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บทคัดย่อ 

 
การค้นควา้แบบอิสระเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์กรของ

พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึง
ระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อแบรนด์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
ล าพูน และศึกษาระดับอิทธิพลของปัจจยัท่ีมีต่อความผูกพนัของพนักงานต่อแบรนด์ธนาคาร
ดงักล่าว ประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัล าพูน จ านวน 178 คน ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
รวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการหาค่าความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรดว้ยวธีิสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์และการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาพบว่าพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดั
ล าพูน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี มีสถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีบุตร 2 คน จบ
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีอายกุารท างานอยูใ่นช่วง 16-20 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นต าแหน่งพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ (ระดบั 4-7) และเงินเดือนท่ีไดรั้บอยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือน พนกังานมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) มากท่ีสุด 
คือ ปัจจยัดา้นกิจกรรมการตลาด ปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นต ่าสุด คือ ดา้นการฝึกอบรม ส่วนระดบัความ
คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) พบวา่ มีระดบั
ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบดา้นคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคมมากท่ีