงจิตวิทยากับการโฆษณา
ได้มีการแบ่ งหมวดโทนสี ตามผลกระทบต่อจิ ตใจ และอารมณ์ ความรู ้ สึ ก
ของมนุษย์ที่นิยมใช้ในการโฆษณา (ธารทิพย์ เสริ นธวัฒน์, 2550; Cheeranan, 2548) ไว้ดงั นี้
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ตารางที่ 2.2 หลักการใช้สี ในเชิงจิตวิทยากับการโฆษณา
หมวดโทนสี

สี (Colors)

สี โทนร้อน
(Warm Tone)

แดง เหลือง ส้ม ม่วงอมแดง และ
ชมพู

สี โทนเย็น
(Cool Tone)

เหลือง น้ าเงิน เขียว ฟ้า และม่วง
น้ าเงิน

สี พาสเทล
(Pastel)

สี เข้ม
(Shade)

สี เอิร์ธโทน
(Earth Tone)

สี ที่ผสมด้วยสี ขาวมากๆ ได้แก่
ครี มอ่อน ฟ้าอ่อน ชมพูอ่อน
และเขียวอ่อน

สี ที่ผสมด้วยสี ดา

น้ าตาล ครี ม โอ๊ค เขียวขี้มา้ เทา
และเหลือง

ความหมายเชิงจิตวิทยา
ทางการออกแบบ
กระตุน้ อารมณ์ ความเร่ าร้อน
เหมาะกับงานที่ตอ้ งการความตื่นเต้น
เฉี ยบคม มุ่งสู่ เป้ าหมาย ความ
รวดเร็ ว
ความมีชีวติ ชีวา สดชื่น การ
เจริ ญเติบโต การพักผ่อน เหมาะกับ
งานที่ตอ้ งการ
ความปลอดโปร่ ง ความรื่ นรม หรื อ
สื่ อ
ถึงการอิสระ ลื่นไหล ความเงียบ
สงบ และความมัน่ คง
ให้ความรู ้สึกนุ่มนวล อ่อนหวาน
ผ่อนคลาย สบายตา ดูอบอุ่น
เหมาะกับงานที่แสดงความไร้เดียงสา
นุ่มนวล
ให้ความรู ้สึกเป็ นผูใ้ หญ่ สุ ภาพ
น่าเชื่อถือ มีความสง่า เหมาะกับ
งานที่ดูทางการ จริ งจัง แสดงความ
น่าเชื่อถือ
ให้ความรู ้สึกอนุ รักษ์ เก่า โบราณ
สงบ เศร้า และหดหู่ เหมาะกับงาน
อนุรักษ์นิยม และงานแสดงช่วงเวลา
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
หมวดโทนสี
สี โทนดา - ขาว
(Black & White)

สี โลหะ
(Silver, Gold)

สี (Colors)

สี ดากับสี ขาว

สี เงิน และสี ทอง

ความหมายเชิงจิตวิทยา
ทางการออกแบบ
ให้ความรู ้สึกเรี ยบง่าย ลึกลับ
และตรงไปตรงมา หรื อ เศร้า
ขึ้นอยูก่ บั การจัดวางองค์ประกอบ
ทัศนศิลป์
ให้ความรู ้สึกอลังการ ยิง่ ใหญ่ มี
คุณค่า แสดงถึงความศรัทธา
เหมาะกับงานที่เน้นคุณค่าจิตใจ
ศาสนาและความเชื่อ

2) การออกแบบกราฟิ ก (Graphic Design)
ธนา ยะนั น โต (2550) ได้ ก ล่ า วถึ ง บทบาทการออกแบบกราฟิ กและ
กระบวนการผลิตสื่ อที่สัมผัสรับรู ้ท างการมองเห็นด้วยสายตา โดยได้ใช้วิธีการออกแบบทัศนศิลป์
และกระบวนการสร้างสรรค์ในการสร้างสื่ อตัวกลาง เพื่อใช้สื่อสารความหมายระหว่างผูส้ ่ งสารและ
ผูร้ ับ สาร ซึ่ งนัก ออกแบบกราฟิ กต้องค้น หา รวบรวมข้อมู ล เพื่ อวางแนวคิ ด รู ป แบบที่ ดี ที่ สุ ด ที่
สามารถทาให้สื่อนั้นดึงดูดกลุ่มเป้ าหมาย (Target Group) ให้เกิดการรับรู ้ ทัศนคติที่ดี สนองต่อสื่ อที่
มองเห็น(Visual Message) ตามบรรทัดฐานการออกแบบ ดังนี้
(1) ตอบสนองประโยชน์ใช้สอย (Function) เป็ นสิ่ งสาคัญอันดับแรกใน
การออกแบบกราฟิ ก เช่ น การออกแบบหนังสื อ ต้องให้อ่านง่าย ตัวหนังสื อชัดเจน ไม่ดูรก เกะกะ
หรื อการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี นอกจากรู ปแบบสวยงามแล้ว ต้องใช้งานง่ายลไม่ทาให้โหลดช้า หรื อ
เวลาเข้าใช้งานต้องกวาดตามองหาปุ่ มกดตลอดเวลา
(2) ความสวยงาม (Aesthetic) ในงานสื่ อที่ มี ประโยชน์ใช้ส อยดี พ อๆ
กัน ความสวยงามจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่งานชิ้นนั้น เช่น การออกแบบเว็บไซต์ หรื อโซเซียลมีเดีย
ที่ความสวยงามเป็ นส่ วนสาคัญในการดึงดูดผูใ้ ช้
(3) การสื่ อความหมาย (Meaning) งานกราฟิ กซึ่ งเป็ นงานศิลปะที่ใช้สื่อ
ความหมาย จึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่ นักออกแบบขาดไม่ได้ ถึ งแม้งานที่ออกแบบจะสวยงาม แต่หากไม่
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สามารถสื่ อความหมายตอบโจทย์เป้ าประสงค์การออกแบบได้ งานกราฟิ กชิ้ นนั้นก็จะลดคุณค่าลง
ทันที
ดังนั้น การออกแบบกราฟิ กจึงได้แบ่งการมองเห็นสิ่ งที่สื่อความหมายเป็ น 2
ลักษณะ คือ
(1) ภาษาภาพ (Visual Language)
คือ สิ่ งที่มนุ ษย์มองเห็นด้วยตาของตนเอง เป็ นการสื่ อความหมายภายใน
ตัวเองตามธรรมชาติของมนุ ษย์ โดยไม่มีขอ้ จากัดของชาติพนั ธุ์ ฐานะ เศรษฐกิ จและสังคม ภาษา
ภาพจึงเป็ นสื่ อสากลที่ทาให้เข้าใจกันได้ง่าย
(2) การรับรู ้ภาพ (Perception Image)
คือ การมองเห็ นด้วยตาไปสู่ ระบบการรับรู ้ทางสมองและจิตใจ ทาให้เกิ ด
การตีความหมาย ซึ่ งการรับรู ้ของแต่ละคนขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ การฝึ กฝนจากการมองงานมากๆ
ทาให้เข้าใจภาพได้ เหมื อนกับการฝึ กพูด ฝึ กฟั งภาษาอังกฤษบ่อยๆ ก็จะทาให้เรารับรู ้ ความหมาย
ของภาษาอังกฤษได้ดี
3) เครื่ องหมายและสัญลักษณ์ (Symbolics)
สัญลักษณ์ เป็ นการสื่ อสารความหมายด้วยวิธีการสร้างเป็ นรู ปภาพอย่างง่าย
แทนการสื่ อสารด้วยประโยคยาวๆ โดยสร้ างเป็ นเครื่ องหมายภาพที่ส มบูรณ์ เพี ยงภาพเดี ยว เพื่ อ
ประหยัดเวลาในการทาความเข้าใจความหมาย และมีการออกแบบที่ทนั สมัย (ธารทิพย์ เสริ นธวัฒน์,
2550)
Dreyfuss (1972, อ้างถึงใน ทองเจือ เขียดทอง, 2542, น.11) อธิ บายว่า สัญลักษณ์ คือ
ศาสตร์ของเครื่ องหมายที่แสดงถึงความคิด (Semantography หรื อ Semiotics) ไว้ 2 ความหมาย
1) สิ่ งซึ่ งเป็ นตัวแทนของสิ่ งอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของ
สิ่ งที่ไม่ใช่วตั ถุ หรื อสิ่ งที่เป็ นนามธรรม
2) ตัวอัก ษรที่ เขี ยนขึ้ น หรื อเครื่ อ งหมาย (Mark) ที่ ใ ช้เป็ นตัวแทนบางสิ่ ง
บางอย่าง เช่น ตัวอักษร รู ปร่ าง หรื อเครื่ องหมายแทนวัตถุกระบวนการบางอย่าง
ทั้งนี้ ในด้านการออกแบบนิ เทศศิ ลป์ สัญลักษณ์ และเครื่ องหมายเป็ นการเครื่ องมื อ
อย่างหนึ่ งที่ใช้สร้างเอกลักษณ์ เฉพาะตัวให้แก่องค์กร หรื อแทนความหมายถึงอะไรบางสิ่ งที่องค์กร
ต้องการ เพื่ อ สื่ อ สารความหมายให้ ง่ ายต่ อการจดจา และเสริ ม ภาพลัก ษณ์ ให้ แ ก่ อ งค์ก ร ได้แ ก่
เครื่ องหมายการค้า (Trade Mark) และตราสัญลักษณ์ (Logo) โดยมี เกณฑ์ส าคัญในการออกแบบ
สัญลักษณ์ที่ดี (Kuwayama, 1973, อ้างถึงใน ทองเจือ เขียดทอง, 2535) ดังนี้
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1) ความร่ วมสมัย (Contemporaneity)
ควรมี ค วามทั น สมัย อยู่ ต ลอดเวลาเพื่ อ เข้ า ถึ ง คนตามยุ ค สมั ย นั้ นๆ ซึ่ ง
สั ญ ลัก ษณ์ ที่ ดี ก็ ย งั ดู ท ัน สมัย อยู่ แม้ว่ามี อายุก ารใช้งานได้น าน 5 - 10 ปี เป็ นเสมื อนงานศิ ล ปะที่
สะท้อนถึงรสนิยมของสังคมในช่วงเวลาหนึ่ง
2) ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
รู ปแบบควรมีลกั ษณะที่คนมองแล้วเกิดความศรัทธา น่าเชื่ อถือ เช่น ธนาคาร
หมู่บา้ น หรื อบริ ษทั ขนส่ ง ที่ตอ้ งเน้นสร้างความน่าเชื่ อถือให้กบั ผูใ้ ช้บริ การ ซึ่ งเมื่อดูสัญลักษณ์แล้ว
ต้องไม่เกิดความรู ้สึกอันตราย อาทิ ตราสัญลักษณ์ธนาคาร มักจะมีลกั ษณะทรงเรขาคณิ ตที่แสดงถึง
ความมัน่ คง
3) ความเป็ นเอกลักษณ์ (Distinctiveness)
ต้องมีการสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ ให้มีความแตกต่าง ไม่ซ้ าแบบกับของ
องค์กรอื่น โดยเฉพาะธุ รกิ จประเภทเดี ยวกัน การที่องค์กรมีสัญลักษณ์ที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะ
ทาให้เกิดความสนใจได้ดี และมีความชัดเจนในการสื่ อสารความหมายตามเป้าประสงค์ขององค์กร
4) สี (Color)
ควรเลือกใช้สีให้เหมาะกับธุ รกิ จและสิ นค้า และในการกาหนดสี ให้เป็ นสี
ประจาบริ ษทั หรื อองค์กรที่ดี ต้องไม่ให้ซ้ ากับคู่แข่ง และควรเลือกใช้สีหลักเด่นเพียงสี เดียว เมื่อเห็น
สี น้ ี จะนึ กถึ งสั ญลักษณ์ ข องบริ ษ ทั หรื อองค์ก รนั้นทันที และยังเป็ นการช่ วยประหยัดเวลาในการ
โฆษณาด้วย
5) ความเรี ยบง่าย (Simplification)
ในการออกแบบสัญลักษณ์ตอ้ งมีการตัดทอนบางส่ วนออกไปบ้าง ให้ไม่ดูรก
เพื่อสร้างการจดจาที่แม่นยา จึงควรออกแบบให้เรี ยบง่ายเป็ นระเบียบตามหลักจิตวิทยาของเกสต์ตลั ท์
6) ความเป็ นสากล (Regionality)
เนื่ องจากธุ รกิจการค้าในปั จจุบนั มักมีการดาเนิ นธุ รกิจข้ามชาติ สัญลักษณ์จึง
ควรมีรูปแบบที่สามารถใช้สื่อความหมายได้แม้จะแตกต่างกันด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7) การนาไปใช้ประโยชน์ง่าย (Utility)
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดวางบนสื่ อได้หลากหลาย อาทิ บนชุ ด
พนักงาน ป้ายองค์กร หน้าเพจเว็บไซต์ เป็ นต้น
8) เอกภาพ (Unity)
การอาศัย หลัก การออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ น ามาจัด องค์ป ระกอบทัศ นศิ ล ป์
รู ปร่ าง เส้น ให้เกิดความกลมกลืน สมดุล ทาให้สัญลักษณ์เกิดความเป็ นเอกภาพที่สวยงาม
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จึงเห็ นได้ว่า “หลักการออกแบบนิ เทศศิลป์ ” เป็ นกระบวนการสาคัญที่ช่วยสะท้อน
ความคิดและทัศนคติขององค์กร โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ในการผลิตสื่ อ (ตัวสาร) ออกมาใน
รู ป แบบภาพ (Visual Image) ที่ เน้นการมองเห็ นเป็ นหลัก รวมถึ งยังใช้ในการออกแบบเครื่ องมื อ
สาหรับสร้างบุคลิกภาพอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะให้แก่องค์กร เพื่อสื่ อสารความหมายให้เป็ นไปตาม
เป้ าประสงค์ที่องค์กรต้องการ นอกจากการออกแบบนิ เทศศิลป์ จะนาศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบสื่ อเพื่อความสวยงามแล้ว ยังช่วยสร้างการรับรู ้ และดึงดูดความสนใจให้ผบู ้ ริ โภค เข้าใจตัว
องค์กร สามารถจดจาเอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ องค์กรผ่านสื่ ออันเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรในเชิ ง
ธุ รกิจ
2.2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีสัญวิทยาและการแทนความหมาย
สัญวิทยา มาจากคาว่า Semiology หมายถึ ง ศาสตร์ แห่ งสัญญะ หรื อ Semiotic เป็ น
การศึ กษากระบวนการสื่ อความหมาย และขั้นตอนการท างานของสั ญญะ เพื่ อท าความเข้าใจว่า
ความหมายนั้นถู กสื่ อออกมาอย่างไร เป็ นศาสตร์ ที่ศึกษาเกี่ ยวกับระบบสัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยู่ใน
ความคิดมนุษย์ (จอห์นพดล วศินสุ นทร, 2557)
Saussure (1974, อ้างถึงใน ธี รยุทธ บุญมี, 2551) มองว่าการศึกษาสัญวิทยานั้นมี 3 สิ่ ง
ที มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชื่ อ มโยงกัน คื อ ความคิ ด ภาษา (ค าพู ด หรื อ ภาษาเขี ย น) และโลกภายนอก
(Referent) ซึ่ งทั้ง 3 สิ่ งนี้ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างเสี ยงกับความคิด โดยประกอบกันเป็ น “สัญญะ”
โดยสัญญะนี้ เป็ นไปตามลักษณะปราศจากเหตุผล (Arbitrariness) เช่ น คนไทยใช้คาว่า นัง่ แต่คน
อเมริ กนั ใช้คาว่า sit หากดู คาทั้งสองนี้ จะเห็นความแตกต่าง แต่มีความหมายเหมือนหรื อคล้ายกัน
แสดงให้เห็นถึงการกาหนดความหมายนั้น ล้วนเป็ นไปอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ ตัวสังคมต่างหากที่เป็ นผู ้
กาหนดข้อตกลงความหมายให้กบั คาเหล่านี้ วา่ “นัง่ ” ดังนั้นถ้าสังคมกาหนดความหมายคาทั้งสองคือ
คาว่า นัง่ และ sit ให้มีความหมายว่า “นอน” ก็ได้
Saussure แบ่งสัญญะออกเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) ตัวหมาย (Signifier) แทนเสี ยงและภาพ
ซึ่ งในที่น้ ี ไม่ได้หมายถึงเสี ยงพูดที่เราปล่อยออกมา แต่เป็ นรอยประทับ (Imprint) ของภาพและเสี ยง
ที่ประทับอยูใ่ นสมอง ในจิตใจ ซึ่ งกระทาต่อผัสสะของตัวเรา และ 2) สิ่ งที่ถูกหมาย(Signified) แทน
ความคิด (Concept) ในการเกิ ดสัญญะหนึ่ งๆ จะประกอบด้วย 2 ส่ วนนี้ เสมอ (ธี รยุทธ บุญมี, 2551)
ในแนวคิดของ Saussure สัญญะ เป็ นเพียงแค่คาหรื อเสี ยงที่ เกิ ดขึ้นภายในใจของบุ คคลนั้นๆ ซึ่ งมี
ลักษณะเป็ นร่ องรอยประสบการณ์ในตัวของบุคคลเท่านั้นเอง
Peirce (1931, อ้า งถึ ง ใน กาญจนา แก้ ว เทพ, 2552) ได้น าเอาความสั ม พัน ธ์ ข อง
องค์ป ระกอบสั ญ ญะ คื อ ตัว หมาย (Signifier) และ ตัว หมายถึ ง (Signified) มาจัด แบ่ ง ประเภท
ของสัญญะ ออกเป็ น 3 แบบ คือ Icon Index และ Symbol ดังแสดงในตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงประเภทของสัญญะตามแนวคิดของ Peirce
ประเภทสั ญญะ
Icon
เกณฑ์ พจิ ารณา
ความสัมพันธ์
มีความคล้ายคลึงกัน

ตัวอย่าง

กระบวนการ
ถอดความหมาย

ภาพถ่าย
อนุสาวรี ย ์
รู ปปั้ น / รู ปวาด
มองเห็นก็ถอด
ความหมายได้

Index
มีความเชื่อมโยงกัน
แบบเป็ นเหตุเป็ นผล
(Causal Connection)

ควันไฟ
อาการของโรค
ต้องคิดหาเหตุผล
(Figure Out)

Symbol
มีความเชื่อมโยง
เกิดจากข้อตกลง
ร่ วมกัน
ในหมู่ผใู ้ ช้สัญญะ
(Convention)
คา ตัวเลข
ชวเลข
หรื อ logo ต่างๆ
ต้องเรี ยนรู ้

แหล่งทีม่ า: กาญจนา แก้วเทพ, 2552: 79.
ธี รยุท ธ บุ ญ มี (2551) ได้อธิ บ ายการวิเคราะห์ สัญ วิทยาของ Saussure ว่า นอกจาก
จาแนกสัญญะ เป็ นตัวหมายและสิ่ งที่ถูกหมายแล้ว ควรเข้าใจการทางานของสัญญะ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวหมายกับ ตัวหมายถึ ง เพื่ อเข้าใจว่าความหมายได้ถูกสร้ างขึ้ นและถู กถ่ ายทอดออกมา
อย่างไร ซึ่ งแบ่งขั้นตอนการเกิ ดความหมายเป็ น 2 ระดับ คือ 1) ความหมายตรง (Denotation) เป็ น
ความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษร สามารถรับรู ้ เข้าใจตรงกันโดยคนส่ วนใหญ่ เช่น หมีเป็ นสัตว์
สี่ เท้า และ 2) ความหมายแฝง (Connotation) เป็ นความหมายทางอ้อม เกิ ดจากข้อตกลงหรื อความ
เข้าใจเฉพาะกลุ่ม หรื อเกิ ดจากประสบการณ์ ของบุคคล ไม่ได้มีความหมายชัดเจนตายตัว อาจต้อง
อาศัยอารมณ์ และวัฒนธรรมในการเข้าใจความหมาย เช่ น หมี ความหมายแฝง คือ ความดุ ร้าย ตัว
ใหญ่ มีพลังเยอะ หรื อบางคนอาจนึกไปถึงความน่ารัก อบอุ่นในวัยเด็กก็ได้
ซึ่ ง Barthes (1967, อ้า งถึ ง ใน จอห์ น นภดล วศิ น สุ นทร, 2557) ให้ ค วามสนใจ
สัญญะ ในการแสดงความหมายแฝง ซึ่ งต่อยอดจาก Saussure โดยมองว่าเป็ นการรับรู ้ความหมาย
อย่างแท้จริ ง และยังสามารถอธิ บายไปได้อีกหลายแนวคิด ที่เป็ นการตีความหมายสัญ ญะ โดยมี
ปั จจัยทางวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็ นการอธิ บายถึ งการสื่ อสารที่เกิ ดขึ้น เมื่อสัญญะกระทบกับ
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ความรู ้ สึ ก หรื อ อารมณ์ แ ละคุ ณ ค่ า ทางวัฒ นธรรมของพวกเขา ซึ่ งสั ญ ญะ จะท าหน้ า ที่ เป็ นทั้ง
ถ่ายทอดความหมายแฝง และถ่ ายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths) เป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ลดทอน ปกปิ ด บิดเบือนรู ปสัญญะ ให้กลายเป็ นความหมายวัฒนธรรมของคนหมู่มาก
เป็ นสิ่ ง ปกติ ธ รรมดา จนกลายเป็ นสิ่ งที่ เรี ยกว่าความคุ ้นชิ น นั่นก็ คื อ การพัฒ นาความหมายแฝง
(Connotative Meaning) ของบางสิ่ ง ให้ก ลายเป็ น ความหมายโดยตรง(Denotative Meaning) เป็ น
ความหมายที่ทุกคนทัว่ ไปส่ วนใหญ่ยอมรับกัน
จะเห็นได้วา่ ความหมายตรงและความหมายแฝง เป็ นกระบวนการค่อนข้างซับซ้อน
ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงกันของ สัญญะ มายาคติ และวัฒนธรรม ทาให้สามารถอธิ บายถึงการวิเคราะห์
สัญญะในการถ่ายทอดความหมายได้อย่างชัดเจนของกรณี ศึกษามากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ Hall and Open University (1997) อธิ บายถึง กระบวนการทางวัฒนธรรม
ส าหรั บ เป็ นแนวทางในการแทนความหมาย (Representation) ตามแบบจ าลอง “วงจรแห่ ง
วัฒนธรรม” (The Circuit of Culture) ดังภาพที่ 2.1
ภาพตัวแทน
(Representation)
การกากับควบคุม
(Regulation)

อัตลักษณ์
(Identity)

การบริ โภค

การผลิต

(Consumption)

(Production)

ภาพที่ 2.2 แบบจาลอง “วงจรแห่งวัฒนธรรม”
แหล่งทีม่ า: Hall and Open University, 1997.
จากแบบจาลอง Hall and Open University (1997) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบทั้ง 5 ในแบบจาลองวงจรแห่ งวัฒนธรรม ใช้อธิ บายความหมายที่ได้รับการสร้ างขึ้ น
ผลิตเป็ นสัญญะ จะสอดแทรกอยู่ในแต่ละช่ วงจังหวะของวงจรดังกล่าว และความหมายในแต่ละ
ช่ ว งจัง หวะนั้ น จะมี ค วามเชื่ อ มโยงกัน แต่ ไ ม่ จ าเป็ นว่า จะต้อ งเป็ นความหมายเดี ย วกัน กับ ชุ ด
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ความหมายที่จะเกิดขึ้นในลาดับจังหวะถัดไป ซึ่ ง Du Gay et al. (1997, อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ
2551, น.683) ได้ยกตัวอย่าง กรณี เครื่ องเล่น Sony Walkman ไว้วา่
ความหมายของเครื่ องเล่ นวอล์คแมนนี้ ได้รับการผลิ ตขึ้นและนาเสนอผ่านภาพ
ตัวแทนในสื่ อโฆษณา แต่แม้ความหมายดังกล่ าวในภาพตัวแทนจะช่ วยสถาปนา หรื อก่ อ
รู ปอัตลักษณ์ของผูใ้ ช้เครื่ องเล่นวอล์คแมน ก็ไม่จาเป็ นว่า ชุดความหมายที่อยูใ่ นขั้นตอนการ
ผลิตและขั้นตอนของการสร้างภาพตัวแทน จะเป็ นชุ ดความหมายเดียวกันกับที่ผบู ้ ริ โภคได้
สร้างขึ้นมา ในกรณี น้ ี แม้การผลิตกับการบริ โภคจะเชื่ อมโยงกัน ก็ไม่ได้แปลว่า แต่ละขั้น
จะมีอานาจกาหนดกันได้แบบเบ็ดเสร็ จสมบูรณ์
จากทฤษฎี สั ญ วิ ท ยาและการแทนความหมายข้า งต้น ท าให้ เห็ น วิ ธี ก ารแสดง
ความหมายของสัญญะ ในกระบวนการสื่ อสาร S M C R (Berlo,1960) ซึ่ งสัญญะ จะอยูต่ รง M คือ
Message แต่ไม่ใช่แค่ สาร ที่ใช้สื่อสารลักษณะผิวๆ แค่การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) แต่
เป็ นการวิเคราะห์ความหมายในระดับลึกลงไปอีกขั้น นัน่ คือ S M C R ทั้งหมดเป็ นองค์ประกอบทา
ให้เกิดเป็ นสัญญะ รู ปแบบตัวหมาย และสิ่ งที่ถูกหมาย ทาหน้าที่แสดงความหมายของ Key Message
แทรกซึ มอยูใ่ น M หรื อ ตัวสาร (Message) ด้วยวิธีทางนามธรรม และวิธีทางรู ปธรรม ซึ่ งสะท้อนอยู่
ภายในกระบวนการสื่ อสารองค์กร
ดังนั้น “หลักการออกแบบนิเทศศิลป์ และสัญวิทยา” จึงเป็ นกรอบในการศึกษาสาคัญ
ที่ช่วยให้เข้าใจรู ปแบบการสื่ อสารของธนาคารกสิ กรไทย โดยเฉพาะกระบวนการสร้างสื่ อ หรื อตัว
สาร(ภาพ) ที่ใช้เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารขององค์กรในเชิ งธุ รกิ จ รวมถึงวิธีการแสดงความหมายของ
องค์ก รเชิ ง สั ญ ญะ เพื่ อน าไปวิเคราะห์ ผ ลกระทบจากวัฒ นธรรมความเชื่ อ ที่ มี ต่ อ กระบวนการ
ออกแบบสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย ในฐานะที่เป็ นผูด้ าเนิ นงานด้านสื่ อสารองค์กร และผูอ้ อกแบบ
สื่ อขององค์กร (ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1) โดยวิเคราะห์วา่ การถ่ายถอดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ของ
องค์ก ร มี ผ ลต่อ การออกแบบตัว สาร (ภาพ) ในสื ่ อ ใหม่ (เว็บ ไซต์) ของธนาคารกสิ ก รไทย
(นอกจากตราสัญลักษณ์) อย่างไร
2.2.3 อัตลักษณ์องค์ กรและวัฒนธรรมความเชื่ อ
แนวคิด “อัตลักษณ์องค์กรและวัฒนธรรมความเชื่อ” มีความสาคัญอย่างมากในการใช้สร้าง
แนวคิดและวิธีการสื่ อสารของธนาคารกสิ กรไทยที่มีต่อรู ปแบบการสื่ อสาร และการพัฒนาสื่ อของ
องค์กร โดยได้ศึกษาเนื้ อหาในภาพรวมเกี่ยวข้องกับ “อัตลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร” และ “ความ
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เชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ” ซึ่ งสามารถช่ วยอธิ บ ายถึ งระบบความคิ ดของเจ้าของกิ จการกับ อิ ท ธิ พ ลของ
แนวคิดที่มีต่อรู ปแบบการสื่ อสารองกร ดังต่อไปนี้
2.2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์องค์กร
อัตลักษณ์ หรื อ Identity หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัวของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นตัว
บ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของบุคคล หรื อสังคมนั้นๆ เป็ นคุณลักษณะที่ไม่ทวั่ ไปหรื อสากลเหมือนกับ
สังคมอื่นๆ กล่าวโดยง่ายคือ ลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ ซึ่ งสามารถทาให้สิ่งนั้นเป็ นที่รู้จกั
หรื อจดจาได้ (ทิดกร...สอนภาษา, 2551; ชลธิชา มาลาหอม, 2555)
เมื่อมองในมุ มของการสื่ อสารทางการตลาดบริ ษทั หรื อองค์กร ก็เปรี ยบเสมื อนกลุ่ ม
สังคมหนึ่ ง ที่มีผูป้ ระกอบธุ รกิ จด้านเดียวกันหรื อประเภทสิ นค้า บริ การคล้ายๆ กันหลายเจ้า บริ ษทั
หรื อองค์ก รจึงต้องอาศัยเครื่ องมือในการสร้ างแบรนด์ ที่ เป็ นสิ่ งแทนตัวตนให้แก่ แบรนด์องค์ก ร
โดยสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะเฉพาะ สร้ างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะตน ให้โดดเด่น มีความ
เป็ นเอกภาพ แตกต่างจากองค์กรคู่แข่งอื่น นัน่ ก็คือ อัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)
Wheeler (2012) อธิ บายว่า อัตลักษณ์ องค์กร คือ การแสดงถึงตัวตนและดึงดูดความ
สนใจไปถึงความรู ้สึกของกลุ่มลูกค้าให้เห็น สัมผัส หรื อได้ยนิ สิ่ งที่เป็ นอัตลักษณ์น้ นั ซึ่ งนาไปสู่ การ
รับรู ้ ยอมรับ ตัวตนขององค์ก ร และช่ วยสร้ างความแตกต่าง ซึ่ งเป็ นแก่ นส าคัญในการแสดงความ
หมายถึ งองค์กรให้กลุ่มเป้ าหมายสามารถเข้าถึ งได้ง่าย โดยทาให้ส่วนประกอบที่ แตกต่างกันของ
องค์กรทั้งหมด รวมเป็ นระบบหนึ่งเดียวกัน
ทั้งนี้ อัตลักษณ์องค์กร จึงเป็ นรู ปแบบอัตลักษณ์ของบริ ษทั หรื อองค์กรที่ถูกออกแบบ
ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายทางธุ รกิจขององค์กรนั้นๆ โดยการสร้างอัตลักษณ์องค์กรสามารถสื่ อสาร
ออกมาได้ 3 ลักษณะ คือ การสร้างอัตลักษณ์ ผา่ นทางภาพ (Visual Identity) การสร้างอัตลักษณ์ผา่ น
ทางพฤติ ก รรม (Behavioral Identity) และการสร้ า งอัต ลัก ษณ์ ผ่า นการพู ด (Verbal Identity) เช่ น
สโลแกน หรื อจิงเกิ้ล (Von, 2008, p.116)
2.2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
Byrnes (2009, อ้างถึ งใน วิเชี ย ร ลัทธิ พ งศ์พ นั ธ์, 2556, น.180) กล่ าวถึ ง วัฒ นธรรม
องค์กร (Corporate Culture) เป็ นการที่ธุรกิจสร้างระบบสังคมของตัวเอง ซึ่ งพัฒนาโดยเกี่ยวเนื่ องกับ
ค่านิ ยม ความเชื่ อ มายาคติ พิธีกรรม ภาษา และรู ปแบบพฤติกรรมของผูน้ าองค์กรและพนักงานโดย
ลักษณะทั้งหมดของระบบสังคมเหล่านี้ ได้ยึดถื อนาไปเป็ นแนวปฏิบตั ิเดี ยวกันในหน่ วยงานองค์กร
จากปี ไปสู่ อีกปี ตลอดทั้งช่ วงชี วิตองค์ก ร ซึ่ งได้แบ่ งระดับในวัฒนธรรมองค์กรออกเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่
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1) Artifacts คื อ การสะท้อนภาพองค์ก รว่า เมื่ อคุ ณ ไปมี ประสบการณ์ ก ับ
องค์กรนั้น แล้วรู ้สึกดี รู ้สึกถึงการเกิดความประทับใจครั้งแรก
2) Espoused Values คื อ การค้ น พบเป้ าหมายองค์ ก ร ซึ่ งเป็ นคุ ณ ค่ า ที่
ต้องการแสดง ออกให้รับรู ้ถึงองค์กร หรื อ สิ่ งที่ใช้เป็ นกาลังเพื่อแสดงสถานะองค์กรว่ามีความสาคัญ
อย่างไร
3) Shared Tacit Assumptions คือ มีส่วนร่ วมและยอมรับวัฒนธรรมองค์กร
โดยปริ ยาย เป็ นการเข้าถึงจิตใต้สานึก ทาให้ยดึ ถือด้วยความยินยอมโดยไม่ตอ้ งอาศัยการพูด
วัฒนธรรมองค์กร คือ วิถีทางที่คนกลุ่มองค์กรยึดถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมา จนกลาย เป็ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีปฏิบตั ิ ความเชื่ อ ค่านิยม รวมถึงภาษา วัตถุหรื อสิ่ งของต่างๆ ที่สร้างขึ้น
เพื่อสะท้อนภาพวัฒนธรรมขององค์กรนั้นๆ ซึ่ งทาให้คนในองค์กรรวมตัวกันเป็ นสังคมอยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีระเบี ยบ โดยเป็ นส่ วนสาคัญที่ ทาให้การดาเนิ นงานขององค์กรก้าวหน้า ได้รับความเชื่ อถื อ
ภาพพจน์ที่ดี อันนาไปสู่ ชื่อเสี ยงและความก้าวหน้าขององค์กรในระยะยาว
วัฒ นธรรมองค์ก รเป็ นเหมื อนกรอบในการวางวิธีปฏิ บตั ิ สะท้อนให้เห็ นกระบวน
การคิด การตัดสิ นใจ และใช้วางแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง หากองค์กร
ไหนที่มีวฒั นธรรมไม่เข้มแข็ง ไม่มีความยืดหยุน่ วัฒนธรรมก็จะกลายเป็ นอุปสรรคต่อการปรับตัว
ไม่ทนั กับทิศทางการดาเนิ นธุ รกิจขององค์กร ดังนั้น การบริ หารธุ รกิ จขององค์กรชั้นนาจึงต้องมีการ
กาหนดวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือให้พนักงานยึดถื อเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิเดี ยวกัน และ
ขณะเดียวกันก็ขจัดวัฒนธรรมที่ไม่ดีให้ออกไปจากองค์กรด้วย (ปิ ยวรรณ คาดวง, 2557)
Mogan (1999) อธิ บายถึง วัฒนธรรมองค์กร ไว้วา่ คือ สิ่ งที่แสดงออกถึงปรัชญาของ
องค์กร ในส่ วนของบริ ษทั หรื อองค์กรใช้สร้ างความสัมพันธ์ ท้ งั ภายในและภายนอก โดยปรัชญา
องค์กรมักจะถูกกาหนดออกมาเป็ นในรู ปของ “พันธกิจ” และ “แนวปฏิบตั ิ”
วัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้แสดงผ่านแค่เพียงการสื่ อสารภายในหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ของบริ ษ ทั เท่านั้น มันยังมี บทบาทสาคัญในการสร้ างความสั มพันธ์ กบั ภายนอกด้วย เช่ น ในการ
ก่อกาเนิดพื้นที่ทางพันธุ กรรมในการโฆษณาและสัมพันธภาพกับเหล่าผูอ้ ุปถัมภ์องค์กร
โดยวัฒนธรรมองค์กร มี ความเกี่ ยวพันกันกับพันธกิ จ แนวปฏิ บตั ิ การตลาด และ
กระบวนการพัฒนา รวมถึงอัตลักษณ์องค์กร ซึ่ งนาไปสู่ การดาเนิ นธุ รกิจและการปรับพัฒนาองค์กร
ทั้ง หมด ด้วยเหตุ น้ ี การพัฒ นาอัตลัก ษณ์ อ งค์ก รเพื่ อปรั บ ปรุ งวัฒ นธรรมองค์ก ร จึ งมัก จะน าไป
เชื่อมโยงกับการปรับแบรนด์ หรื อปรับจุดยืนของปรัชญาองค์กร (Morgan, 1999, p.99)
ปิ ยวรรณ คาดวง (2557) กล่าวถึง การแบ่งประเภทวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 แบบ (Four
Corporate Culture) ไว้ดงั นี้
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1) วัฒนธรรมแบบวิชาการ (Academy)
ให้ความรู ้ความสาคัญในการพัฒนาความรู ้ความสามารถ เพื่อทาให้เกิดความ
เชี่ยวชาญในสายงานที่บุคลากรปฏิบตั ิอยู่ ซึ่ งพบมากในองค์กรมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล หรื อองค์กร
ข้ามชาติที่ตอ้ งอาศัยพนักงานมีที่พลังและมีลกั ษณะนิ ยมการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ อาทิ Coca - Cola, IBM ,
Procter & Gamble (P&G) เป็ นต้น
2) วัฒนธรมแบบชมรม (Club)
ให้ความสาคัญกับสถานะสมาชิ ก ความภักดี และความผูกพันที่มีต่อองค์กร
เน้นความอาวุโส อายุและประสบการณ์ทางาน ซึ่ งตรงข้ามกับแบบวิชาการ เนื่ องจากไม่เน้นที่ความ
เชี่ ยวชาญแนวลึก แต่เน้นไปทางความรอบรู ้มากกว่า อาทิ หน่วยงานราชการ, กองทัพ หรื อสายการ
บิน
3) วัฒนธรมแบบทีมเบสบอล (Baseball Team)
ให้ความส าคัญกับนวัตกรรมและความคิ ดริ เริ่ มใหม่ๆ หรื อความกล้าเสี่ ยง
อย่างมีเหตุผล เปิ ดโอกาสให้คนที่ มีความสามารถได้เข้ามาแสดงผลงาน และได้ค่าตอบแทน ทาให้
เกิ ดแรงจูงใจและโอกาสในการปรับตาแหน่ งงานให้สูงขึ้น อาทิ สานักงานบัญชี , ธนาคาร, องค์กร
ทางการตลาด และธุ รกิจโฆษณา หรื อ ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
4) วัฒนธรมแบบป้อมปราการ (Fortress)
ให้ความสาคัญกับความอยู่รอดของหน่ วยงานองค์กรโดยพนักงานองค์กร
อาจเคยผ่านประสบการณ์ ทางานในวัฒนธรรมแบบต่างๆ มาแล้วมากมาย ส่ งผลให้การทางาน ใน
องค์กรที่ไม่มีหลักประกันมัน่ คง ก็ไม่ทาให้ผูท้ างานในองค์กรเกิ ดความวิตกแต่อย่างใด อาทิ ตลาด
หุ ้น , ธุ รกิ จด้านพลังงาน, การส ารวจขุดเจาะพลังงาน, ธุ รกิ จค้าปลี ก หรื ออุ ตสาหกรรมยานยนต์
เป็ นต้น
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ทั้งนี้ ได้สรุ ปประเภทของวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 4 แบบข้างต้น ดังภาพที่ 2.3
ความยืดหยุ่น
วัฒนธรรมแบบชมรม
(Club Culture)
มีค่านิ ยมเน้น : - ความร่ วมมือ
- ความเอื้ออาทร
- รักษาข้อตกลง
- ความเป็ นธรรม
- ความเสมอภาค
ภาวะแวดล้อม
ทางสังคม
ภายใน
วัฒนธรรมแบบวิชาการ
(Academy Culture)
มีค่านิ ยมเน้น : - ความประหยัด
- ความเป็ นทางการ
- ความสมเหตุสมผล
- ความเป็ นระเบียบ
- ความเคารพเชื่อฟัง

วัฒนธรรมแบบทีมเบสบอล
(Baseball Team Culture)
มีค่านิ ยมเน้น : - ความริ เริ่ ม
- การทดลอง
- ความกล้าเสี่ ยง
- ความอิสระ
- ความสามารถ
ตอบสนอง
วัฒนธรรมแบบป้อมปราการ
(Fortress Culture)
มีค่านิ ยมเน้น : - มุ่งการแข่งขัน
- ความสมบูรณ์แบบ
- ปฏิบตั ิการเชิงรุ ก
- ความเฉลียวฉลาด
- ความริ เริ่ มส่ วนบุคคล

ภาวะแวดล้อม
ภายนอก

ความมัน่ คง

ภาพที่ 2.3 สรุ ปประเภทวัฒนธรรมองค์กร 4 แบบ
แหล่งทีม่ า: Daft, 1997 อ้างถึงใน ปิ ยวรรณ คาดวง, 2557.
นอกจากนี้ ปิ ยวรรณ ค าดวง (2557) ยังอธิ บายว่า ในแต่ล ะองค์ก รอาจมี วฒั นธรรม
หลายประเภท อย่างในกรณี ของบริ ษทั Apple Computer เริ่ มต้นด้วยการเป็ นวัฒนธรรมแบบเบส
บอล และพัฒนาเป็ นวัฒนธรรมแบบวิชาการ ซึ่ งการที่เราได้รู้ถึงประเภทของวัฒนธรรมจะช่ วยให้
องค์กรคัดสรรบุคคลที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับธุ รกิจ และช่วยให้บุคลากรมีความพอใจ คงอยูก่ บั
องค์กรได้นาน
โดยสามารถจาแนกบทบาทหน้าที่ของวัฒนธรรมองค์กร สรุ ปได้ดงั นี้
1) แสดงภาพลักษณ์ขององค์กรที่แตกต่างจากองค์กรอื่น
2) เป็ นจุดเชื่ อมโยงเป็ นเอกลักษณ์ ในการสื่ อสารที่พนักงานสามารถยึดถื อ
ร่ วมกัน
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3) เป็ นตัวเชื่ อมส่ งเสริ มให้เกิ ดความมุ่งมัน่ และความผูกพัน ให้ความสาคัญ
ในการทาประโยชน์แก่องค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
4) เป็ นเสมือนจุดยึดเหนี่ ยว หรื อกาว ที่ช่วยสร้างความเป็ นปึ กแผ่น ด้วยการ
ทาให้ทศั นคติและพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดพฤติกรรมที่ดีอนั นาไปสู่ แนวปฏิบตั ิองค์กรที่ดี
ดังนั้น วัฒนธรรมองค์กร คื อ พฤติกรรมที่ได้รับ การสร้ างขึ้ นจากคนภายในองค์กร
โดยต้องมีการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในองค์กรเกิ ดเป็ นค่านิ ยม ที่
ยึดถือปฏิบตั ิจนกลายเป็ นธรรมเนี ยมปฏิบตั ิในองค์กรนั้นๆ ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือสาหรับการบริ หารและ
พัฒนาองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จ และยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ องค์กรไปพร้ อมกันด้วย ซึ่ งหากเปรี ยบ
องค์กรเป็ นต้นไม้ใหญ่ วัฒนธรรมองค์กร ก็คือรากแก้ว เป็ นตัวช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรนั้นดาเนินไป
ตามวิสัยทัศน์ ภารกิ จ และกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีผบู ้ ริ หารเป็ นผูก้ าหนดวัฒนธรรมองค์กรให้กบั
คนภายในองค์กรยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิร่วมกัน
2.2.3.3 ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้
Yap (2008) กล่าวถึงความเชื่อของชาวจีนนับแต่โบราณ เชื่ อว่าความสาเร็ จของมนุษย์
เรามาจากการประสานกัน ของ 3 ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในชี วิ ต เรี ย กว่า “องค์ส ามแห่ ง
จัก รวาล (Three Cosmic Forces)” ได้แก่ ชะตาฟ้ า(เที ย น) หรื อ ชะตาที่ ติดตัวมาตั้งแต่ เกิ ด ที่ เราไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ชะตาคน (นั้ง) เป็ นสิ่ งที่เกิดจากความคิดและการกระทาจากตัวเราเอง และ
ชะตาดิน (ตี่) คือสภาพแวดล้อมที่อยูร่ อบๆตัวเรา ที่ส่งผลต่อชีวติ มนุษย์ โดยชะตาทั้ง 3 นี้ แต่ละส่ วน
จะมีอิทธิ พลต่อชีวิตมนุ ษย์เราๆ กัน (ส่ วนละประมาณร้อยละ 33)จากความเชื่ อว่ามนุ ษย์เกิดมาแม้จะ
เปลี่ ย นชะตาฟ้ าไม่ ได้ แต่ ถ้าขยันหมัน่ เพี ยร ถึ งแม้จะมี ชัยภู มิ ที่ อยู่หรื อสภาพแวดล้อมรอบๆ ไม่
สนับ สนุ น ต่ อการดาเนิ น ชี วิต เราก็ ส ามารถจะปรั บ แก้ไ ขสภาพแวดล้อมที่ เป็ นชะตาดิ น ให้ช่ วย
ส่ งเสริ มชีวติ เราดียงิ่ ขึ้นได้ ซึ่ งก็คือ “ศาสตร์ฮวงจุย้ ”
ศาสตร์ ฮวงจุ ้ย ถื อเป็ นศาสตร์ ของการเรี ยนรู ้ และเข้าใจซึ่ งกฎของธรรมชาติ ที่ ว่า
จักรวาลประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ ต่างๆ และโลกที่ เราอาศัยอยู่น้ ี ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของจัก รวาล
มนุ ษ ย์เราอาศัย อยู่บ นดวงดาวโลก ศาสตร์ ฮวงจุ ย้ จึ งมี ค วามสอดคล้องกับ โหราศาสตร์ โดยเป็ น
ศาสตร์ ที่ ม าจากรากฐานเดี ย วกัน คื อ ศึ ก ษาธรรมชาติ ข องจัก รวาลทั้งคู่ แต่ มี ก ารไปประยุก ต์ใ ช้
ต่างกัน ทางโหราศาสตร์ ศึกษาจักรวาลและดวงดาว (ทางวิทยาศาสตร์ ) ในการโคจรของแต่ละดาว
เคราะห์ ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงปรากฏการณ์ บนโลก เช่ น น้ าขึ้น น้ าลง การเกิ ดฤดู กาล ซึ่ งเป็ น
ปรากฏการณ์ อนั เกิ ดจากภาวะจักรวาลที่ ส่ งผลกระทบท าให้เกิ ดขึ้ น แล้วมนุ ษย์ที่ อยู่บ นจักรวาล
ทาไมจะไม่ได้รับผลกระทบเหล่านั้น ตามแนวคิดนี้ มาวิเคราะห์ชะตาชี วิตองคนว่า คนที่เกิดราศีน้ นั
ราศีน้ ี จะเกิ ดผลกระทบเป็ นอย่างไร โหราศาสตร์ จึงเกี่ ยวกับการศึกษาตัวบุคคล นาดวงดาวและปี
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นักษัตร มาคาดเดาเหตุการณ์ เรื่ องของชี วิตคน ส่ วนศาสตร์ ฮวงจุย้ ใช้ดวงดาวในการจัดวางท าเล
และเมื่อนา 2 ศาสตร์ น้ ี (ทาเล+โหราศาสตร์) ซึ่ งอยูภ่ ายใต้แนวคิดเดียวกัน มาประยุกต์ใช้ร่วมกันใน
การปรับปรุ งทาเลและภูมิทศั น์ ผนวกเข้ากับใช้ในการคานวณปรับชี วติ ของคนๆหนึ่ ง เป็ นศาสตร์ ที่
เรี ยกว่า “โหราศาสตร์ พิชยั สงคราม” โดยหลักพิชยั สงคราม คือ ศาสตร์ ฮวงจุย้ และหลักโหราศาสตร์
ก็คือ วิชาโหราศาสตร์ นนั่ เอง (ษณอนงค์ วันเกิด, 2542)
ในปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารน าศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย ไปประยุก ต์ใ ช้ร่ ว มกับ ศาสตร์ ส มัย ใหม่ ที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นชี วติ ของมนุ ษย์ ได้แก่ หลักการด้านสถาปั ตยกรรม (Architecture) รวมไปถึง
หลัก การตลาด (Marketing) ในเชิ งบริ ห ารกลยุท ธ์ ซึ่ งมี ก ารน าศาสตร์ ฮวงจุ ้ยไปประยุก ต์ใ นการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ เครื่ องหมายการค้า เพื่อส่ งเสริ มภาพลักษณ์ และความเป็ นมงคลที่ดีให้กบั
ธุ รกิจ (ลิป, 2538) โดยศาสตร์ฮวงจุย้ ที่พบในปั จจุบนั แบ่งตามลักษณะการศึกษาและการประยุกต์ใช้
แบ่ งได้เป็ น 2 กลุ่ ม ก็คือ 1) กลุ่ มศาสตร์ ฮวงจุ ย้ ลักษณะดั้งเดิ ม อาทิ ฮวงจุย้ ระบบดาวเหิ น (Flying
Star) และฮวงจุย้ ศาสตร์ ภูมิพ ยากรณ์ เชิ งปรัชญา กลุ่ มที่เน้นหลักความสมดุลธรรมชาติ ซึ่ งซิ นแส
ฮวงจุย้ ชั้นนาส่ วนใหญ่ของฮ่องกง สิ งคโปร์ มาเลเซี ย และประเทศไทย เช่ น Joey Yap, Lilian Too,
อาจารย์วิศิษฐ์ เตชะเกษม, อาจารย์เกรี ยงไกร บุญธกานนท์ เป็ นต้น และ 2) กลุ่มศาสตร์ ฮวงจุย้ เชิ ง
วิท ยาศาสตร์ เช่ น อาจารย์ม าศ เคหาสน์ ธ รรม และอาจารย์ต ะวัน เลขะพัฒ น์ โดยทั้ง 2 กลุ่ ม มี
รากฐานจากศาสตร์ ฮวงจุย้ กลุ่มเดียวกัน และแตกแขนงไปตามศาสตร์ ที่ได้รับถ่ายทอด
ศาสตร์ ฮวงจุย้ ถื อเป็ นหนึ่ งในศาสตร์ จีนโบราณตั้งแต่สมัยยุคชุ นชิ ว ก่อนพุทธกาล
ประมาณ 3,000 ปี ตามบันทึกในประวัติศ าสตร์ กล่าวถึ งเจียงไท่กง เป็ นผูเ้ ริ่ มสร้ างหลักวิชา หยิน หยาง (ของจักรพรรดิฝูซี) ที่วา่ ด้วยการก่อกาเนิ ดของสรรพสิ่ งในโลกนั้น มีการประสมประสานกัน
ระหว่าง 2 สิ่ ง ที่ตรงกันข้ามแต่คู่กนั เสมอ (ษณอนงค์ คาแสนหวี, 2558) อธิบายถึง ฮวงจุย้ เป็ นศาสตร์
เกี่ยวกับการผสานพลังลมและน้ า ซึ่ งเป็ นพลังธรรมชาติที่มีการไหลเวียนและแปรเปลี่ยนรู ปพลังงาน
ได้ โดยเป็ นการบริ หารพลังธรรมชาติ เพื่อให้เกิ ดสมดุ ล ก่ อให้เกิ ดพลังแห่ งชี วิต ที่ เรี ยกว่าชี่ (Chi)
เมื่ อลมและน้ ามี ก ารเคลื่ อนไหว จากแรงดึ งดู ดและแรงโน้ม ถ่ วงของโลก เกิ ด ประจุ พ ลัง งานทั้ง
ขั้ว บวกและขั้ว ลบ ซึ่ งซิ น แสกลุ่ ม ฮวงจุ ้ย เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ (มาศ เคหาสน์ ธ รรม, 2556; ตะวัน
เลขะพัฒน์, 2553) อธิ บายว่า พลังงานเหล่านี้ จะแผ่ออกไปโดยรอบคล้ายคลื่ นพลังแม่เหล็ก และใน
จัก รวาลก็ มี พ ลัง เช่ น นี้ อยู่ทุ ก ที่ แม้แ ต่ ร่ า งกายมนุ ษ ย์อ ัน ประกอบด้ว ยธาตุ ต่ างๆ หรื อ ในเลื อ ดที่
ประกอบด้วยธาตุเหล็กก็จะมีประจุไฟฟ้ าไหลเวียนอยู่ภายใน รวมถึ งวัตถุ ทุกชนิ ดที่อยู่รอบๆตัวเรา
ล้วนแต่มีโปรตอนและอิเล็กตรอนซึ่ งมีพลังงานขั้วบวกและขั้วลบหลบซ่อนแฝงอยู่ ทาให้มีการปล่อย
พลังงานออกมากระทบรอบตัวเราอยูต่ ลอดเวลา โดยพลังงานที่ดึงดูดกันก็จะได้รับพลังชี่ที่ดี ส่ งเสริ ม
ความเป็ นมงคล แต่หากคู่พลังงานไม่สอดคล้องกัน พลังชี่ ก็จะถูกผลักออกหรื อถูกรบกวนก่อให้เกิด
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ปัญหาหรื อผลร้าย ในหลักแท้จริ งของฮวงจุย้ จึงเป็ นศาสตร์ ที่ต้ งั อยูบ่ นฐานของธรรมชาติและอธิ บาย
เหตุผลบนความเป็ นจริ งได้ในทางปรัชญา วิทยาศาสตร์ และศิลปะของการดาเนินชีวิตที่ยึดถือปฏิบตั ิ
สื บต่อกันมา (มาศ เคหาสน์ธรรม, 2556; ษณอนงค์ คาแสนหวี, 2558; ตะวัน เลขะพัฒน์, 2558)
ทองเจือ เขียดทอง (2542) กล่าวถึ ง ความเชื่ อฮวงจุย้ เป็ นทักษะแห่ งศิลปะและการ
ออกแบบ นอกจากจะใช้ในการออกแบบสร้างอาคาร บ้านเรื อน การตกแต่งภายใน ศาสตร์ ฮวงจุย้ ยัง
ได้ถูกนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการออกแบบสัญลักษณ์ได้เป็ นอย่างดี
ศาสตร์ ฮวงจุย้ ได้แบ่ง “พลังหยิน คือ ความมืด” และ “พลังหยาง คื อ ความสว่าง”
โดยในคาภีร์อ้ ีจิง (คัมภีร์แห่ งการเปลี่ ยนแปลง) ได้กล่าวถึ ง จักรวาล ธรรมชาติ สรรพสิ่ งล้วนมีการ
เปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอ หยินและหยาง เป็ นต้นเหตุ แห่ งสรรพสิ่ ง (สานัก แชลั้งดอทคอม, 2557, 14
ธันวาคม) ซึ่งหยินและหยาง ต้องประกอบด้วย 2 สิ่ งที่ตรงข้ามแต่คู่กนั เสมอ ผสมผสานกัน พึ่งพากัน
และกันและกลมกลืนกันเป็ นหนึ่ งเดียว เป็ นวัฏจักร เช่น หยิน แทน ผูห้ ญิง ความอ่อนหวาน สี ขาว
ส่ วนหยาง แทน ผูช้ าย ความเข้มแข็ง สี ดา อาจกล่าวได้วา่ หยินหยางคือหลักของความสมดุลในการ
ออกแบบ นอกจากนี้ ทองเจือ เขียดทอง (2542, น.212) กล่ าวถึ งความสมดุลของธาตุในธรรมชาติ
หรื อ เบญจธาตุ (ดิ น ทอง น้ า ไม้ ไฟ) ซึ่ งธาตุ แต่ ล ะประเภทจะมี ค วามเป็ นมงคลและความเป็ น
ปฏิ ปั ก ษ์ก ัน และมี ก ารน าธาตุ ที่ เข้ากัน ได้ม าใช้ในการออกแบบทางทัศ นศิ ล ป์ อาศัย หลัก ความ
กลมกลื น มาเที ย บเคี ย งกับ หลัก สั ด ส่ ว นความสมดุ ล 20% ต่ อ 80% ให้ ก ับ งานออกแบบ เช่ น
สัญลักษณ์หยินหยาง ในภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 สัญลักษณ์หยินหยาง
แหล่งทีม่ า: Dreyfuss, 1972, อ้างถึงใน ทองเจือ เขียดทอง, 2542: 212.
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1) หลักการชัยภูมิฮวงจุย้
หยิน (มื ด) และหยาง (สว่าง) ในคัมภีร์อ้ ีจิง (ศาสตร์ แห่ งการเปลี่ ยนแปลง)
ได้ใ ช้เส้ น เต็ม (—) แทนหยาง และเส้ น ประตรงกลาง (– –) เป็ นหยิน เสมื อ นรหั ส แทนค่ าเลข
พลังงานของหยิน และหยาง ในการคานวณกระแสพลังชี่ ปา – กว้า (ละเอียด ศิลาน้อย, 2530) โดย
ต่อมาโจวอ๋ อง (King Wen of Zhou) ได้ตีความรหัสรู ปเส้น ปา – กว้า ของจักรพรรดิฝูซี และแปล
ความหมายความสัม พันธ์ ระหว่างจัก รวาลกับ ตัวบุ คคล และพบว่าทุ กๆที่ ต่างก็มีล ักษณะเหมื อน
อาณาจักรหรื อจักรวาลแบบย่อส่ วน (มาศ เคหาสน์ธรรม, 2556)
จากการสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์บนท้องฟ้ า ที่จบั กลุ่มทิ ศทางและรู ปแบบการ
เรี ยงตัวของกลุ่มดาว ชาวจีนโบราณ จึงได้มีการอ้างอิงชื่ อของกลุ่มดาวมาเป็ นชื่ อของแต่ละทิศทาง
โดยแบ่ ง กลุ่ ม ดาวฤกษ์ท้ ัง 28 ดวง ออกเป็ น 4 ส่ วน คื อ ทิ ศ เหนื อ ทิ ศ ใต้ ทิ ศตะวัน ออก และทิ ศ
ตะวันตก และเรี ยกชื่ อเที ยบเข้ากับลักษณะของสัตว์มงคลทั้ง 4 ในตานานความเชื่ อของจีน ได้แก่
มังกรเขียว เสื อขาว หงส์ แดง และเต่าดา แต่ละทิศครองดาว 7 ดวง (พลูหลวง, 2534; มาศ เคหาสน์
ธรรม, 2556; ละเอียด ศิลาน้อย, 2530; วิศิษฐ์ เตชะเกษม, 2558) โดยกาหนดตาแหน่ งตามอุดมคติ
ศาสตร์ฮวงจุย้ ดังภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.5 ชัยภูมิตามหลักศาสตร์ฮวงจุย้
แหล่งทีม่ า: Thaiza, 2555.
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มังกรเขียว ประจาทิศตะวันออก คือ ตาแหน่งธาตุไม้ สี เขียว หมายถึง บารมี
เสื อขาว ประจาทิศตะวันตก คือ ตาแหน่งธาตุทอง สี ขาว หมายถึง อานาจ
หงส์แดง ประจาทิศใต้ คือ ตาแหน่งธาตุไฟ สี แดง หมายถึงโชคลาภ ซึ่ งหงส์
แดงในที่น้ ี บางศาสตร์ ฮวงจุย้ เขียนด้วยตัวหนังสื อจีนว่า จูเชว่ กระจิ่บสี ชาด หรื อกระจิ่บแดง แต่คน
ส่ วนใหญ่เข้าใจว่าเป็ นหงส์แดง
เต่าดา ประจาทิ ศเหนื อ คื อ ตาแหน่ งธาตุ น้ า สี ดา หมายถึ ง ความมัง่ คัง่ ซึ่ ง
ภาษาจีน เขียนว่า เซวียนอู่ เป็ นสัตว์ที่เกิดจากเต่าผสมกับงู แต่คนส่ วนใหญ่จะจาและเข้าใจว่าเป็ นเต่า
ดา
หลักการอ่านทิศชัยภูมิตามศาสตร์ ฮวงจุย้ ตามตาแหน่ งทั้ง 4 ทิศ ให้เน้นการ
ยึดหลักทิศประตูบา้ นหรื อหน้าบ้าน เป็ นตาแหน่ งของหงส์ แดง เพราะธาตุไฟ ความหมายคือ แสง
สว่าง แสดงถึงความเจริ ญก้าวหน้า ความรุ่ งโรจน์ เป็ นตัวที่ก่อให้เกิดความเจริ ญของทุกสรรพสิ่ ง
ซึ่ งการอ่านชัยภูมิฮวงจุย้ ทั้งตาแหน่ งสถานที่และการประยุกต์ในการออกแบบที่ถูกต้อง อาจารย์ษณ
องค์ คาแสนหวี (2558) อธิ บายว่า เราจะยึดหลักตาแหน่ ง ทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ ทิ ศตะวันออก และทิศ
ตะวันตก ตามตาราศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่เขียนไว้อย่างเดียวไม่ได้ เนื่ องจากภูมิประเทศของจีน ด้านเหนื อ
อากาศหนาว และด้านใต้อากาศอุ่น เค้าจึงกาหนดให้ทิศหงส์ แดงจึ งอยู่ตรงตาแหน่ งทิ ศใต้ ดังนั้น
การอ่านชัยภูมิและประยุกต์ใช้ตามศาสตร์ ฮวงจุย้ ให้ยึดตามหลักธรรมชาติความเป็ นจริ ง ประยุกต์
ปรับตามสถานการณ์ของสถานที่จริ ง โดยดูจากตาแหน่งของหน้าบ้านเป็ นหลัก
2) แนวคิดการประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุย้ ด้วยเบญจธาตุ
สิ่ งที่ เป็ นแก่นของทฤษฎี ฮวงจุย้ คือ หลักการเบญจธาตุ โดยทุกสิ่ งทุกอย่าง
สามารถแยกออกเป็ นธาตุธรรมชาติตามพลังงานฮวงจุย้ ได้เป็ น 5 ธาตุ เรี ยกว่า “เบญจธาตุ” ได้แก่
ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ า ธาตุไม้ และธาตุไฟ ซึ่ง ลิป (2538) อธิ บายว่า ความเชื่อในศาสตร์ ฮวงจุย้ อยู่
บนพื้นฐานของทฤษฎีดุลยภาพ ก็คือ หยินกับหยาง และความสมดุลของธาตุท้ งั 5 โดยแต่ละธาตุทา
ให้เกิ ดเป็ นวัฏจักรธาตุ ตามหลักเจียโหงวเฮ้ง (ตะวัน เลขะพัฒน์, 2558) เมื่ อนาธาตุท้ งั 5 ของหลัก
เบญจธาตุ มาแสดงในรู ป แบบแผนภู มิ การผสมธาตุ ก่ อให้เกิ ดพลังชี่ ด้านบวก ส่ งเสริ มความเป็ น
มงคลให้กบั ธุ รกิ จตามหลักศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่นามาใช้ควบคู่กนั ในการสร้ างงานด้านออกแบบ และ
การดู รูป ลัก ษณ์ เพื่ อจัด วางชัย ภู มิ โดยใช้สั ญ ลัก ษณ์ แทนธาตุ ต่ างๆ ได้จากการแทนรู ป ทรงตาม
ลักษณะพลังงานของธาตุน้ นั แสดงเป็ นแผนภูมิให้เห็นถึงธาตุที่ เข้ากันได้ คือ ธาตุที่เชื่อมต่อกันด้วย
ลูกศร ส่ วนธาตุที่บนั่ ทอนเป็ นปฏิปักษ์กนั จะเชื่อมต่อด้วยเส้นประ ดังภาพที่ 2.6
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ภาพที่ 2.6 แผนภูมิแสดงวัฏจักรของธาตุ
แหล่งทีม่ า: ทองเจือ เขียดทอง, 2542: 213.
โดย ลิ ป (2538) ยกตัวอย่างการผสมธาตุ ให้ มี ค วามกลมกลื นตามหลัก ฮวงจุย้ ใน
หนังสื อ “ไขปริ ศนาเครื่ องหมายการค้าตามหลักฮวงจุย้ ” สาหรับใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบ
สัญลักษณ์ที่สวยงามและเป็ นมงคลให้แก่บริ ษทั องค์กรต่างๆ ตามภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 การผสมธาตุที่เป็ นมงคล
แหล่งทีม่ า: ลิป, 2538, น.36.
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จากการผสมธาตุท้ งั 5 ตามความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้ แล้ว สิ่ งที่มาควบคู่กนั ในการสร้าง
งานออกแบบ คือการใช้สี ซึ่ งต้องเลือกให้เหมาะสมเพื่อส่ งเสริ มความเป็ นมงคลให้กบั ธุ รกิจ สี จึง
เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่มีอิทธิ พลในศาสตร์ฮวงจุย้ โดยหลักการพื้นฐานการใช้สีน้ นั มาจากตาร “เจี่ยโหงวเฮ้ง”
หรื อ ห้าธาตุแท้ ซึ่ งถือเป็ นหลักการสาคัญของ “อภิมหาปรัชญาจีน” หรื อ China Metaphysics ที่ว่า
ด้วยการแบ่งสรรพสิ่ งบนโลกออกเป็ นห้าธาตุ ได้แก่ ธาตุน้ า ธาตุไม้ ธาตุไฟ ธาตุดิน และธาตุทอง
(สอดคล้องกับหลักเบญจธาตุที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับการผสมธาตุขา้ งต้น) โดยไม่วา่ จะเป็ นฤดูกาล
เวลา รู ปทรง ทิศทาง รวมไปถึ งสี สัน ทุกสิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีการเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงกันเป็ นพลวัต เป็ น
“วัฏจักรธาตุ” (ดังภาพที่ 2.8) โดยอาจารย์ดา้ นฮวงจุย้ ชื่อ ตะวัน เลขะพัฒน์ อธิ บายถึงความสัมพันธ์
ของวัฏจักรธาตุในฮวงจุย้ ว่า
...ธาตุน้ าส่ งเสริ มธาตุไม้ เช่น การทาให้ไม้เติบโตต้องใช้น้ า ธาตุไม้ส่งเสริ มไฟเพราะ
ไม้เป็ นเชื้ อเพลิง ธาตุไฟส่ งเสริ มดินเพราะเมื่อเผาไฟทุกสิ่ งกลายเป็ นเถ้าธุ ลีลงสู่ ดิน ธาตุดิน
ส่ งเสริ มทอง เพราะเมื่อดินเกิดการสะสมเป็ นเวลายาวนานจะเกิดเป็ นโลหะแร่ ธาตุข้ ึนมาและ
ท้า ยสุ ด ธาตุ ท องก็ จะเวี ย นกลับ มาสู่ น้ า เช่ น เดี ย วกับ ของแข็ ง เมื่ อ โดนความร้ อ นละลาย
กลายเป็ นของเหลว... (ตะวัน เลขะพัฒน์, 2557)

ภาพที่ 2.8 “วัฏจักรธาตุ” ตามหลักเจี่ยโหงวเฮ้ง
แหล่งทีม่ า: ตะวัน เลขะพัฒน์, 2558.
สามารถแบ่งสี ตามศาสตร์ ฮวงจุย้ ออกเป็ น 5 ธาตุ ในการนาไปประยุกต์ใช้กบั การ
ออกแบบให้เหมาะกับองค์กรธุ รกิจ (ตะวัน เลขะพัฒน์, 2558) ได้ดงั นี้
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1) ธาตุน้ า ได้แก่ สี ฟ้า สี น้ าเงิน สี เทา สี ดา และสี ใสๆ หมายถึง การลื่นไหล
การปรั บ ตัว ไปตามสภาพแวดล้อ ม เหมาะกับ การส่ ง เสริ ม การค้า ขาย การขนส่ ง เดิ น ทาง การ
ติดต่อสื่ อสารหรื อธุ รกิ จที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัว อาศัยการพลิกแพลง ใช้ความคิดลึกซึ้ ง ธุ รกิจที่มี
ความซับซ้อน หรื อเกี่ยวข้องกับน้ าโดยตรง ซึ่ งปี นักษัตรที่เป็ นพลังของน้ า คือ กุนและชวด
2) ธาตุไม้ ได้แก่ สี เขียวอ่อน สี เขียวแก่ สี น้ าตาลอ่อน พวกมีลายไม้หรื อลาย
ที่เป็ นธรรมชาติ หมายถึง การงอกเงย ความสวยงาม เหมาะกับการส่ งเสริ มด้านการศึกษาวิชาการ
ด้านการโฆษณา งานศิลปะ การออกแบบตกแต่ง เช่น โรงเรี ยน ร้ านขายยา ร้านหนังสื อ หรื อธุ รกิ จ
ด้านสิ่ งพิมพ์ ซึ่งปี นักษัตรที่เป็ นพลังของไม้ คือ ขาลและเถาะ
3) ธาตุไฟ ได้แก่ สี แดง สี ม่วง ชมพู หรื อการให้แสงเข้ามาเยอะๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นแสงธรรมชาติหรื อแสงจากหลอดไฟ หมายถึง ความโดดเด่น ความร้อนแรง และความกระจ่าง
รวมถึ งส่ งเสริ มในเรื่ องความสวยงาม ความยินดี มีความโดดเด่นในวงสังคม เหมาะกับธุ รกิ จด้าน
ความงามและอาชี พ ที่ ต้อ งใช้ ค วามกระจ่ า งต่ า งๆ เช่ น การออกแบบตกแต่ ง สถาปนิ ก วิศ วกร
ทนายความ แพทย์ ซึ่งปี นักษัตรที่เป็ นพลังของไฟ คือ มะเส็งและมะเมีย
4) ธาตุ ดิน ได้แก่ สี เหลือง สี ส้ม สี ครี ม สี น้ าตาล หรื อจาพวกหิ น ดินเซรา
มิกส์ หมายถึง การสะสมทรัพย์สินให้พอกพูนเหมือนภูเขา ธาตุดินจึงส่ งเสริ มด้านรวบรวมจานวน
ผูค้ นและสิ่ งของ เช่น อสังหาริ มทรัพย์ ที่ดิน บ้านจัดสรร ธุ รกิจให้เช่าพื้นที่ ห้างสรรพสิ นค้า ธนาคาร
หรื อประกันฯ มี ความโดดเด่นในวงสังคมเหมาะกับธุ รกิ จด้านความงามและอาชี พที่ตอ้ งใช้ความ
กระจ่างต่างๆ ซึ่งปี นักษัตรที่เป็ นพลังของไฟดิน คือ ฉลู มะโรง มะแม และจอ
5) ธาตุ ท อง ได้แก่ สี ข าว สี เงิ น สี ท อง หรื อโลหะมัน วาวต่ างๆ หมายถึ ง
ความรวดเร็ ว และเฉี ย บคม มี ค วามทัน สมัย จึ ง ส่ ง เสริ ม ทางด้า นเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี เช่ น การ
โทรคมนาคมสื่ อสาร คอมพิวเตอร์ เครื่ องบินและยานยนต์ ซึ่ งปี นักษัตรที่เป็ นพลังของ คือ วอกและ
ระกา
ทั้งนี้ ทองเจือ เขี ยดทอง (2542) ได้สรุ ปความสัมพันธ์ของธาตุและองค์ประกอบที่
เป็ นมงคลในศาสตร์ ฮวงจุย้ ซึ่ งประยุกต์มาจาก อานวย ปฏิพทั ธ์ (2538) และนวรัตน์ เลขะกุล (2522)
สาหรับเป็ นข้อมูลให้นกั ออกแบบได้ใช้ศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 2.4
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ตารางที่ 2.4 ฮวงจุย้ ความสัมพันธ์ที่เป็ นมงคล
ทอง
Metal

ไม้
Wood

นา้
Water

ไฟ
Fire

ดิน
Earth

สี

ขาว

เขียว

ดา

แดง

เหลือง

ตัวเลข

9

8

6

7

5

ตัวอักษร

CQ
RS
X

GK

BF
HM
P

DJ
IN
TZ

AEO
IUV
WY

ทิศ

ตะวันตก

ตะวันออก

เหนือ

ใต้

กลาง

สัตว์

สุ นขั

แพะ

หมู

เป็ ด/ไก่

วัว

บริ ษทั จัดหา
คนงาน
ร้านอาหาร

ธนาคาร
การเงิน
หลักทรัพย์

กลาโหม

แรงงาน

องค์ ประกอบ
รู ปร่ าง

องค์กร

กระทรวง
เวลาเกิด

ธุ รกิจ
หน่วยงานทาง การเกษตร ธุ รกิจเกี่ยวกับ
ราชการ/
บริ ษทั
แรงงาน/
สานักงาน
ออกแบบ/
บริ ษทั จัดหา
ยุติธรรม
โฆษณา
แม่บา้ น
สตูดิโอศิลปะ
มหาดไทย
เกษตร
ยุติธรรม

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.

ศาสตร์ ฮวงจุย้ เป็ นความเชื่ อหนึ่ งที่ ได้รับ การสื บทอดมาจากคนเชื้ อสายจี นและได้
ขยายวงกว้างมาสู่ คนไทย ซึ่ งเป็ นศาสตร์ แห่ งทาเลที่ต้ งั ในการเลื อกหรื อจัดวางที่อยูอ่ าศัย โดยอาศัย
หลักการความกลมกลืนกับธรรมชาติช่วยสร้างหรื อปรับสมดุลให้กบั พลังชี วิต หรื อเรี ยกได้วา่ เป็ น
หลักปรัชญาแห่ งการออกแบบเพื่อชีวติ ให้มีสุขนัน่ เอง ทั้งยังได้รับความนิ ยมนามาประยุกต์ใช้ในการ
สร้ า งตราสั ญ ลัก ษณ์ ใ ห้ ก ับ องค์ ก รต่ า งๆ มากมายโดยเฉพาะธุ ร กิ จ ทางการเงิ น เพื่ อ สื่ อ สั ญ ญะ
ความหมายอันเป็ นมงคลให้กบั องค์กร อย่างเช่น ธุ รกิจธนาคาร เป็ นต้น
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แนวคิด “อัตลักษณ์องค์กรและวัฒนธรรมความเชื่อ” ทั้ง 3 ส่ วนนี้ เป็ นแนวคิดพื้นฐานสาคัญ
ในการวิจยั นี้ โดยนามาใช้อธิ บายถึ งความเชื่ อของเจ้าของกิ จการ (ธนาคารกสิ กรไทย) ที่มีอิทธิ พล
ต่ออัตลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กรแทรกซึ มอยูใ่ นรู ปแบบการสื่ อสารขององค์กรอย่างไร ทั้งใน
ส่ วนของการถ่ายทอดความเชื่ อนี้ ให้กบั บุคลากรด้านสื่ อสารองค์กร รวมถึงช่วยอธิ บายวิธีการสื่ อสาร
ภายในองค์กร (ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1) อันนาไปสู่ วิธีการจัดการองค์ความรู ้เพื่อใช้สื่อสารองค์กร ใน
มุมของข้อจากัดในการสร้ างสรรค์ของฝ่ ายออกแบบสื่ อสารองค์กร โดยเฉพาะกระบวนการสร้างสื่ อ
(ตัวสาร) ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารให้กบั องค์กรในเชิงธุ รกิจ (ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2) อันเป็ นมูลเหตุ
สาคัญ ที ่ทาเกิดประเด็น การวิจยั ถึง “การจัด การชุด องค์ความรู ้ เพื ่อ การสื่ อ สารองค์ก รในบริ บ ท
ศาสตร์ฮวงจุย้ ของธนาคารกสิ กรไทย”
2.2.4 การจัดการชุ ดองค์ ความรู้ เฉพาะในการสร้ างสรรค์
การจัดการชุ ด องค์ความรู ้เฉพาะ เป็ นแนวคิดสาคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์ กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบสาร (ภาพ) ในการสื่ อสารของธนาคารกสิ กรไทย จึงจาเป็ นต้องเข้าใจว่า
องค์ค วามรู ้ ต่างๆ กับ ความคิ ดสร้ างสรรค์ข องแต่ ล ะบุ ค คลที่ ใช้ในการผลิ ตสื่ อใหม่ (เว็บ ไซต์) มี
วิธีการนาองค์ความรู ้เฉพาะและความคิดสร้ างสรรค์เชื่อมโยงในการผลิตสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) เพื่อการ
สื่ อสารของธนาคารกสิ กรไทยได้อย่างไร
2.2.4.1 ชุดองค์ความรู ้เฉพาะ (Domain Specific Knowledge)
Domain Specific Knowledge (Kilgour, 2006) หมายถึ ง ขอบข่ า ยความรู ้ ห รื อ องค์
ความรู ้ที่ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขหรื อตัดสอนใจได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มความรู ้
ที่ติดตัวมาตั้งแต่กาเนิ ดจนถึงปั จจุบนั (Tacit Knowledge) และกลุ่มความรู ้ที่สามารถถ่ายทอด เรี ยนรู ้
ศึ ก ษา บ่ ม เพาะ (Explicit Knowledge) จากรุ่ น สู่ รุ่ น ตามกาลเวลาในบริ บ ทของพื้ น ฐานความรู ้
วัฒนธรรม ครอบครัว การศึกษา และกลุ่มสังคมรอบๆ ตัว มีส่วนในการหลอมรวมเป็ นองค์ความรู ้
เฉพาะของแต่ล ะบุ ค คล ซึ่ งองค์ค วามรู ้ เฉพาะทั้ง 2 นี้ ถื อเป็ นส่ วนประกอบที่ ส าคัญอย่างมากใน
กระบวนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล โดยนาองค์ความรู ้เฉพาะต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
กัน มารวมไว้ดว้ ยกันเป็ นชุดองค์ความรู ้เฉพาะ ที่จะเป็ นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลิตสิ่ งต่างๆ
ของกลุ่มบุคคล
2.2.4.2 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์
Csikszentmihalyi (1999) นักวิชาการซึ่ งศึกษาเกี่ยวกับระบบความคิดสร้างสรรค์ของ
บุคคล อธิ บายว่า กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตงานสร้ างสรรค์หนึ่ งๆ จะเกิ ดขึ้น
ได้ตอ้ งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ต่อไปนี้
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1) Domain คื อ ขอบข่ า ยองค์ ค วามรู ้ เครื่ อ งมื อ คุ ณ ค่ า และวิ ถี ป ฏิ บ ัติ ที่
เชื่อมโยงในระบบวัฒนธรรมนั้น
2) Person คื อ บุ ค คล หรื อผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ส ร้ า งสรรค์ ซึ่ งมี พ รสวรรค์
ความสามารถเฉพาะตัว และทักษะประสบการณ์แตกต่างไปตามแต่ละบุคคล
3) Field คือ บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ คคลที่ มี ค วามเชี่ ยวชาญ ความรู ้ ในสายงาน
เฉพาะด้าน ซึ่งทาหน้าที่กาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มสายงานนั้นๆ รวมถึงมีอานาจในการประเมิน
หรื อตัดสิ นใจเลือกรับความคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มสายงานหรื อองค์กร

ภาพที่ 2.9 แบบจาลองระบบของความคิดสร้างสรรค์ (The System Model of Creativity)
แหล่งทีม่ า: Csikzentmihalyi, 1999.
จากแบบจ าลองระบบของความคิ ด สร้ า งสร้ า งสรรค์ “The System Model of
Creativity” ของ Csikzentmihalyi (1999) แสดงถึงขั้นตอนกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ใน
งานสร้างสรรค์ โดย Domain จะประกอบด้วยชุดองค์ความรู ้เฉพาะ ที่กลุ่มผูผ้ ลิตงานสร้างสรรค์สาย
งานนั้นจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ ได้แก่ หลักการ แนวคิดเฉพาะสายงาน ส่ งผ่านองค์ความรู ้ เฉพาะให้กบั
Person ฝึ กฝนปฏิบตั ิ จนเกิ ดการสร้ างสรรค์เป็ นผลงานขึ้น จากนั้น Field ซึ่ งมีหน้าที่และอานาจใน
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การตัดสิ นใจของสายงาน (Gatekeeper) จะประเมินและเลือกรับ ความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับ
สภาพกลุ่มสายงานหรื อองค์กร และในขณะเดียวกัน Field ก็ยงั มีบทบาทในการเลือกและสร้างองค์
ความรู ้เฉพาะในการสร้างสรรค์ให้แก่ Person ด้วยเช่นกัน
วิจ ารณ์ พานิ ช (2551) กล่ า วถึ ง การจัด การความรู ้ (Knowledge Management) คื อ
การรวบรวมองค์ ค วามรู ้ ที่ มี อ ยู่ใ นองค์ก ร ซึ่ งกระจัด กระจายอยู่ใ นตัว บุ ค คล เอกสาร หรื อ การ
ปฏิบตั ิงาน นามาพัฒนาเพื่อให้เป็ นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตัวเองให้
เป็ นผู ้รู้ การจัด การความรู ้ จึ ง เป็ นกระบวนการสร้ า งความรู ้ ใ หม่ ภ ายในองค์ ก รอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
(Dynamic) อาศัยการเปลี่ยนแปลงลักษณะความรู ้ โดยมี “บุคคล” เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุด ซึ่ ง
เป็ นผูก้ าเนิ ดความรู ้ และนาความรู ้ หรื อแนวปฏิ บตั ิ ที่ ดีไปใช้เพื่ อให้เกิ ดประโยชน์ ต่อการบริ หาร
จัดการองค์กร (วิจารณ์ พานิ ช, 2551; Nonaka, 2007) โดยแบ่ งประเภทความรู ้ ออกเป็ น 2 ประเภท
คือ
1) Tacit Knowledge หมายถึ ง ความรู ้ ที่ฝังลึ กอยู่ในตัวคน เป็ นความรู ้ที่ได้
จากประสบการณ์ พรสรรค์ หรื อสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่ งต่างๆ เช่น
ทักษะฝี มือในการทางาน แนวคิดการวิเคราะห์ (ความเชื่อ ค่านิยม)
2) Explicit Knowledge หมายถึ ง ความรู ้ ที่ ชัด แจ้ง เป็ นความรู ้ ที่ ส ามารถ
รวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่างๆ อยูใ่ นรู ปของตัวหนังสื อหรื อรหัสอย่างอื่นที่สามารถเข้าใจได้
เช่น ทฤษฎี แนวปฏิบตั ิ หรื อคู่มือ
ดังนั้น การจัดการชุ ดองค์ความรู ้ เฉพาะ จึง มี ค วามส าคัญ อย่างมากในการอธิ บ าย
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสาร (ภาพ) และผลิตสื่ อเพื่อการสื่ อสารขององค์กร
การที่บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลสามารถเกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ได้ จะต้องอาศัยวิธีการเชื่อมโยง
องค์ความรู ้เฉพาะ จากความรู ้ (ภายในบุคคล) ผนวกกับองค์ความรู ้เฉพาะที่ได้รับการถ่ายทอดจาก
ภายนอก (การสื่ อสารภายในองค์ก ร) ท าให้ เกิ ดกระบวนการสร้ างชุ ด องค์ความรู ้ เฉพาะในการ
สร้างสรรค์สื่อใหม่ขององค์กร (ตามวัตถุประสงค์ขอ้ 2)
ทั้งนี้ สามารถอธิ บายความสัมพันธ์การจัดการชุ ดองค์ความรู ้เฉพาะ ในการสื่ อสารผ่าน
การออกแบบสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย ระหว่างแนวคิ ด 1) วิธี การถ่ ายทอดหรื อปลู ก ฝั งความเชื่ อ
(ศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย ) ให้ ก ั บ บุ ค ลากรด้ า นสื่ อสารองค์ ก ร และ 2) การประยุ ก ต์ ศ าสตร์ ฮ วงจุ ้ย ใน
กระบวนการออกแบบสาร(ภาพ) ในสื่ อและการสื่ อสารเชิงสัญญะ กับ 3) กระบวนการจัดการชุดองค์
ความรู ้ เฉพาะ ในการสร้ างสรรค์สื่อขององค์กร ได้ดงั ภาพที่ 2.10 และสามารถอธิ บายความสัมพันธ์
ระหว่าง 1) วัตถุประสงค์การวิจยั และ 2) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้ดงั ตารางที่ 2.5
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ภาพที่ 2.10 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดต่างๆ ที่ใช้ในการวิจยั
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ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การวิจยั กับแนวคิดต่างๆ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการถ่ายทอด
ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้ ของ
ผูบ้ ริ หาร ให้กบั บุคลากรด้านสื่ อสาร
องค์กรและฝ่ ายผลิตสื่ อ ในการ
ออกแบบ “สาร (ภาพ)ในสื่ อใหม่
(เว็บไซต์)” ของธนาคารกสิ กรไทย
2. เพื่อศึกษาการจัดการชุดความเชื่อ
ในศาสตร์ ฮวงจุย้ และการสื่ อสาร
เชิงสัญญะในการสร้างสรรค์
“สาร (ภาพ) ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์)”
ของธนาคารกสิ กรไทย

ทฤษฎีและแนวคิด
1.1 การสื่ อสารองค์กร
1.2 ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้
1.3 วัฒนธรรมองค์กร

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

หลักการออกแบบนิเทศศิลป์
อัตลักษณ์องค์กร
วัฒนธรรมองค์กร
สัญวิทยา
ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้

คาอธิบาย
1) ศึกษาวิธีการถ่ายทอดและสร้าง
ความเข้าใจในความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้
ของผูบ้ ริ หารให้กบั บุคลากรด้าน
สื่ อสารองค์กรและฝ่ ายผลิตสื่ อ

1) ศึกษาและวิเคราะห์อิทธิพล
ชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุย้ ของ
ผูบ้ ริ หาร ที่มีต่อแนวคิดและวิธีการ
ประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุย้ ในการ
ออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่ อใหม่
(เว็บไซต์) ของบุคลากรฝ่ ายสื่ อสาร
องค์กรและฝ่ ายผลิตสื่ อของธนาคาร
กสิ กรไทย
3. เพื่อให้ทราบถึงพลวัตของการ
3.1 การสื่ อสารองค์กร
1) ศึกษาระบบกระบวนการคิด
จัดการองค์ความรู ้ชุดความเชื่อใน
3.2 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์
สร้างสรรค์ของฝ่ ายสื่ อสารองค์กร
ศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารกับ
3.3 อัตลักษณ์องค์กร
ที่เกี่ยวโยงระหว่างการถ่ายทอดชุด
ชุดความรู ้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ในการ 3.4 วัฒนธรรมองค์กร
ความเชื่อของผูบ้ ริ หาร(ศาสตร์ฮวงจุย้ )
สร้างสรรค์สื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของ 3.5 สัญวิทยา
กับชุดความรู ้ในเชิงวิทยาศาสตร์ของ
ธนาคารกสิ กรไทย ของฝ่ ายสื่ อสาร
3.6 ความเชื่อศาสตร์ฮวงจุย้
กระบวนการออกแบบสาร (ภาพ)
องค์กร
3.7 การจัดการชุดองค์ความรู ้เฉพาะ ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) และวิธีการ
ในการสร้างสรรค์
จัดการชุดองค์ความรู ้เฉพาะในการ
ผลิตสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย
2) วิเคราะห์รูปแบบของการจัดการ
ชุดองค์ความรู ้เฉพาะที่เกิดขึ้น

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ศาสตร์ ฮวงจุย้ กับการจัดการชุ ดองค์ความรู ้เฉพาะเพื่อการสื่ อสารในสื่ อใหม่
(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย” เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ เพื่อทาการศึกษาวิธีการจัดการชุ ดองค์
ความรู ้ ระหว่างศาสตร์ ฮวงจุย้ กับศาสตร์ ทางนิ เทศศิลป์ ที่เชื่ อมโยงผ่านกระบวนการออกแบบสาร
(ภาพ) ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย เพื่อการสื่ อสารองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย
และส่ ง ผลต่ อกระบวนการความคิ ดสร้ างสรรค์ในการปฏิ บ ัติงานของฝ่ ายสื่ อสารองค์ก ร โดยมี
ระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้

3.1 ระเบียบวิธีวจิ ัย
ผูว้ ิจยั ทาการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ ี การแบบสหวิธีการ (Multiple Methodology) ซึ่ งแบ่ง
วิธีการวิจยั และเครื่ องมือวิจยั เป็ นดังนี้
3.1.1 การวิจัยภายใต้ การวิเคราะห์ ความหมายผ่านสั ญวิทยา (Semiotic Analysis)
โดยศึกษาสาร (ภาพ) ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบต่างๆ ทางทัศนศิลป์ ได้แก่
สี เส้น รู ปร่ างรู ปทรง และสัดส่ วน รวมถึง Logo ของธนาคารกสิ กรไทย
โดยทาการศึกษาผ่านเอกสาร (Documentary Research) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ และตราสัญลักษณ์ (Logo) และทบทวนวิเคราะห์สื่อกับตัวสารต่างๆที่ใช้ใน
การสื่ อสารของธนาคารกสิ กรไทย การทาความเข้าใจถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรมความเชื่อในศาสตร์
ฮวงจุย้ และวิธีการแสดงความหมาย Key Message ในรู ปสัญญะผ่านกระบวนการออกแบบสื่ อใหม่
(เว็บไซต์) ทางนิเทศศิลป์ เพื่อนาไปอธิ บายวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึ่ งในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผ่าน
การวิ จยั เอกสารเพี ย งอย่า งเดี ย ว อาจพบว่า ผลการวิจยั บางประเด็ น ยังขาดความชัด เจน หรื อไม่
สามารถตอบวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิจ ัย ทั้ง 3 ข้อ ได้ ผู ้วิจ ัย จึ ง ใช้วิธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In - depth
Interview) มาร่ วมกับ การวิจยั เอกสารอี ก ขั้นตอนหนึ่ ง เพื่ อให้ ก ารวิจยั นี้ มี ข ้อมู ล เพี ย งพอต่ อการ
วิเคราะห์และสามารถตอบปั ญหานาวิจยั ได้อย่างครบถ้วน
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3.1.2 การวิจัยด้ วยการสั มภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview)
เป็ นวิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยมี แนวโครงสร้ างข้อค าถาม เพื่ อให้ผูถ้ ู ก
สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น ให้คาอธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นคาถามได้อย่างลึกซึ้ งในแง่มุม
ต่างๆ ตามที่ผสู ้ ัมภาษณ์ตอ้ งการ (สรุ ปการวิจยั เชิงคุณภาพ, 2557)
โดยผูว้ ิจยั ทาการออกแบบคาถามสาหรับใช้สัมภาษณ์ และแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มแรก เป็ นการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารฝ่ ายการสื่ อสารองค์กร ซึ่ งการตั้งคาถามจะมุ่งเน้นเพื่อศึกษา
ประเด็นอิทธิ พลความเชื่ อฮวงจุย้ ที่มีต่อการสร้างอัตลักษณ์องค์กรและวัฒนธรรมองค์กร และวิธีการ
ถ่ายทอดความเชื่อฮวงจุย้ ให้กบั บุคลากรด้านสื่ อสารองค์กร รวมถึงประเด็นการตีความรู ปแบบการ
สื่ อสารฮวงจุย้ ขององค์กร ที่มีความเกี่ยวเนื่ องกับกระบวนการสร้าง (สาร) ที่ใช้สื่อสารทางการตลาด
ให้กบั องค์กร ส่ วนกลุ่มที่ 2 เป็ นการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี่ยวชาญทางศาสตร์ ฮวงจุย้ โดยตั้งคาถามมุ่งเน้นการ
สร้างสัญญะ ความหมาย (Semiotics) ในการออกแบบ “สาร (ภาพ)” ตราสัญลักษณ์ และเว็บไซต์ของ
ธนาคารกสิ กรไทย ตามหลักแนวคิ ดศาสตร์ ฮวงจุย้ และหลักเบญจธาตุ ซึ่ งแนวทางการตั้งประเด็น
ค าถามทั้ง 2 ส่ วน มี ก ารพัฒ นามาจากการทบทวนแนวคิ ดและทฤษฎี ในบทที่ 2 และได้รวบรวม
ประเด็ น ค าถามไว้ในข้อ ที่ 3.4 ทั้ง นี้ ในการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผู ้วิจ ัย จะใช้เครื่ อ งบัน ทึ ก เสี ยงเป็ น
เครื่ องมือช่วยบันทึกข้อมูลต่างๆ จากผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ที่จะนามาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล

3.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ทาการแบ่งกลุ่มประชากรในการสัมภาษณ์ โดยยึดหลักการ
สุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งพิจารณาจากการตัดสิ นใจของผูว้ จิ ยั เอง ให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั (ทิพย์พาพร มหาสิ นไพศาล, 2554) ทั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการแบ่งกลุ่มประชากร
ออกเป็ น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
3.2.1 กลุ่มผู้บริ หารด้ านสื่ อสารให้ แก่ องค์ กร (Executive Corporate Communication)
เพื่อสะท้อนถึ งทัศคติ ความเชื่ อ ค่านิ ยมในศาสตร์ ฮวงจุย้ รวมถึ งการปลู กฝั งค่านิ ยมความ
เชื่ อฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารองค์กรให้ กบั บุคลากรด้านสื่ อสารองค์กร ซึ่ งมีความเกี่ ยวข้องกับอัตลักษณ์
และวัฒนธรรมองค์กร อย่างไร ซึ่ งเป็ นกรอบทางความคิดสร้างสรรค์ในการทางานของบุคลากรที่
ออกแบบสื่ อ รวมถึงกระบวนการสร้างสื่ อให้กบั องค์กร ได้แก่
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1) ผูอ้ านวยการด้านสื่ อสารองค์กร
(1) คุณเป็ นหนึ่ง ไชยชิต
ซึ่ งดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการฝ่ ายผูบ้ ริ หารงานกิ จกรรมและสื่ อสัมพันธ์องค์การ
ของธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) มี ค วามส าคัญ ต่อบทบาท หน้าที่ ในการกากับ ดู แลการ
สื่ อสารไปยังผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการสื่ อสารองค์กร (Corporate Communication) และผูท้ าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย (Visual Communication Design)
3.2.2 กลุ่มผู้เชี่ ยวชาญทางศาสตร์ ฮวงจุ้ย
เพื่อให้ทราบถึงการสร้างสัญญะความหมายของ “สาร (ภาพ)” ในสื่ อสมัยใหม่ของธนาคาร
กสิ กรไทยผ่านแนวคิด ทฤษฎีทางด้านศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านนี้ จึงทาการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่า ง คื อ ซิ น แสที่ ไ ด้รั บ ความเชื่ อ ถื อ ในวงการ จ านวน 2 ท่ า น ในการแสดงทัศ นะ และให้
ความเห็นสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย ได้แก่
1) อาจารย์ษณองนงค์ คาแสนหวี (อ.แอน)
เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านศาสตร์ ฮวงจุย้ ซึ่ งได้รับการยอมรั บอย่างกว้างขวางในศาสตร์
ฮวงจุย้ ตารับพิชยั สงคราม หรื อทฤษฎีทางภูมิพยากรณ์ (Geomancy) ประกอบกับหลัก “ฟ้าประทาน
ดินบันดาล ประสานบุคคล” โดยมีประสบการณ์ดา้ นศาสตร์ ฮวงจุย้ และเป็ นผูส้ อนให้ความรู ้ ฮวงจุย้
กับ ผูส้ นใจ มาเป็ นเวลากว่า 20 ปี รวมถึ งมี ผลงานคอลัมน์ เกี่ ยวกับ ศาสตร์ ด้านศาสตร์ ฮวงจุ ้ยใน
นิตยสารเปรี ยว (ษณอนงค์ คาแสนหวี, 2554) ทั้งยังมีประสบการณ์ในการให้คาปรึ กษาทางด้านฮวง
จุย้ และความรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ อาทิ
(1) รายการโทรทัศน์
(2) ได้รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายความรู ้ตามสถานที่ ทั้งหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน
(3) หลักการวิเคราะห์ทาเลว่าด้วยฮวงจุย้ และโหราศาสตร์ พิชยั สงคราม สายธิ เบต
โหราศาสตร์ไทย – จีน การดูลกั ษณะคน (โหงวเฮ้ง)
2) ซิ นแสนัท (ไม่ประสงค์ให้เปิ ดเผยชื่อ-นามสกุลจริ งในวิทยานิ พนธ์น้ ี โดยผูว้ จิ ยั จะ
ใช้รหัสแทนชื่อ – นามสกุลจริ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสัมภาษณ์ ในการกล่าวถึง ที่จะปรากฏในวิทยานิ พนธ์ คือ
“ซินแสนัท” เป็ นรหัสแทนชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล)
เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านศาสตร์ ฮวงจุย้ เกี่ ยวกับศาสตร์ การแทนค่าความหมาย จากการ
ประยุกต์ใช้ธาตุสีตามศาสตร์ ฮวงจุย้ โดยมีประสบการณ์ ซินแสฮวงจุย้ ให้คาปรึ กษา และให้ความรู ้
เพื่อเป็ นวิทยาทาน
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3.3 การดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “ศาสตร์ ฮวงจุ ย้ กับ การจัดการองค์ความรู ้ เฉพาะเพื่ อการสื่ อสารในสื่ อใหม่
(เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย” มีข้ นั ตอนในการศึกษาวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง ดังต่อไปนี้
3.3.1 ช่ วงพัฒนางานวิจัย
1) ผู ว้ ิ จ ัย ท าการศึ ก ษางานวิ จ ัย ที่ เกี่ ย วข้อ งต่ า งๆ เพื่ อ ศึ ก ษาและค้น หาประเด็ น ที่
เกี่ ยวข้องกับกรอบแนวคิดในแง่มุมที่มีผศู ้ ึกษามาแล้วและยังไม่ถูกศึกษา เพื่อนามาเป็ นแนวทางใน
การพัฒนางานวิจยั คัดเลือกกรณี ศึกษา กาหนดวัตถุประสงค์งานวิจยั
2) รวบรวมข้อมู ลประเภทต่างๆในส่ วนที่เกี่ ยวข้อง ที่ตอ้ งใช้ในการพัฒนางานวิจยั
นามาเชื่ อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีในแง่มุมที่ศึกษา และนาไปออกแบบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ได้แก่ การวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก (ดังรายละเอียดในข้อที่ 3.1)
3.3.2 ช่ วงดาเนินการวิจัย
1) ด าเนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล โดยการศึ ก ษาจากข้อ มู ล ประเภทเอกสาร และข้อ มู ล
ประเภทดิจิทลั ต่างๆ
2) ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาข้อมูลจากการวิจยั เอกสาร และการสัมภาษณ์
เชิงลึกที่รวบรวมได้ท้ งั หมด มาทาการวิเคราะห์ และสรุ ปผลการวิจยั โดยการตอบคาถามที่เกี่ยวข้อง
กับ วัตถุ ป ระสงค์ก ารวิจยั อภิ ป รายเชื่ อมโยงกับ แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ ได้ศึ ก ษาในบทที่ 2 เพื่ อให้
ผลการวิจยั มีความสมบูรณ์มากที่สุด ภายใต้ขอบเขตและกรอบระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั
3) รวบรวม วิเคราะห์และสรุ ปผลการศึกษาจากการศึกษาทั้งหมด

3.4 ประเด็นคาถามทีใ่ ช้ ในการสั มภาษณ์ เชิงลึก
ผูว้ ิจยั ได้ทาการแบ่งกลุ่ มผูใ้ ห้ขอ้ มู ลหลักออกเป็ น 3 กลุ่ มหลัก คือ 1) กลุ่ มผูท้ าหน้าที่ ฝ่าย
สื่ อสารองค์กร (Corporate Communication) และผูท้ าหน้าที่ผลิตสื่ อให้องค์กร (Visual Communication
Design) 3) กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทางศาสตร์ ฮวงจุย้ โดยคาถามจะถูกออกแบบให้มีประเด็นที่แตกต่างกัน
ตามวัตถุ ป ระสงค์การวิจยั ซึ่ งค าตอบของกลุ่ มผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก กลุ่ ม ที่ 1 จะเป็ นข้อมู ล อัน นาไปสู่
การศึกษากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกลุ่มที่ 2 และคาตอบของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุ่มที่ 3 จะนาไปสนับสนุ น
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การอธิ บายสัญญะผ่านศาสตร์ ฮวงจุย้ ร่ วมกับการวิเคราะห์ความหมายด้วยสัญวิทยา เพื่อให้เกิดมิติที่
มีความคลอบคลุมในแง่มุมคาตอบภายใต้วตั ถุประสงค์การวิจยั
3.4.1 แนวคาถามทีใ่ ช้ สัมภาษณ์ กลุ่มฝ่ ายด้ านสื่ อสารองค์ กรและออกแบบสื่ อ
1) ศาสตร์ ฮวงจุย้ มีความสาคัญต่อแนวคิดและกระบวนการสร้ างสื่ อให้กบั ธนาคาร
กสิ กรไทยหรื อไม่ ในแง่มุมไหนบ้าง
2) ศาสตร์ ฮวงจุย้ มีเกี่ ยวพันกับการกาหนดกลยุทธ์หลักในการสื่ อสารทางการตลาด
ขององค์กรหรื อไม่
3) มี ก ารน าศาสตร์ ฮวงจุ ้ยมาประยุก ต์ใ ช้ก ับ การสร้ างเอกลัก ษณ์ แ ละภาพลัก ษณ์
ให้กบั ธนาคารกสิ กรไทยอย่างไร
4) คิดว่าศาสตร์ ฮวงจุย้ จาเป็ นหรื อไม่ ต่อกระบวนการออกแบบนิเทศศิลป์
5) ในกระบวนการออกแบบได้มีวิธีการสื่ อความหมายอัตลักษณ์องค์กร และแสดง
ถึงวัฒนธรรมขององค์กรด้วยหรื อไม่ โดยสื่ อสารผ่านสื่ อในรู ปแบบใดบ้าง
6) มี วิธี ก ารที่ ใ ช้สื่ อ สารความหมายซึ่ งเป็ น Key Message ผ่ า นการออกแบบสื่ อ
สมัยใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ อย่างไร
7) ในการออกแบบสื่ อของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร มีการนาศาสตร์ ฮวงจุย้ มา
เชื่อมโยงกับการออกแบบด้วยหรื อไม่ และมีการใช้สื่อสารอย่างไร
8) ความเชื่ อ ฮวงจุ ้ย ขององค์ ก รเป็ นอุ ป สรรคที่ ท าให้ เกิ ด ข้อ จ ากัด ต่ อ ความคิ ด
สร้างสรรค์ของผูอ้ อกแบบหรื อไม่
9) ถ้ามีผอู ้ อกแบบมีเทคนิค และวิธีการแก้ปัญหาหรื ออุปสรรคเหล่านั้นอย่างไร
10) มีการสารวจผลตอบรับ (Feedback) ของผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์ธนาคารกสิ กรไทย
เพื่อนามาเป็ นแนวทางการออกแบบสื่ อเว็บไซต์หรื อไม่ แล้วองค์กรมีการจัดการผลตอบรับเหล่านั้น
อย่างไร
3.4.2 แนวคาถามทีใ่ ช้ สัมภาษณ์ กลุ่มผู้เชี่ ยวชาญทางศาสตร์ ฮวงจุ้ย
1) ศาสตร์ ฮวงจุย้ มีความสาคัญต่อการออกแบบตราสัญลักษณ์องค์กรอย่างไรบ้าง
2) มีความเห็นอย่างไรต่อตราสัญลักษณ์ต่างๆของธนาคารกสิ กรไทย ในมุมมองทาง
ศาสตร์ฮวงจุย้
3) คิ ดว่าถ้ามี ก ารน าศาสตร์ ฮวงจุ ้ยมาประยุกต์ใช้ก ับ การออกแบบเว็บ ไซต์ให้ ก ับ
ธนาคารกสิ กรไทย สามารถทาได้หรื อไม่ อย่างไร และเพราะอะไร
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4) หากดูจากรู ปแบบหน้าเพจ (Web Page) และการออกแบบเว็บไซต์ของธนาคาร
กสิ กรไทยในปัจจุบนั คิดว่ามีการแสดงความหมายในทางศาสตร์ ฮวงจุย้ หรื อตามหลักเบญจธาตุเป็ น
อย่างไร และมีความเหมาะสมหรื อไม่ เพราะเหตุใด

3.5 การวิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
การนาเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจยั จะใช้รูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ โดยทา
การรวบรวมผลการศึ ก ษาวิ จ ัย จากแหล่ ง ข้อ มู ล ทั้ง หมด ได้แ ก่ 1) ข้อ มู ล ประเภทเอกสาร และ
2) ข้อมูลจาการสัมภาษณ์บุคคล ให้รวมอยูใ่ นรู ปแบบของการบรรยาย และเขียนรายงานผลการวิจยั
ซึ่ งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1: ความเชื่อในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารองค์กร และการออกแบบ “สาร (ภาพ) ใน
สื่ อใหม่ (เว็บไซต์)” ของธนาคารกสิ กรไทย
นาเสนอข้อมูลความเชื่อฮวงจุย้ ที่มีต่อการสร้างอัตลักษณ์องค์กร และวัฒนธรรมองค์กร โดย
ตีความรู ปแบบการสื่ อสารฮวงจุย้ ของธนาคารกสิ กรไทย ผ่านกระบวนการสร้างสาร (ภาพ) ในสื่ อ
ตราสัญลักษณ์ และเว็บไซต์ ที่ใช้สื่อสารทางธุ รกิจให้กบั องค์กร
1) ประเด็นค่านิยมในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารที่ปลูกฝังให้กบั บุคลากรผูท้ าหน้าที่
สื่ อสารองค์กร ที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กร และอัตลักษณ์ องค์กร ซึ่ งปรากฏในกระบวนการสร้าง
สาร (ภาพ) ในสื่ อสมัยใหม่
2) กระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ทางนิเทศศิลป์ กับการสื่ อสารความหมายในรู ป
สัญญะ ผ่านสื่ อตราสัญลักษณ์ และเว็บไซต์ของธนาคารกกสิ กรไทย ในการแสดงความหมายตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ในมุมมองบุคลากรด้านการสื่ อสารองค์กร ผูอ้ อกแบบสื่ อ ให้องค์กร และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในศาสตร์ฮวงจุย้
(1) การใช้สัญญะแสดงความหมายด้วยวิธีทางรู ปธรรม (Signifer) และนามธรรม
(Signified) ดังตารางแสดงสัญญะในการสื่ อสารทางนิเทศศิลป์ (Visual Communication) ด้านล่าง
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การวิเคราะห์ สัญญะในมุมมองทางการออกแบบนิเทศศิลป์
สั ญญะ (Sign)
ตัวหมาย (Signifier)
ตัวหมายถึง (Signified)
สาร (ภาพ)
- สี
- เส้น
- ตัวอักษร
- รู ปร่ างรู ปทรง
-การจัดองค์ประกอบภาพ
ภาพที่ 3.1 ภาพตัวอย่างตารางการวิเคราะห์สัญญะในมุมมองทางการออกแบบนิ เทศศิลป์
(2) ความสัมพันธ์ศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่ มีต่อกระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่ อ
ใหม่ (เว็บไซต์) ตามมุมความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญทางศาสตร์ฮวงจุย้ ในการตีความหมายสัญญะของ
องค์ประกอบธาตุ ต่างๆ ที่ใช้สร้างเป็ นภาพด้วยการออกแบบทางนิ เทศศิลป์ ซึ่ งปรากฏบนสื่ อตรา
สัญลักษณ์ และเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย อธิ บายผ่านแนวคิดในศาสตร์ ฮวงจุย้ และหลักเบญจ
ธาตุ โดยนามาวิเคราะห์ร่วมกับสัญวิทยา (Semiotic Analysis)
การวิเคราะห์ สัญญะในมุมมองศาสตร์ ฮวงจุ้ย
สั ญญะ (Sign)

ตัวหมาย (Signifier) ตัวหมายถึง (Signified)

สาร(ภาพ)
- สี
- เส้น
- ตัวอักษร
- รู ปร่ างรู ปทรง
-การจัดองค์ประกอบภาพ
ภาพที่ 3.2 ภาพตัวอย่างตารางการวิเคราะห์สัญญะในมุมมองศาสตร์ ฮวงจุย้

วัตถุธาตุ
(Elements)
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(3) ตีความการจัดการความรู ้ระหว่างศาสตร์ ฮวงจุย้ กับกระบวนการออกแบบสาร
(ภาพ) ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย ที่ใช้เพื่อการสื่ อสารองค์กร
ส่ วนที่ 2: ศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย กับ การปฎิ บ ัติ ง านด้า นการออกแบบ “สาร (ภาพ) ในสื่ อ ใหม่
(เว็บไซต์)” ของธนาคารกสิ กรไทย
นาเสนอข้อมูลทัศนคติ ความเชื่ อ ค่านิ ยมในศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ใน
การทางานของบุคลากรด้านสื่ อสารองค์กร และผูท้ าหน้าที่ออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่ อใหม่(เว็บไซต์)
และตราสัญลักษณ์ของธนาคารกสิ กรไทย
1) วิธีการถ่ายทอดหรื อให้ความรู ้ ในศาสตร์ ฮวงจุย้ ให้กบั บุคลากรทาหน้าที่สื่อสาร
องค์กร
2) การนาศาสตร์ ฮวงจุย้ มาประยุกต์ในการสร้างรู ปแบบการสื่ อสารองค์กร ที่ส่งผล
ต่อแนวคิ ดอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่ งมี ผลกับวิธีการปฏิ บตั ิ งานด้านการออกแบบ สาร
(ภาพ) ในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย
3) ประเด็ น กรอบความคิ ด สร้ างสรรค์ใ นการออกแบบสาร (ภาพ) ในสื่ อ ใหม่
(เว็บไซต์) ธนาคารกสิ กรไทยของบุคลากรด้านสื่ อสารองค์กรและผูท้ าหน้าที่ออกแบบสาร (ภาพ)
เพื่อสร้ างความเข้าใจในการสื่ อสารองค์กรระหว่างผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านออกแบบสื่ อให้
องค์กร

บทที่ 4
การถ่ ายทอดและประยุกต์ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยในการสื่ อสารของธนาคารกสิกรไทย
ผลการศึกษา เรื่ อง “ศาสตร์ ฮวงจุย้ กับการจัดการชุ ดองค์ความรู ้เฉพาะเพื่อการสื่ อสารในสื่ อ
ใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย” จากการวิเคราะห์ผา่ นการทบทวนงานวิจยั กับแหล่งข้อมูล
ประเภทเอกสารและข้อมูลประเภทดิ จิทลั พบข้อมู ลซึ่ งชี้ ให้เห็ นว่า ความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ (ของ
ผูบ้ ริ หาร) ในการปรับเปลี่ยนและการออกแบบตราสัญลักษณ์ ของธนาคารกสิ กรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2539 เป็ นต้นมา ได้รับอิทธิ พลจากภูมิหลังทั้งทางด้านวัฒนธรรมและความสนใจในศาสตร์ ฮวงจุย้
ของตัวผูบ้ ริ หารที่ เป็ นคนไทยเชื้ อสายจีน ก็คือ คุ ณบัณฑู ร ล่ าซา ดารงตาแหน่ ง CEO ของธนาคาร
กสิ ก รไทย ในขณะนั้น (วิย ะดา โพธารามิ ก , 2540; ณั ฏ ฐิ ก า เมณฑกา, 2550) โดยมี อ าจารย์ส ง่ า
กุ ล กอบเกี ย รติ เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้า นฮวงจุ ้ย คนแรก และยัง ได้รั บ ค าแนะน าจากอาจารย์ชุ ณ วัช ร์
ลาภาณุ พฒั น์ (อ.เม้ง) ให้นาวงกลมสี แดงมาใส่ เพิ่มในตราสัญลักษณ์ เดิมของปี พ.ศ. 2516 ที่มีเพียง
รู ปต้นข้าว เพื่อเป็ นเกราะป้ องกัน และมีการเติมคลื่ นน้ าตรงด้านล่างของต้นข้าว เพื่อให้น้ าเข้าไป
หล่ อเลี้ ยงองค์ก ร (“จับ เข่ าคุ ย ซี อีโอกสิ ก รไทย,” 2553) นอกจากนี้ นิ ตยสารออนไลน์ ด้านธุ รกิ จ
ผูจ้ ดั การ360° รายสั ป ดาห์ (“ผ่า “ฮวงจุย้ ,” 2553) ได้ก ล่ าวถึ ง ธนาคารใหญ่ ในประเทศไทยอย่าง
ธนาคารกสิ ก รไทย มี ก ารใช้ซิ น แสชาวฮ่ องกงเป็ นที่ ป รึ ก ษาทางด้านฮวงจุ ้ย ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ
รวมถึงปั จจัยอิทธิ พลจากความเชื่อในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของกลุ่มลูกค้าธนาคารกสิ กรไทย
จากข้อมู ล เบื้ องต้น เพื่ อ ตอบค าถามวิจยั ข้อที่ 1 คื อ ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รมี ก ารถ่ ายทอดหรื อ
ปลู กฝั งความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุ ย้ ให้ก ับ พนักงานเพื่ อประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารองค์ก ร หรื อไม่
อย่างไร? และคาถามวิจยั ข้อที่ 2 คือ มีการจัดการองค์ความรู ้ศาสตร์ ฮวงจุย้ และการสื่ อสารเชิงสัญญะ
เพื่อการสร้ างสรรค์การสื่ อสารในสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ขององค์กรเป็ นอย่างไร? ผูว้ ิจยั จึงแบ่งผลการ
นาเสนอดังต่อไปนี้
4.1 การถ่ า ยทอดความเชื่ อ ศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย ของผูบ้ ริ ห ารไปยังฝ่ ายผลิ ต การสื่ อ สารของ
ธนาคารกสิ กรไทย
4.2 การประยุกต์ศาสตร์ ฮวงจุย้ และการสื่ อสารเชิงสัญญะในกระบวนการผลิตสาร (ภาพ)
ที่ปรากฏบนสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย

60

4.1 การถ่ ายทอดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุ้ยของผู้บริหาร ไปยังฝ่ ายผลิตการสื่ อสารของ
ธนาคารกสิ กรไทย
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) ผูบ้ ริ หารสายงานฝ่ ายสื่ อสารภายใน
องค์กรของธนาคารกสิ ก รไทย คือ คุ ณเป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต ซึ่ งเป็ นผูด้ ู แลการส่ งผ่านข้อมู ลระหว่าง
บุคลากรภายในองค์กร ทุกสายงานทั้งหมดของธนาคารกสิ กรไทย สามารถวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด
หลักการสื่ อสารองค์กรมาเป็ นกรอบพิจารณาการสื่ อสารองค์กรในบริ บทการถ่ายทอดศาสตร์ ฮวงจุย้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1.1 กระบวนการสื่ อสารข้ อมูลภายในธนาคารกสิ กรไทย
ปั จ จุ บ ัน ธนาคารกสิ ก รไทยมี ก ารแบ่ ง โครงสร้ า งองค์ ก รออกเป็ นสายงานบริ ห ารหลัก
ทั้งหมด จานวน 16 สายงาน ตามข้อมูลที่แสดงในภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แผนผังโครงสร้างองค์กรทั้ง 16 สายงานหลักของ บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย
แหล่งทีม่ า: ธนาคารกสิ กรไทย, 2557.
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จากการสัมภาษณ์ คุ ณ เป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต (สัมภาษณ์ , 15 กันยายน 2558) ผูอ้ านวยการฝ่ าย
บริ หารกิจกรรมและสื่ อสัมพันธ์องค์การ ของ บมจ. ธนาคารกสิ กรไทย สามารถสรุ ปได้วา่ ธนาคาร
กสิ กรไทย มีลกั ษณะการสื่ อสารองค์กรในภาพรวมแบบบนลงล่าง (Top-Down) โดยผูบ้ ริ หารระดับ
CEO เป็ นผูก้ าหนดข้อมูลซึ่ งเป็ น ตัวสาร (Message) ที่ตอ้ งการจะสื่ อสารไปสู่ ผูป้ ฏิบตั ิสายงานต่างๆ
ขององค์กรทุกระดับ มีลกั ษณะเป็ น 2 รู ปแบบหลัก คือ
1) ตัวสารแบบเป็ นทางการ ที่เป็ นภาพใหญ่ขององค์กร (Corporate) ซึ่ งเป็ นนโยบาย
หลักของธนาคารกสิ กรไทย มีคณะกรรมการกลัน่ กรองซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารที่มีอานาจตัดสิ นใจเนื้ อหา
ของตัวสารมอบให้ ฝ่ ายบริ ห ารก าหนดสาร (Message) ในลัก ษณะเป้ าหมายและนโยบาย แล้ว
ถ่ายทอดลงมาให้กบั ฝ่ ายสื่ อสารภายในองค์กร
2) ตัว สารแบบไม่ เป็ นทางการ คื อ สาร (Message) ที่ ไ ม่ ส ามารถสื่ อ สารให้ ก ับ
พนักงานได้โดยตรง อย่างเช่ น ตัวสารที่ เกี่ ยวข้องกับ ศาสตร์ ฮวงจุ ย้ ของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งฝ่ ายสื่ อสาร
ภายในองค์กรจะเป็ นผูท้ าหน้าที่ออกแบบเนื้ อหา (Contents) ให้ส้ ัน กระชับ และผูร้ ับข้อมูลสามารถ
เข้าใจได้ง่าย โดยแปลงตัวสารจากนโยบายที่ส่วนใหญ่มกั ใช้ภาษาวิชาการหรื อองค์ความรู ้เฉพาะที่
เข้าใจยาก ให้เป็ นภาษาทัว่ ไปที่เข้าถึ งพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกภูมิภาค สามารถเข้าใจและรู ้ทิศ
ทางการทางานให้ได้มากที่สุด
โดยการสื่ อสารเนื้ อหาตัวสาร ส่ งไปสู่ พนักงานภายในธนาคารกสิ กรไทย ซึ่ งเป็ นองค์กร
ใหญ่ นอกจากสายงานบริ หารหลัก 16 สายงาน ที่ทุกสายงานมีผบู ้ ริ หารสายงานแล้ว ทุกสายงานต้อง
ทางานแบบประสานข้ามสายงานกัน (Cross Functional) และมี ฝ่ ายงานย่อยอี กกว่า 100 ฝ่ ายงาน
ดังนั้น การสื่ อสารข้อมูลให้บุคลากรที่อยูภ่ ายใต้องค์กร ซึ่ งแต่ละบุคคลมีระดับความรู ้ ทัศนคติ และ
ที่มาแตกต่างกัน เกิดความเข้าใจเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการสื่ อสาร ธนาคารกสิ กร
ไทยจึงสร้ าง K-Culture ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมหลัก (Core Value) 4 ข้อ ของธนาคารกสิ กรไทย ที่ตอ้ ง
ถ่ายทอดไปยังพนักงานทั้งหมดทุกคนขององค์กรให้ซึมซับอยู่ในวิถีการปฏิ บตั ิงานในทุกสายงาน
และทุ ก ระดับ ชั้น ของกสิ ก รไทย และเป็ นวัฒ นธรรมที่ ใ ช้ม านานตั้ง แต่ ก่ อ ตั้ง องค์ก รกว่า 70 ปี
ประกอบด้วย
1) ยึดลู ก ค้าเป็ นศู น ย์ก ลาง (Customer Centricity) คื อ ความต้องการของลู ก ค้าทุ ก
เรื่ อง ไม่ ว่าจะเป็ นเรื่ อ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารทั้ง หมดที่ ก สิ ก รไทยจะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ ถือเป็ นบทบาทหน้าที่ของพนักงานภายในองค์กรต้องทาให้ลูกค้าพอใจ ตาม
สโลแกนของธนาคารกสิ กรไทย คือ “บริ การทุกระดับประทับใจ”
2) การท างานร่ วมกัน เป็ นที ม ขององค์ก ร (Organization Wide Team) ซึ่ งธนาคาร
กสิ กรไทยเป็ นองค์กรที่ยึดหลักการทางานร่ วมกัน โดยไม่มีใครเป็ นอัศวินขี่มา้ ขาว เช่น คนนี้ เก่งอยู่
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คนเดี ยว หากขาดคนนี้ แล้วองค์ก รไม่ ส ามารถอยู่ได้ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในเทคนิ คการสร้ างวัฒ นธรรม
องค์กรที่ ส าคัญ ให้ ผูบ้ ริ ห ารรุ่ นพี่ และรุ่ นน้อง หัวหน้าและลู กน้อง สามารถแบ่ งปั นความคิ ดเห็ น
เสนอแนะได้ และมีความกลมเกลียวกัน โดยที่ไม่ลืมยึดถือ 2 สิ่ ง คือ ความอาวุโสและการเคารพซึ่ ง
กันและกันด้วย (“ผ่า “ฮวงจุย้ ”,” 2553) ทั้งหมดต้องทางานร่ วมกันเพื่อให้งานนั้นสาเร็ จตามเป้ าหมาย
องค์กร
3) ความเป็ นมืออาชี พ (Professionalism) ธนาคารกสิ กรไทยเป็ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับเรื่ อง
การเงิ น สิ่ งสาคัญคื อต้องแสดงให้เห็ นว่า ทุ กสิ่ งทุ ก อย่างขององค์ก ร รวมทั้งพนักงานชั้นล่ างสุ ด
จนถึ งผูบ้ ริ หารระดับ สู งสุ ด ต้องส่ งเสริ มให้เห็ นภาพลักษณ์ ความเป็ นนักการเงิ นมื ออาชี พ ตั้งแต่
รู ปร่ างหน้าตา การแต่งกาย องค์ความรู ้ และพฤติกรรมในการเรี ยนรู ้ เพื่อสร้าง Branding ขององค์กร
ให้ชดั เจนในใจลูกค้าว่า ธนาคารกสิ กรไทยคือที่ปรึ กษาทางการเงินอย่างครบวงจร
4) การริ เริ่ ม สิ่ งใหม่ (Innovation) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ อ งค์ ก รต้อ งการให้ เห็ น ภาพของ
ธนาคารกสิ กรไทยว่าเป็ นผูน้ าทางด้าน ITและการคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้บริ การทางการเงินใหม่ๆ โดย
องค์กรสนับสนุนให้พนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบตั ิงานจนถึงผูบ้ ริ หารสู งสุ ด สามารถแชร์ ความคิดเห็น
ในที่ประชุมกันในแบบถอดหมวก คือทุกคนไม่วา่ จะมือใหม่หรื ออาวุโสเมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว ทุก
คนมี สิ ท ธิ มี เสี ยงที่ จะเสนอไอเดี ยความคิ ดสิ่ งใหม่ ๆ ซึ่ งเป็ น Innovation หรื อให้ความคิ ดเห็ น ได้
ทั้งนั้น แล้วการคิดสิ่ งใหม่น้ ี จะทาให้องค์กรเป็ นผูน้ าของธุ รกิจได้ตลอด ทั้งยังสร้างสิ่ งที่ตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด (เป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต, 2558) การริ เริ่ มสิ่ งใหม่น้ ี ยังสอดคล้องกับ
K- Culture ใน 2 ข้อแรก ก็คือ ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง และการทางานร่ วมกันเป็ นทีมขององค์กร อีก
ด้วย
ซึ่ งมีฝ่ายบริ หารกิ จกรรมและสื่ อสัมพันธ์องค์การ (Internal Communication) ทาหน้าที่ฝ่าย
สื่ อสารองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย ดาเนิ นการผลักดันถ่ายทอดและปลู กฝั งให้ Core Values ที่
เป็ น K-Culture ไปยังพนักงานทุกคน “...ให้ซึมอยูใ่ นสายเลือดของพนักงานทุกระดับชั้นและทุกคน
ไม่วา่ เค้าจะอยูจ่ ุดไหนของประเทศไทย หรื อกระทัง่ ต่างประเทศ จะต้องรับรู ้และเอา K-Culture มา
เป็ นพื้นฐานของทุกกระบวนการ” (เป็ นหนึ่ ง ไชยชิต, 2558) โดยนาการใช้สัญลักษณ์ K-Culture มา
เป็ นตัวแทนวัฒนธรรมขององค์กรทั้ง 4 ข้อ เป็ นเครื่ องมือส่ งผ่านไปยังพนักงานในเครื อกสิ กรไทย
ทั้งหมด ซึ่ งสัญลักษณ์ K-Culture จะปรากฏอยูบ่ นบัตรพนักงานทุกคน ทาให้สามารถเห็นและรับรู ้
วัฒนธรรมขององค์กรอยู่ตลอดเวลา จดจาวัฒนธรรมองค์กร 4 ข้อนี้ อยู่ในใจ อยู่ในพฤติกรรมและ
การปฏิ บตั ิงานของแต่ละคนโดยไม่รู้ตวั โดยไม่รู้วา่ สิ่ งที่ตนเองทาอยูน่ ้ นั คือวัฒนธรรมองค์กรที่ติด
มาแบบไม่รู้ตวั รวมถึงธนาคารกสิ กรไทย ยังมีการใช้ช่องทางการสื่ อสารองค์กร (Channel) ส่ งข้อมูล
(Message) ไปสู่ พนักงานในรู ปแบบกิจกรรมและสื่ อภายในองค์กรอื่นๆ ได้แก่
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1) Road Show ซึ่ งที มงานฝ่ ายสื่ อสารองค์กร จะทางานร่ วมกับ ที มงานด้านพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (HR) เป็ นคณะทางานที่สร้างขึ้นภายใต้สายงานพัฒนาการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ทางการสื่ อความ เรี ยกว่า K-Culture เช่ น กิ จกรรมเดิ นสายไปจัดกิ จกรรมสร้ างการรับรู ้ ขอ้ มู ล ทัว่
ประเทศ บางครั้งมีผูบ้ ริ หารระดับสู ง อย่างกรรมการบริ หารไปตรวจเยี่ยมสาขาพร้ อมฝ่ ายสื่ อสาร
องค์กร และการจัด Road Show ในเครื อสาขาต่างประเทศ จะมีตวั แทนของฝ่ ายสื่ อสารองค์กรของ
ธนาคารกสิ กรไทยทาหน้าที่อยูแ่ ล้ว โดยนารู ปแบบกิจกรรมที่สาขาประเทศไทยทาอยูไ่ ปจัดกิจกรรม
ใน Format เดียวกัน เช่น เครื อธนาคารกสิ กรไทยสาขาประเทศจีน
2) สถานี โทรทัศ น์ Kasikorn TV ธนาคารกสิ ก รไทยมี ห้ องส่ ง สั ญ ญาณโทรทัศ น์
ภายในเป็ นขององค์ก รเอง ซึ่ งมี ช่ า งกล้อ ง และมี โปรดิ วเซอร์ ซึ่ งเป็ นที ม งานของฝ่ าย Internal
Communication ทาหน้าที่ดูแลการผลิตรายการ และส่ งสัญญาณออกอากาศไปยังเครื อข่ายธนาคาร
กสิ ก รไทยทุ ก วัน ตั้ง แต่ เวลา 08.00น.-16.00 น. เพื่ อ ผลิ ต รายการสอดแทรกข้อ มู ล เนื้ อ หาสิ่ ง ที่
ผูบ้ ริ หารต้องการให้พนักงาน รับรู ้ เข้าใจ และต้องการให้ปฏิบตั ิอย่างไร
3) วารสารกิ จการสัมพันธ์ จัดท าในรู ปแบบ Electronic Book เผยแพร่ วารสารทุ ก
รอบวัน จัน ทร์ ที่ 1 และ 3 ของทุ ก เดื อ น ท าให้ พ นัก งานได้อ่ านเนื้ อหาในส่ วนที่ องค์ก รต้อ งการ
สอดแทรกร่ วมกับวัฒนธรรมองค์กร
จากข้อมูลผูว้ จิ ยั เห็นว่า ในวัฒนธรรมองค์กร K-Culture ทั้ง 4 ข้อไม่สามารถค้นพบข้อความ
ที่แสดงความหมายให้เห็นความเชื่อฮวงจุย้ ส่ วนบุคคล (ของคุณบัณฑูร ล่าซา) แต่ธนาคารกสิ กรไทย
ใช้ K-Culture ทาหน้าที่สร้างรู ปแบบวิถีปฏิ บตั ิขององค์กร สื่ อสารข้อกาหนดการออกแบบ ตัวสาร
(ภาพ) ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย โดยให้ฝ่ายผลิตการสื่ อสารและผูอ้ อกแบบ
สื่ อทราบว่า ต้องใช้รูปแบบ สาร (ภาพ) ตามข้อกาหนดนี้ ที่สื่อสารอย่างไม่เป็ นทางการด้วยการกล่าว
ทางวาจา ซึ่ง K-Culture ถูกใช้เป็ นช่องทาง (Channel) ของวิถีปฏิบตั ิการออกแบบสื่ อ ทาให้ฝ่ายผลิต
การสื่ อสารและผูท้ าหน้าที่ อ อกแบบสื่ อ เกิ ดความคุ ้น ชิ น ทางความคิ ดสร้ างสรรค์ (Meme) โดย
อัตโนมัติว่าเมื่อจะออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่หรื อปรับเปลี่ ยนดี ไซน์ทุกครั้ง ต้องมี สาร (ภาพ) ให้
ปรากฏอยูบ่ นหน้าเว็บไซต์ตามที่ผบู ้ ริ หารกาหนดไว้ สามารถอธิ บายวิธีการถ่ายทอดความเชื่ อฮวงจุย้
ของผูบ้ ริ หาร(คุณบัณฑูร ล่าซา) ถ่ายทอดไปยังบุคลากรด้านการสื่ อสารองค์กร และการผลิตสื่ อของ
ธนาคารกสิ กรไทย ผ่านกระบวนการสื่ อสารองค์กรได้ตามแบบจาลองการสื่ อสาร S M C R ดังภาพ
ที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 แผนผังแสดงการถ่ายทอดความเชื่อฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารไปสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการผลิต
สื่ อขององค์กร ผ่านกระบวนการสื่ อสารองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย
4.1.2 ด้ านการออกแบบและผลิตสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย
ธนาคารกสิ กรไทยมอบให้ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ (PR) ทาหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ องค์กรที่
ปรากฏบนสื่ อต่ างๆ ของเครื อธนาคารกสิ ก รไทยทั้งหมด ให้ เป็ นไปตามรู ป แบบ Theme ตามที่
ผูบ้ ริ หาร (CEO) วางรู ปแบบไว้เป็ นข้อกาหนด โดยรู ปแบบการดีไซน์สื่อทั้งหมดต้องแสดงถึง Mood
and Tone ให้เห็ นภาพลักษณ์ และแสดงถึงเอกลักษณ์ องค์กร (Corporate Identity) ให้อยู่ภายใต้ KCulture ซึ่ งทุกองค์กรจะมีการใช้ สี เพื่อสร้ างเอกลักษณ์ ให้กบั องค์กร เป็ นการนาเสนอตัวตนของ
องค์กรนั้นๆ (อาวิน อินทรังษี, 2553) อย่างธนาคารกสิ กรไทย ก็จะเน้นที่สีเขียว ดังที่ คุณเป็ นหนึ่ ง
ไชยชิต (2558) กล่าวว่า “อย่างกสิ กรไทย ก็จะเน้นที่สีเขียวเป็ นตัวสี อนั เดียว แต่จะมีสีอื่นมาประกอบ
เช่น สี เทา มาสอดแทรกที่โลโก้เท่านั้น ตามฮวงจุย้ แต่สีหลักของเราคือสี เขียว”
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสัมภาษณ์ คุณเป็ นหนึ่ง ไชยชิต (2558) ความเชื่อฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หาร
มีการถ่ายทอดไปสู่ กระบวนการผลิ ตสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย โดยถู กแปลงเนื้ อหาให้อยู่ในรู ปแบบ
ของ Theme เป็ นข้อก าหนดเฉพาะ ที่ ถู กก าหนดไว้ในการออกแบบสื่ อให้ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ สื่ อสาร
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องค์กรและฝ่ ายผลิตออกแบบสื่ อรับไปปฏิ บตั ิ ซึ่ งเป็ น ตัวสาร (Message) ในลักษณะที่ไม่สามารถ
สื่ อสารได้โดยตรง อย่างเช่นการใช้สี ตัวอักษร (Font) คุณเป็ นหนึ่ง ไชยชิต (2558) อธิ บายว่า
มันเป็ นรู ปแบบที่เป็ นข้อกาหนดเป็ นมาตรฐานขององค์กร อย่างเช่นสี ที่ใช้เป็ นสี เขียว
ตัว K ที่ เป็ นพู่ ก ัน ในตราสั ญ ลัก ษณ์ จะต้องเป็ น K ที่ ถู ก ต้อ งตามแบบ ห้ ามไปปรั บ แต่ ง
เด็ดขาด ฟ้ อนต์จะเป็ นยังไง ตัวหนังสื อฟ้ อนต์ตอ้ งมีหัว ต้องมีลกั ษณะของตัวหนังสื อตัว
ตรง ไม่ใช่ตวั เอียง มันมีทางฮวงจุย้ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ดังเช่น แบบตัวอักษร (Font Style) ที่นามาใช้ออกแบบเว็บไซต์ ดังในภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 แบบหนังสื อฟ้อนต์มีหวั ในหน้าเพจเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย
แหล่งทีม่ า: ธนาคารกสิ กรไทย, 2558.
ซึ่ งรู ป แบบการออกแบบเหล่ า นี้ ฝ่ ายคณะกรรมการบริ ห าร (CEO) เป็ นผู ก้ าหนดและ
ถ่ายทอดการปฏิบตั ิให้ฝ่ายสื่ อสารองค์กรรับหน้าที่ดาเนิ นการสื่ อสารเนื้ อความ สร้าง “ตัวสาร” เป็ น
Format สาหรับการออกแบบสื่ อ สื่ อสารยังไปยังฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องในการผลิ ตสื่ อองค์กร ได้แก่ ฝ่ าย
งานด้านประชาสัมพันธ์ (PR) ดูแลภาพลักษณ์สื่อ และมีการจ้างบริ ษทั ภายนอก (Outsource) ซึ่ งเป็ น
เอเจนซี่ ภายนอกทาหน้าที่ดูแลการผลิตสื่ อและโฆษณาให้กบั องค์กรในขณะนี้ ก็คือ บริ ษทั Mc Cann
Agency โดยการผลิตสื่ อต้องอยูภ่ ายใต้กรอบแนวคิดและระเบียบธนาคารกสิ กรไทยเป็ นสิ่ งสาคัญ
อย่างเช่น รู ปแบบ Format Template ของการออกแบบสื่ อธนาคารกสิ กรไทย มีจุดที่กาหนด
ไว้วา่ ตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทย (ตรา KBank) ที่จะใช้บนสื่ อชนิ ดนี้ ต้องมีปรากฏอยูม่ ุมไหน
และตัว K ที่เป็ นอักษรพู่กนั ต้องวางไว้จุดไหน การนาชื่ อ KBank ไปวางประกอบบนชื่ อ Product
สิ นค้าและการบริ การของกสิ กรไทย จะต้องจัดวางไว้ตาแหน่งไหน เป็ นต้น
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ในกรณี หากผูอ้ อกแบบสื่ อมีเหตุ หรื ออุปสรรค ต้องการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ Theme หรื อ
Format Template ตามที่ถูกกาหนดไว้ หรื อมี ความเห็ นต้องการปรั บใหม่ในบางจุด ฝ่ ายออกแบบ
ต้องยื่นความประสงค์ของการขอปรับเปลี่ยนข้อกาหนดรู ปแบบนั้น พร้อมข้อมูลชี้ แจงเหตุผลความ
จาเป็ น เสนอต่อคณะผูบ้ ริ หารระดับ สู งของธนาคารกสิ ก รไทยพิ จารณา ว่าเห็ นสมควรอนุ มตั ิให้
ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ ไม่ อย่า งเช่ น ตราสั ญ ลัก ษณ์ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า Wishdom ของธนาคารกสิ ก รไทย ซึ่ ง
ต้องการสร้างความแตกต่างกับกลุ่มลูกค้าอื่นๆ โดยจะไม่ใช้ตราสัญลักษณ์สีเขียว แต่จะใช้เป็ นสี แดง
มารู น (Maroon) แทนสัญลักษณ์ การให้บริ การเฉพาะลู กค้ากลุ่ ม Wishdom ฝ่ ายดู แลลู กค้ากลุ่มนี้ ก็
ต้องเสนอยืน่ คาขอไปยังคณะกรรมการบริ หารระดับสู งให้กลัน่ กรองและอนุมตั ิการเปลี่ยนรู ปแบบสี
(สี เป็ นตัวสาร (ภาพ) อย่างหนึ่งในกระบวนการออกแบบสื่ อ)
จากการวิเคราะห์ ขอ้ มูลข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า ธนาคารกสิ กรไทยมีวิธีการถ่ายทอดความ
เชื่อฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หาร (CEO) ไปยังฝ่ ายงานสื่ อสารองค์กรและผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการผลิตสื่ อให้กบั
ธนาคารกสิ กรไทย โดยฝ่ ายผูบ้ ริ หารเป็ นผูก้ าหนดรู ปแบบตัวสาร (Message) ที่เชื่อมโยงความเชื่ อฮ
วงจุย้ และอัตลักษณ์องค์กรภายใต้วฒั นธรรมองค์กร และใช้วฒั นธรรมองค์กรที่ เรี ยกว่า K-Culture
เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารในลักษณะของนโยบาย ขับ เคลื่ อนการส่ งผ่าน “ตัวสาร” ไปยังฝ่ ายสื่ อสาร
ภายในองค์กรให้ทาหน้าที่สร้างเป็ น Contents แฝงความเชื่อฮวงจุย้ ไปใน Key Message ถ่ายทอดใน
รู ป แบบข้อก าหนดจากนโยบายฝ่ ายบริ หาร แปลงเป็ น “ตัวสารที่ ไม่ สามารถสื่ อสารได้โดยตรง”
สื่ อสารไปสู่ ฝ่ายปฏิ บตั ิงานด้านประชาสัมพันธ์ (PR) ที่ดูแลภาพลักษณ์ และการผลิ ตทั้งสื่ อ Online
และ Offline ของเครื อธนาคารกสิ กรไทยทั้งหมด ซึ่ งผลวิจยั ทาให้เห็ นว่าองค์กรได้ใช้กระบวนการ
สื่ อสารองค์กรเป็ นหัวใจสาคัญเป็ นตัวถ่ายทอดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ไปยังขั้นตอนการผลิ ตและ
การออกแบบตัวสาร (ภาพ) บนสื่ อเว็บไซต์และตราสัญลักษณ์ของธนาคารกสิ กรไทย ซึ่ งความเชื่ อ
ฮวงจุย้ ได้ถูกแปลงและสร้างชุ ดความหมายขึ้น ผลิตเป็ นสัญญะ สอดแทรกอยูใ่ นแต่ละช่ วงจังหวะ
ขององค์ประกอบทั้ง 5 สอดคล้องกับแนวคิดตามรู ปแบบจาลองวงจรแห่ งวัฒนธรรม “The Circuit
of Culture” ของ Hall and Open University (1997) ซึ่ งมีการสร้างความหมายและแทนความหมาย
เชื่ อมโยงกันในแต่ละชุ ดความหมายของวงจรแห่ งวัฒนธรรม ระหว่าง Sender1 ที่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการผลิ ต สื่ อ ก็ คื อ ฝ่ ายด้านงานประชาสั ม พัน ธ์ (PR) และบริ ษ ัท ตัว แทนผลิ ต สื่ อ ให้ อ งค์ก ร
(Agency) จนเกิ ดเป็ นสาร (ภาพ) บนสื่ อสมัยใหม่และตราสัญลักษณ์ จากนั้น Sender2 ที่หน้าที่เป็ น
Gatekeeper ของการสื่ อสารองค์กร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสายงานหลัก (ประกอบด้วย 16 สายงาน)
ภายใต้การคณะกรรมการกลัน่ กรองซึ่ งก็คือผูบ้ ริ หารองค์กรระดับสู งสุ ด เพื่อวางรู ปแบบข้อกาหนด
เชิ ง นโยบายทั้ ง หมด (Reglulation) แทนความหมายถึ ง อัต ลัก ษณ์ ข ององค์ ก ร (Characteristic
Identity) ให้อยูภ่ ายใต้วฒั นธรรมองค์กร K-Culture ดังภาพที่ 4.4 ด้านล่างนี้
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สาร (ภาพ)
(Representation)
นโยบายผูบ้ ริ หาร

(Regulation)

ตราสัญลักษณ์,เว็บไซต์
(Media)

อัตลักษณ์องค์กร
(Identity)

ผูป้ ฏิบตั ิงานผลิตสื่ อ
(Production)

ภาพที่ 4.4 การถ่ายทอดสัญญะฮวงจุย้ ในแบบจาลอง “วงจรแห่งวัฒนธรรม”

4.2 การประยุกต์ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยและการสื่ อสารเชิงสั ญญะในกระบวนการผลิตสาร (ภาพ)
ทีป่ รากฏบนสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย
จากการวิเคราะห์การสร้างความหมายเชิงสัญญะในกระบวนการออกแบบสาร (ภาพ) ได้แก่
สี เส้น ตัวอักษร และรู ปร่ างรู ปทรงภาพ ที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2556) และ
เว็บไซต์ (ในปี พ.ศ. 2558) ซึ่งเป็ นสื่ อของธนาคารกสิ กรไทยที่พบว่า การออกแบบเชื่ อมโยงกับความ
เชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุย้ โดยผ่านวิธีการวิเคราะห์ตามแนวคิดสัญวิทยา (Semiotics) มุ่งเน้นที่การแสดง
ความหมาย ตัว สาร (ภาพ) ของตัว หมาย (Signifier) และตัว หมายถึ ง (Signified) มาท าการ
เปรี ยบเทียบระหว่างมุมมองของการออกแบบทางนิ เทศศิลป์ กับมุมมองทางศาสตร์ ฮวงจุย้ ร่ วมกับ
การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) ผู ้เ ชี่ ยวชาญ ศาสตร์ ฮ วงจุ ้ ย จ านวน 2 ท่ า น คื อ
1) อาจารย์ษณองนงค์ คาแสนหวี และ 2) ซินแสนัท เป็ นการให้ความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญศาสตร์ฮวง
จุย้ โดยตรง ซึ่ งมีผลการวิจยั ดังนี้
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ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร(ภาพ) “สี ” ทางการออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบนิเทศศิลป์
Signifier
Signified
การเจริ ญงอกงาม,
สี เขียว
ความสดชื่น
ความเร่ าร้อน, น่าตื่นเต้น
สี แดง
เงินทองหนาแน่นเป็ น
สี เทา
ปึ กแผ่น

สาร (ภาพ)

สี

ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “สี ” ทางด้านศาสตร์ฮวงจุย้
สาร (ภาพ)

สี

การออกแบบนิเทศศิลป์
Signifier
Signified
การเติบโตต้นไม้,
สี เขียว
ความสดชื่น
พลังที่สว่างไสว,
สี แดง
กระตือรื อร้น
สี เทา

การไหลลื่น

วัตถุธาตุ
(Elements)
ธาตุไม้
ธาตุไฟ
ธาตุน้ า

ผลการเปรี ยบเทียบผลวิเคราะห์ตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 จะเห็ นว่าการแสดงความหมาย
(Signified) ของสั ญ ญะสี เขี ยว สี แ ดง และสี เทา ในมุ ม มองการออกแบบทางนิ เทศศิ ลป์ มี ค วาม
สอดคล้องกับความหมายทางศาสตร์ ฮวงจุย้ โดย “สี เขียว” แทนความหมายถึงความเจริ ญเติบโตงอก
งาม ตรงกับ ธาตุ ไ ม้ “สี แดง” แทนความหมาย ความเร่ าร้ อนพลังงานที่ เคลื่ อนไหว (Active) คื อ
ความหมายของธาตุไฟ และ “สี เทา” ธนาคารกสิ กรไทย (2558) อธิ บายความหมายไว้บนเว็บไซต์
คือ เงินทองหนาแน่ นเป็ นปึ กแผ่น ซึ่ งตามความหมายของฮวงจุย้ มักจะใช้เป็ นตัวแทนธาตุน้ า แทน
ความหมายถึง การประกอบธุ รกิจอย่างลื่นไหล
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ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “เส้น” ทางการออกแบบนิเทศศิลป์
การออกแบบนิเทศศิลป์
Signifier
Signified
น้ าบารุ งต้นข้าวให้อุดม
เส้นโค้ง / คลื่น
สมบูรณ์เจริ ญเติบโต

สาร(ภาพ)
เส้ น

ตารางที่ 4.4 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “เส้น” ทางด้านศาสตร์ ฮวงจุย้
สาร(ภาพ)
เส้ น

การออกแบบนิเทศศิลป์
Signifier
Signified
เส้นโค้ง / คลื่น

น้ าหล่อเลี้ยงไม้
ให้เจริ ญเติบโต

วัตถุธาตุ
(Elements)
ธาตุน้ า

ผลการวิ เคราะห์ เชิ ง สั ญ ญะ ของสาร (ภาพ) ลัก ษณะเส้ น “คลื่ น สี เทา” ที่ อ ยู่ บ นตรา
สัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยของปี พ.ศ. 2539 จะเห็นว่า การแทนความหมายในการออกแบบทาง
นิเทศศิลป์ มีความหมายแบบเดียวกันกับการแทนความหมายของศาสตร์ ฮวงจุย้ (ตามคาแนะนาของ
อาจารย์เม้ง ชุณวัชร์ ลาภาณุ พฒั น์) ก็คือธาตุน้ า แทนการสร้างน้ าให้ไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่อยูบ่ นตรา
สัญลักษณ์ให้เจริ ญเติบโตและอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลา
ตารางที่ 4.5 การวิเคราะห์ ค วามหมายเชิ งสัญ ญะ ของสาร (ภาพ) “ตัวอัก ษร” ทางการออกแบบ
นิเทศศิลป์
สาร (ภาพ)
ตัวอักษร

การออกแบบนิเทศศิลป์
Signifier
Signified
K

ธนาคารกสิ กรไทย
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ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “ตัวอักษร” ทางด้านศาสตร์ฮวงจุย้
สาร (ภาพ)
ตัวอักษร

การออกแบบนิเทศศิลป์
Signifier
Signified
ธุ รกิจเกี่ยวกับ
K
การเกษตร

วัตถุธาตุ
(Elements)
ธาตุไม้

ผลการวิเคราะห์เชิงสัญญะของสาร(ภาพ) “ตัวอักษร” ในตารางที่ 4.5 เป็ นการนา ตัวอักษร
“ K ” ซึ่ งแทนตัว ย่ อ ชื่ อ ภาษาอัง กฤษของธนาคารกสิ กรไทย คื อ “KASIKORNBANK” หรื อ
“KBank” มาใช้ใ นการออกแบบตราลัก ษณ์ แต่ ผ ลการวิเคราะห์ ในตารางที่ 4.6 พบว่า การแทน
ความหมายเชิ งสัญ ญะทางฮวงจุย้ ตัวอัก ษร “ K ” ควรใช้แทนความหมายถึ ง ธุ รกิ จเกี่ ย วกับ ด้าน
การเกษตรมากกว่า เป็ นตัวสัญญะแทนธาตุไม้ โดยดูจากตารางที่ 2.3 การแสดงฮวงจุย้ ความสัมพันธ์
ที่ เป็ นมงคลในบทที่ 2 ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกับ การเงิ น และธนาคารน่ า จะน าสั ญ ญะธาตุ ดิ น มาใช้ แ ทน
ความหมายในการออกแบบ
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) “รู ปร่ างรู ปทรง” ทางการออกแบบ
นิเทศศิลป์
สาร (ภาพ)

การออกแบบนิเทศศิลป์
Signifier
(รู ปต้นข้าว)

Signified
ธนาคารกสิ กรไทย
เครื อธนาคารกสิ กรไทย

รู ปร่ างรู ปทรง

ความสมดุล, ความไม่สิ้นสุ ด
สงบ, มัน่ คง
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ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ ความหมายเชิ งสั ญญะ ของสาร (ภาพ) “รู ปร่ างรู ปทรง” ทางด้านศาสตร์
ฮวงจุย้
สาร (ภาพ)

การออกแบบนิเทศศิลป์
Signifier
Signified
(รู ปต้นข้าว)

รู ปร่ างรู ปทรง

วัตถุธาตุ
(Elements)

การเจริ ญเติบโต ,
ต้นไม้

ธาตุไม้

แผ่นดิน,การผูก
สัมพันธ์

มังกรธาตุไม้

ความสามัคคี

ธาตุทอง

ความมัน่ คง

ธาตุดิน

การเปรี ยบเทียบผลวิเคราะห์ความหมายเชิ งสัญญะภาพรู ปร่ างรู ปทรง ในมุมการออกแบบ
นิเทศศิลป์ ของตารางที่ 4.7 มีการแสดงความหมายแทน “รู ปต้นข้าว, ตัว K พู่กนั , วงกลม และกรอบ
สี่ เหลี่ยม (บนตราสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทย ปี 2548)” สอดคล้องกับการแทนความหมายทาง
ศาสตร์ ฮวงจุย้ ในตารางที่ 4.8 โดยเฉพาะสาร (ภาพ) “ตัว K ที่เป็ นรู ปเขียนพู่กนั จีน” มีแนวคิดการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทย ปี 2548 และในปี 2556 ใช้สื่อความหมายการควบรวม
บริ การหลักทั้ง 6 สายงานไว้ดว้ ยกันภายใต้ชื่อ เครื อธนาคารกสิ กรไทย จึงสร้างสัญลักษณ์ “ตัว K
รู ปพู่กนั ” ในการสื่ อสารอัตลักษณ์ เครื อกสิ กรไทย (ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) ซึ่ ง อาจารย์ษณอนงค์
(2558) อธิ บ ายว่า “ตัว K รู ป พู่ก ัน” นี้ ตีความทางความเชื่ อจีนและฮวงจุย้ มี ล ักษณะรู ป ร่ างคล้าย
อักษรคาว่า “龙 (มังกร)” โดยแทนถึงธนาคารกสิ กรไทย จะเป็ นมังกรธาตุไม้ โดยมังกรเป็ นสัตว์ที่
ใช้เป็ นสัญลักษณ์ของการรวมชนเผ่าต่างๆกลายเป็ นแผ่นดินประเทศจีน ซึ่ งก็คือการรวมกิจการหลัก
ในเครื อธนาคารกสิ กรไทยทั้ง 6 สายงาน ประกอบด้วย 1) ธนาคารกสิ กรไทย 2) บริ ษทั แฟคตอริ่ งก
สิ ก รไทย 3) บริ ษ ทั หลัก ทรัพ ย์จดั การกองทุ น กสิ ก รไทย 4) บริ ษ ทั ศู นย์วิจยั กสิ ก รไทย 5) บริ ษ ัท
หลักทรัพย์กสิ รกรไทย และ 6) บริ ษทั ลิ สซิ่ งกสิ กรไทย ให้กลายเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน ภายใต้ชื่อ เครื อ
ธนาคารกสิ กรไทย (ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550)
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ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการแสดงความเชิงสัญญะ ของสาร (ภาพ) ระหว่าง
มุมมองด้านการออกแบบทางทัศนศิลป์ กับมุมมองด้านฮวงจุย้ สามารถสรุ ปความสอดคล้องกันได้
ดังตารางที่ 4.9
ตารางที 4.9 การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญญะระหว่างศาสตร์ การออกแบบนิเทศศิลป์ และฮวงจุย้
การออกแบบนิเทศศิลป์

ฮวงจุ้ย

สาร (ภาพ)
Signifier

สีเขียว
สี

สีแดง
สีเทา

เส้ น

*ตัวอักษร

เส้นโค้ง/
คลื่นน้ า
K

(รู ปต้นข้าว)
รู ปร่ าง
รู ปทรง

Signified

การแสดงความหมาย
ของศาสตร์ ท้งั สอง
มีความสัมพันธ์
ใช่ / ไม่

Signifier

Signified

ธาตุไม้

การเติบโต,
ต้นไม้



ธาตุไฟ

พลังที่สว่างไสว,
กระตือรื อร้น



ธาตุน้ า

การลื่นไหล



ธาตุน้ า

น้ าหล่อเลี้ยงไม้ให้
เจริ ญเติบโต



ธนาคารกสิ กร
ไทย

ธาตุไม้

ธุรกิจเกี่ยวกับ
การเกษตร



ธนาคารกสิ กร
ไทย

ธาตุไม้

การเจริ ญเติบโต,
ต้นไม้



เครื อธนาคาร
กสิ กรไทย

龙
(มังกร)

แผ่นดิน,
การผูกสัมพันธ์



ความสมดุล,
ความไม่
สิ้นสุด

ธาตุทอง

ความสามัคคี



สงบ,มัน่ คง

ธาตุดิน

ความมัง่ คง



การเจริ ญงอก
งาม,
ความสดชื่น
ความเร่ าร้อน,
น่าตื่นเต้น
เงินทอง
หนาแน่น
น้ าบารุ งต้นข้าว
ให้อุดม
สมบูรณ์

73
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบตัวสาร (ภาพ) ได้แก่ สี ตัวอักษร เส้น และรู ปร่ างรู ปทรง พบว่า
ทุกรายการ มี การแสดงความหมายเชิ งสัญญะทางนิ เทศศิลป์ กับทางศาสตร์ ฮวงจุย้ สัมพันธ์กนั และ
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ยงั พบจุดข้อสังเกตตรงสาร (ภาพ) 1 รายการ ก็คือ ตัวอักษร (Font) ซึ่ง ตัว
"K" ที่แสดงสัญญะตัวหมายถึง (Signified) ในเชิ งฮวงจุย้ ได้ว่า ธุ รกิ จเกี่ ยวกับการเกษตร ยังแสดง
ความหมายสัญญะว่าสัมพันธ์กบั ตัวธนาคารกสิ กรไทยที่เป็ นธุ รกิจด้านการเงินเท่าที่ควร แต่เมื่อเราดู
ที่ค วามหมายของชื่ อองค์กรในภาษาไทย เฉพาะค าว่า “กสิ กรไทย” ซึ่ งแปลว่า “เกษตรกร” แล้ว
ดังนั้น เมื่อวิเคราะห์ตามหลักเบญจธาตุของศาสตร์ ฮวงจุย้ สาร (ภาพ) ตัว “K” ก็ถือว่ามีการแสดง
ความหมายเชิงสัญญะได้สอดคล้องสัมพันธ์กนั ทั้งทางนิเทศศิลป์ และด้านศาสตร์ ฮวงจุย้
ซึ่ ง ผลการเปรี ย บเที ย บสั ญ ญะตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึ ง (Signified) ของสาร
(ภาพ) ในตารางที่ 4.9 เป็ นเพียงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของความหมายเฉพาะตัวสาร (ภาพ)แต่
ละชนิ ดเท่ านั้น ในการจะวิเคราะห์ การสร้างความหมายของสัญลักษณ์ ฮวงจุย้ จะต้องตีความการ
สื่ อสารความหมายของตัวสาร (ภาพ) ที่จดั วางองค์ประกอบในภาพรวมและปรากฏอยูบ่ นสื่ อแต่ละ
ตัว สื่ อ นั้น ๆ จึ ง จะเป็ นไปตามหลั ก การประยุก ต์สั ญ ลัก ษณ์ ฮ วงจุ ้ย ที่ ใ ช้ก ารผสมผสานธาตุ เชิ ง
สัญลักษณ์และหลักความสมดุล เพื่อการจัดวางตาแหน่งชัยภูมิบนสื่ อให้ส่งเสริ มพลังชี่ที่ดีแก่องค์กร
ผูว้ ิจยั จึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ชี่ยวชาญด้านศาสตร์ ฮวงจุย้ 2 ท่าน คือ อาจารย์ษณอนงค์ คาแสนหวี
(สัมภาษณ์ , 30 มิถุนายน 2558) และซิ นแสนัท (สัมภาษณ์ , 21 กันยายน 2558) ในการแสดงความ
คิดเห็นและคาแนะนา ใช้ประกอบการวิเคราะห์การประยุกต์ศาสตร์ ฮวงจุย้ และแสดงความหมาย
เชิงสัญญะของสาร (ภาพ) ในแต่ละตัวสื่ อ แบ่งตามประเภทชนิ ดของสื่ อธนาคารกสิ กรไทยที่ศึกษา
ได้แก่ ตราสัญลักษณ์ ที่เปลี่ยนในปี พ.ศ. 2539 - 2556 และสื่ อสมัยใหม่เว็บไซต์ สรุ ปการวิเคราะห์
ได้ดงั นี้
1) ตราสัญลักษณ์ พ.ศ. 2539

ภาพที่ 4.5 ตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยในปี 2539
แหล่งทีม่ า: ธนาคารกสิ กรไทย, 2557.
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มีการออกแบบโดยใช้หลักเบญจธาตุของฮวงจุย้ คือ ธาตุน้ า ธาตุไม้ และธาตุไฟ โดย
ตามสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทยอันนี้ ได้แสดงให้เห็นองค์ประกอบธาตุของการก่อกาเนิ ดของวัฏ
จักรธาตุตามศาสตร์ ฮวงจุย้ อย่างเห็นได้ชดั เช่น ธาตุน้ าส่ งเสริ มธาตุไม้ ธาตุไม้ส่งเสริ มธาตุไฟ แต่ละ
ธาตุเชื่ อมโยงกันเป็ นแบบไดนามิก ซึ่งอาจารย์ษณอนงค์ (2558) ให้ความเห็นว่า ตราสัญลักษณ์ น้ ี ได้
แสดงความหมายถึง คนที่อยูภ่ ายใต้องค์กรเดียวกันมีความขยัน และเกื้ อหนุ นซึ่ งกันและกัน โดยสี
เขียว แทน “กสิ กรไทย” เป็ นธาตุไม้ ที่แฝงตัวอักษรคาว่าบี่ 比(bǐ) ซึ่ งหมายถึง แผ่นดิ น และคาว่า
比(bǐ) นี้ อยูต่ รงตาแหน่ งน้ า สอดคล้องกับที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของธนาคารกสิ กรไทย ที่ต้ งั อยูต่ ิด
แม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่ งสามารถตีความของคาว่า比(bǐ) ได้ว่า Communing หมายถึ ง การผูกสัมพันธ์
ของผูท้ ี่อยูใ่ นดินแดนพื้นที่องค์กรแห่ งนี้ นัน่ ก็คือพนักงานทุกคนภายใต้องค์กรธนาคารกสิ กรไทย
และสื่ อความหมายถึงวัฒนธรรม K-Culture ของกสิ กรไทย โดย 比(bǐ) เป็ นคาอักษรจีนโบราณใน
คัมภี ร์อ้ ี จิง ตามที่โจวอ๋ อง (King Wen of Zhou) ได้ตีความจากรหัสรู ปเส้ น ของจักรพรรดิ ฝูซี (ยุค
ก่อนปี ค.ศ. ประมาณ 2953 - 2838 ปี ) และแปลความหมายบันทึกไว้ (วิรัช เหมพรรณไพเราะ, 2552)
โดยซิ นแสนัท (2558) มีเห็ นว่าตราสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทยที่ปรับเปลี่ ยนในปี
2539 (ดูภาพที่ 4.3 ในหน้า 75) เป็ นตราสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดในทั้งหมดที่ปรับเปลี่ยน 4 ครั้ง ซึ่ งต่างกับ
อาจารย์ษณอนงค์ ดังที่ ซินแสนัท (2558) กล่าวว่า
แต่ โลโก้ปี 2539 เนี่ ย เห็ นเด่ นชัดที่ สุ ดเลย ก็ เพราะว่าดู จากสี ที่ ใช้มี ก ารใช้สี ครบ
หมด 5 สี โดย วงกลม แปลว่า สี ขาว ก็คืออนาคต ต้นข้าวสี เขียว ก็คือเงิน เส้นคลื่ นข้างล่าง
คือธาตุน้ า แปลว่าธุ รกิ จ แล้วสี แดง ก็คือชื่ อเสี ยง และถ้าสังเกตดูดีๆ จะเห็นกรอบสี่ เหลี่ยม
จัตุรัส (เป็ นกรอบของโลโก้) คื อธาตุ ดิน หมายถึ งความมัน่ คง เพราะฉะนั้น โลโก้ปี 2539
เป็ นโลโก้ที่มีครบทั้ง 5 สี ธาตุ เป็ นโลโก้ที่ดีมากในมุมมองตามศาสตร์ที่อาจารย์เรี ยนมา
2) ตราสัญลักษณ์ พ.ศ. 2548

ภาพที่ 4.6 ตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยในปี 2548
แหล่งทีม่ า: ธนาคารกสิ กรไทย, 2557.
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ในตราสั ญ ลักษณ์ จะเห็ นว่า มี รูป บาร์ สี่ เหลี่ ยมผืนผ้าสี แดงอยู่ใต้ตวั K อาจารย์ษ ณ
อนงค์ (2558) อธิ บ ายว่า เป็ นสั ญลักษณ์ ใช้แทนธาตุ ดิน และยังใช้สีแดง แสดงถึ งธาตุ ไฟ โดยทั้ง
อาจารย์ษณอนงค์ และซิ นแซนัท มีความเห็นเหมือนกันว่าสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทย ในปี 2548
มีการประยุกต์เบญจธาตุของศาสตร์ฮวงจุย้ ประกอบด้วย 4 ธาตุ คือ ธาตุน้ า ธาตุไม้ ธาตุไฟ และธาตุ
ดิน ถึงแม้จะมีการส่ งเสริ มกันแบบไดนามิกตามวงจรธาตุ แต่ยงั มีขอ้ บกพร่ อง คือ ขาดธาตุทอง ทา
ให้ไม่ครบ 5 ธาตุ ซึ่ งในมุมศาสตร์ ฮวงจุย้ ยังถือว่าไม่ดีเท่าที่ควร(ษณอนงค์ คาแสนหวี, สัมภาษณ์ 30
มิถุนายน 2558; ซินแสนัท, สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2558)
3) ตราสัญลักษณ์ พ.ศ. 2556

ภาพที่ 4.7 ตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยในปี 2556
แหล่งทีม่ า: ธนาคารกสิ กรไทย, 2557.
อาจารย์ษณอนงค์ (2558) ให้ความเห็นว่า เป็ นตราสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของ
ธนาคารกสิ กรไทย (จากตราสัญลักษณ์ ที่มีการปรับเปลี่ ยนทั้งหมด 5 ครั้ง) ซึ่ งตราสัญลักษณ์แสดง
ความหมายถึง ความเป็ นหนึ่ ง ภายใต้ตวั “K” ที่มีลกั ษณะเหมือนภาพเขียนศิลปะพู่กนั จีน (Sha fa)
แสดงให้เห็ นถึ งความหมายของความสามัคคีของบริ ษทั ในเครื อธนาคารกสิ กรไทยทั้งหมดภายใต้
ต้น ไม้ใ หญ่ ธ นาคารกสิ ก รไทย ที่ ไ ด้รวมบริ ษ ัท ในเครื อ ทั้ง 6 บริ ษ ัท ให้ อ ยู่ภ ายใต้ K Corporate
Banking และรู ปร่ างของตราสัญลักษณ์ ใช้ตวั สาร (ภาพ) “K” ที่มีลกั ษณะเหมือนมังกร มีรูปแบบ
การวาดโดยใช้พู่กนั จีนตวัด ทาให้ดูมีพลังดัง่ มังกร โดยเฉพาะมังกรธาตุไม้ ตามศาสตร์ ฮวงจุย้ เป็ น
มังกรที่มีอานาจมากที่สุด และอีกความหมายของ “มังกร” ก็เป็ นสัญญะ แบบตัวหมายโดยนัยแฝง
(Connotative Meaning) แฝงค าว่ า 比 (bǐ) เช่ น เดี ย วกั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ธนาคารกสิ กรไทยที่
ปรับเปลี่ยนในปี 2539 (ตามภาพที่ 4.3) ซึ่ งหมายถึง Communing คือ การผูกสัมพันธ์ของผูท้ ี่อยู่ใน
ดิ น แดนพื้ น ที่ องค์ก ร นั่นก็ คื อพนัก งานทุ ก คนภายใต้องค์ก รเครื อธนาคารกสิ ก รไทย (ษณอนงค์
คาแสนหวี, สัม ภาษณ์ , 30 มิ ถุ นายน 2558) โดยสื่ อความหมายเชื่ อมโยงถึ งวัฒ นธรรมองค์ก ร KCulture ของธนาคารกสิ กรไทย ที่ คุ ณเป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต (2558) กล่ าวถึ งเกี่ ยวกับการออกแบบสื่ อ
ธนาคารกสิ กรไทย ไว้วา่ “...ในด้านการออกแบบสื่ อ ให้สอดคล้องกับสิ่ งที่องค์กรเป็ น อันนี้ ให้อยู่
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ภายใต้ K-Culture.... ค าว่าอัตลัก ษณ์ คื อ รู ป ร่ างหน้าตาใช่ ม้ ยั มัน ต้องสอดคล้อ งกับ แบรนด์ของ
ธนาคารกสิ กรไทย”
แต่มุมมองการแทนสัญญะ “สี ” ทางศาสตร์ฮวงจุย้ ของซิ นแสนัท (2558) เห็ นว่า ตรา
สัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทยในปี 2556 ยังไม่ถือว่าดี ความหมายแสดงให้เห็ นว่า เน้นไปทางด้าน
กาไร เรื่ องเงิ น และตัวองค์กรอย่างเดียว เพราะใช้เพียงสี เขียวเป็ นหลัก และสาร (ภาพ) รู ปร่ างตรา
สัญลักษณ์ที่เป็ นตัว K วาดพู่กนั ไม่สามารถตีความหมายสัญลักษณ์ ตามหลักเบญจธาตุทางศาสตร์
ฮวงจุย้ ได้ ต่างกับอาจารย์ษณอนงค์ (2558) ที่เห็นว่า “เป็ นตราสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด”
ทั้ง นี้ นอกจากการแสดงความเห็ น เกี่ ย วกับ การประยุ ก ต์ ศ าสตร์ ฮ วงจุ ้ย ในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทย (ปี พ.ศ. 2539 – 2556) แล้ว ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ถึงการ
นาศาสตร์ ฮวงจุย้ มาประยุกต์ใช้กบั การออกแบบสื่ อเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย ในประเด็นของ
การแสดงความหมายสั ญญะฮวงจุย้ ด้านการจัดวางตาแหน่ งต่างๆบนหน้าเพจเว็บไซต์ หรื อ “การดู
ชัยภูมิ” ซึ่ งตามมุมมองของฮวงจุย้ เว็บไซต์ถือเป็ นทางเข้าบ้าน (หรื อประตูรับทรัพย์) แสดงถึงการ
ระบุ ตวั ตนขององค์กร ท าให้ เห็ น ภาพการดาเนิ นธุ รกิ จของธนาคารกสิ ก รไทยทั้งหมด ส่ วนตรา
สัญลักษณ์น้ นั เป็ นเสมือนชื่ อองค์กร (Corporate Name) ที่แสดงให้เห็นถึงอานาจขององค์กร และให้
จดจาได้ง่าย จึงควรวางไว้ตาแหน่งที่ดีที่สุดและเห็นได้ชดั เจน ดังนั้น เว็บไซต์หรื อ Homepage ก็เป็ น
เสมื อนประตู บ ้านทั้งหมด หมายถึ ง อาชี พและกิ จการของบริ ษ ทั ทั้งหมด (ษณอนงค์ คาแสนหวี,
สัมภาษณ์, 30 มิถุนายน 2558) โดยจะอธิ บายในข้อต่อไป
4) สื่ อเว็บไซต์

ภาพที่ 4.8 หน้าเพจเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย
แหล่งทีม่ า: ธนาคารกสิ กรไทย, 2558.
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อาจารย์ษ ณอนงค์ (2558) และซิ น แสนั ท (2558) ทั้ง 2 ท่ า น มี ค วามเห็ น ว่า การ
ออกแบบเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทยมีการใช้ศาสตร์ ฮวงจุย้ เข้ามาเกี่ ยวข้องแน่ นอน โดยการ
ออกแบบสื่ อเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทยนั้น การจัดวางตาแหน่ งตราสัญลักษณ์ องค์กร ถื อว่า
ส าคัญ มากเพราะเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ แ ทนตัว ชื่ อ ของธนาคารกสิ ก รไทย และตัว หน้ าเว็บ ไซต์ห รื อ
Homepage ให้เป็ นเสมือนกับด้านประตูบา้ น (สัญญะเชิ งเปรี ยบเที ยบ) ของธนาคารกสิ กรไทย ทาง
ศาสตร์ ฮวงจุย้ ประตู หมายถึ ง อาชี พ ซึ่ งก็คือกิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด ดังนั้น การอ่านตาแหน่ ง
ชัยภูมิตามศาสตร์ฮวงจุย้ ให้ยดึ ทิศประตูหน้าบ้านตามที่เว็บไซต์หนั หน้าเข้าหาผูใ้ ช้บริ การเว็บไซต์
วิเคราะห์ ตามมุมมองหลักการชัยภูมิฮวงจุย้ เราหรื อผูป้ ระกอบการยืนอยู่กลางบ้าน
แล้วมองตรงออกไปที่หน้าบ้าน ตราสัญลักษณ์ ปี 2556 มีการจัดวางที่มุมบนสุ ดด้านซ้ายของหน้า
เพจเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นด้านขวามือของเรา ตามตาแหน่งชัยภูมิฮวงจุย้ หมายถึง “เสื อขาว” คือ “อานาจ”
(ตราสัญลักษณ์ปี 2556 ตามศาสตร์ฮวงจุย้ อาจารย์ษณอนงค์ ให้ความเห็นไว้วา่ เป็ นตราสัญลักษณ์ที่
สมบูรณ์แบบที่สุดจากทั้งหมด) และตราสัญลักษณ์ปี 2539 ที่เป็ นตราสัญลักษณ์หลักขององค์กรที่ใช้
มาจนถึงปั จจุบนั จัดวางอยู่ด้านขวาบนสุ ดของหน้าเพจ ซึ่ งเป็ นด้านซ้ายมือของเรา ตามตาแหน่ ง
ชัยภูมิฮวงจุย้ หมายถึง “มังกรเขียว” ก็คือ “บารมี” โดยตามลักษณะชัยภูมิฮวงจุย้ ตาแหน่ งของตรา
สัญลักษณ์ท้ งั 2 อัน ควรจะถูกวางในพื้นที่และตาแหน่งที่ทาเลดีที่สุด แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับขนาด
หน้าเว็บไซต์จะเห็ นว่าตราสัญลักษณ์ ท้ งั 2 มีขนาดเล็ก ในขณะที่ภาพ Banner Ads วางอยู่ดา้ นใต้
ของตราสัญลัก ษณ์ มี ขนาดใหญ่ ก ว่ามาก ทั้งยังประกอบด้วยภาพสิ นค้าและบริ การของธนาคาร
กสิ ก รไทยที่ มี สี สั น และภาพมี ก ารเคลื่ อนไหวต่ อเนื่ องตลอดเวลาอี ก ด้วย ท าให้ ต าแหน่ ง ของ
Banner Ads เด่นกว่า กลายเป็ นตาแหน่ งที่ เป็ นจุด Touch Point “ทาให้สัดส่ วนค่าน้ าหนักพลังของ
สาร (ภาพ) ในการจัดวางองค์ประกอบบนหน้าเว็บไซต์ เปรี ยบได้กบั ลักษณะของทรงเจดีย ์ ที่มีลาตัว
ตรงกลางใหญ่ มี ฐานล่ างเจดี ยท์ ี่ เล็ก ” โดยสั ดส่ วนของสาร (ภาพ) บริ เวณส่ วนล่ างของหน้าเพจ
เว็บไซต์ใช้ตวั หนังสื อสี เทา ก็คือสัญญะของ ธาตุน้ า แสดงถึ ง ความมัง่ คัง่ และแสดงความหมาย
ของ ธาตุน้ าหนุนธาตุไม้ (มังกรเขียว) ด้านบน แต่สีเทาอ่อนเกินไปทาให้สีกลืนไปกับพื้นหลังสี ขาว
และส่ วนปลายยอดบนของเจดียซ์ ่ ึ งมีเพียงตราสัญลักษณ์เล็กๆ อยูม่ ุมสองข้างบนหน้าเพจเว็บไซต์ทา
ให้ลกั ษณะหน้าเว็บเพจธนาคารกสิ กรไทย เปรี ยบเหมือนกับเจดียท์ ี่มีรากฐานไม่แข็งแรง แสดงให้
เห็นถึงการเน้นขายผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆของธนาคารมากกว่าตัวชื่อองค์กร (ตราสัญลักษณ์)
ตามความเห็นของอาจารย์ษณอนงค์ (2558) ตาแหน่งบนหน้าเพจเว็บไซต์ที่อยูร่ ะดับ
มุมมองสายตาของผูใ้ ช้งาน ก็คือจุด Touch Point ถื อเป็ นบริ เวณพื้นที่ ของหน้าเว็บไซต์ ที่ ส่งเสริ ม
การไหลเวียนของกระแสพลังชี่ได้ดีที่สุด น่ าจะจัดวางตราสัญลักษณ์ของธนาคารไว้ที่ขา้ งซ้ายและ
ข้างขวาของ Banner Ads มากกว่า และปรับขนาดให้ใหญ่ข้ ึน ซึ่ งเมื่อวิเคราะห์การประยุกต์ใช้เฉพาะ
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สาร (ภาพ) อันเป็ นองค์ประกอบในการออกแบบนิ เทศศิลป์ ตามหลักเบญจธาตุ ทางฮวงจุย้ มีการ
ใช้ สั ญ ญะธาตุ เพี ย ง 4 ธาตุ คื อ ธาตุ ท อง ธาตุ น้ า ธาตุ ไ ม้ และธาตุ ไ ฟ ยกเว้น ธาตุ ดิ น เช่ น การ
แทนสัญญะฮวงจุย้ ด้วยสาร(ภาพ) สี เหลือง หรื อสี ส้ม แต่ถา้ ตีความประกอบกับสาร(ภาพ) “รู ปร่ าง
รู ปทรง” จะสามารถตีความหมายของ “รู ปทรงสี่ เหลี่ ยม” ที่ แปรค่าได้เป็ นธาตุ ดิน หมายถึ ง ความ
มัน่ คง ซึ่ งปรากฏรู ปทรงสี่ เหลี่ยมอยูห่ ลายตาแหน่ งบนหน้าเว็บไซต์ โดยเฉพาะกรอบพื้นที่สี่เหลี่ยม
ใหญ่สุดคือส่ วนพื้นที่ของ Banner Ads แสดงความหมายได้วา่ ตัวองค์กรเน้นที่สินค้าและบริ การ จึง
ต้องการออกแบบและจัดวางตาแหน่ งให้เด่น มี อานาจและมัน่ คงมากกว่าส่ วนอื่นๆ (ษณอนงค์ คา
แสนหวี, สัมภาษณ์ 30 มิถุนายน 2558; ซินแสนัท, สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2558)
จากผลวิเคราะห์ ก ารประยุก ต์ศ าสตร์ ฮ วงจุ ้ย ในการออกแบบสาร (ภาพ) บนสื่ อ
เว็บไซต์ ร่ วมกับความเห็ นของผูเ้ ชี่ ยวชาญฮวงจุย้ ข้างต้น มีการแสดงความหมายสัญญะ ตามหลัก
เบญจธาตุทางฮวงจุย้ ปรากฏอยูใ่ นการออกแบบเว็บไซต์ธนาคารกสิ กรไทย โดยการประยุกต์ใช้สาร
(ภาพ)แต่ละชนิ ด แปรสัญญะเป็ นค่าพลังงานของธาตุ ก่อให้เกิดการถ่ายเทพลังงาน (ชี่) ตามวงจรวัฏ
จักร 5 ธาตุ ที่ส่งเสริ มกัน ประกอบด้วย ดิน น้ า ไม้ และไฟ แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ครบ 5 ธาตุ คือ ขาดการ
ประยุกต์ใช้สาร (ภาพ) ที่มีความเกี่ยวข้องกับธาตุทอง

ภาพที่ 4.9 แผนภาพแสดงการตีความตาแหน่งชัยภูมิทางฮวงจุย้ บนเพจเว็บไซต์ธนาคารกสิ กรไทย
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เมื่อวิเคราะห์การประยุกต์สัญญะฮวงจุย้ ในด้านชัยภูมิการจัดวางตาแหน่งสาร (ภาพ)บนหน้า
เว็บ ไซต์น้ นั จากการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญฮวงจุ ย้ ทั้ง 2 ท่าน คื อ อาจารย์ษณอนงค์ และซิ นแสนัท
สามารถตีความการแทนตาแหน่ งของสัญลักษณ์ ฮวงจุย้ บนหน้าเพจเว็บไซต์ได้วา่ มังกรเขียว(ขวา)
เสื อขาว(ซ้าย) ส่ วนตาแหน่งของหงส์แดง ที่เป็ นธาตุไฟ จะอยูต่ รงพื้นที่ส่วนด้านล่างของหน้าเพจ ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย สาร (ภาพ) ตัวอักษรสี เทาจานวนมาก แสดงสัญลักษณ์ แทน “น้ า ที่ มาหนุ นไม้
(ตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทย ที่อยูต่ าแหน่งมังกรเขียว)” (ษณอนงค์ คาแสนหวี, 2558) เป็ นการ
ตีความตาแหน่งชัยภูมิทางศาสตร์ ฮวงจุย้ ซึ่งสอดคล้องตามหลักทฤษฎีภูมิพยากรณ์ (Geomancy) ตาม
ศาสตร์ คมั ภีร์พิชยั สงคราม ที่ใช้วิธีการอ่านความหมายพลังงานตัวสารที่เกิ ดขึ้นในธรรมชาติ แล้ว
แปรค่าให้เป็ น หยิน คื อ กระแสแม่เหล็กขั้วลบ กับ หยาง คื อ กระแสแม่เหล็กขั้วบวก โดย ตรา
สัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยของปี 2556 อยูด่ า้ นซ้ายในตาแหน่งมังกรเขียว แทนพลังงาน ธาตุไม้
แปรได้ค่าพลังเป็ น หยาง = กระแสแม่เหล็กขั้วบวก และการวางตราสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทย
ของปี 2539 ไว้ทางด้านขวา อยูใ่ นตาแหน่ งของเสื อขาว แทนพลังงานธาตุทอง แปรได้ค่าพลังเป็ น
หยิน = กระแสแม่เหล็กขั้วลบ ทาให้พลังงานขั้วบวกและขั้วลบประสานกันเกิ ดความสมดุ ล ตาม
หลักวิชาภูมิพยากรณ์ฮวงจุย้ เป็ นทาเลตาแหน่งนาโชคและเป็ นมงคล (พลูหลวง, 2534; มาศ เคหาสน์
ธรรม, 2556; ละเอียด ศิลาน้อย, 2530, น.24) และส่ วนด้านล่างของหน้าเพจเว็บไซต์ธนาคารกสิ กร
ไทย มีการใช้สาร (ภาพ) ตัวอักษรสี เทาเกือบทั้งหมด ซึ่ งตาแหน่งพื้นที่น้ ี คือ ตาแหน่งสัญลักษณ์ของ
หงส์แดง แม้จะเป็ นตาแหน่งที่แสดงถึงธาตุไฟ แต่ในความหมายของ ไฟ ก็คือ แสงสว่างของประตู
ทางเข้ากิจการ ที่การออกแบบนา สาร (ภาพ) สี เทา มาใช้เป็ นสัญญะฮวงจุย้ หมายถึง กระแสเงิน เมื่อ
แปรได้ค่าพลังเทียบเป็ นลักษณะของ หยาง = กระแสแม่เหล็กขั้วบวก
ตามความเห็นของอาจารย์ษณอนงค์ (2558) การสื่ อสารเชิงสัญญะในการออกแบบเว็บไซต์
ตามหลักการหยิน - หยาง การเลื อกใช้สี ให้กบั องค์ประกอบสาร (ภาพ) ใน Banner Ads ที่ปรากฏ
บนเว็บไซต์ หากมีการใช้สีของ Banner โดยรวมของภาพที่มีความเข้มมากไป เช่ น สี ดา หรื อเขียว
เข้มมากๆ เป็ นหยิน (เป็ นโทนสี ของธาตุน้ า) จะทาให้ตวั เว็บไซต์ธนาคารกสิ กรไทยมีลกั ษณะค่าพลัง
ของหยินมากจนเกิ นไป หรื อหากใช้สีที่มีค่าน้ าหนักอ่อน เช่ น สี เทา สี เขียวอ่อน ตัว Banner ก็จะมี
ลักษณะแสดงพลังเป็ นหยาง ซึ่ งจะทาให้ตวั เว็บไซต์ธนาคารกสิ กรไทยมีลกั ษณะค่าพลังของหยาง
มากจนเกินไป จึงควรตระหนักในการเลือกให้กลุ่มสี ที่สมดุลระหว่างพลังหยินและหยาง
ดังนั้น การประยุกต์ศาสตร์ ฮวงจุย้ และการสื่ อสารเชิ งสัญญะในกระบวนการออกแบบหน้า
เพจเว็บไปไซต์จึงควรที่จะประกอบด้วยการใช้สาร (ภาพ) ที่แสดงความสัมพันธ์ของพลังงาน 3 ธาตุ
ที่ส่งเสริ มกัน คือ 1) พลังธาตุไม้ แสดงถึง บารมี 2) พลังธาตุทอง แสดงถึง อานาจ และ3) พลังธาตุ
น้ า แสดงถึ ง ความมัง่ มี และสามารถแสดงความหมายอีกนัยถึ ง ธาตุ น้ า ที่ ส่งช่ วยส่ งเสริ ม ธาตุไม้
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(บารมี) และธาตุทอง (อานาจ) ขององค์กรอีกด้วย สอดคล้องกับความเห็ นการประยุกต์ฮวงจุย้ ของ
ซินแสนัท (2558) ที่กล่าวว่า “อย่างแรกเลย คือเรื่ องของการใช้สี ควรให้สัมพันธ์กนั ทั้ง 5 ธาตุสี หรื อ
อย่างน้อยควร 3 ธาตุ สี คื อ เขี ย ว ขาว ด า หรื อ ไม้ ทอง น้ า ความเห็ น ส่ วนตัวของอาจารย์คิ ดว่า
เหมาะสมกับการทาธุ รกิจที่สุด” (ซินแสนัท, 2558)
นอกจากนี้ การวิเคราะห์สัญญะฮวงจุย้ และการออกแบบสาร (ภาพ) ทางนิ เทศศิลป์ ยังพบ
ช่องว่างและปั ญหาในการประยุกต์ศาสตร์ ฮวงจุย้ ของนักออกแบบในการผลิตสื่ อตราสัญสัญลักษณ์
และเว็บไซต์ ที่ ดูเผินๆ เหมือนมีความขัดแย้งกัน แต่ถา้ สังเกตให้ดี สี และรู ปทรงที่ ปรากฏใน ตรา
สัญลักษณ์มีคุณลักษณะส่ งเสริ มกัน  น้ าส่ งเสริ มไม้  ไม้ส่งเสริ มไฟ ดังนี้
1) วงกลมเป็ นธาตุทอง สี แดงเป็ นธาตุไฟ ทาให้เกิ ดการข่มหรื อพิฆาตกัน หมายถึ ง
อุปสรรค ความเหนื่อยยาก (ธนาคารกสิ กรไทย, 2557)
2) รู ปเส้นคลื่ น (ตราสัญลักษณ์ ปี พ.ศ. 2539) เป็ นธาตุน้ า หมายถึ ง เงิ นหรื อทรัพย์
แต่มีจานวนทั้งหมด 6 เส้น โดยเว็บไซต์ธนาคารกสิ กรไทย อธิ บายความหมาย จานวนเส้น 6 เส้น ไว้
ว่า เลข 6 คือ ดาวศุกร์ ซึ่ งเป็ นดาว เงิน สอดคล้องกับธุ รกิจธนาคาร (ธนาคารกสิ กรไทย, 2557) จึงไม่
น่ าจะสอดคล้องกับ หลัก ศาสตร์ ฮวงจุ ้ย อาจมี ก ารน าเอาศาสตร์ ค วามเชื่ ออื่ น อย่างเช่ น หลัก ทาง
โหราศาสตร์มาใช้เป็ นแนวคิดในการออกแบบ เป็ นการแสดงให้เห็นว่านักออกแบบมีการนาแนวคิด
อื่น ที่นอกจากศาสตร์ ฮวงจุย้ มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วยในการออกแบบ สาร (ภาพ)

บทที่ 5
พลวัตของการจัดการชุ ดองค์ความรู้ เฉพาะในกระบวนการผลิตสื่ อของ
ธนาคารกสิกรไทย
ในบทที่ 5 นี้ ผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ ผลวิจยั โดยมุ่งการตอบคาถามนาวิจยั ในข้อที่ 3 ถึ ง
พลวัตของการจัดการองค์ความรู ้เชิงวัฒนธรรมในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารในการสร้างสรรค์สื่อ
ใหม่ (เว็บไซต์) ธนาคารกสิ กรไทย เป็ นอย่างไร? ซึ่ งหากพิจารณาจากผลการวิจยั ในบทที่ 4 (คาถาม
วิจยั ที่ 1 และ 2) มี ก ารแสดงให้ เห็ น ว่า กระบวนการสื่ อ สารภายในองค์ก ร เป็ นยุท ธวิธี ส าคัญ ที่
ผูบ้ ริ หารธนาคารกสิ กรไทย ใช้ส่งผ่านความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หาร (CEO) สื่ อสารในรู ป
แนวปฏิ บตั ิ ไปยังผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ เกี่ ยวข้องทางด้านสื่ อสารองค์กร โดยเชื่ อมโยงกับอัตลักษณ์ และ
วัฒนธรรมองค์กร แสดงความหมายโดยนัยแฝงในลักษณะเป็ นข้อกาหนดสาหรับการออกแบบสื่ อ
ของธนาคารกสิ กรไทย จากผลการวิจยั ดังกล่าว จะพบว่าการถ่ายทอดศาสตร์ ฮวงจุย้ ไปยังขั้นตอน
การผลิ ต ตัว สาร (ภาพ) บนตราสั ญ ลัก ษณ์ แ ละสื่ อ เว็บ ไซต์ธ นาคารกสิ ก รไทย สอดคล้อ งกับ
กระบวนการระบบความคิ ด สร้ า งสรรค์ “The System Model of Creativity” ตามแนวคิ ด ของ
Csikzentmihalyi (1999) โดยผูว้ ิจยั นามาประยุก ต์เป็ นแนวทางในการอธิ บ าย ความเชื่ อมโยงของ
ระบบแนวคิดสร้างสรรค์และการถ่ายทอดองค์ความรู ้ในกระบวนการผลิตสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย
ดังภาพที่ 5.1
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ภาพที่ 5.1 พลวัต ของการสร้ างสรรค์และการถ่ ายทอดชุ ด องค์ความรู ้ เฉพาะในการผลิ ตสื่ อของ
ธนาคารกสิ กรไทย
ตามแนวคิดกระบวนการความสร้างสรรค์ ของ Csikzentmihalyi (1999) ในการผลิตสื่ อต่างๆ
ในการสื่ อสารองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย ซึ่ งเป็ นงานสร้ างสรรค์อย่างหนึ่ ง นั้น เกิ ดขึ้ น จาก 3
องค์ประกอบหลักๆ ได้แก่ Domain, Person และ Field ดังนี้
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1) Domain คือ องค์ความรู ้ศาสตร์ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารธนาคารกสิ กรไทย จากความ
เชื่อเฉพาะบุคคลของ คุณบัณฑูร ล่าซา (วิยะดา โพธารามิก, 2540; ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) และวิถี
ปฏิบตั ิของธนาคารกสิ ก รไทย คือ กระบวนการสื่ อสารองค์กร ที่ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารความเชื่ อ
ของผูบ้ ริ หารปลู กฝั งและแพร่ กระจายไปสู่ บุคลากรด้านสื่ อสารองค์กร ที่ มีหน้าที่เกี่ ยวข้องกับการ
ออกแบบและผลิตสื่ อให้กบั ธนาคารกสิ กรไทย
2) Person ในที่น้ ี คือ บุคคลที่ปฏิ บตั ิหน้าที่ และมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ผลิตสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย ได้แก่ บุคลากรด้านสื่ อสารองค์กร ฝ่ ายงานประชาสัมพันธ์องค์กร
(PR) และนักออกแบบสื่ อ (เอเจนซี่ และฝ่ ายโปรดักชัน่ ) ซึ่ งแต่ละบุคคลมีความสามารถ พรสวรรค์
ทักษะเฉพาะตัว และประสบการณ์ดา้ นการออกแบบสื่ อ และองค์ความรู ้การออกแบบทางนิเทศศิลป์
ของแต่ละคนแตกต่างกัน โดยได้รับการถ่ายทอดปลูกฝังความเข้าใจศาสตร์ ฮวงจุย้ จากผูบ้ ริ หาร ส่ ง
ต่ อมายังผูท้ าหน้าที่ เกี่ ย วข้างการออกแบบสื่ อ ในรู ป แบบนโยบายหรื อข้อก าหนดในการดี ไ ซน์
ดังนั้นกระบวนถ่ายทอดข้อกาหนดรู ปแบบการผลิ ตสื่ อ Person จาเป็ นที่ตอ้ งมีการเข้าใจข้อมูลจาก
แนวคิ ดผูบ้ ริ ห าร นามาประยุก ต์ร่วมกับ องค์ความรู ้ เฉพาะด้านการออกแบบ เพื่ อจะใช้ความคิ ด
สร้างสรรค์ในการผลิตสื่ อให้กบั ธนาคารกสิ กรไทย
3) Field หมายถึง ผูบ้ ริ หารของธนาคารกสิ กรไทย และคณะกรรมการบริ หาร ที่เป็ น
ผูว้ างนโยบาย และกาหนดวัฒนธรรมองค์กร (K- Culture) รวมถึ งเนื้ อหาที่สื่อสารในรู ปแบบของ
ข้อกาหนด (ทางการออกแบบ) สาหรับการออกแบบสื่ อ เป็ นแนวปฏิบตั ิบุคลากรด้านผลิตสื่ อของ
ธนาคารกสิ กรไทย และมีอานาจในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับแนวคิดและรู ปแบบการผลิตสื่ อทั้งทางตรง
และทางอ้อม
ขั้นตอนการออกแบบตัวสื่ อตราสั ญ ลัก ษณ์ และสื่ อเว็บไซต์ธนาคารกสิ ก รไทย การผลิ ต
(Production) มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการระบบความคิดสร้ างสรรค์ ที่ เกิ ดขึ้นจากการถ่ายโอนองค์
ความรู ้เฉพาะ คือ ศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่เกิดจากความเชื่อของผูบ้ ริ หาร (Domain Specific Knowledge) กับ
Person ที่ เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิงานด้านการผลิ ตสื่ อ ประกอบด้วย ฝ่ ายงานด้านประชาสัมพันธ์ (PR) และ
บริ ษ ทั ตัวแทนผลิ ตสื่ อให้องค์กร (Agency) จากข้อมู ลสัมภาษณ์ คุณ เป็ นหนึ่ ง (2558) ให้ขอ้ มู ล ว่า
ธนาคารกสิ กรไทย มีบริ ษ ทั Mc Cann Agency เป็ นผูด้ ู แลภาพลักษณ์ และการผลิ ตสื่ อให้ธนาคาร
กสิ กรไทย เป็ นต้น (ดังที่นาเสนอข้อมูลไปแล้วในบทที่ 4) โดย Person จะเป็ นผูด้ าเนินการออกแบบ
สื่ อ ซึ่ งมีการดีไซน์ตวั สาร (ภาพ) ได้แก่ สี เส้น รู ปร่ าง รู ปทรง แบบตัวอักษร (Font) เป็ นภาพสัญญะ
แทนความหมายสัญลักษณ์ ที่ปรากฏอยูบ่ นตราสัญลักษณ์ และภาพหน้าเพจเว็บไชต์ธนาคารกสิ กร
ไทย ให้ เป็ นไปตามข้อ ก าหนดทางการออกแบบ ที่ ถู ก ก าหนดขึ้ น โดยผู ้บ ริ ห าร (Field) ที่ เป็ น
Gatekeeper ของรู ปแบบการสื่ อสารองค์กร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสายงานหลัก (16 สายงาน) และอยู่
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ภายใต้การควบคุมดูแลของผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด ซึ่ งก็คือ คณะกรรมการบริ หารธนาคารกสิ กรไทย
ที่เป็ นผูม้ ีอานาจกลัน่ กรองและวางรู ปแบบข้อกาหนดเชิ งนโยบายทั้งหมด และยังเป็ น ผูม้ ีอานาจใน
การชี้ ขาดของกระบวนการระบบทางความคิดสร้างสรรค์ของการผลิตสื่ อธนาคารกสิ กรไทยด้วย
เช่นกัน
จากการวิเคราะห์ระบบแนวคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิ ตสาร (ภาพ) ยังแสดงให้เห็น
สิ่ งที่การออกแบบสาร (ภาพ) ที่ปรากฏบนสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย จะต้องคานึงถึง องค์ความรู ้ที่มี
ผลให้สามารถนาสาร (ภาพ)ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการออกแบบตราสัญลักษณ์และเว็บไซต์ เป็ นสื่ อ
ที่ สามารถส่ งเสริ มภาพลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทย เป็ นไปตามข้อกาหนดรู ปแบบการดี ไซน์สื่ อที่
เกี่ ย วข้องทางศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย ของผูบ้ ริ ห าร ประกอบด้วยชุ ด องค์ความรู ้ เฉพาะ (Domain Specific
Knowledge) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 ชุดองค์ ความรู้ เฉพาะ
องค์ ค วามรู ้ เฉพาะ (Domain Specific Knowledge) ในกระบวนการผลิ ต สาร(ภาพ)ของ
ธนาคารกสิ กรไทย ตามแนวคิดของ Kilgour (2006) เป็ นองค์ความรู ้ หรื อทักษะ และประสบการณ์
เฉพาะบุคคลของผูท้ าหน้าที่ออกแบบและผลิตสื่ อให้ธนาคารกสิ กรไทย ที่ ผา่ นการเรี ยนรู ้วฒั นธรรม
สังคม และการศึกษา สะสมการเรี ยนรู ้และหลอมรวมเกิดเป็ นองค์ความรู ้เฉพาะ ซึ่ งการถ่ายทอดและ
ส่ งต่อความรู ้ ศาสตร์ ฮวงจุย้ ไปยังผูเ้ กี่ ยวข้องกับกระบวนการออกแบบสื่ อ เพื่ อการสื่ อสารองค์ก ร
ประกอบด้วยองค์ความรู ้ดงั ต่อไปนี้
5.1.1 ศาสตร์ ฮวงจุ้ย
เป็ นความเชื่อของผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ดของธนาคารกสิ กรไทย ที่ได้รับมาจากที่ปรึ กษาทาง
ฮวงจุย้ ขององค์กร ซึ่งมีความรู ้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ฮวงจุย้ ได้แก่
1) หลักดุลยภาพระหว่าง หยิน-หยาง เช่น การกาหนดสี ที่ใช้ออกแบบตัวสาร (ภาพ)
สี เขียว เป็ นสี ในกลุ่มหยิน ส่ วนสี แดง เป็ นสี ในกลุ่มหยาง
2) เบญจธาตุ ต ามหลัก การวัฏ จัก รการก่ อ ก าเนิ ด 5 ธาตุ ซึ่ งการออกแบบสื่ อ ของ
ธนาคารกสิ กรไทย มีการใช้สาร (ภาพ) ที่แสดงความสัมพันธ์ของพลังงาน 3 ธาตุที่ส่งเสริ มกัน คือ
ธาตุน้ า ธาตุไม้ และธาตุไฟ
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3) การดู ชัยภู มิ และรู ปลักษณ์ ในศาสตร์ ภูมิ พ ยากรณ์ ข องฮวงจุ ้ย เช่ น การก าหนด
ตาแหน่งการวางตราสัญลักษณ์บนพื้นที่หน้าเว็บไซต์ธนาคารกสิ กรไทย แทนทิศมังกรเขียวของธาตุ
ไม้ และทิศเสื อขาวของธาตุทอง
ผูบ้ ริ หารได้นาความเชื่อในศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่ได้รับคาแนะนาจากซิ นแสที่ปรึ กษา มากาหนด
เป็ น “สาร” ในลักษณะนโยบาย เป็ นข้อกาหนดสาหรับการออกแบบสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย และ
แปลงตัวข้อกาหนดสอดแทรกในแนวปฏิ บตั ิวฒั นธรรมองค์กรธนาคารกสิ กรไทย คือ K- Culture
ถ่ายทอดไปสู่ พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ อและด้านสื่ อสารองค์กร
5.1.2 การสื่ อสารองค์ กร
ผูบ้ ริ หารใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารให้บุคลากรด้านการผลิตสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย มีความ
เข้าใจเป้ าหมายการสื่ อสารและวัตถุประสงค์แทนการใช้อานาจโดยตรง ทาให้เกิดจุดเริ่ มต้นร่ วมกัน
หรื อ Common Starting Point (Riel, 1992) เป็ นวิธีการสื่ อสารข้อมูลที่มีความรู ้ ทัศนคติ และพื้นฐาน
วัฒนธรรมแตกต่างกัน ของผูบ้ ริ หาร (ผูส้ ่ งสาร) ที่ถ่ายทอดข้อมูลลงไปสู่ การปฏิบตั ิดา้ นการผลิตสื่ อ
ของธนาคารกสิ กรไทย (ผูร้ ั บ ที่ มีความแตกต่างกัน) ทาให้เห็ นภาพตัวตนองค์กรนาไปปฏิ บตั ิ ใน
ทิศทางเดียวกัน จาเป็ นต้องใช้ปัจจัยความรู ้เกี่ยวข้องกับ
1) แนวคิดวัฒนธรรมองค์กร ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรแบบทีมเบสบอล (Baseball
Team) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบเหมาะกับธุ รกิ จธนาคาร ที่ให้ความสาคัญกับนวัตกรรมและความคิดใหม่ๆ
และมีการเสนอความคิดและแบ่งปั นความรู ้ระหว่างผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
2) แนวคิดการสร้างอัตลักษณ์องค์กร ประกอบด้วย การสร้างอัตลักษณ์ผา่ นทางภาพ
(Visual Identity) เช่ น การใช้สีเขียว เป็ นเอกลักษณ์ ของธนาคารกสิ กรไทย การสร้างอัตลักษณ์ ผา่ น
พฤติ ก รรม (Behavioral Identity) เช่ น การสร้ างภาพลัก ษณ์ ข องบุ ค ลากร โดยใช้แ นวปฏิ บ ัติ KCulture และการสร้างอัตลักษณ์ ผา่ นการพูด (Verbal Identity) เช่น สโลแกนของธนาคารกสิ กรไทย
คือ ใจเป็ นหนึ่ง เข้าถึงลูกค้า มุ่งมัน่ พัฒนา สมคุณค่ามืออาชีพ” คุณเป็ นหนึ่ง ไชยชิต (2558) กล่าวว่า
...แต่ส่วนสโลแกนอื่นๆ ที่ มีใช้ภายในองค์กร เช่ น K-Culture ของเรา จาก 4 หลัก
ของเรามาตั้งสโลแกน คือ “รวมใจเป็ นหนึ่ง” นี่คือการทางานเป็ นทีมเวิร์ค “เข้าถึงลูกค้า” ก็
คื อ Customes Centricity “มุ่ ง มั่น พัฒ นา” ก็ คื อ Innovation “สมคุ ณ ค่ า มื อ อาชี พ ” นี่ คื อ
Professionalism เป็ นสโลแกนว่า “รวมใจเป็ นหนึ่ ง เข้าถึงลูกค้า มุ่งมัน่ พัฒนา สมคุ ณค่ามือ
อาชีพ
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3) หลักการสื่ อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุ คคล ได้แก่ การสื่ อสารจากบนลงล่าง
(Top to Down) ผูบ้ ริ หารสื่ อสารลงมายังบุคลากรด้านการผลิตสื่ อ และการสื่ อสารแบบประสานงาน
กัน (Cross Function)
5.1.3 การออกแบบนิเทศศิลป์
องค์ค วามรู ้ เฉพาะของผูด้ าเนิ น การด้านผลิ ตสื่ อ ซึ่ งใช้ในสายงานของนัก ออกแบบการ
สื่ อสาร บุคคลผูท้ าหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบสื่ อจะมีตน้ ทุนความรู ้ คือ พรสวรรค์ส่วนตัว ทักษะ
และประสบการณ์การออกแบบสะสมเป็ นความรู ้ภายในตัวเอง ผสมผสานกับความรู ้เฉพาะของสาย
งานวิชาชีพ เพื่อให้เกิดแนวความคิดสาหรับใช้ออกแบบสาร (ภาพ) เป็ นรู ปร่ างต่างๆ ทั้งรู ปลักษณะ
เรขาคณิ ต หรื อรู ปลักษณะธรรมชาติ เช่น รู ปต้นข้าว หรื อ รู ปเส้นคลื่น นามาจัดวางเป็ นภาพอยูบ่ น
ตราสัญลักษณ์และเว็บไซต์ และยังแสดงความหมายถึงอัตลักษณ์ กบั ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิ กร
ไทย แนวคิดและหลักการออกแบบที่จาเป็ นต้องคานึงถึง ได้แก่
1) การสร้างเอกภาพ (Unity) ให้มีความโดดเด่น
2) ความสมดุล (Balance)
3) จังหวะ (Rhythm) ในการจัดวางองค์ประกอบภาพ
4) สั ด ส่ วน (Proportion) เช่ น การใช้โทนสี ห ลัก : สี ต รงข้า ม ในสั ด ส่ วน 80 : 20
เพื่อให้เกิดลูกขัด (Contrast)
5) การใช้สีในเชิงจิตวิทยา ในการสื่ ออารมณ์และความหมาย
5.1.4 สั ญวิทยาและการแทนความหมาย
การออกแบบสื่ อเพื่ อการสื่ อสารองค์ก ร จะต้องศึกษาการทางานของสัญญะ (Sign) และ
กระบวนการสื่ อความหมาย มีการสร้างความหมายและสื่ อความหมายออกมาอย่างไร สามารถเข้าใจ
ระบบสัญลักษณ์ และสร้างสาร (ภาพ) สาหรับแสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์ และใช้ความรู ้ทางสัญ
วิทยา ประยุกต์สัญญะฮวงจุย้ โดยใช้กระบวนการออกแบบทางนิเทศศิลป์ ในการผลิตสื่ อของธนาคาร
กสิ ก รไทย และฝ่ ายสื่ อ สารภายในองค์ก ร มี ก ารความรู ้ ท างสั ญ วิ ท ยา ในการออกแบบเนื้ อ หา
(Contents) ที่ ผูบ้ ริ หารก าหนดที่ ไม่ ส ามารถสื่ อสารได้โดยตรง ถ่ ายทอดเชิ งนโยบายลงมาให้ฝ่าย
สื่ อสารภายในองค์กร ทาการออกแบบและแปลงเนื้อหาตัวสารนั้น “ให้ส้ นั กระชับ เข้าใจง่าย” (เป็ น
หนึ่ ง ไชยชิ ต , 2558) ให้ พ นั ก งานสามารถเข้า ใจและทราบทิ ศ ทางการท างานได้อ ย่า งถู ก ต้อ ง
ประกอบด้วยแนวคิดความรู ้ ได้แก่
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1) สัญญะประเภทภาษาหรื อคาพูด
2) สัญญะประเภทภาพ
3) การวิเคราะห์ระดับความหมาย ความหมายโดยตรง และความหมายโดยนัยแฝง

5.2 การจัดการชุดองค์ ความรู้ เฉพาะในกระบวนการผลิตสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย
ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์คุณเป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงาน
กิจกรรมและสื่ อสัมพันธ์องค์กร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ดูแลการสื่ อสารภายในองค์กรของธนาคารกสิ กร
ไทย มาวิเคราะห์ ผ่านแบบจาลองระบบความคิ ด สร้ างสรรค์ “The System Model of Creativity”
ของ Csikzentmihalyi (1999) และองค์ความรู ้เฉพาะต่างๆ ที่อยูใ่ นกระบวนการถ่ายทอดและส่ งผ่าน
องค์ค วามรู ้ ภ ายในองค์ก ร โดยมี ก ารสื่ อสารองค์ก รเป็ นกระบวนการส าคัญ ของการสื่ อสารองค์
ความรู ้ เฉพาะ (Domain Specific Knowledge) ระหว่ า งผู ้บ ริ หารระดั บ สู งสุ ดกั บ กลุ่ ม บุ ค คลที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย รู ปแบบการสื่ อสารภายใน
องค์กรธนาคารกรไทย จึงเป็ นลักษณะการสื่ อสารแบบบนลงล่าง (Top - Down)
ผูบ้ ริ หารระดับสงสุ ด (Field) ทาการถ่ายทอดศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่เกิดจากความเชื่ อตามที่ได้รับ
คาแนะนาจากซิ นแสที่ปรึ กษา (“จับเข่าคุยซี อีโอกสิ กรไทย,” 2553; “ผ่า “ฮวงจุย้ ,” 2553) ซึ่ งถือเป็ น
องค์ความรู ้ ชุดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ เฉพาะส่ วนบุ คคลของคุ ณบัณฑู ร ล่ าซา ที่ตอ้ งการถ่ ายทอด
ความรู ้ไปสู่ สายปฏิบตั ิงาน ต้องอาศัยวิธีการเชื่ อมโยงองค์ความรู ้เฉพาะจากความรู ้ (ภายในบุคคล)
ผนวกกับชุ ดความรู ้เฉพาะ (ในทางวิทยาศาสตร์ ) ที่จาเป็ นในการกระบวนการออกแบบสื่ อ ซึ่ งเป็ น
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ (Explicit Knowledge) และสื่ อสารศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย ของผู ้บ ริ ห าร ใน
รู ปสัญญะ สร้างเป็ น “สาร” ที่มีรูปแบบตัวสารเป็ น “ข้อกาหนด” ของรู ปแบบที่ใช้ออกแบบสื่ อ ดังที่
คุณเป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต (2558) กล่าวว่า “...อย่าง Format ของการออกแบบสื่ อเนี่ ย จะต้องมี Logo อยู่
ด้านล่าง ต้องมีตวั K พูก่ นั อยูต่ รงไหน การประกอบชื่อ Product ถ้าจะใช้ K พู่กนั ไปประกอบจะต้อง
ทาอย่างไร...”
และ วิถีปฏิบตั ิทางความคิดสร้างสรรค์ ที่มีวฒั นธรรมองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย ก็คือ
วัฒ นธรรมองค์ ก รชื่ อ ว่ า “K-Culture” ท าหน้ า ที่ ป ลู ก ฝั ง องค์ ค วามรู ้ วิ ถี ป ฏิ บ ัติ (Practices) และ
ถ่ ายทอดไปยัง ผูป้ ฏิ บ ัติ ห น้าที่ ด้านผลิ ต สื่ อองค์ก ร น าศาสตร์ ฮวงจุ ้ย ไปประยุก ต์ใ นขั้น ตอนการ
ออกแบบด้วยศาสตร์ ทางนิเทศศิลป์ ซึ่ งแสดงความหมายเชิ งสัญญะฮวงจุย้ กับอัตลักษณ์ องค์กรและ
ภาพลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทย ผ่านแนวคิ ดสั ญวิท ยา ทาให้ผูท้ าหน้าที่ ผลิ ตงานออกแบบสื่ อ เกิ ด
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แนวคิดสร้างสรรค์สร้างเป็ นตัวสาร (ภาพ) ที่อยูบ่ นตราสัญลักษณ์และสื่ อเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กร
ไทย ดังที่ คุณเป็ นหนึ่ง ไชยชิต (2558) ให้ขอ้ มูลว่า
...แต่ในด้านการออกแบบสื่ อให้สอดคล้องกับสิ่ งที่องค์กรเป็ น อันนี้ ให้อยู่ภายใต้
K-Culture มันเป็ นรู ปแบบที่เป็ นข้อกาหนด เป็ นมาตรฐานขององค์กร อย่างเช่นสี ที่ใช้เป็ นสี
เขียว ตัว K ที่เป็ นพู่กนั ในตราสัญลักษณ์ จะต้องเป็ น K ที่ถูกต้อง ห้ามไปปรับแต่งเด็ดขาด
ฟ้ อ นต์ จ ะต้อ งเป็ นยัง ไง ตัว หนั ง สื อฟ้ อ นต์ ต้อ งมี หั ว ตัว ฟ้ อ นต์ ต้อ งเป็ นลัก ษณะของ
ตัวหนังสื อตัวตรง ไม่ใช่ตวั เอียง มันมีทางด้านฮวงจุย้ เข้ามาเกี่ยวข้อง
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั พบว่า ในการผลิตสื่ อทั้งการออกแบบตราสัญลักษณ์ และการ
ดีไซน์เว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย ประกอบด้วยองค์ความรู ้ 2 ชุ ดความรู ้ ที่เป็ นองค์ประกอบ
สาคัญต่อแนวคิดในการสร้างสรรค์การออกแบบสื่ อเว็บไซต์ และตัวสาร (ภาพ) คือ
1) ความเชื่อฮวงจุย้ เฉพาะบุคคลของผูบ้ ริ หาร ของคุณบัณฑูร ล่าซา ซึ่ งได้รับมาจาก
คาแนะนาของที่ปรึ กษาฮวงจุย้ หลายคน แล้วได้คดั เลือกนามาเป็ นข้อกาหนดการออกแบบ ให้นาไป
ถ่ายทอดเพื่อประยุกต์กบั การสร้างตราสัญลักษณ์ และการผลิตสื่ อธนาคารกสิ กรไทย
2) ชุ ดความรู ้ ในศาสตร์ ก ารออกแบบสื่ อสาร (ชุ ดความรู ้ ด้านวิทยาศาสตร์ ) ได้แก่
การออกแบบภาพกราฟฟิ กทางนิเทศศิลป์ แนวคิดสัญวิทยา และการสื่ อสารองค์กร
ในการออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ และสื่ อเว็บ ไซต์ จึ ง ไม่ ใ ช่ ก ารผลิ ต สื่ อจากแนวคิ ด
กระบวนการสร้างสรรค์ของขอบข่ายองค์ความรู ้เดียว แต่เป็ นการผลิตสื่ อด้วยชุดองค์ความรู ้ 2 ชุด ที่
เปรี ยบเหมื อนอยู่คนละระนาบ ระหว่างความเชื่ อกับความรู ้ ที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
รู ป แบบการจัดการชุ ดองค์ความรู ้ ต่างๆ ในกระบวนการสื่ อสารธนาคารกสิ กรไทย และแบ่งการ
อธิ บ ายให้เห็ น รู ป แบบการถ่ ายทอดแนวคิ ด ชุ ด ความรู ้ ระหว่า งผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง กับ ผู ผ้ ลิ ต ฝ่ าย
ออกแบบสื่ อ เป็ น 3 รู ปแบบ
1) รู ปแบบที่ 1: ผูบ้ ริ หารระดับสู ง กับ ผูบ้ ริ หารระดับสายงานสื่ อสารภายในองค์กร
และผูป้ ฏิ บตั ิงานผลิตสื่ อ มี ความเห็ นรู ปแบบสาร (ภาพ) ของการออกแบบสื่ อเหมื อนกัน ผลการ
ออกแบบสื่ อเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจอนุญาตให้ใช้เผยแพร่ ได้
2) รู ป แบบที่ 2: ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง กับ ผูบ้ ริ ห ารระดับ สายงานสื่ อ สารองค์ก ร มี
ความเห็นการเลือกใช้รูปแบบสาร (ภาพ) ตรงกัน แต่วา่ ผูป้ ฏิบตั ิงานผลิตสื่ อ ไม่เห็นชอบรู ปแบบการ
ดีไซน์ตามข้อกาหนดของผูบ้ ริ หาร มีความเห็นขัดกัน กรณี น้ ี ผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายออกแบบต้องยื่นเรื่ อง
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรู ปแบบดีไซน์ พร้อมอธิบายถึงเหตุผลที่ตอ้ งการเปลี่ยนแบบดีไซน์น้ นั เสนอ
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ต่ อคณะกรรมการบริ ห ารระดับ สู ง สุ ด โดยอานาจการตัดสิ น ใจ ต้องให้ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งเป็ นผู ้
อนุญาตถึงจะเปลี่ยนใช้และเผยแพร่ สื่อได้
3) รู ปแบบที่ 3: ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ไม่เห็ นด้วยกับการรู ปแบบดีไซน์ ตัวสาร (ภาพ)
ของสื่ อเว็บไซต์ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานผลิตสื่ อเสนอมา ในกรณี น้ ี ผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายออกแบบก็ตอ้ งยืน่ เรื่ องขอ
ชี้ แจงถึ งแนวคิ ดการเลื อกใช้รูป แบบดี ไซน์ ต่อคณะกรรมการบริ หารระดับสู งสุ ด โดยอานาจการ
ตัดสิ นใจ ต้องให้ผบู ้ ริ หารระดับสู งเป็ นผูพ้ ิจารณาว่าจะอนุญาตให้ใช้และเผยแพร่ สื่อได้หรื อไม่ หาก
ผูบ้ ริ หารไม่เห็นด้วย ผูอ้ อกแบบสื่ อต้องไปปรับรู ปแบบดีไซน์มาเสนอใหม่
จากการวิเคราะห์รูปแบบการถ่ายทอดแนวคิดชุ ดความรู ้ระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู งกับผูผ้ ลิต
ฝ่ ายออกแบบสื่ อ จะเห็ นว่าทั้ง 3 รู ปแบบ ถึงแม้บุคคลที่ทาหน้าที่ออกแบบการสื่ อสารหรื อดีไซน์
ภาพของตัวสาร(ภาพ) จะมี ความความคิ ดเห็ นและพื้ นฐานความรู ้ การประยุกต์ศาสตร์ ฮวงจุย้ มาก
หรื อน้อยต่างกัน ผูท้ ี่ตดั สิ นใจเลือกหรื อให้ทาการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ และสามารถอนุ ญาตให้ใช้
รู ป แบบสาร (ภาพ) ของสื่ อตราสั ญ ลักษณ์ กับ สื่ อเว็บ ไซต์ จะเป็ นของผูบ้ ริ ห ารระดับ สู งสุ ดของ
ธนาคารกสิ ก รไทยเท่ านั้น โดยสามารถแสดงความสั ม พัน ธ์ ก ารจัดการองค์ค วามรู ้ ระหว่างองค์
ความรู ้ต่างๆ ในกระบวนการสื่ อสารธนาคารกสิ กรไทย ได้ดงั ภาพที่ 5.2
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ภาพที่ 5.2 กระบวนการการจัดการชุดองค์ความรู ้เฉพาะ เพื่อการสื่ อสารภายในองค์กรของธนาคาร
กสิ กรไทย

บทที่ 6
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง “ศาสตร์ ฮวงจุ ย้ กับการจัดการชุ ดองค์ความรู ้ เฉพาะ เพื่อการสื่ อสารในสื่ อ
ใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย” ได้ทาการวิจยั โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 2 บท ได้แก่
บทที่ 4 การถ่ ายทอดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุ ย้ ของผูบ้ ริ หารและการประยุกต์ศาสตร์ ฮวงจุ ย้ ในการ
สื่ อ สารของธนาคารกสิ กรไทย และบทที่ 5 พลวัต รของการจัด การชุ ด องค์ค วามรู ้ เฉพาะใน
กระบวนการผลิ ตสื่ อของธนาคารกสิ กรไทย โดยสามารถสรุ ปผลการศึก ษา การอภิปรายผลการ
จัดการความรู ้ ในกระบวนการสื่ อสารองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่ อ นา
ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ได้ดงั ต่อไปนี้

6.1 สรุปผลการศึกษา
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการศึกษาผ่านการวิจยั ข้อมู ลเอกสาร (Documentary Research) ร่ วมกับวิธีการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย คุณเป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต ผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายบริ ห ารกิ จกรรมและสื่ อสั ม พันธ์ องค์ก าร ของ บมจ.ธนาคารกสิ ก รไทย และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้าน
ศาสตร์ ฮวงจุย้ จานวน 2 ท่าน คื อ อาจารย์ษณอนงค์ คาแสนหวี และซิ นแสนัท นาข้อมูลมาทาการ
วิเคราะห์ผา่ นแนวคิดสัญวิทยา (Semiotics) ซึ่งแบ่งผลวิจยั ได้เป็ น 3 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 วิธีการถ่ายทอดและประยุกต์ศาสตร์ ฮวงจุย้ ในการสื่ อสารของธนาคารกสิ กรไทย
ส่ วนที่ 2 การประยุกต์ศาสตร์ ฮวงจุย้ และการสื่ อสารเชิ งสัญญะ ในกระบวนการผลิตสาร
(ภาพ) ที่ปรากฏบนสื่ อเว็บไซต์ของธนาคารกสิ กรไทย
ส่ วนที่ 3 พลวัตของการจัดการองค์ความรู ้ชุดความเชื่อในศาสตร์ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารกับชุ ด
ความรู ้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ในการสร้างสรรค์สื่อใหม่ (เว็บไซต์) ธนาคารกสิ กรไทย
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6.1.1 วิธีการถ่ ายทอดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุ้ยของผู้บริหาร ไปยังฝ่ ายผลิตการสื่ อสารของ
ธนาคารกสิ กรไทย
ผลการวิจยั พบว่า ขั้นตอนในการถ่ายทอดศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่เป็ นความเชื่ อของผูบ้ ริ หาร ซึ่ งมา
จากคาแนะนาของที่ปรึ กษาทางฮวงจุย้ หลายคน อาทิ อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ เป็ นที่ปรึ กษาด้าน
ฮวงจุย้ คนแรก และอาจารย์ชุณ วัชร์ ลาภาณุ พ ฒ
ั น์ (อ.เม้ง)( (“จับ เข่ าคุ ย ซี อีโอกสิ ก รไทย,” 2553)
นอกจากนี้ มีการใช้ที่ปรึ กษาด้านฮวงจุย้ เป็ นซิ นแสจากต่างประเทศ เช่ น ซิ นแสฮวงจุย้ จากฮ่องกง
ผูจ้ ดั การ 360° รายสัปดาห์ (“ผ่า “ฮวงจุย้ ,” 2553) โดยเริ่ มจากผูบ้ ริ หารระดับ CEO จะเป็ นผูก้ าหนด
รู ป แบบตัวสารเชิ งนโยบาย (Message) ที่ เชื่ อมโยงความเชื่ อฮวงจุ ้ย กับ อัตลัก ษณ์ องค์ก ร และใช้
วัฒนธรรมองค์กร คือ K-Culture เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารของผูบ้ ริ หาร ในการส่ งผ่าน “ตัวสารที่ ไม่
สามารถสื่ อสารได้โดยตรง” ให้ฝ่ายสื่ อสารภายในองค์กร ดาเนินการในขั้นที่สอง
ขั้นตอนที่ สอง คือ ฝ่ ายสื่ อสารภายในองค์กร จะการแปลงเนื้ อหาจากผูบ้ ริ หาร กลายเป็ น
Contents ที่ เข้ า ใจง่ า ย ที่ แ ฝงนโยบายความเชื่ อ ฮวงจุ ้ย อยู่ ใ น Key Message ในลั ก ษณะของ
“ข้อกาหนด” รู ปแบบในการออกแบบสื่ อ ไปยังฝ่ ายงานออกแบบและผลิตสื่ อของธนาคารกสิ กร
ไทย ทาการออกแบบสื่ อ ตราสัญลักษณ์ และเว็บไซต์ ให้มีหน้าตาตรงตามข้อกาหนดของผูบ้ ริ หาร
โดยสื่ อ ทั้ง หมดที่ ผ ลิ ต และออกแบบนั้น ต้อ งแสดง Mood and Tone และ Identity อยู่ภ ายใต้ KCulture ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมหลักขององค์กร 4 ข้อ ที่เป็ นวิถีการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกระดับชั้น
และทุกคนของธนาคารกสิ กรไทย มี จุดเริ่ มต้นร่ วมกัน เป็ นมาตรฐานของการออกแบบสื่ อองค์กร
ประกอบด้วย
1) ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centricity)
2) การทางานร่ วมกันเป็ นทีมขององค์กร (Organization Wide Team)
3) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism)
4) การริ เริ่ มสิ่ งใหม่ (Innovation)
ดังเช่นตัวอย่าง ข้อกาหนดของผูบ้ ริ หาร ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทย
ปี 2548 และปี 2556 ที่ คุ ณเป็ นหนึ่ ง (2558) กล่ าวว่า “สี ที่ใช้ตอ้ งเป็ นสี เขียว ตัว K ที่เป็ นการเขียน
พู่ ก ัน ของ Logo จะต้อ งเป็ นตัว K ที่ ถู ก ต้อ งตามที่ ไ ด้อ อกแบบไว้เท่ า นั้น ห้ ามปรั บ แต่ ง สั ด ส่ ว น
เด็ดขาด…เนื่ องจากมี ศาสตร์ ฮวงจุ ย้ เข้ามาเกี่ ยวข้อง” (เป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต, สัมภาษณ์ , 18 กันยายน
2558)
รู ป แบบข้ อ ก าหนด จากนโยบายฝ่ ายบริ ห าร ถู ก ถ่ า ยทอดไปยัง ฝ่ ายปฏิ บ ั ติ ง านด้ า น
ประชาสัมพันธ์ (PR) ที่ดูแลภาพลักษณ์และการผลิตทั้งสื่ อ Online และ Offline ผลวิจยั ทาให้เห็นว่า
องค์กรได้ใช้กระบวนการสื่ อสารองค์กรเป็ นหัวใจสาคัญเป็ นตัวถ่ายทอดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ไป
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ยังขั้นตอนการผลิ ตและการออกแบบตัวสาร (ภาพ)บนสื่ อเว็บไซต์และตราสัญลักษณ์ของธนาคาร
กสิ กรไทย โดยความเชื่ อฮวงจุย้ ได้ถูกแปลงและสร้างชุ ดความหมายขึ้น ผลิตเป็ นสัญญะ สอดแทรก
อยู่ในแต่ละช่ วงจังหวะขององค์ประกอบทั้ง 5 ในแบบจาลองวงจรแห่ งวัฒนธรรม (The Circuit of
Culture) ของ Hall and Open University (1997) มี ก ารสร้ า งความหมายและแทนความหมาย
เชื่ อมโยงกันในแต่ละชุ ดความหมายของวงจรแห่ งวัฒนธรรม ระหว่าง Sender ที่เป็ นผูป้ ฏิบ ตั ิงาน
ด้านการผลิ ต สื่ อ ก็ คื อ ฝ่ ายด้านงานประชาสั ม พัน ธ์ (PR) และบริ ษ ัท ตัว แทนผลิ ต สื่ อ ให้ อ งค์ก ร
(Agency) จนเกิ ดเป็ นสาร (ภาพ) บนสื่ อสมัยใหม่และตราสัญลักษณ์ จากนั้น Sender ที่หน้าที่เป็ น
Gatekeeper ของการสื่ อสารองค์กร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสายงานหลัก (ประกอบด้วย 16 สายงาน)
ภายใต้การคณะกรรมการกลัน่ กรองซึ่ งก็คือผูบ้ ริ หารองค์กรระดับสู งสุ ด เพื่อวางรู ปแบบข้อกาหนด
เชิ งนโยบายทั้งหมด (Reglulation) แทนความหมายถึงอัตลักษณ์ขององค์กร (Identity) ให้อยูภ่ ายใต้
วัฒนธรรมองค์กร K-Culture
6.1.2 การประยุกต์ ศาสตร์ ฮวงจุ้ยและการสื่ อสารเชิงสั ญญะ ในกระบวนการผลิตสาร (ภาพ)
ทีป่ รากฏบนสื่ อเว็บไซต์ ของธนาคารกสิ กรไทย
จากการศึ ก ษาพบว่า ความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุ ้ย มี ค วามเกี่ ย วข้องกับ การสร้ างความหมาย
เชิ งสัญญะผ่านการผลิตสาร (ภาพ) บนสื่ อของธนาคารกสิ กรไทยทั้งสื่ อสมัยใหม่อย่างเว็บไซต์และ
ตราสัญ ลัก ษณ์ โดยปรากฏภาพความเชื่ อมโยงถึ งอิ ทธิ พ ลจากความสนใจในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของ
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ร ในการออกแบบสื่ อ ตราสั ญ ลัก ษณ์ ข ององค์ก รตั้ง แต่ ใ นปี พ.ศ. 2539 จากการ
วิเคราะห์ผ่านแนวคิดสัญวิทยา ตัวสาร (ภาพ) จัดเป็ นสัญญะ (Sign) ในรู ปแบบภาพอย่างหนึ่ ง ตาม
แนวคิ ด ของ Peircec (1931) สั ญ ญะ ประกอบด้ ว ยตัว หมาย (Signifier) ที่ ถู ก สร้ า งและแสดง
ความหมายโดยตรง ในรู ปแบบสัญญะ ทางภาพ (วิธีทางรู ปธรรม) ผ่านกระบวนการออกแบบนิ เทศ
ศิลป์ และตัวหมายถึง (Signified) ที่แสดงด้วยวิธีทางนามธรรม “อัตลักษณ์องค์กร” เมื่อแบ่งระดับ
ตามประเภทสัญ ญะของ Peircec ซึ่ งมี 3 ระดับ จะเห็ นว่า สาร (ภาพ) ที่ ปรากฏในตราสัญลัก ษณ์
ธนาคารกสิ กรไทย เป็ นสัญญะในระดับ Symbol และตราสัญลักษณ์ ที่สร้ างขึ้นนี้ ในการถอดรหัส
หรื อสร้างสัญญะเพื่อใช้แทนความหมาย จาเป็ นต้องอาศัยการเรี ยนรู ้ ความหมายเชิ งสัญลักษณ์ ใน
องค์ความรู ้ ศ าสตร์ ฮวงจุ ย้ ระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสู ง และบุ คคลผูท้ าหน้าที่ ผลิ ตตัวสื่ อให้ ธนาคาร
กสิ กรไทย โดยทั้งคู่น้ นั เป็ นผูส้ ่ งสาร (Sender) ในการสื่ อสารขององค์กร
ในส่ วนของผลวิเคราะห์ ค วามหมายเชิ ง สั ญ ญะของสาร (ภาพ) ระหว่า งมุ ม มองความรู ้
ทางการออกแบบนิ เทศศิลป์ กับมุมมองความรู ้ทางศาสตร์ ฮวงจุย้ มีการแสดงความหมายของทั้ง 2
ศาสตร์ ความรู ้สอดคล้องกัน โดยการสร้างสัญลักษณ์ “ตัว K รู ปพู่กนั จีนสี เขียว” ของตราสัญลักษณ์
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ธนาคารกสิ กรไทยปี 2556 มองเห็นภาพมีลกั ษณะเป็ นต้นไม้ ที่แผ่กิ่งกิ่งก้านสาขาเติบโต แสดงความ
หมายถึง ความเป็ นหนึ่งเดียวภายใต้ตน้ ไม้ใหญ่ ตีความหมายสัญญะทางความเชื่อจีนและศาสตร์ ฮวง
จุ ย้ อธิ บ ายความหมายแทนตัวอัก ษรเหมื อนค าว่า มัง กร ซึ่ ง เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องการรวมแผ่น ดิ น
กลายเป็ นประเทศจีน (ษณอนงค์ คาแสนหวี, 2558) ตัว K รู ปพูก่ นั จีน จึงเป็ นสัญลักษณ์แทนถึง การ
รวมบริ ษทั ในเครื อธนาคารกสิ กรไทยทั้ง 6 บริ ษทั ในชื่อ K Corporate และสื่ อสารถึงอัตลักษณ์ของ
เครื อกสิ กรไทย (ณัฏฐิกา เมณฑกา, 2550) และ “สี เขียว” แทนถึงคาว่า “กสิ กรไทย” และความหมาย
ทางศาสตร์ ฮวงจุ ย้ คื อ ธาตุไม้ ที่ แฝงคาว่า “บี่(bǐ)” หมายถึ ง แผ่นดิ นที่ เป็ นตัวธนาคารกสิ กรไทย
(ษณอนงค์ คาแสนหวี, 2558) ซึ่ งตีความหมายอ้างอิงตามหนังสื ออี้จิงได้วา่ การผูกสัมพันธ์ของผูท้ ี่
อยู่ในพื้ นที่ แห่ งนี้ (วิรัช เหมพรรณไพเราะ, 2552) ท าให้เห็ นว่า ตัวสาร (ภาพ) แสดงความหมาย
สอดคล้องกับ K-Culture (ดูรายละเอียดผลวิจยั จากบทที่ 4 ในส่ วนที่ 4.2)
สาร (ภาพ) ที่ เป็ นสัญญะฮวงจุย้ คือ สี เขียว หรื อ ตัวอัก ษร K ได้แทรกซึ มเข้าไปอยู่ใน
กระบวนการสื่ อ สารองค์ก ร S M C R ของ Berlo (1960) ซึ่ งสั ญ ญะจะอยู่ต รงส่ ว นของ M ใน
กระบวนการสื่ อสาร คื อ Message แต่ สั ญ ญะจะไม่ ใช่ แ ค่ ตัว สาร ที่ ใช้สื่ อสารเนื้ อหา (Contents)
ลักษณะผิวๆ แค่การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) แต่เป็ นการวิเคราะห์ความหมายในระดับ
ลึ ก ลงไปอี ก ขั้น นั่น คื อ S M C R ในกระบวนการสื่ อ สารทั้ง หมดเป็ นองค์ ป ระกอบท าให้ เกิ ด
เป็ นสั ญ ญะ ที่ ถ่ายทอดระหว่างผูบ้ ริ ห าร กับ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ห น้าที่ ผ ลิ ตสื่ อของธนาคารกสิ ก รไทย ผ่าน
รู ปแบบสัญญะตัวหมาย (Signifier) และสิ่ งที่ถูกหมาย (Signified) ทาหน้าที่สื่อสารนัยความหมาย
ของ Key Message แทรกซึ มอยู่ใน M โดยสั ญญะฮวงจุ ย้ ได้ถูกถ่ ายทอดแฝงในรู ป ตัวสาร (ภาพ)
ได้แก่ สี เขียว และตัวอักษร K ที่ถ่ายทอดความหมายถึงอัตลักษณ์ของธนาคาร กสิ กรไทย ทาหน้าที่
และบทบาทการเชื่ อมโยงรู ปสัญญะตามภูมิปัญญาฮวงจุย้ กับภาพตัวแทนถึ งตัวตนขององค์กรให้มี
ความร่ วมสมัย ซึ่ งเมื่อเราเห็นสี เขียว หรื อภาพที่มีรูปร่ างและรู ปทรงคล้ายกับตัว K ก็จะเห็นภาพและ
นึกถึงธนาคารกสิ กรไทยได้อย่างรวดเร็ ว ดังภาพที่ 6.1
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Signifier1
Signified1
การเจริญงอกงาม

Sign1
ธาตุไม้
(Signifier2) Sign2
Signified2
ธนาคารกสิ กรไทย

(Signifier3) Sign3
Signified3
KBank

สี เขียว

ภาพที่ 6.1 แสดงการถ่ายทอดอัตลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยลักษณะสัญญะ
6.1.3 พลวัตของการจัดการองค์ ความรู้ ชุดความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุ้ยของผู้บริหารและชุ ด
ความรู้ ในเชิ งวิทยาศาสตร์ ในการสร้ างสรรค์ สื่อใหม่ (เว็บไซต์ ) ธนาคารกสิ กรไทย
ผลการศึกษาพบว่า ธนาคารกสิ กรไทยมีวธิ ี การถ่ายทอดศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง
(CEO) ทาการส่ งต่อองค์ความรู ้ความเชื่อฮวงจุย้ ไปสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิฝ่ายงานออกแบบสื่ อ ด้วยกระบวนการ
สื่ อสารภายในองค์กร เพื่อทาหน้าที่จดั ระบบขององค์ความรู ้เฉพาะ ที่เป็ นปัจจัยของเชื่อมโยงความรู ้
จากความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หารเข้ากับองค์ความรู ้เฉพาะทางการออกแบบนิ เทศศิลป์ และ
แนวคิ ด สั ญ วิท ยา ซึ่ งเป็ นการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ (Explicit Knowledge) กลายเป็ นองค์ค วามรู ้
เฉพาะที่ จาเป็ นในการกระบวนการออกแบบสื่ อ (Nonaka, 2007) สร้ างเป็ นชุ ดองค์ความรู ้ เฉพาะ
(Domain Specific Knowledge) สาหรับกระบวนการสื่ อสารของธนาคารกสิ กรไทย (Kilgour, 2006)
ในกระบวนการสร้ า งสรรค์ สื่ อ ใหม่ (เว็บ ไซต์ ) ของธนาคารกสิ ก รไทย ตามแนวคิ ด
แบบจ าลองความคิ ด สร้ า งสรรค์ “The System of Creativity” ของ Csikzentmihalyi (1999) องค์
ความรู ้ในศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หาร ถูกถ่ายทอดข้อมูลสร้างเป็ น ตัวสาร (Message) ในรู ปแบบของ
“ข้อกาหนด” สาหรับการออกแบบสื่ อ ได้แก่ การใช้สี รู ปแบบตัวสัญลักษณ์ ตาแหน่ งการวางตรา
สัญลักษณ์ บนภาพหน้าสื่ อประเภทต่างๆ เป็ นต้น และใช้รูปแบบวิถีปฏิ บตั ิ ที่เกิ ดจากระบบองค์กร
คือ วัฒนธรรมองค์กร “K-Culture” ของธนาคารกสิ กรไทย ทาให้ความเชื่ อในศาสตร์ ฮวงจุ ้ยเฉพาะ
บุ ค คลของคุ ณ บัณ ฑู ร ล่ าซ า ถู ก ส่ งต่ อให้ ก ับ ผูบ้ ริ หารฝ่ ายสื่ อสารภายในองค์ก ร (Field) และฝ่ าย
สื่ อ สารภายในองค์ก ร ซึ่ งมี คุ ณ เป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต เป็ นผู ้บ ริ ห ารสายงาน ณ ปั จ จุ บ ัน ท าหน้ า ที่
กลัน่ กรองชุ ดความเชื่ อของผูบ้ ริ หาร ออกมาเป็ นขอบข่ายชุ ดความรู ้ ของข้อกาหนดการออกแบบ
กราฟิ กของสาร (ภาพ) (Creativity Domain) ส าหรั บ ถ่ ายทอดสื่ อสารไปยังฝ่ ายงานออกแบบสื่ อ
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(Person) ท าให้ เกิ ด แนวคิ ด ออกแบบเป็ นสาร (ภาพ) สื่ อถึ ง อัต ลัก ษณ์ อ งค์ ก ร ซึ่ งเป็ นแนวคิ ด
สร้างสรรค์ของผลิตเป็ นสื่ อใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย
ดังนั้น การจัดการชุดองค์ความรู ้เฉพาะ จึงเป็ นกระบวนการถ่ายทอดและส่ งต่อความรู ้จาก
ความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ของผู ้บ ริ หารในการผลิ ตสื่ อเพื่ อการสื่ อสารของธนาคารกสิ ก รไทย ที่ มี
ลัก ษณะเป็ นพลวัต โดยแนวคิ ด สร้ า งสรรค์ข องผู ้อ อกแบบที่ เกิ ด ขึ้ น จากการส่ ง ต่ อ การปฏิ บ ัติ
ข้อ ก าหนดชุ ด ความเชื่ อ ศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย แสดงให้ เห็ น การเรี ย นรู ้ ภ ายใต้ก ารสื่ อ สารองค์ก รและ
กลายเป็ นวิถีปฏิบตั ิในการออกแบบสื่ อ ที่ นาไปประยุกต์ใช้กบั การออกแบบไม่ใช่แค่ตราสัญลักษณ์
เท่ านั้น แต่ ย งั ถ่ า ยโอนชุ ด ความรู ้ เฉพาะแนวคิ ด การออกแบบอัน นี้ แปลงไปใช้ป ระยุก ต์ก ับ การ
ออกแบบสื่ อเว็บไซต์ดว้ ย

6.2 อภิปรายผล
จากผลการวิจยั “ศาสตร์ ฮวงจุ ย้ กับการจัดการชุ ดองค์ความรู ้ เฉพาะเพื่ อการสื่ อสารในสื่ อ
ใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย” ผูว้ ิจยั ทาการอภิปรายโดยใช้กรอบของขอบข่ายการชุดองค์
ความรู ้แนวคิดสร้างสรรค์ (Creativity Domain) ระหว่างชุ ดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ กับ ชุ ดความรู ้
ด้านวิชาการของการออกแบบสื่ อสาร (ชุดความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ ) อธิ บายถึงขั้นตอนถ่ายโอนและ
ส่ งต่อความรู ้ในกระบวนการสื่ อสารภายในองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย ซึ่ งประกอบด้วยบุคคลที่
เป็ นผูด้ าเนิ นการของกระบวนการสื่ อสาร (Actors) ได้แก่ 1) ผูบ้ ริ หารธนาคารกสิ กรไทยระดับสู ง
(Field) 2) ผูบ้ ริ ห ารระดับ สายงานด้านสื่ อ สารภายในองค์ก ร (Field) และ 3) ผูอ้ อกแบบสื่ อ ของ
ธนาคารกสิ กรไทย (Person) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ซึ่ งการถ่ายทอดศาสตร์ฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หาร ในกระบวนการสื่ อสารองค์กร จะประกอบด้วย
ผูบ้ ริ หารที่ เป็ น Field ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ระดับ สู ง (คณะกรรมการบริ หารธนาคารกสิ ก รไทย) และ
ผูบ้ ริ หาร ระดับสายงานด้านการสื่ อสารภายในองค์กร จากการวิเคราะห์ จะเห็ นว่า “ตัวสาร ที่เป็ น
ข้อกาหนด” ในการออกแบบสื่ อเกิดจากคาแนะนาโดยที่ปรึ กษาทางด้านฮวงจุย้ ในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ให้กบั ของธนาคารกสิ กรไทย ซึ่ งมี หลายท่าน แต่ละคนจะมีหลักการใช้ศาสตร์ ฮวงจุย้ และวิธีการ
ประยุกต์ใช้ต่างกันไปตามศาสตร์ ความรู ้ ของอาจารย์ฮวงจุ ย้ แต่ล ะคน แล้วผูบ้ ริ หาร(CEO) เป็ นผู ้
คัดเลื อก ว่าจะนาคาแนะนาจากซิ นแสท่านใด มากาหนดเป็ นข้อกาหนดเชิ งนโยบาย ให้นาไปปรับ
การออกแบบสื่ อ ตราสั ญ ลัก ษณ์ และเว็บไซต์ ตามศาสตร์ ฮวงจุย้ ของซิ นแสท่ านนั้น โดยตัวสาร
(Message) ที่ เป็ นข้อกาหนด จะถู กส่ งต่อให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสายงานสื่ อสารภายในองค์กร เพื่ อ
การถ่ายทอดองค์ความรู ้ (Explicit Knowledge) และสื่ อสารศาสตร์ ฮวงจุย้ ในรู ปสัญญะ ที่สอดแทรก
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อยูใ่ นวัฒนธรรมองค์กร K-Culture ของธนาคารกสิ กรไทย ปลูกฝังองค์ความรู ้ฮวงจุย้ ในวิถีปฏิบตั ิ
(Practices) ของบุ ค ลากรด้า นการออกแบบและผลิ ต สื่ อ รวมถึ งสร้ าง Key Message เพื่ อ สื่ อสาร
เนื้ อหาข้อกาหนดให้ปฏิ บตั ิตาม อย่างเช่ น ตราสัญลักษณ์ ขององค์กรตั้งแต่ในปี 2539 ซึ่ งวิเคราะห์
ผ่านสัญวิทยา พบว่า สาร (ภาพ) เกิดจากการถ่ายทอดองค์ความรู ้ (Explicit Knowledge) ในรู ปแบบ
สัญญะ (Sign) อย่างหนึ่ ง ตามแนวคิ ดของ Peircec (1931) ตัวสัญญะ ที่เป็ นข้อกาหนดเชิ งนโยบาย
จากผูบ้ ริ หาร เป็ นสัญญะแบบ Symbol แสดงความหมายเชิ งนัยยะรู ปแบบการดีไซน์ เช่ น ตาแหน่ ง
ตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทย (ปี 2539) จะต้องวางอยูห่ น้าเพจเว็บไซต์ที่ตาแหน่งมุมบนด้านขวา
และตราสัญลักษณ์ K Corporate จะต้องวางอยู่ตาแหน่ งมุ ม บนด้านซ้าย ให้อยู่แทนตาแหน่ งของ
มังกรเขี ยว กับ เสื อขาว “ห้ามย้ายตาแหน่ งหรื อปรับแต่งเด็ดขาด” (เป็ นหนึ่ ง ไชยชิ ต, 2558) ผ่าน
กระบวนการออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ และตัว หมายถึ ง (Signified) คื อ “อัต ลัก ษณ์ อ งค์ก ร” ในการ
ถอดรหัส หรื อสร้ า งสั ญ ญะเพื่ อ ใช้แ ทนความหมาย จ าเป็ นต้อ งอาศัย การเรี ย นรู ้ ค วามหมายเชิ ง
สัญลักษณ์ ในองค์ความรู ้ ศาสตร์ ฮวงจุย้ ระหว่างผูบ้ ริ หารระดับสายงานสื่ อสารภายในองค์กร กับ
Person ซึ่ งก็คือผูท้ าหน้าที่ผลิตตัวสื่ อให้องค์กร
องค์ความรู ้ เฉพาะต่างๆในกระบวนการถ่ายทอดและส่ งผ่านความรู ้ ดงั กล่าว กระบวนการ
สื่ อสารองค์ก ร จึงเป็ นหัวใจสาคัญในการถ่ ายทอดศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่ เกิ ดจากความเชื่ อของผูบ้ ริ หาร
(Field) ซึ่ งเป็ นการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ (Explicit Knowledge) และสื่ อสารศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย ใน
รู ปสัญญะ ที่สอดแทรกอยูใ่ นวัฒนธรรมองค์กรของธนาคารกสิ กรไทย ปลูกฝังองค์ความรู ้วถิ ีปฏิบตั ิ
(Practices) ไปยังผูป้ ฏิ บ ตั ิหน้าที่ด้านผลิ ตสื่ อองค์กร นาศาสตร์ ฮวงจุ ย้ ไปประยุกต์ในขั้นตอนการ
ออกแบบด้วยศาสตร์ ทางนิเทศศิลป์ ซึ่ งแสดงความหมายเชิ งสัญญะฮวงจุย้ กับอัตลักษณ์ องค์กรและ
ภาพลัก ษณ์ ธ นาคารกสิ ก รไทย ผ่านตัวสาร (ภาพ) ที่ อ ยู่บ นตราสั ญ ลัก ษณ์ แ ละสื่ อเว็บ ไซต์ข อง
ธนาคารกสิ ก รไทย โดยแสดงความสั ม พันธ์ ก ารจัดการองค์ค วามรู ้ ระหว่างองค์ค วามรู ้ ต่างๆ ใน
กระบวนการสื่ อสารธนาคารกสิ กรไทย
นอกจากนี้ ตามผลวิเคราะห์การประยุกต์ศาสตร์ ฮวงจุย้ จะเห็นว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านฮวงจุย้ ทั้ง 2
ท่านมีความเห็ นเกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้หลักเบญจธาตุทางฮวงจุย้ ไม่ตรงกัน โดยศาสตร์ ฮวงจุย้ ของ
อาจารย์ษณอนงค์ (2558) เห็นว่าตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยปี 2556 มีการประยุกต์ใช้สาร (ภาพ)
และสื่ อความหมายถึงพลังอานาจของตัวองค์กรสมบูรณ์ที่สุด แต่ในความเห็ นของซิ นแสนัท (2558)
เห็ นว่า ตราสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทยปี 2539 มีการใช้ธาตุตามหลักวงจรการก่ อเกิ ดพลัง 5 ธาตุ
ครบ จึงเป็ นตราสัญลักษณ์ตวั หลักของธนาคารกสิ กรไทย ที่เหมาะสมที่สุด ณ ปั จจุบนั และความเห็น
ถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์ ฮวงจุย้ ในการออกแบบเว็บไซต์ธนาคารกสิ กรไทย ตามหลักการเบญจธาตุ
และวัฏจักร 5 ธาตุ ของศาสตร์ ฮวงจุย้ ในการก่อให้เกิดการถ่ายโอนพลังงานชี่ แต่ยงั ไม่สมบูรณ์ตาม
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หลัก การของศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย ครบธาตุ ท้ ัง 5 ธาตุ โดยขาดธาตุ ทอง แต่ เมื่ อตี ความหมายการจัดวาง
ตาแหน่ งชัยภู มิทางฮวงจุย้ (Geomancy) ของสาร (ภาพ) ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ การออกแบบกลับ
พบแปรค่าการแทนพลังงานธาตุที่มีการประยุกต์สัญญะฮวงจุย้ ประกอบด้วยพลังงาน 3 ธาตุ คือ ธาตุไม้
ธาตุน้ า และธาตุทอง ตามความเห็ นของซิ นแสนัท เป็ น 3 ธาตุ ที่เหมาะกับการประกอบธุ รกิ จที่ สุด (ดู
ข้อมูลผลการวิจยั ในบทที่ 4) ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบศาสตร์ องค์ความรู ้ฮวงจุย้ ระหว่างอาจารย์ษณอนงค์กบั
ซินแสนัท ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า ผลการศึกษาในมุมมองการใช้ศาสตร์ ฮวงจุย้ อาจารย์ษณอนงค์ มีความ
สอดคล้อ งคล้ายคลึ ง กับ หลัก ศาสตร์ ฮ วงจุ ย้ ที ่ผู บ้ ริ ห ารธนาคารกสิ ก รไทย (คุณ บัณ ฑูร ล่ า ซ า)
คัดเลือกจากคาแนะนาของที่ปรึ กษาฮวงจุ ย้ นามากาหนดใช้เป็ นรู ปแบบสาร (ภาพ) ตามที่ปรากฏ
บนสื่ อเว็บไซต์และตราสัญลักษณ์ธนาคารกสิ กรไทยมากกว่าแนวคิดหลักการประยุกต์ฮวงจุย้ ของ
ซิ น แสนัท โดยเปรี ยบเที ยบจากให้ ความเห็ นในการแปรค่ าพลังงานของสาร (ภาพ) และการสื่ อ
ความหมายเชิ งสัญลักษณ์ ตามแนวคิดทางศาสตร์ ฮวงจุย้ ซึ่ งมีการประยุกต์รูปแบบดีไซต์กราฟิ กของ
การใช้สีเขียว สี แดง สี เทา พื้นหลังสี ขาว และรู ปทรงเรขาคณิ ตทั้ง วงกลม เส้ นคลื่ น รู ปต้นไม้ และ
ตัวอักษร K และการนาโหราศาสตร์ เข้ามาเสริ มความมัน่ คงให้กบั ภาพลักษณ์ ธุรกิ จ โดยใช้ร่วมกับ
หลักการจัดวางชัยภูมิและเบญจธาตุของศาสตร์ ฮวงจุย้ สอดคล้องตรงกับแนวคิดหลักโหราศาสตร์
พิชยั ของอาจารย์ษณอนงค์ คาแสนหวี
รวมถึงในมุมมองการอ่านตาแหน่ งชัยภูมิตามศาสตร์ ฮวงจุย้ บนสื่ อ วิเคราะห์จากการแสดง
ความเห็นของทางศาสตร์ ฮวงจุย้ ของอาจารย์ษณอนงค์และซิ นแสนัท ผูว้ ิจยั ยังพบว่า ตามหลักการ
ฮวงจุย้ จะให้สัดส่ วนความสาคัญกับองค์ประกอบ สาร (ภาพ) ที่การนามาประยุกต์กบั การออกแบบ
สื่ อใหม่ (เว็บไซต์) จุดสาคัญอยูท่ ี่ตราสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กรไทยมากที่สุด คือ ตาแหน่ งที่เรี ยกว่า
“มังกรเขียว” และตาแหน่งของ “เสื อขาว” และจึงขยายความสาคัญต่อองค์กรในมุมศาสตร์ ฮวงจุย้ ไป
ยังองค์ประกอบอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ในลาดับรองลงมา
ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็ นว่า แต่ เดิ มธนาคารกสิ กรไทย ได้ใช้ศาสตร์ ฮวงจุ ย้ ประยุกต์กบั การออกแบบ
อาคารสานักงานใหญ่ให้สอดรับกับสถานที่ต้ งั ของอาคารติดริ มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยต่อมาผูบ้ ริ หารก็
ได้นาแนวคิดความเชื่ อตามศาสตร์ ฮวงจุย้ มาประยุกต์กบั การออกแบบตราสัญลักษณ์ ธนาคารกสิ กร
ไทย ที่ เริ่ ม ปรั บ เปลี่ ย นใหม่ (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 – 2556) เป็ นเหมื อนการสื่ อ สารภาพลัก ษณ์ ของ
ธนาคารกสิ กรไทยผ่านการเห็นตราสัญลักษณ์ เพราะฉะนั้น ตามความเห็นของผูว้ จิ ยั การนาความเชื่ อ
ศาสตร์ ฮวงจุย้ เข้ามาประยุกต์ใช้ก ับแนวคิ ดในการออกแบบกราฟิ กของสื่ อใหม่อย่างเว็บไซต์ของ
ธนาคารกสิ กรไทย เป็ นเรื่ องของการเคลื่ อนย้ายชุ ดความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ จากเดิ มประยุกต์กบั การ
เลือกสถานที่ต้ งั และปรับภูมิทศั น์เพื่อส่ งเสริ มธุ รกิ จบนโลเคชัน่ ที่เป็ นโลกจริ งๆ เคลื่อนย้ายชุดความ
เชื่ อ ศาสตร์ ฮ วงจุ ้ย นั้ นมาอยู่ ใ นโลเคชั่ น ของโลกไซเบอร์ ส เปซ ที่ เป็ นสื่ อใหม่ โดยที่ ย ัง คงมี
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กระบวนการสื่ อสารความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ และใช้รูปแบบแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตาม
หลักการของศาสตร์ ฮวงจุย้ ไม่แตกต่างจากเดิม

6.3 ข้ อเสนอแนะ
แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1) ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
และ 2) ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในอนาคต
6.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
1) ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึ ง การใช้วฒั นธรรมองค์กร มาเป็ นตัวช่ วยส าคัญของ
ผูบ้ ริ หาร ในการสร้างความเข้าใจระหว่างผูบ้ ริ หารกับบุคลากรด้านสื่ อสารองค์กร ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือ
เครื่ องมือสาคัญในการจัดการความรู ้ขององค์กร (Knowledge Management) สาหรับใช้ถ่ายทอดและ
ส่ งต่อองค์ความรู ้ ต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรมีการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการดาเนิ นงาน หรื อต้องการ
ถ่ายทอดองค์ความรู ้ใหม่ให้แก่บุคลากรภายในองค์กร
2) ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นถึ ง ความเชื่ อมโยงระหว่างความคิ ดสร้ างสรรค์ทางการ
ออกแบบ คือ แนวคิดทางนิ เทศศิลป์ กับศาสตร์ ฮวงจุย้ และมีการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตสื่ อ
ของธนาคารกสิ ก รไทย ซึ่ งสามารถน ารู ป แบบระบบวิธี คิ ด ไปประยุก ต์ใช้ก ับ การออกแบบการ
สื่ อสารของธนาคารกสิ กรไทย บนสื่ อประเภทอื่นๆ ได้
3) จากผลการวิจยั ความเห็นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญฮวงจุย้ ที่ให้สัมภาษณ์ขอ้ มูลเชิ งลึก เป็ น
การวิเคราะห์ ในมุมมองศาสตร์ ฮวงจุย้ ตามประสบการณ์ และความรู ้ความถนัดในหลักวิชาฮวงจุย้
เฉพาะตัวของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคน ดังนั้นศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่ผบู ้ ริ หารเลือกนามาเป็ นข้อกาหนดสาหรับ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบสื่ อ เพื่อการสื่ อสารของธนาคารกสิ กรไทย จึงขึ้นอยู่กบั คาแนะนาของ
ซินแสที่ปรึ กษาฮวงจุย้ ของผูบ้ ริ หาร
6.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
ในการศึกษาเรื่ อง “ศาสตร์ ฮวงจุย้ กับการจัดการชุ ดองค์ความรู ้เฉพาะเพื่อการสื่ อสารในสื่ อ
ใหม่ (เว็บไซต์) ของธนาคารกสิ กรไทย” ผูว้ ิจยั ใช้วธิ ี การวิจยั เชิ งคุณภาพทาการศึกษา และมุ่งศึกษาที่
วิธีการจัดการชุดองค์ความรู ้ ระหว่างความเชื่อในศาสตร์ ฮวงจุย้ กับชุดความรู ้ของการออกแบบสื่ อเพื่อ
การสื่ อสารองค์กรที่วงการวิชาการยอมรับ โดยเลือกธนาคารกสิ กรไทยเป็ นกรณี ศึกษาเพียงองค์กร
เดียว
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1) การวิจยั ยังมีขอ้ จากัด ด้านการให้ขอ้ คิดเห็ น ในมุ มมองจากฝ่ าย Production ของ
ทางบริ ษ ทั เอเจนซี่ โดยตรง ซึ่ งอาจมีความสอดคล้อง หรื อมี ประเด็นความเห็ นอื่ น ที่ แสดงถึ งการ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ ฮวงจุย้ กับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตัวสื่ อ ต่างไปจากมุมมองของฝ่ าย
งานด้านผลิตสื่ อของภายในธนาคารกสิ กรไทย ซึ่ งอาจส่ งผลให้การวิจยั สามารถขยายคาตอบปั ญหา
วิจยั ให้กว้าง และชัดเจนยิง่ ขึ้น และทราบวิธีแก้ปัญหาของผูอ้ อกแบบสื่ อ
2) รู ป แบบแนวคิ ดสร้ างสรรค์ของชุ ดองค์ความรู ้ เฉพาะส าหรับ การออกแบบสื่ อ
เว็บไซต์ ที่ ศึกษานี้ เป็ นเพี ยงการวิเคราะห์ ผลศึ กษาของธนาคารกสิ กรไทยเท่านั้น โดยในอนาคต
สามารถนาผลการวิจยั ไปศึกษากับกรณี ศึกษาอื่นๆ ซึ่ งเป็ นองค์กรเชื้ อสายจีนหรื อสถาบันการเงิน ใน
ประเด็นประเด็นของการประยุกต์ใช้ศาสตร์ ฮวงจุย้ กับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตัวสื่ อ ว่า
จะต่างไปจากมุ มมองในบริ บทของธนาคารกสิ กรไทยหรื อไม่ โดยอาจมีการศึกษาถึง วิธีแก้ปัญหา
ของผูอ้ อกแบบสื่ อขององค์กรอื่น ซึ่ งงานวิจยั นี้ไม่สามารถดาเนินการศึกษาส่ วนนี้ได้
3) ประเด็นการศึกษาในขอบข่ายชุ ดองค์ความรู ้ ระหว่างศาสตร์ ฮวงจุย้ ที่ เป็ นความ
เชื่อส่ วนบุคคล กับชุดความรู ้เกี่ยวกับแนวคิดและทักษะของนักออกแบบสื่ อสาร เมื่อผลการศึกษาพบ
มีการนามาประยุกต์ในบริ บทของสื่ อเว็บไซต์ ซึ่ งเป็ นสื่ อใหม่บนเครื อข่ายไซเบอร์ สเปช ผูว้ ิจยั คิดว่า
การวิจยั โอกาสต่อไป ควรขยายการศึ กษาไปที่ การส่ งต่อความเชื่ อศาสตร์ ฮวงจุย้ ในบริ บทของสื่ อ
ชนิ ดอื่นๆ อีก เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ที่มีความครอบคลุมถึงการสื่ อสารองค์กรในสื่ อหลายๆประเภท
และสามารถใช้เป็ นข้อมูลเพื่อตรวจสอบงานวิจยั ชิ้ นนี้ หรื อนาเอกผลการวิจยั ไปพัฒนาการสื่ อสาร
ให้กบั องค์กรอื่นๆ ต่อไป
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
บทสัมภาษณ์ คุณเป็ นหนึ่ง ไชยชิต
ผู้อานวยการฝ่ ายผู้บริหารงานกิจกรรมและสื่ อสัมพันธ์ องค์การ
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 18 กันยายน 2558
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ผู้วิจัย: ช่ วยอธิบายถึงวัฒนธรรมองค์ กรของธนาคารกสิ กรไทย และก็อัตลักษณ์ ว่ าเป็ นอย่ างไร มี
ความสาคัญยังไง และนาไปใช้ เป็ นตัวกาหนดแผนกลยุทธการสื่ อสารขององค์ กร หรื อไม่ อย่ างไร?
คุณเป็ นหนึ่ง: คาว่าวัฒนธรรมองค์กร ผมเชื่อว่าทุกองค์กรต้องมีการใช้วฒั ธรรมเป็ นพื้นฐาน ให้คน
บุคลากรที่อยู่ภายใต้องค์กรนั้นยึดและถื อปฏิ บตั ิไปในแนวทางเดี ยวกัน เพื่อให้ลูกค้าประชาชน
หรื อหน่วยงานองค์กรอื่นเห็นแล้วรู ้ทนั ทีวา่ นี่ คือ องค์กรของเรา โดยกสิ กรไทยเองก็มีวฒั นธรรม
องค์กรมานานแล้วตราบเท่าอายุขององค์กร คื อ 70 ปี ซึ่ งวัฒนธรรมองค์กร (K- Culture) หลักๆ
ของเราเนี่ย แบ่งเป็ น 4 ข้อด้วยกัน ได้แก่
- ข้อแรก ยึดลู กค้าเป็ นศูนย์กลาง Customer Centricity คือลู กค้าเป็ นศูนย์กลางของการทางาน
ของเราทั้งหมด ความต้องการของลูกค้าทุกเรื่ อง ที่เราจะสามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้
เป็ นบทบาทของเรา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของผลิตภัณฑ์บริ การทั้งหมดที่เราทาให้ลูกค้าเกิดความพอใจ
สู งสุ ด ตาม Sloganของเรา คือ “บริ การทุกระดับประทับใจ”
- ข้อ ที่ 2 คื อ Organization Wide Teamwork การท างานร่ วมกัน เป็ นที ม ขององค์ก ร ธนาคาร
กสิ กรไทย เป็ นธนาคารที่ยดึ หลัก การทางานร่ วมกันเป็ นทีม ธนาคารกสิ กรไทยไม่มีอศั วินขี่มา้ ขาว
เพียงคนเดี ยวที่วา่ เก่ง ขาดคนนี้ แล้งองค์กรอยูไ่ ม่ได้ เพราะฉะนั้นการทางานของเราในขณะนี้ เนี่ ย
ปั จจุ บ ันมี ส ายงานอยู่ 16 สายงาน ทุ กสายงานมี ผูบ้ ริ หารสายงาน ทุ ก สายงานต้องท างาน Cross
Function กัน ทุ กฝ่ ายงานกว่า100ฝ่ ายงานของเราต้องทางาน Course Function กัน ทางานร่ วมกัน
เพื่ อ ให้ ง านนั้ นส าเร็ จ อย่ า งล่ า สุ ดมี โ ครงการที่ ใ หญ่ ม ากของเรา คื อ KT ซึ่ งเป็ นการเปลี่ ย น
กระบวนการด้าน IT ภาพใหญ่ขององค์กรทั้งหมด ก็เป็ นการทางานร่ วมกันของทั้งองค์กรที่จะให้
ระบบ IT ที่ support ในเรื่ องให้บริ การลูกค้าให้สาเร็ จ งานนี้ เป็ นเรื่ องใหญ่โดยจะเห็นว่าทุกคนไม่วา่
จะเป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด จนถึงพนักงานต่าเตี้ยสุ ดระดับพนักงานชั้นต้น ทุกคนทางานร่ วมกันโดยหวัง
จะให้ง านนี้ ขององค์ก รส าเร็ จ นั่น ก็ คื อวัฒ นธรรมอี ก อันหนึ่ งขององค์ก รเรา ก็ คื อ Organization
Wide Teamwork
- ข้อที่ 3 คื อ ความเป็ นมื ออาชี พ Professionalism คื อเราท างานเกี่ ย วกับ เรื่ องการเงิ น ในสิ่ ง ที่
ส าคัญ ไม่ ว่ า อะไรก็ แ ล้ ว แต่ ที่ ใ ห้ เป็ นนั ก การเงิ น มื อ อาชี พ ตั้ง แต่ รู ป ร่ า งหน้ า ตา การแต่ ง กาย
Knowledge ความรู ้ พฤติ ก รรม และการเรี ยนรู ้ ต้องส่ งเสริ ม การเป็ นนัก การเงิ นมื ออาชี พ ให้ แก่
พนักงานตั้งแต่ต่ าสุ ดจนถึ งผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด อันนี้ คือเพื่อ Branding ของเราจะได้ชดั เจนในใจ
ของลูกค้าว่า เราคือที่ปรึ กษาทางการเงินอย่างครบวงจร
- ข้อสุ ดท้ายคือ การริ เริ่ มสิ่ งใหม่ Innovation เป็ นข้อที่ธนาคารกสิ กรไทยซึ่ งเป็ นธนาคารที่มีภาพ
ที่ชดั เจน เป็ นธนาคารที่เป็ นผูน้ าทาง IT หรื อการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เราสนับสนุ นตั้งแต่พนักงาน
ล่างสุ ด จนถึงผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ก็สามารถที่จะแชร์ ความคิดเห็น ประชุมกันอย่างถอดหมวก คือทุกคน
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ไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อเป็ นผูใ้ หญ่เมื่อเข้าประชุ ม ทุกคนมีสิทธิ มีเสี ยง ที่จะเสนอความคิด เสนอความ
คิดเห็ น เสนอสิ่ งใหม่ซ่ ึ งเป็ น Innovation ได้ท้ งั นั้น แล้วการคิ ดสิ่ งใหม่น้ ี ก็คือองค์กรเราก็จะเป็ น
ผูน้ าตลอด ไม่วา่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งจะออกใหม่ๆ หรื อบริ การให้ Service ในรู ปแบบใหม่ ซึ่ งตอบ
โจทย์ความต้องการลูกค้าให้มากที่สุด(Customer Centricity)
และแน่นอนที่สุด ในการที่ผมเป็ นคนที่ดูแลด้าน Internal Communication ผมจะต้องผลักดันให้
Core Values ทั้ง 4ตัว ที่เป็ น K-Cultureของเราให้มนั ซึ มอยูใ่ นสายเลือดของพนักงานธนาคารกสิ กร
ไทยทุ ก ระดับ ชั้ น และทุ ก คน ไม่ ว่ า เค้า จะอยู่ จุ ด ไหนของประเทศไทยหรื อ แม้ ก ระทั่ง สาขา
ต่างประเทศ จะต้องรั บรู ้ Core Values หลักทั้ง 4 ตัว และเอา Core Values ทั้ง 4ตัวมาท าการที่ จะ
ออกแบบ ในการที่จะบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์บริ การของธนาคารเป็ นพื้นฐานของทุกกระบวนการ
ผู้ วิจั ย : แล้ว อย่า งโครงการ KT ซึ่ งเป็ นโครงการใหญ่ ข ององค์ก รทางภาพ IT ได้เริ่ ม ท าตั้ง แต่
เมื่อไหร่
คุณเป็ นหนึ่ง: เริ่ มทาโครงการมาเป็ นเวลา 10 ปี แล้ว และเพิ่งสาเร็ จโดยเปลี่ยน Core Bankingสาขา
ทัว่ ประเทศ ทุ กสาขาทัว่ ประเทศต้องมาพร้ อมกัน ภายในก็เตรี ยมงานของการทาระบบสาขาให้
สามารถจะเป็ น Core Banking มันปรั บรู ป แบบให้การทางานง่ายขึ้ น พนักงานมี ความสุ ขในการ
ทางาน ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เมื่อลูกค้าเข้ามาทางานได้เสร็ จได้เร็ ว บริ การได้รวดเร็ ว
เรามี Deday เมื่อสองเดือนที่ผา่ นมา ทัว่ ประเทศเริ่ มทางานพร้อมกัน โครงการนี้ เป็ นโครงการใหญ่
ใช้งบประมาณหลายพันล้าน เป็ นโครงการที่เราเตรี ยมความพร้อม มีการซ้อมแล้วซ้อมอีก โดยเรา
ปิ ดระบบบริ การลู กค้าตั้งแต่วนั ศุ กร์ 22.00น. ถึ งวันอาทิตย์ 4.00น เพื่อเร่ งดาเนิ นการระบบ Core
Banking ให้สาเร็ จโดยลูกค้าไม่รู้สึกอะไร(เกิดความไม่พอใจ) เป็ นสิ่ งที่ธนาคารกสิ กรไทยกังวลใจ
มากที่ปิดบริ การธนาคารตั้งแต่เที่ ยงคืนของวันศุกร์ จนถึ งเที่ ยงคืนของวันอาทิตย์ ทาให้ระหว่างนี้
ลู กค้าของธนาคารกสิ กรไทยไม่ส ามารถใช้บ ริ การธนาคารได้ ถื อเป็ นเรื่ องปั ญหาใหญ่ มาก ซึ่ ง
ธนาคารก็ ไ ด้ มี ก ารแจ้ง ไปยัง ลู ก ค้า ก่ อ นล่ ว งหน้ า เป็ นเดื อ นๆ ให้ ลู ก ค้ า เตรี ย มกั น เงิ น สดไว้
กระบวนการ Processในการเตรี ยม Core Banking (IT พื้นฐานสาหรับให้บริ การลูกค้าทัว่ ประเทศ)
ตัวนี้ ใช้เวลาเตรี ยมตัวเกื อบ 10 ปี ในการที่หาบริ ษทั ที่สามารถ Run โปรแกรมตัวนี้ และมีการTest
แล้ว Test อีกให้มนั่ ใจแล้วจริ งๆถึงลงมือทา โดยเมื่อดาเนิ นการจริ งสามารถทาเสร็ จเรี ยบร้อยใช้งาน
ได้ในวันเสาร์ บ่าย ลูกค้าก็จะเกิดความมัน่ ใจว่าเราสามารถทาได้เร็ วกว่ากาหนด และลูกค้าสามารถ
ใช้บริ การได้ทนั ทีตามปกติ
ผู้วิจัย: ขอถามถึงในส่ วนฝ่ ายงานออกแบบสื่ อ ว่ ากสิ กรไทยมีการมอบให้ ใครเป็ นผู้รับผิดชอบ มี
ฝ่ ายผลิตสื่ อขององค์ กรเอง หรื อใช้ บริการบริษัท outsource ภายนอก เป็ นผู้ผลิตและออกแบบ เช่ น
Website Banner Logo ฯลฯ อย่างไรค่ ะ?
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คุ ณ เป็ นหนึ่ ง: มี ห ลายก้อ นงานมากเรื่ องการออกแบบ จริ ง ๆแล้วงานออกแบบเนี่ ย ถ้า เป็ นสื่ อ
โฆษณาเราก็จะมีบริ ษทั เอเจนซี่ ที่รับทาสื่ อของเราทั้งทางโฆษณาวิทยุ โทรทัศน์ สิ่ งพิมพ์ต่างๆ ใน
การวางแผนสื่ อให้กบั เรา แต่ในเรื่ องของรู ปแบบ ของการออกแบบหน้าตานั้น จะต้องอยูภ่ ายใต้การ
ดูแลของธนาคารกสิ กรไทย ซึ่ งองค์กรจะมีฝ่ายงานที่จะดูแลสื่ อต่างๆที่จะเผยแพร่ ออกไปภายนอก
ให้กบั ลู กค้าประชาชนได้รับ จะต้องมี Theme หลักของเรา มาตรฐานของการเป็ น Branding ของ
เรา เรื่ องของสี ของตัวหนังสื อ ฟ้ อนต์ เรื่ องของนายแบบ นางแบบ ต้องให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กรของเรา สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่เราทาภายในกันเอง แล้วก็จา้ งภายนอกมาผลิ ต โดยอยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดและกฎระเบียบขององค์กรเป็ นสาคัญ
ผู้วิจัย: การจ้ างบริษัทในการผลิตสื่ อต่ างๆให้ องค์ กรภายใต้ กรอบของกสิ กรไทย เป็ นการจ้ างประจา
ต่ อเนื่อง หรื อเป็ นรายครั้งคะ?
คุณเป็ นหนึ่ง: กสิ กรไทยเรามีเอเจนซี่ ที่คอยดูแลเรา เดี๋ยวให้ช่วยเช็คกับทาง PRให้ ก็คือ Mc Cann
Agency เป็ นผูด้ ูแลแบบโฆษณาให้เรา
ผู้วิจัย: ท่ านคิดว่ า การออกแบบเนื้อหา Content ให้ กับองค์ กรกสิ กรไทย มีการกาหนดมาจากทีม
ฝ่ ายสื่ อสารองค์ กร หรื อรับ Brife จากนโยบายทางฝ่ ายผู้บริหารคะ?
คุ ณ เป็ นหนึ่ ง: มี ท้ งั 2 ช่ องทาง คื อ อะไรที่ เป็ นภาพใหญ่ ข ององค์ก ร เป็ นนโยบายหลัก ของ
ธนาคาร (ในภาพของ Corporate) จะมี คณะกรรมการกลัน่ กรอง และก็สื่ อมาให้กบั ฝ่ ายสื่ อสาร
ภายในองค์กรของเราทางานตามนโยบายขององค์กร โดยฝ่ ายบริ หารจะเป็ นคนกาหนดเป้ าหมาย
และนโยบายลงมา ซึ่ งบางเรื่ องที่ไม่สามารถสื่ อสารให้กบั พนักงานได้โดยตรง ฝ่ ายส่ อสารภายใน
องค์กรก็จะเป็ นคนดี ไซน์ Content เอง ให้ส้ ัน กระชับ เข้าใจง่าย เป็ นภาษาบ้านลงถึ งทุ กคนและ
โดนใจ เข้าถึงผูท้ ี่ รับสื่ อ สิ่ งที่สาคัญของเราคือ ต้องแปลงภาษา จากภาษาวิชาการที่เข้าใจยาก ให้
เป็ นภาษาที่พนักงานไม่วา่ จะอยูจ่ ุดไหนของประเทศไทย สามารถเข้าใจและรู ้ทิศทางนโยบายและ
การทางาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การให้ได้มากที่สุด
ผู้วิจัย: แล้ วตัวของ K- Culture รวมถึงนโยบายหลักขององค์ กร มีอิทธิพลต่ อการออกแบบสื่ อ ใน
สั ดส่ วนมาก น้ อย ขนาดไหนคะ?
คุณเป็ นหนึ่ง: ในรายละเอียดของ K- Cultureมันมีการบอกอยูแ่ ล้วว่าเป็ นอะไรบ้าง แต่ในด้านการ
ออกแบบสื่ อให้สอดคล้องกับสิ่ งที่องค์กรเป็ น อันนี้ ให้อยู่ภายใต้ K- Culture แต่มนั เป็ นรู ปแบบที่
เป็ นข้อก าหนด เป็ นมาตรฐานขององค์ก ร อย่างเช่ นสี ที่ ใช้เป็ นสี เขี ย ว ตัว K ที่ เป็ นพู่ ก ันในตรา
สั ญ ลัก ษณ์ จะต้อ งเป็ น K ที่ ถู ก ต้ อ งห้ า มไปปรั บ แต่ ง สั ด ส่ วนเด็ ด ขาด ฟ้ อ นต์ จ ะเป็ นยัง ไง
ตัวหนังสื อฟ้อนต์ตอ้ งมีหวั ตัวหนังสื อฟ้อนต์ตอ้ งเป็ นลักษณะของตัวหนังสื อตัวตรง ไม่ใช่ตวั เอียง
มันมีทางด้านของฮวงจุย้ เข้ามาเกี่ยวข้อง
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ผู้วิจัย: ฉะนั้น เราจะเห็ นว่ามีการกาหนด Set รู ปแบบ เป็ นการกาหนดมาให้ว่าต้องใช้รูปแบบมา
จากฝ่ ายคณะกรรมการบริ หาร
คุณเป็ นหนึ่ ง: ใช่ ครับ แต่ถ้าจะมีดีไซน์อะไรที่บิดไปจากรู ปแบบเหล่านี้ ที่จาเป็ น ก็ตอ้ งขออนุ มตั ิ
เป็ นกรณี ๆไป
ผู้วิจัย: ถ้ าอย่ างงั้น ในการออกแบบสื่ อกับวัฒ นธรรมองค์ กร ก็จะมีค วามเกี่ยวข้ องเชื่ อมโยงกัน
รวมถึงอัตลักษณ์ของตัวองค์ กรด้ วยใช่ ม้ยั คะ?
คุณเป็ นหนึ่ง: ใช่ ในการออกแบบสื่ อมีความเชื่ อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร และอัตลักษณ์องค์กร
ให้เห็นภาพลักษณ์ แสดงถึงคาเร็ กเตอร์ขององค์กร โดยมีบริ ษทั McCann เป็ นผูว้ างแผนโฆษณาให้
กสิ กรไทย
ซึ่ งถู กต้อง คาว่าอัตลักษณ์ คือรู ปร่ างหน้าตาใช่ ม้ ยั มันต้องสอดคล้องกับแบรนด์ของธนาคาร
กสิ ก รไทย อย่าง Format ของการออกสื่ อเนี่ ย จะต้องมี Logo อยู่ด้านล่ าง ต้องมี ตวั K พู่ ก ัน อยู่
ตรงไหน การประกอบชื่อ Product ถ้าจะใช้Kพู่กนั ไปประกอบจะต้องทาอย่างไร สี ในการใช้ถา้ ไม่
ใช้สีเขียว อย่างเช่นเป็ นกลุ่มลูกค้ากลุ่ม Wisdom เนี่ย จะใช้สีแดงมารู น (Maroon)เพื่อเป็ นสัญลักษณ์
ของ Wisdom เนี่ย เราต้องมาทา Register ขอ และให้เหตุผลว่าทาไมถึงต้องใช่สีน้ ี ในการเป็ น Logo
การให้บริ การของลูกค้ากลุ่มWisdom ต้องมีขอ้ มูลที่มีเหตุมีผลเพื่อขอไปยังคณะผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ผู้วจิ ัย: ถ้ ามีเหตุทจี่ ะต้ องเปลีย่ นรู ปแบบมีการกาหนดไว้ สามารถทาได้ เหมือนกัน อย่างไรบ้ างคะ?
คุณเป็ นหนึ่ง: คือถ้ามีการเปลี่ ยน หรื อปรับใช้ใหม่ มันจะกระทบต่อ brand character ของเรา ทุก
องค์กรจะมีสีชดั เจน ไม่ว่าจะเป็ นธนาคารกสิ กรไทยหรื อธนาคารอื่นๆ ทั้งตู เ้ อที เอ็ม โน่ น นี่ นั่น
หรื อฟ้ อนต์ตวั หนังสื อ ก็จะเป็ นการนาเสนอตัวตนขององค์กรนั้นๆ อย่างกสิ กรไทยก็จะเน้นสี
เขียวเป็ นตัวหลัก อันเดี ยว แต่อาจจะมี สี อื่นมาประกอบเช่ นสี เทามาสอดแทรกที่ โลโก้เท่านั้น
ตามฮวงจุย้ แต่สีหลักของเราใช้สีเขียว
ผู้ วิจั ย : องค์ ก รมี ก ารก าหนดรู ป แบบสี Mood and Tone และมี ก ารวาง Slogan ที่ใช้ สื่ อ สารทั้ ง
ภายในและภายนอกองค์ กรอย่างไรบ้ างคะ ทีก่ สิ กรไทยใช้ เป็ นตัวหลัก?
คุณเป็ นหนึ่ง: จริ งๆ Slogan ที่กสิ กรไทยใช้มายาวนานเป็ นตัวหลักหลายสิ บปี มากก็คือ “ธนาคาร
กสิ กรไทย บริ การทุกระดับประทับใจ” อันนี้ ใช้ให้กบั ลู กค้า แต่ส่วน Slogan อื่นๆที่มีใช้ภายใน
องค์กร เช่ น K- Culture ของเรา จาก 4 หลักของเรามาตั้ง Slogan คือ “รวมใจเป็ นหนึ่ ง” นี่ คือ
การทางานเป็ นทีมเวิร์ค “เข้าถึงลูกค้า” ก็คือ Customes Centricity “มุ่งมัน่ พัฒนา” ก็คือ Innovation
“สมคุ ณค่ามืออาชี พ” นี่ คือ Professionalism เป็ นสโลแกนว่า “รวมใจเป็ นหนึ่ ง เข้าถึ งลู กค้า มุ่งมัน่
พัฒนา สมคุณค่ามืออาชีพ” เราก็จะนาตัวสโลแกน K- Culture นี้ ออกผ่าน Logo K- Culture ส่ งไป
ถึงให้พนักงานทุกคน การส่ งไปถึ งพนักงานทุกคนเนี่ ย เราต้องมีเดิ นสายออกไป Roadshow เรื่ อง
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K- Culture ผ่านรู ปแบบกิ จกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้รับรู ้ ข่าวสารเกี่ ยวกับเรื่ อง Culture ซึ่ งจริ งๆ
แล้วทุกคนมี Culture 4 ข้อนี้ เป็ น Core หลักอยูใ่ นใจ อยูใ่ นพฤติกรรมของแต่ละคนอยูแ่ ล้วแต่ไม่
รู ้วา่ สิ่ งที่ตวั เองทาคือวัฒนธรรมองค์กรที่ติดตัวมาโดยไม่รู้ตวั เราได้ออกเดินสายทัว่ ประเทศตั้ง 40
– 50 จังหวัดแล้ว ทยอยไป หรื อบางครั้งผูบ้ ริ หารระดับ สู ง เช่ น กรรมการบริ หารไปตรวจเยี่ยม
สาขา ฝ่ ายสื่ อสารองค์กรก็จะติดตามไปด้วย หรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เราทาผ่าน Intranet ของเรา สื่ อ
ภายในองค์ ก ร อาจจะมี กิ จ กรรมให้ พ นั ก งานได้ร่ ว มเล่ น กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ เค้า ได้ รั บ รู ้ ถึ ง เรื่ อ ง
วัฒนธรรมองค์กรของเรา ซึ่งทามาโดยตลอด
ผู้วจิ ัย: Roadshow นี่มีเฉพาะในประเทศรึป่าวค่ ะ หรื อในสาขาต่ างประเทศด้ วย?
คุณเป็ นหนึ่ง: ในสาขาต่างประเทศ เค้าจะมีตวั แทนของเรา ซึ่ งเป็ นพนักงานของธนาคารกสิ กรไทย
ซึ่ งเดินทางไปแล้ว บางทีเราก็ไปให้เค้าจัดกิ จกรรม เอา Format รู ปแบบไปจัดทากิจกรรมยังสาขา
ต่างประเทศ เช่น จีน ก็ได้รับประโยชน์
ผู้วจิ ัย: แล้วฝ่ าย Roadshow เป็ นทีมงานจากทีไ่ หนบ้ างคะ?
คุ ณ เป็ นหนึ่ ง: เราท า ก็ คื อที ม Corporate Communication ร่ วมกับ ที ม ทางด้านพัฒ นาทรั พ ยากร
บุคคล(HR) สองที มท างานคู่กนั คื อ พัฒนาคน ของเราทางการสื่ อความ เรี ยกว่า K- Culture เป็ น
คณะทางานที่สร้างขึ้นมาภายใต้สายงานพัฒนาการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ผู้วิจัย: นอกจากการไป Roadshow แล้ ว กสิ กรไทยมีการสื่ อสารไปยังพนักงานในรู ปแบบอื่นมั้ย
คะ?
คุณเป็ นหนึ่ง: มีครับ กสิ กรไทยมีช่องทางการสื่ อความมากมาย และช่ องทางหนึ่ งที่ กสิ กรไทยมี
และองค์กรอื่ นไม่มี คือ สถานี โทรทัศน์กสิ กรที วี KasikornTV อันนี้ เรามี ห้องส่ ง มี ช่างกล้อง มี
โปรดิวเซอร์ ซ่ ึ งเป็ นทีมของเรา Internal Communication เป็ นผูด้ ูแลการผลิต และก็ส่งสัญญาณ
ออกอากาศตั้งแต่ 08.00 – 16.00น. ทุกวัน รายการของเราก็จะมีหลากหลาย ข่าวความเคลื่ อนไหว
ขององค์กร และส่ วนที่เป็ นฟิ ลเลอร์ การคัน่ โฆษณา ซึ่ งเราก็จะนา K - Culture ทั้ง 4 ข้อ มาแตกเป็ น
เรื่ อง ทาให้พนักงานเข้าใจว่าที่ยึดลู กค้าเป็ นศูนย์กลาง พฤติกรรมหรื อแนวคิดที่ปฏิ บตั ิเนี่ ย คุ ณคือ
อะไร ต้องทาอย่างไร สอดแทรกไปในรายการ หรื อกิ จกรรม Roadshow เราก็จะสอดแทรกเข้าไป
หรื อเรามีวารสารกิจการสัมพันธ์ที่ออกทาง Electronic Book ออกทุกวันจันทร์ ที่ 1 และ 3 ของเดือน
พนัก งานก็ จ ะได้อ่ า นในส่ วน Culture ที่ เราสอดแทรกลงไปด้วย เรามี Intranet ภายในองค์ก ร
เรี ยกว่าระบบDatanote สามารถสื่ อความไปได้ เรามี ระบบเสี ยงตามสายภายในอาคาร ช่ องทาง
ทั้ง หมดที่ เรามี น้ ั น การจัด กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น K culture ออกไปตามสาขาทั่ว ประเทศจาก
สานักงานใหญ่ของเรา ให้เค้ารับรู ้ Cultureโดยที่เค้าไม่รู้ตวั ว่าสิ่ งที่เค้าทาคือวัฒนธรรมองค์กร
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ผู้วิจัย: ช่ วยสรุ ปแนวคิดที่ใช้ เป็ นกรอบการสร้ างอัตลักษณ์ ในตัวสื่ อ เช่ น Banner Logo Website ที่
ปรากฏอยู่ในสื่ อ online และ offline ภายใต้ คาจากัดความ 5-6คา น่ าจะมีคาไหนเป็ นส่ วนประกอบ
ในสื่ อบ้ างคะ?
คุณเป็ นหนึ่ง: จริ งๆ แล้วในการสื่ อความ Culture หรื ออไรก็แล้วแต่ผา่ น Internal Communication
ก็คือ หนึ่ง เราต้อง “ชัด ง่าย ปฏิบตั ิได้”
ชัด คือ ไม่วา่ จะสื่ อสารผ่าน online หรื อ offline ขอให้มีความคมชัด ให้พนักงานอ่านแล้ว
รู ้วา่ ต้องปฏิบตั ิอะไร ต้องทาอะไรกับสิ่ งที่สื่อไป
ง่าย คื อ อย่างสานักงานใหญ่ อาจจะใกล้ขอ้ มู ล ความคื บหน้า ความเป็ นไปขององค์กร
อย่างชัดเจน แต่พนักงานที่อยูห่ ่ างไกล ข้อมูลต่างๆ เค้าอยูไ่ กลข้อความ Content เพราะฉะนั้นสิ่ งที่
สื่ อถึงเค้า ภาษาต้องง่าย เข้าใจ
และสุ ดท้าย คือ จะต้องนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง ก็คือ Internal Communication ต้องดู ท้ งั สอง
ฝ่ าย ฝั่งหนึ่ งเป็ นนโยบายมา ถ้ามันฟังดูยาก สื่ อออกไปเสร็ จปุ๊ บ เราต้องฟังข้อมูลจากพนักงานระดับ
ล่าง ซึ่ งเราสื่ ออกไปว่าทาได้หรื อไม่ได้ ติดปั ญหาอะไร เราต้องเก็บข้อมู ลตรงนี้ Feedbackให้กบั
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้รู้ว่าสิ่ งที่ได้บอกให้เค้าทาเนี่ ยมันยากต่อการปฏิ บตั ิ เพราะมันเป็ นภาพที่สวย
แต่มนั ยากต่อการปฏิบตั ิจริ ง
(ก็คือ เราทั้งย่อยสารให้ง่าย แล้วก็เก็บ Feedback เพื่อนาไปมาปรับปรุ ง)
ผู้วจิ ัย: องค์ กรมีการเก็บ Feedback จากกลุ่มผู้ใช้ บริการและลูกค้ าภายนอกด้ วยมั้ยคะ?
คุ ณ เป็ นหนึ่ ง: มี ค รั บ แต่เป็ นหน้าที่ ของด้านฝ่ าย PR ซึ่ งมี เอเจนซี่ เป็ นผูเ้ ก็ บ ข้อมู ล ข่ าวสาร หรื อ
ผลิ ตภัณฑ์บริ การว่ามีการรับรู ้ มากน้อยแค่ไหนจากลูกค้าแน่ นอน เช่ น มีการทา Focus Group และ
เก็บข้อมูลรู ปแบบอื่นๆ หลายอย่าง

ภาคผนวก ข
บทสัมภาษณ์ อาจารย์ ษณอนงค์ คาแสนหวี
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านศาสตร์ ฮวงจุ้ย
30 มิถุนายน 2558
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ผู้วจิ ัย: อาจารย์มีความเห็นอย่างไรต่ อตราสั ญลักษณ์ต่างๆ ของธนาคารกสิ กรไทย (ดังภาพ 1.1)
ในมุมมองทางศาสตร์ ฮวงจุ้ยคะ?

2488

2516

2539

2548

2556

ภาพที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของธนาคารกสิ กรไทย
แหล่งทีม่ า: วิยะดา โพธารามิก, 2540; ธนาคารกสิ กรไทย, 2557.
อาจารย์ษณอนงค์ : ในโลโก้ปี 2539 อันนี้ ไม่วา่ รู ปร่ างจะเป็ นต้นอะไรก็แล้วแต่ ต้นไม้ ต้นข้าว ต้น
หลิว ถูกล้อมรอบด้วยไฟมันก็เหี่ ยวใช่ม้ ยั ดู ตามหลักความเป็ นจริ งตามธรรมชาติ ต้นไม้ตากแดด
โดนความร้อนทุกวัน เราไม่รดน้ ามันก็เหี่ ยวก็เฉา เหมือนถูกเผา พอมีน้ าเข้ามาช่วยสู ้ตอนถู กแดด
ก็ตอ้ งดู ปริ มาณว่าต้องใช้น้ ามาช่ วย มาก น้อย แค่ไหน? ถึ งจะสู ้พลังความร้อนได้ ดังนั้น ต้นไม้ก็
ต้องหาที่ ร่มบังแดด ลม ฝน แค่น้ ี พ อมั้ย ต้นไม้ถึ งจะออกดอกออกผล (เจริ ญงอกงาม) แต่ เมื่ อมี
วงกลมสี แดงเหมือนไฟล้อมรอบ ต้นไม้ตน้ นี้ จะต้องเหนื่อยตลอดเวลา และก็ตอ้ งการน้ าหล่อเลี้ยง
ต้นไม้ข้ ึ นมาโดดเดี่ ยว สู ้ ด้วยตัวเอง ยังไงก็ไปได้ตามธรรมชาติ การเติ บ โต พอดู โลโก้ปี
2548 ถึงจะเป็ นหนึ่งยังไงก็ตอ้ งมีคนคอยช่วยอยู่ (ฐานสี่ เหลี่ยมผืนผ้าสี แดงอยูใ่ ต้ตน้ ข้าว) แต่คนช่วย
จะนาความเดือดร้อนมาให้ (ลูกหนี้ ) คือ ธนาคารได้รายได้มาจากอะไร มันไม่ใช่มีแค่เงินฝาก มีการ
ปล่อยกู้ (Credite) ก็ตอ้ งมีความเดือดร้อนติดตามลูกหนี้ เหมือนการล้อมรอบของไฟ กว่าจะเป็ นที่ 1
แม้จะมีการนาสี เข้ามาช่วยให้เกิดความสมดุล (หยิน หยาง) โดยใช้สีเขียวคู่กบั สี แดงในโลโก้ก็ตาม
ผู้วจิ ัย: ตามความเห็นอาจารย์ หากจะปรั บแก้ ไขลักษณะตราสั ญลัก ษณ์ ใหม่ ควรมีการปรั บเป็ น
อย่างไรค่ ะ?
อาจารย์ษณอนงค์ : สมมติถา้ เป็ นอาจารย์ ควรใช้เป็ นครึ่ งวงกลมสี แดง ให้เหมือนดวงอาทิตย์สาด
ลงมา และเพิ่มเส้นคลื่นน้ ามากขึ้นอีกนิ ด สัญลักษณ์ควรเปิ ดช่องว่างที่เป็ นวงกลมล้อม ช่วยส่ งเสริ ม
ให้ตน้ ข้าวเติบโตโผล่ออกไปได้ ไม่ถูกกรอบจากัด
คนที่เข้าใจศาสตร์ ฮวงจุย้ ต้องเข้าใจธรรมชาติจริ งๆ แล้วถึงจะแปลออกมาในเชิงสัญลักษณ์
ของธาตุท้ งั 5 ออกมาได้ทุกอย่างไม่พน้ 5 ธาตุ สิ่ งที่คนเห็นกับสิ่ งที่ออกแบบ เราดูที่ความตั้งใจของ
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การออกแบบว่าต้องการให้อะไรเด่ น วัตถุ ประสงค์ของการออกแบบ ว่าต้องการสื่ อสารอะไร?
เป้าหมายสาคัญ! อย่างในโลโก้น้ ี คือ ความเหน็ดเหนื่อยแต่คุม้ ค่า
อย่างโลโก้ที่ 3 (ปี 2539) ดูก็รู้วา่ เป็ นคนจีนออกแบบ มีสัญลักษณ์ ภาพ แสดงถึงธาตุ น้ า ไม้
ไฟ เป็ นตาแหน่ งบี่ (bi) ต้นไม้ เท่ ากับ คาว่า “กสิ กร” ธาตุ ไม้ แฝงค าว่า bi ที่ เป็ นเสมื อน แม่ น้ า,
แผ่นดิ น ก็คือ มี ไม้อยู่มากมายกระจายไปทัว่ ถ้าเป็ นคาว่า bi นี้ มันยิ่งใหญ่ กว่าแต่คนที่ bi ที่น้ ี อยู่
ตาแหน่ ง น้ า) = แผ่น ดิ น ของธนาคารอยู่บ นน้ า ธนาคารกสิ ก รไทยส านัก งานใหญ่ อยู่ติดแม่ น้ า
เจ้าพระยา
พอมีการปรับเปลี่ยนโลโก้ในปี 2548 (จากปี 2539) มีบาร์ สีเหลี่ยมผืนผ้าสี แดงอยูใ่ ต้ตวั K ก็
ยังแสดงให้เห็นถึงธาตุไฟ ซึ่ งต้องมีความร้อน เช่น การติดตามลูกหนี้ เครดิต สิ นเชื่อ ของธนาคาร
พอปี 2556 ตามความเห็นอาจารย์ เห็นว่าเป็ นโลโก้ที่สมบูรณ์แบบ แสดงถึงความเป็ นหนึ่ ง
ตัว K มีการแผ่กิ่งก้านสาขา แสดงความหมายถึง ความเป็ นหนึ่ งเดียวภายใต้ตน้ ไม้ใหญ่ ตัว K ซึ่ ง
ตามความเห็นของอาจารย์เป็ นโลโก้ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ในโลโก้ที่มีการเปลี่ยนมาทั้ง 5 ครั้ง โดย
ธรรมชาติ เป้ าหมายธุ รกิ จธนาคารต้องมี การเติ บโต เหมื อนกับ รู ปตัว Kใหญ่ สี เขี ยว ที่ เป็ นต้นไม้
เจริ ญ เติ บ โตจนแข็งแรง แผ่กิ่ งก้านสาขาก้าวสู่ ค วามเป็ นหนึ่ ง (และมี ก ารรวมบริ ษ ทั ในเครื อ 6
บริ ษทั ในชื่ อ K Corporate) และโลโก้ได้ทิ้งสี แดง ซึ่ งเป็ นความเหนื่ อยยากออกไป เหลือสี เขียวสี
เดียว ดัง่ ความหมาย สี เขียวของกสิ กร สามารถเจริ ญงอกงามแผ่ขยายไปได้ทุกที่
โดยเราดูที่ตวั อักษร ตัว K ซึ่ งแปลว่าตัวบี่ ตัว K ใหญ่ ที่เขียนด้วยพู่กนั จีนมีลกั ษณะรู ปร่ าง
ดัง่ มังกร (เหมื อนมังกรธาตุ ไม้) การใช้พู่กนั จีนปาดทาให้เส้นดู มีพลัง รู ปร่ างดัง่ มังกร โดยเฉพาะ
มังกรธาตุไม้ เป็ นมังกรที่มีพลังอานาจมากที่สุด (อ.แอน แนะนาลองเข้าไปศึกษาใน Facebook ฮวง
จุย้ โหราศาสตร์ทีม)
ผู้วจิ ัย: นอกจากตราสั ญลักษณ์ แล้ ว หากดูในสื่ ออื่นๆ เช่ น สื่ อสมัยใหม่ อย่ างเว็บไซต์ อาจารย์
คิด ว่ ามี ก ารนาศาสตร์ ฮ วงจุ้ ยมาประยุก ต์ ใช้ กับ การออกแบบ Website ให้ กับ ธนาคารกสิ กรไทย
สามารถทาได้ หรื อไม่ เพราะอะไรคะ?
อาจารย์ษณอนงค์ : เว็บไซต์ ก็คือบ้าน ต้องดูวา่ บ้านเรามีอะไรบ้าง
ดังนั้น Homepage ก็ เป็ นเสมื อนประตู บ ้าน คื อหน้าบ้านทัง่ หมด หมายถึ งอาชี พ ของเรา
ทั้งหมด
เราดูในเชิงสัญลักษณ์:
1) ความสมดุ ล ? - ดู ตวั อัก ษร กับ สี และภาพ ถื อว่ายังไม่ส มดุ ล โดยเฉพาะตัวโฆษณา
Banner ไม่วา่ จะเป็ นภาพแสดงสิ นค้าและบริ การทั้งหมดของธนาคารกสิ กรไทย ได้แก่ K-Banking
สิ่ งที่ตวั เองมีท้ งั หมดให้ปรากฏอยูใ่ น Banner
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2) จุดเด่นอยูท่ ี่ไหน? ซึ่ งตัวโลโก้มุมทั้งสองข้างของเพจเล็กเกินไป แสดงความหมายถึงคน
ไม่ พ อ ความหมายภาพรวม คื อ เว็บ ไซต์ อาจจะเคลื่ อนไหวน้อย หรื อว่าอะไรสัก ตัวจะหลุ ดไป
เหมือนพลังของตัวโลโก้ ซึ่ งคือองค์กร มันเล็กไปพลังอานาจน้อยไป หากในแง่จุดเด่น ก็ทาให้ชื่อ
องค์กรเล็กไป เวลามองทาให้เห็นแบรนเนอร์ ก่อน เพราะมีขนาดใหญ่และอยูต่ าแหน่งระดับสายตา
ดูเด่นกว่า
ในเชิ งฮวงจุ้ย :
ต้องดูว่าทางเข้า (บ้าน) มีอะไรเป็ นจุดเด่น ซึ่ งจุดนี้ จะบ่งบอกถึงความเป็ นเรา (Logo) หาก
ผูใ้ ช้บริ การเข้ามาใช้ยงั ไม่รู้เลยว่าเป็ นบ้านใคร มันเป็ นการบ่งบอกถึ งอานาจของเจ้าของบ้าน ซึ่ ง
น้อยจะไม่ดี โดยเฉพาะหลบอยูบ่ นแถบเมนู Bar เหนื อ Banner หากไม่เลื่อนหน้าจอขึ้นบน อาจจะ
ไม่ทนั สังเกต
อย่างเพจนี้ มีประเด้นที่น่าสังเกตเห็ นคือ มีบริ การทุกอย่างของธนาคารกสิ กรไทยเลย แต่
ขาดการแสดงตัวเองให้เห็น (เด่น) มีแต่สินค้า และทาให้สินค้าบางตัวอาจจะหยุดไปไม่เห็ น เป็ น
การลดอานาจตัวเองลง ปั ญหาก็จะตามมา และสิ นค้า/บริ การบางอย่าง ไม่ได้ปรากฏจัดหมวดบน
หน้าจอ เช่น กองทุน อัตราเงินฝาก ทาให้ลูกค้าต้องเสี ยเวลาค้นหา
อย่างเช่น การอ่านหนังสื อของคนเรา ตามธรรมชาติจะอ่านและมองหน้ากระดาษจากบน
ลงล่ าง ไม่อ่านจากล่างขึ้ นบน การอ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ก็เช่ นกัน คนไม่นิยมเลื่ อนภาพจอ
หรื อกวาดสายตาย้อนขึ้นด้านบน เหมือนเป็ นการฝื นธรรมชาติ (ผิดธรรมชาติ) ไม่มีใครจะกดหา
บริ การ แล้วเลื่อนย้อนขึ้นไปดูขอ้ มูลด้านบน เราต้องเข้าใจว่า ธรรมชาติ คือ “สู ง ไปสู่ ต่า
อะไรเด่ น ตามธรรมชาติ เราจะไม่ ย้อนกลับไปมองสิ่ งอื่ นด้ านบน สายตาอยู่ตรงไหน มุ่ง
ไปตรงไหน ตรงนั้นมีอานาจมากสุด
โดยหากแก้ไขเอา Banner ไปไว้ดา้ นบนสุ ด แล้วเมนู บาร์ ลงมาด้านล่าง Banner ย้ายโลโก้
ไว้ใต้เมนู บ าร์ ด้านซ้ายมื อขนาดใหญ่ เราต้องดู หลัก การใช้ให้ส มดุ ล กับ หลัก ธรรมชาติ อย่างดู
อิริยาบถการใช้งานตามธรรมชาติของมนุ ษย์ ซึ่ งคนทัว่ ไปเมื่อเห็นก็จะไม่รู้หรอกว่าเป็ นการจัดวาง
ตามหลักฮวงจุย้ เพราะมันเป็ นธรรมชาติ จาไว้อย่างหนึ่ งว่า อักษรจีน เขียนจากซ้ายไปขวา ลากจาก
บนลงล่าง เช่น “น้ า ไหลตกจากที่สูงลงสู่ ที่ต่าเสมอ”
ฮวงจุย้ คือธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติให้มากที่สุ ด หลักวิชาใดๆก็ไม่เท่าธรรมชาติ ถ้าไม่อิง
หลักธรรมชาติ ก็คือฝื น แต่ถา้ คุ ณอิงหลักธรรมชาติ ก็เข้าสู่ หลักวิชาฮวงจุย้ โดยไม่รู้ตวั การเข้าถึ ง
ธรรมชาติ อ ย่างลึ ก ซึ้ ง ไม่ ว่า จะวิ ท ยาศาสตร์ ไสยศาสตร์ ก็ คื อ ศาสนา ที่ ว่า เน้ น เรื่ อ งความเป็ น
ธรรมชาติ สภาวะธรรมชาติ
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ภาพทุกอย่างที่ เราเห็ น วิเคราะห์ตามมุมมองความเป็ นจริ ง อย่างสมมติว่า หน้าเว็บไซต์น้ ี
เป็ นหน้ากระดาษ สั ญญะภาพในหน้าเว็บ เพจนี้ มี ก ารจัดวาง ดู เสมื อนเจดี ยห์ ัวขาด รากฐานไม่
แข็งแรง อานาจ พลัง อยูต่ รงภาพที่อยูก่ ลางหน้าเพจ ถ้าเจดียม์ ีรูปทรงใหญ่ตรงกลาง ฐานเล็กปลาย
เล็ ก ก็ จะไม่ ม นั่ คงแข็ งแรง คื อ เราเปรี ย บเที ย บธรรมชาติ ก ับ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ มี อยู่ ไม่ ว่าจะเป็ นสื่ อ
รู ปแบบอื่น ก็ใช้หลักธรรมชาติเข้าไปอ่านสัญลักษณ์ดว้ ยวิธีแบบเดียวกัน ต่อให้บญั ญัติวชิ าอะไรมา
มากมาย แต่อาจารย์ก็เขี ยน หรื ออธิ บายวิชาฮวงจุย้ จากธรรมชาติ ไม่เคยเขี ยนโดยนั่งทางในไสย
ศาสตร์ อาจารย์ใช้ธรรมชาติอ่าน เมื่ออธิ บายก็สามารถเข้าใจได้ทนั ที
ผู้วจิ ัย: จากหลักการออกแบบสื่ อทางนิเทศศิ ลป์ อาจารย์ คิดว่ ามีการใช้ สารภาพเพื่อสร้ างจุ ดเด่ น
และเอกลักษณ์ เข้ ามาประยุกต์ กบั การจัดวางฮวงจุ้ยหรื อไม่ คะ?
อาจารย์ษณอนงค์ : อาจารย์จะยกตัวอย่างเช่ น เครื่ องแต่ งกายฮ่องเต้ราชวงศ์ชิง ท าไมเค้าถึ งเอา
มังกรมาประดับชุ ด ใช้การแต่งตัวแทนลักษณะของมังกร ให้ศีรษะเป็ น หน้ามังกร ตัวก็จะมีมงั กร
พัน รอบตัว แม้ก ระทั่งหางเปี ย ก็ เปรี ย บเหมื อ นหางมังกร(ทรงผมชาวแมนจู เปรี ย บเหมื อนให้
ใบหน้ าและศี รษะเหมื อนหั วของมังกร) เมื่ อ ดู ส่ ว นหน้า ต่ อกับ เสื้ อ ต่ อ กับ หางเปี ย ก็ ม องดู เป็ น
ลักษณะเหมื อนกับ ตัวมังกร ดู มี อานาจยิ่งใหญ่ อย่างมังกร โดยเฉพาะดวงตาให้แสดงถึ งอานาจ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต้องฟั ง ทั้งหมดนี้ มันคือศิลปะของธรรมชาติมาประยุกต์อยูใ่ นการแต่งตัว ไม่ใช่
แค่เสื้ อผ้าที่สวมใส่
อย่ า งชาวฮั่น ก็ จ ะคิ ด อี ก อย่า งหนึ่ ง ในการแต่ ง กายเสื้ อผ้า แต่ ละยุ ค แต่ ละสมัย ก็ จะมี
ธรรมชาติแตกต่างกัน เหมือนอย่างเรี ยนออกแบบ (Design) เราไปยึดหลักทิศทาง เหนือ ใต้ ตะวันออก
ตะวันตก อย่างเดียวไม่ได้ เราต้องดูวา่ ที่มา มันมาจากไหน อย่างคนจีนเค้าเปรี ยบประเทศจีนเหมือนตัว
ไก่ เค้าว่ามณฑลที่เป็ นทะเลทรายเปรี ยบเหมือนอยูบ่ นหลังไก่ ทางใต้อุดมสมบูรณ์สุด ทางเหนื อหนาว
เค้าก็หนั หลังบ้านให้ทะเลทราย เพราะเดี๋ยวฝุ่ นเข้าบ้าน ในขณะที่บา้ นทางใต้ เค้าไม่จาเป็ นที่จะต้องยึด
หลักการหันบ้านว่าต้องหันไปทางทิศไหน ตะวันออกหรื อตะวันตก แต่ส่วนใหญ่จะหันบ้านไป
ทางทิ ศตะวันออกเพราะแม่น้ าอยู่ด้านนั้น ก็คือตามธรรมชาติ การดารงชี วิต ไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์
ตายตัวว่าทิศไหนดีที่สุด ขึ้นอยูก่ บั ว่าพื้นที่ตรงนั้น ด้านไหนรับลม ด้านไหนรับแสง สมมติว่าเกิ ด
บ้านของคุ ณอยูล่ ึ กมากๆ และมืด หันหน้าบ้านไปทางทิศตะวันตกจะอุ่น แต่ถา้ บ้านคุ ณแคบแล้ว
เป็ นกระจกรอบๆ และหันบ้านไปทางทิศตะวันตก พอบ่ายมาจะร้อนมากจนนัง่ ไม่ได้ เราจะเห็นว่า
ต่างกัน คื อบ้านหลังหนึ่ งหันหน้าบ้านไปทางทิ ศ นี้ ได้ แต่ อีกบ้านหนึ่ งไม่ ได้ ซึ่ งก็ จะเห็ นว่าไป
สอดคล้องกับการออกแบบสถาปั ตยกรรม ทฤษฎีไม่สามารถจะกาหนดได้ทุกอย่าง เป็ นแค่หลักการ
ความรู ้เบื้องต้นให้สาหรับนาไปใช้ แต่ในการนามาประยุกต์ใช้จริ งๆ ต้องดูถึงหลักธรรมชาติความ
เป็ นจริ ง ประยุกต์ปรับตามสถานการณ์ ต้องดูสถานที่จริ ง บางคนบอกว่าตามตาราห้ามหันหน้าไป
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ทางทิศตะวันตก คือ เราจะไปเปรี ยบเทียบกับอยุธยาไม่ได้ พระเจ้าอู่ทองสร้างแบบแปลนทั้งเมือง
ให้รูปร่ างเหมือนเรื อสาเภา วัด วัง เป็ นเรื อสาเภาหมด แล้วหันหน้าไปทางทิศเดียวกันหมด คือ ทาง
ดวงอาทิตย์ ซึ่ งหลักการเดิ นเรื อคื อเดิ นหน้าหาดวงอาทิ ตย์ตลอด จะไม่ เดิ นเรื อหันหลังให้ดวง
อาทิตย์ เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปวัดที่อยุธยา จะเห็ นว่าหน้าวัดหันหาทิศตะวันออก อยุธยาถึ งมัง่ คัง่
เพราะอีกนัยหนึ่ง อยุธยาเป็ นที่ลุ่ม แหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ เป็ นอู่ขา้ วอู่น้ า เปรี ยบดัง่ ทรัพยากรมัง่ คัง่
อย่างสมัยราชวงศ์หมิง (Ming) ยังเดินทางมาที่อยุธยา ซึ่ งอยูห่ ่ างไกลกันมาก ยังทราบข่าว
อยุธยาและเดินทางมา แสดงให้เห็นว่าทาเลที่ต้ งั อยุธยานั้นดึงดูดอย่างมาก ดึงเรื อสาเภาจากต่างแดน
เข้ามาหมด (1 ใน 27 ครั้ งของการเดิ นเรื อจี นในสมัยราชวงศ์หมิ ง ได้มี การบันทึ ก ว่าเดิ นทางมา
อยุธยา) นัน่ คือ ความยิง่ ใหญ่ของธรรมชาติ การวางทาเลที่ถูกต้อง
ดังนั้น ในความเห็ นของอาจารย์ก็คือ ศาสตร์ ฮวงจุย้ รวมถึ งการใช้กบั หลักธรรมชาติ มัน
สามารถปรับใช้ประยุกต์ได้กบั ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ ที่อยู่อาศัยที่บา้ น หรื อการแต่งกาย
โรคภัยไข้เจ็บ การกิน การบริ โภค ก็คือเราสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้แทรกได้ทุกอย่างในการ
ใช้ชีวติ แต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติ และรู ้ที่มาที่ไป ซึ่ งถ้าหากไม่เข้าใจ เราก็อาจจะนาไปใช้ในทางที่
ผิด เชื่อในสิ่ งที่ไม่มีเหตุผล เราจึงต้องสาวให้ลึก ว่ามันมาจากอะไร
ผู้วจิ ัย: ตามที่อาจารย์ อธิบายมา ถ้ าคนไม่ เข้ าใจว่ าธาตุท้ ัง 5 มาจากธรรมชาติ ได้ แก่ ดิน น้า ลม
ไฟ ทอง หรื อว่ าการใช้ สีกับความสว่ างและความมืด ความร้ อนกับความเย็น ตามหลักธรรมชาติ
แล้ วเค้ าไปนาสิ่ งของแก้ เคล็ด พวกเครื่ องรางเสริ มดวงชะตา ที่มีขายอยู่ทั่วไป เช่ น การติดกระจก
แขวนลูกบอลคริสตัล ก็อาจจะเชื่ อและนาฮวงจุ้ยไปใช้ ผดิ วิธีหรื อผิดวัตถุประสงค์ ได้ ใช้ ม้ ยั คะ?
อาจารย์ษณอนงค์ : ตัว อาจารย์ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารใช้ ข องแก้ เคล็ ด แต่ อ าจจะมี บ างครั้ งที่ ใ ช้ ว ตั ถุ ม า
ปรับแต่งแก้ไขฮวงจุย้ ที่เรี ยกว่า “ปรับแต่ง 9ประการ” คือใช้คริ สตัล (Cystal) การใช้น้ า ใช้กระดิ่ ง
ใช้คริ สตัลของคนจีน เพือ่ ทาให้เกิดพลังชี วติ ขึ้นมา (พัฒนาขึ้นมา) อย่างคริ สตัลพอฉายไฟส่ องเวลา
กลางคืน ก็จะมีประกายแสงวิบวับ ดูมีชีวติ ชีวา
อย่างกรณี เสื อคาบดาบ คนโบราณนักพรตเต๋ านามาใช้ เพราะว่าสมัยก่อนคนจีนยากจน จะ
หาทาเลมังกรยากมาก ขุนเขา ท้องฟ้า ทุ่งหญ้า กว้างใหญ่ไพศาล ถ้าเปรี ยบเทียบกับบ้าน จะดูวา่ บ้าน
หลังเล็กนิดเดียว คือแสดงถึงอานาจภายนอก (สภาพแวดล้อม) มากกว่าอานาจภายใน ดังนั้นจึงสร้าง
บ้านเป็ นหัวเสื อซะเลย คาบอาวุธ คาบดาบของลัทธิ เต๋ า เพื่อแสดงอิทธิ ฤทธิ์ ในคาว่า “เสื อคาบดาบ”
มันรวมกับคาว่า “แปดเซี ยน” เข้าไปด้วย ก็เท่ากับว่าทาพื้ นที่ ตรงนั้นให้มีอานาจ พอนานวันไป
ที่มาที่ ไปเหล่านี้ มนั หายไปเหลื อแต่คนเข้าใจว่าใช้เสื อคาบดาบแล้วจะส่ งเสริ มให้ดี คื อมันไม่ใช่
เสมอไป และก็ไม่ผิด เพราะคนโบราณใช้ก็มีเหตุผลนึ ง ส่ วนในปั จจุบนั เราจะมีเหตุผลนั้นมั้ย เช่ น
ถ้าอาจารย์ไปเจอบ้านเก่าอยูก่ ลางทุ่งนาก็จะใช้วิธีน้ ี เหมือนกัน คือมันก็แล้วแต่กรณี ไป เช่น หากว่า
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บ้านนั้นมี อานาจหลังจากที่ใช้ธรรมชาติ ปรับไม่สาเร็ จ ก็ตอ้ งใช้วิธีน้ ี แล้วอีกอย่างหนึ่ งคือศรัทธา
สร้ างพละกาลัง ซึ่ งสมัยก่อนมันไม่มีเหตุผล นักพรตที่ ดีๆก็ไม่มีวิธีที่จะทาให้คนเลื่ อมใสศรัทธา
เชื่ อถื อได้อย่างไร การจะเล่าหลักการเหตุผลให้ทุกคนเข้าใจได้เป็ นเรื่ องยาก จึงให้สิ่งของเหมือน
เป็ นอุบายองแทนความศักดิ์ สิทธิ์ ให้คนในการศรัทธาแทน เหมือนเป็ นอุบายในการสร้ างสติ ดึ ง
พลังจิตของเค้าขึ้ นมา อย่างการนับลู กประคา เกิ ดความเข้มแข็ง จดจ่อ ขึ้ นมาสักอย่าง จิตก็จะนิ่ ง
เหมือนอย่างที่คนโบราณให้นอนนับแกะ จิตก็จะอยูท่ ี่แกะ ก็คือสมาธิ สามารถรู ้ไว้วา่ นับแกะถึงตัว
ที่เท่าไหร่ มันก็คืออุบายแนวปฏิบตั ิให้เกิด การฝึ กสมาธิ
ผู้วจิ ัย: ดั งนั้ น แต่ ศ าสนาหรื อ ความเชื่ อ อาจจะมี วิธี ก ารฝึ กจิ ต แตกต่ างกัน หากพวกเราเข้ าใจ
เหตุผลธรรมชาติทมี่ า เมื่อเรานามาปฏิบัติใช้ กส็ ามารถฝึ กฝนจิตและสร้ างสมาธิได้ ถูกต้ องมั้ยคะ?
อาจารย์ษณอนงค์ : ตามที่อาจารย์ได้อธิ บายมา หากเราเข้าใจธรรมชาติ ก็จะสามารถใช้สัญลักษณ์ฮ
วงจุย้ และ ทุกอย่ างขึน้ อยู่กับสิ่ งที่อยู่ตรงหน้ ามันต้ องเป็ นธรรมชาติมากที่สุด มันไม่ มวี ่ าดี หรื อไม่ ดี
คนที่เรี ยนฮวงจุ ย้ ได้ ต้องรั บรู ้ ป ระวัติศาสตร์ จีน และประวัติศาสตร์ ในท้องถิ่ นตัวเองอยู่ หรื อทุ ก
ท้องที่น้ นั อย่างละเอียด
จะเข้าไปดูจดั วางพื้นที่ไหนต้องดูศึกษา เข้าไปดูอย่างละเอียดให้เข้าใจที่มา ที่ไป ก็จะเข้าใจ
ความหมาย ซึ่ งตัวอาจารย์ไม่อยากให้คนปั จจุบนั เข้าใจว่าฮวงจุย้ เป็ นไสยศาสตร์ ทาให้คนที่ร่ าเรี ยน
วิชามาเสี ยดาย การที่ จะเข้าใจศาสตร์ ธรรมชาติ อย่างลึ กซึ้ ง ต้องใช้เวลานาน ทุ กอย่างได้จากการ
ค้นคว้า จดจา ซึ่ งศาสตร์ ฮวงจุย้ กาลังจะถูกลืม พูดถึงธรรมชาติและปรับให้เข้ากับชีวติ ปั จจุบนั

ภาคผนวก ค
บทสัมภาษณ์ ซินแสนัท
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านศาสตร์ ฮวงจุ้ย
21 กันยายน 2558
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ซินแสนัท: คือเรื่ องของฮวงจุย้ เนี่ ย มันเป็ นความเชื่ อตัวบุคคล บางคนเค้าก็ไม่เชื่ อเลย เพราะเค้าคิด
ว่ามันเป็ นเรื่ องความบังเอิญ หรื ออาจจะไม่มีจริ งในโลกนี้ ก็ได้ แต่สาหรับอาจารย์ มีหลักที่ยึดไว้ว่า
จริ งหรื อไม่ ? และพิ สู จน์ได้ พิ สู จน์ยงั ไง? พิ สู จน์ได้จากการดู ฮวงจุย้ บ้านคน ฮวงจุ ้ยบ้านคนเนี่ ย
บ้านแต่ละหลัง จะสื่ อตาแหน่ งของลู กแต่ละคน และจะสื่ อถึ งของที่ คุณวางแต่ละจุด และในแต่ละ
ตาแหน่ งของบ้าน โดยดู ทิศทางของประตูทางเข้า-ออกเป็ นหลัก ซึ่ งก็คือศาสตร์ ฮวงจุย้ ของอาจารย์
และศาสตร์ อนั นี้ มันจะมีเรื่ องของตาแหน่งสี ที่มีการเอามาพัฒนาเรื่ องของรู ปแบบโลโก้ที่คุณกาลัง
ศึกษา อย่างกสิ กรไทยทามัย โลโก้ตอ้ งใช้สีเขียว สี เขียวก็คือเงิน สี แดงคือชื่ อเสี ยง และสี เขียวไม่วา่
จะเขียวไหน อ่อน แก่ ตอง ที่ให้คนเห็ นว่ามันเป็ นสี เขียว ก็คือ เงิน สี ขาวคืออนาคต สี น้ าเงิน, ดา, ฟ้ า
(ถือเป็ นสี เดียวกัน) ก็คือ ธุ รกิจ และสี เหลือง คือ ความมัน่ คง
อย่างกสิ กรไทย เดิ มทีตอนเปลี่ ยนโลโก้ ปี พ.ศ. 2539 คนที่เปลี่ ยนรู ปแบบโลโก้น้ ี ต้องบอก
ว่า เป็ นคนที่ใช้ศาสตร์ ฮวงจุย้ เดี ยวกับอาจารย์ ส่ วนโลโก้ที่เปลี่ยนในปี 2548 กับ 2556 ไม่ได้อา้ งอิง
ศาสตร์ ของอาจารย์เท่าไหร่ แต่โลโก้ปี 2539 เนี่ ย เห็ นเด่นชัดที่สุดเลย ก็เพราะว่าดูจากสี ที่ใช้มีการ
ใช้สีครบหมด 5 สี โดย วงกลม แปลว่า สี ขาว ก็คืออนาคต ต้นข้าวสี เขียว ก็คือเงิน เส้นคลื่นข้างล่าง
คื อธาตุ น้ า แปลว่าธุ รกิ จ แล้วสี แดง ก็คือชื่ อเสี ยง และถ้าสังเกตดู ดีๆจะเห็ นกรอบสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส
(เป็ นกรอบของโลโก้) คือธาตุดิน หมายถึ งความมัน่ คง เพราะฉะนั้นโลโก้ปี 2539 เป็ นโลโก้ที่มีครบ
ทั้ง 5 สี ธาตุ เป็ นโลโก้ที่ดีมากในมุมมองตามศาสตร์ ที่อาจารย์เรี ยนมา
ผู้วจิ ัย: ช่ วยอธิบายถึงหลักการใช้ ธาตุสีตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยของอาจารย์ มีวิธีการแบ่ งลักษณะธาตุสี
และการตีความหมาย แทนค่ าสั ญลักษณ์เป็ นอย่างไรค่ ะ?
ซินแสนัท: ในกรณี ของโลโก้ จะมี การตีค่าว่า สี น้ ี เป็ นสี อะไร สี น้ ี แทนความหมายอะไร กับสี น้ ี
แทนความหมายอะไร และสี ที่นามาใช้ในโลโก้ท้ งั หมดใช้ครบ 5 สี รึ ป่าว ถ้าไม่ครบ ต้องมีอย่างน้อย
3สี อย่างเช่ น โลโก้ข องสตารบัค เค้า ใช้ 3 สี คื อ เขี ย ว ขาว และด า ที่ ถื อว่าเป็ น 3 สี มหาระรวย
ได้ แ ก่ เขี ย ว คื อ เงิ น ขาว คื อ อนาคต ด า คื อ ธุ ร กิ จ เป็ นต้น แล้ว ก็ มี อี ก หลายองค์ ก รที่ ใ ช้ ต รา
สัญลักษณ์โลโก้ ประกอบด้วยธาตุสี เขียว ขาว ดา เช่น AIS
ผู้วจิ ัย: แล้ ววิธีการแทนค่ าธาตุสี ตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยอาจารย์ มีลกั ษณะรู ปแบบเฉพาะมั้ยคะ และเป็ น
อย่างไรคะ?
ซินแสนัท: มีครับ จะขออธิ บายการแทนค่าความหมายตามธาตุสีท้ งั 5 ตามนี้
สี เขียว เป็ น ธาตุไม้ รู ปทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า หมายถึง เงิน แทนตาแหน่งของบ้าน คือ ลูก
ชายคนโต และลูกสาวคนโต
สี แดง เป็ น ธาตุไฟ รู ปทรงสามเหลี่ยม หมายถึง ชื่อเสี ยง แทนตาแหน่งของบ้าน คือ ลูก
สาวคนรอง
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สี น้ าเงิ น (ฟ้ า, ดา) เป็ นธาตุ น้ า รู ปทรงคลื่ น, หกเหลี่ ยม, แปดเหลี่ ยม หมายถึ ง ธุ รกิ จ,
อาชีพ แทนตาแหน่งของบ้าน คือ ลูกชายคนเล็ก
สี ขาว เป็ น ธาตุทอง รู ปทรงวงกลม, รี หมายถึ ง อนาคต , สุ ขภาพ แทนตาแหน่ งบ้าน
คือ ลูกสาวคนเล็ก และสามี
สี เหลื อง เป็ น ธาตุ ดิน รู ปทรงสี่ เหลี่ ยมจัตุรัส หมายถึ ง ความมัน่ คง, ครอบครั ว และ
ความสามัคคี แทนตาแหน่งบ้าน เปรี ยบเหมือน ภรรยา
ผู้วจิ ัย: อาจารย์ คิดว่ า ศาสตร์ ฮวงจุ้ ย มีความสาคัญต่ อการออกแบบตราสั ญลักษณ์ องค์ กรหรื อไม่
และอย่างไรบ้ างคะ?
ซินแสนัท: มีอย่างมาก โดยเฉพาะตราสัญลักษณ์ โลโก้ คื อโลโก้จะสื่ อถึ งความมัน่ คงของธุ รกิ จ
และความต้องการของธุ รกิจ อย่างโลโก้บางรายใช้สีแดงอย่างเดี ยวเลย นี่ แสดงให้เห็ นว่า บ้าอานาจ
และชื่อเสี ยง (ก็คือ เแทนตัวบริ ษทั Character ของบริ ษทั นั้นๆ ว่าต้องการวัตถุประสงค์อะไร แล้วเค้า
จะอยูร่ อดมั้ย)
ผู้วจิ ัย: อาจารย์ มีความเห็นอย่ างไรต่ อตราสั ญลักษณ์ ต่างๆ ของธนาคารกสิ กรไทย ที่เปลี่ยนมาทั้ง 5
ครั้ง (ดังตัวอย่างภาพที่ 1.1) ในมุมมองทางศาสตร์ ฮวงจุ้ยคะ?

2488

2516

2539

2548

2556

ภาพที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของธนาคารกสิ กรไทย
แหล่งทีม่ า: วิยะดา โพธารามิก, 2540; ธนาคารกสิ กรไทย, 2557.
ซินแสนัท: อาจารย์เห็นว่าโลโก้ในปี 2539 ดีที่สุด และโลโก้ที่เปลี่ยนในปี 2548 และปี 2556 ยังถือ
ว่าไม่ค่อยดี นี่เป็ นมุมมองเฉพาะตราสัญลักษณ์ในฮวงจุย้ ของอาจารย์เท่านั้น เห็นว่าโลโก้ในปี 2539
ดีที่สุด เพราะมีครบทั้ง 5 สี ธาตุ มีการสัมพันธ์กนั ส่ งเสริ มกัน ส่ วนโลโก้ในปี 2556 ความหมายแสดง
ให้เห็นว่า เน้นที่กาไรเพียงอย่างเดียว โดยไม่คิดถึงความพึงพอใจของลูกค้าหรื อสิ่ งแวดล้อม เน้นเรื่ อง
เงิ น อย่างเดี ย วเลย เพราะใช้สี เขี ย วเป็ นหลัก โดยในด้านรู ป ร่ างโลโก้ที่ เป็ นตัว K ไม่ ส ามารถตี ค่ า
ความหมายสัญลักษณ์ตามธาตุฮวงจุย้ ได้ แต่จะดีกบั ผูบ้ ริ หารหรื อกับคนที่ทางาน มันจะดีกบั ผูบ้ ริ หาร
ทุกคน ยกเว้นคนที่เกิดวันอังคาร
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ผู้วจิ ัย: ยกเว้นคนทีเ่ กิดวันอังคาร เพราะอะไรค่ ะ?
ซินแสนัท: อันนี้มนั เป็ นเรื่ องของโหราศาสตร์ ไม่ใช่เรื่ องของฮวงจุย้
ผู้วจิ ัย: แล้วตราสั ญลักษณ์ของปี 2548 ล่ะคะ อาจารย์มีความคิดเห็นเป็ นอย่างไร?
ซินแสนัท: ยังถือว่าดีไม่เท่าที่ควร อยูใ่ นระดับกลางๆ มีขอ้ บกพร่ องตามที่บอกคือ ไม่ครบ 5 ธาตุสี
อย่างโลโก้ในปี 2556 ถ้าเป็ นอาจารย์ จะขอเพิ่มเข้าไปอีกสี นึง คือสี ดา (ธาตุน้ า) หรื อถ้าไม่เพิ่มสี คา
ว่ากสิ กรไทยก็น่าจะเปลี่ยนใช้เป็ นตัวอักษรสี ดา โลโก้ก็จะมี 2 สี แล้ว คือสี เขียว และสี ดา โลโก้ก็จะมี
ความสมบูรณ์ข้ ึน ซึ่ งสี เขียวกับสี ดา เป็ นสี ที่ถือว่าทาอะไรก็ได้กาไร เพราะเขียวคือเงิน สี ดาคือธุ รกิ จ
นั่น ก็ คื อ ถ้าโลโก้มี ก ารใช้สี ค รบทั้ง 5 สี จะถื อว่าดี ที่ สุ ด ถ้าไม่ ค รบก็ ต้องมี 3สี แต่ ต้องเป็ น 3 สี ที่
สัมพันธ์กนั นะ ในความเห็นของอาจารย์ โลโก้ในปี 2548 ถือว่าเป็ นโลโก้ที่ไม่สัมพันธ์กนั เลย เป็ นสี
ที่ แตกแยก พอมาปี 2556 ปุ๊ บหลัง จากนั้น อาจารย์ข อทายว่า จะต้องมี ก ารโลโก้อี ก ครั้ งหนึ่ ง ใน
ระยะเวลาไม่เกินปี 2560 เพราะสี ไม่ครบ 5ธาตุ ถ้าอาจารย์แนะนาหรื อเจอผูบ้ ริ หารจะบอกเค้าว่า ทา
สี ใหม่เพิ่มขึ้นมาในปี 2560
ผู้วจิ ัย: อาจารย์ คิด ว่ าถ้ ามี การนาศาสตร์ ฮ วงจุ้ ยมาประยุ กต์ ใช้ กับ การออกแบบสื่ อ ชนิ ด อื่ น ให้ กับ
องค์ กรนอกจากโลโก้ เช่ น Website สามารถทาได้ หรื อไม่ อย่ างไร อย่างกรณี Website ของธนาคาร
กสิ กรไทย อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้ างคะ?
ซินแสนัท: โดยส่ วนใหญ่ แล้วหน้าเว็บ ไซต์ มัก จะมี ก ารใช้สี ครบ 5 ธาตุ อยู่แล้ว มันก็ ข้ ึ นอยู่ก ับ
ตัวโลโก้ของกสิ กรไทยที่ เห็ นบนหน้าเว็บไซต์ก็ยงั อิงตัวโลโก้ปี 2539 เป็ นตัวชู โรงอยู่ มันเป็ นข้อดี
ของเค้า โลโก้ตวั นี้ คือตัวหลักเป็ นตัวทาเงินของเค้า เค้ามาควรทิ้งโลโก้ตวั นี้ เป็ นอันขาด จะทิ้งไม่ใช้
ก็ต่อเมื่อตัวโลโก้มีการเปลี่ยนจากปี 2556 แล้วต้องมีการปรับเรื่ องสี ให้สมบูรณ์กว่าตัวหลักเดิมคือใน
ปี 2539
ผู้วจิ ัย: ตามมุมมองของอาจารย์ คิดว่ า ในการออกแบบสื่ อเว็บไซต์ ควรนาหลักฮวงจุ้ยมาประยุกต์ ใช้
ในส่ วนไหนบ้ างคะ?
ซินแสนัท: อย่างแรกเลย คือเรื่ อง การใช้สีควรใช้ให้สัมพันธ์กนั ทั้ง 5 สี หรื อ 3 สี (เขียว ขาว ดา) อัน
นี้เป็ นความเห็นส่ วนตัวของอาจารย์ที่คิดว่าเหมาะสมกับธุ รกิจมากที่สุด “เงิน อนาคต ธุ รกิจ”
ผู้วจิ ัย: ตามความเห็นของอาจารย์ คือเว็บไซต์ มีฮวงจุ้ยเข้ ามาเกีย่ วข้ องด้ วยหรื อไม่ คะ?
ซินแสนัท: มีแน่ นอน เป็ นสิ่ งจาเป็ นเลย คุ ณจะต้องวางเรื่ องของตาแหน่ งธุ รกิ จของคุณ จะต้องไว้
ในตาแหน่ งของมุมเงิน โดยมุมเงิ น คือมุ มไหน อันนี้ ตอ้ งมานัง่ คุ ยกับตัวเจ้าขององค์กรธุ รกิ จอย่าง
เดียว ถึงจะเข้าใจความต้องการของธุ รกิจเค้า
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ผู้วจิ ัย: ถ้ าให้ เปรียบเทียบเว็บไซต์ ตามหลักฮวงจุ้ยของอาจารย์ ควรจัดอยู่ตรงตาแหน่ งไหนคะ?
ซินแสนัท: เว็บไซต์ ก็เป็ นหน้าตาของบ้าน เราต้องมาดู ว่าเค้าจัดวางกันแบบไหน ถ้าให้เทียบกับ
กระดาษA4 หนึ่ งกระดาษ A4 จะมีตาแหน่ งของมุมเงิน มุมธุ รกิ จ มุมต่อสู ้ และมุมต่างๆเกิ ดขึ้นใน
หน้ากระดาษนั้น รึ แม้กระทัง่ นามบัตรก็ยงั ใช้หลักฮวงจุย้ างความหมาย ฮวงจุย้ นั้น เราจะดู แค่หน้า
เว็บไซต์เค้าอย่างเดียวไม่ได้ ต้องดูที่โต๊ะทางาน การวางผังตาแหน่ง การวางฮวงจุย้ ตาแหน่งเหล่านี้มา
จากจิตใต้สานึ กเหล่านี้ แหละคือองเค้าทั้งนั้น สิ่ งเหล่านี้ แหล่ ะคือฮวงจุย้ หากไม่ดีเหมาะสมก็ปรับ
เพราะฉะนั้นสรุ ปฮวงจุย้ คืออะไร?
ฮวงจุย้ ก็คือ นิ สัย สันดาน การอ่านจิตใต้สานึ กหรื อพฤติกรรมของคนที่อยู่ ณ ที่ตาแหน่งนั้นๆ และก็
สื่ อออกมาว่า ฉันชอบแบบนี้ เป็ นคนแบบนี้ จึ งทาแบบนี้ นักฮวงจุ ย้ เค้าก็เลยสังเกตว่า คนที่ ชอบ
แบบนี้ อย่างนี้ นิสัยต้องเป็ นแบบนี้ เค้าถึงเรี ยนรู ้กบั มัน
ผู้วจิ ัย: ก็คือ ดูลกั ษณะคน ให้ดูจากบ้านของเค้าถูกมั้ยคะ ในการบ่งบอกถึงตัวนิสัย
ซินแสนัท: ใช่
ผู้วจิ ัย: เพราะฉะนั้น อย่างบางทีที่เค้ามีการปรับเปลี่ ยนรู ปแบบ การจัดวางนั้นก็คือการปรับฮวงจุย้
ถูกต้องมั้ยคะ
ซินแสนัท: การปรับฮวงจุย้ เนี่ ย เราอย่าไปพูดว่า ปรับเปลี่ยนเพื่อเป็ นการเปลี่ยนนิ สัย แต่การใช้ฮวง
จุย้ ปรับเปลี่ยน นี่ คือเรื่ องของปรับธาตุให้มนั ถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนในบ้านมีความสุ ข กลมเกลียวกัน
แล้วก็มีเงินมีทองใช้ มีธุรกิจที่มนั่ คง มีอนาคตที่สดใส มีความสามัคคีกนั และเรี ยนรู ้อะไรได้เข้าใจ นี่
คือหลักฮวงจุย้ ของอาจารย์ เวลาที่จะนาไปใช้ปรับให้ใคร เรี ยกว่าส่ งเสริ มสิ่ งไหนที่ไม่ถูกต้อง ก็ตอ้ ง
ปรับแก้ไข
ผู้วจิ ัย: จากหน้าเพจเว็บไซต์กสิ กรไทย อาจารย์มีความเห็ นว่าการประยุกต์ฮวงจุย้ เป็ นอย่างไรคะ
เหมาะสมแค่ไหน
ซินแสนัท: ถ้า ให้ ค ะแนนอยู่ ที่ 70 (เต็ ม 100) คื อ พอใจ แต่ ม ัน ยัง มี จุ ด บกพร่ อ งอยู่ ซึ่ งหากให้
ความเห็นข้อแก้ไขเชิงลึกต้องเป็ นการพูดคุยกับผูบ้ ริ หารถึงจะสามารถเข้าใจจุดบกพร่ องส่ วนต่างๆ ที่
มีรายละเอียดปลีกย่อยแยะแยะ และบอกถึงวัตถุประสงค์เป้ าหมายสิ่ งที่องค์กรต้องการได้ (เนื่ องจาก
ที่ ไ ด้อธิ บ ายไปว่า ฮวงจุ ้ย จะอาศัย แค่ รูป แบบการจัด วางที่ ใดที่ ห นึ่ ง ไม่ ไ ด้ ต้อ งร่ วมกับ บุ ค คลทั้ง
ผูบ้ ริ หารเจ้าของกิจการด้วย เพราะฮวงจุย้ เป็ นความเชื่อส่ วนบุคคล และแต่ละคนมีบุคลิกลักษณะนิสัย
มีความจาเพาะแตกต่างกัน)
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ผู้วจิ ัย: อยากให้ อาจารย์ ช่วยให้ ข้อเสนอแนะ คาแนะนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮวงจุ้ ยในการออกแบบสื่ อ
ค่ ะ?
ซินแสนัท: ขอเริ่ มจากโลโก้ก่อน ว่าท าแบบหนดี ที่ สุด ตามความเห็ นรู ปแบบโลโก้ในปี 2539 ดี
ที่สุด แต่ถา้ คิดว่าจะเปลี่ยนใหม่ก็ดดั แปลงจากโลโก้ปี 2556 ดัดแปลงยังไง ก็คือ ตรงคาว่ากสิ กรไทย
ให้เป็ นสี ดา แล้วก็ลอ้ มด้วยวงกลม เส้นขอบวงกลมให้เป็ นสี ดา ก็จะเห็นว่ามีธาตุ 2 สี แล้ว คือ สี เขียว
เป็ นตัว K กับสี ดาเป็ นเส้ นขอบวงกลมกับตัวอักษรชื่ อกสิ กรไทย แต่เราอาจจะมองแล้วยังไม่พบสี
ขาว แต่ที่จริ งแล้วสี ขาวก็คือพื้นที่ภายในวงกลมเป็ นพื้นสี ขาว โลโก้ใหม่น้ ี ก็จะประกอบด้วย สี เขียว
ขาว ดา ที่เรี ยกว่า 3 สี มหาละลวย แล้ว ปั ญหาเค้าก็จะน้อย อย่างโลโก้ปัจจุบนั (ที่เปลี่ยนตั้งแต่ 2556)
ตามความเห็ น เค้า ยัง มี ปั ญ หาภายในอยู่ สั งเกตจากมี แค่ 2 สี และเป็ น2 สี ที่ ไ ม่ ถู ก กัน อัน นี้ เป็ น
ความเห็นตามฮวงจุย้ ที่อาจารย์เรี ยนมานะ
ผู้วจิ ัย: ในการตีความสั ญลักษณ์ จากธาตุสีที่อาจารย์ ได้ อธิบายไปว่ า มีความหมายถึง เงิน อนาคต
และธุรกิจแล้ ว มีการสื่ อให้ เห็นความหมายเน้ นถึงอะไรเป็ นพิเศษมั้ยคะ?
ซินแสนัท: จะเห็นได้วา่ ธุ รกิจนี้ เน้นในเรื่ องของ เงิน,กาไร การต้องการความมัน่ คงทางธุ รกิจของ
เค้าในการต่อยอด และเน้นในเรื่ องของอนาคต องค์กรเค้าเน้นใน 3 เรื่ อง ซึ่ งแสดงอยูใ่ น 3 สี บนโล
โก้ที่อาจารย์ได้บอกไป
ส่ วนหน้าโอมเพจเว็บไซต์ให้ 70 คะแนน เพราะยังขาดธาตุสีเหลือง ที่ควรแซมเข้าไปเพื่อให้
องค์ประกอบครบ 5 สี อย่างปั จจุบนั เราจะเห็ นว่า Google ปรับมาใช้ 5 สี (คืนวันที่1 กันยายน 2558)
เป็ นตัวอย่างการใช้ 5สี ตามหลักฮวงจุย้ ให้ลองไปสังเกตดู
โดยหลักการใช้ความสมดุ ลดู น้ าหนักแต่ละสี ให้มีสัดส่ วนใกล้เคี ยงกันมาก/น้อย กว่ากัน
พอสมควร แต่ถา้ มี สัดส่ วนไหนต่างกันมากอย่างเห็ นได้ชดั ก็คือองค์กร เน้นที่จุดนั้น ดู อย่างโลโก้
ตั้งแต่ปี 2556 เป็ นต้นมา แสดงให้เห็นว่าเน้นเรื่ องเงินอย่างเดียว เพราะใช้เพียงสี เขียวสี เดียว อย่างโล
โก้ในปี 2548 นี้ ผิดหวังอย่างมาก ไม่รู้ให้ใครออกแบบ ตั้งแต่เห็นครั้งแรก รู ้สึกไม่ประทับใจเลย ตาม
ความเห็ นของอาจารย์จึงคิดว่า อีกไม่นานกสิ กรไทยอาจจะมีการเปลี่ ยนโลโก้ใหม่อีกครั้ง ไม่เกินปี
2560
ผู้วจิ ัย: ขอสอบถามเพิ่มเติ มค่ะ อย่างเว็บไซต์ที่อาจารย์แนะนาว่าควรเพิ่มสี เหลื องเข้าไป แต่มนั มี
รายละเอียดมากมายซึ่ งต้องอธิ บายกับผูบ้ ริ หารถึงจะเข้าใจเหตุผลข้อบกพร่ องแต่ละจุดอย่างชัดเจน
ผู้วจิ ัย: ตามที่อาจารย์ ได้ อธิบายว่ า การใช้ ฮวงจุ้ยต้ องประกอบกับส่ วนอื่นๆเชื่ อมโยงกัน ไม่ ใช่ การ
ปรับใช้ เพียงแค่ สื่อใดสื่ อเดียว ไม่ ว่าจะเป็ น นามบัตร สานักงาน ตราสั ญลักษณ์ และเว็บไซต์ ส่ วน
ไหนมีความสาคัญทีส่ ุ ด อย่ างไรคะ?
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ซินแสนัท: ใช่ทุกอย่างมีผลทั้งหมด แต่ถา้ ถามว่าส่ วนไหนมีความสาคัญเยอะที่สุดตามฮวงจุย้ คือ
ตัวตึกส านัก งาน เพราะถื อเป็ นฐานบัญชาการขององค์กร ผูบ้ ริ หารต้องนั่งให้ถู กตาแหน่ งของตึ ก
เสร็ จแล้วต้องไปดูการจัดวางที่ห้องสานักงานภายในตัวตึก ว่าเค้านัง่ ถูกต้องตามตาแหน่งทิศทางของ
ห้องเค้ามั้ย ห้องเค้ามันเป็ นสี่ เหลี่ยม คือนัง่ คนเดียว หรื อนัง่ หลายคน ฮวงจุย้ ก็มีการดัดแปลง แล้วก็มี
วิธีคิดให้
ตัวเว็บไซต์มนั เป็ นหน้าตาขององค์กร ความเชื่ อมัน่ ในผลิ ตภัณฑ์ (สิ นค้าและบริ การ) ของ
ธนาคารกสิ กรไทย โดยอาจารย์มีความเห็ นว่าในส่ วนเว็บไซต์มีความสาคัญต่อองค์กรในมุมฮวงจุย้
10%ขององค์กรทั้งหมด จุดสาคัญอยู่ที่โลโก้ ถ้าทา โลโก้ให้ดีถึงเต็ม 10 คะแนน แล้วก็ขยายไปยัง
ส่ วนสื่ ออื่นๆ ต่อไป รู ปร่ างตัวตึกผูบ้ ริ หารที่ต้ งั องค์กรและเว็บไซต์
ฮวงจุย้ สะท้อนตัวตน ผ่านวัตถุ การจัดวาง และธาตุสี ในตาแหน่ งของบ้านมันจะมีเรื่ องราว
ของแต่ละบุคคลในบ้านอยู่ บ้านเป็ นสิ่ งสาคัญอะไรที่ติดดิ น เราถื อว่าสาคัญ บ้านเราเปลี่ยนยาก เรา
ย้ายไม่ได้บ่อยๆ แต่ถา้ เป็ นโลโก้หรื อสื่ อ หากเมื่อจะมีการเปลี่ยน ก็จดั ประชุมผูบ้ ริ หารและดาเนิ นการ
เปลี่ยนได้
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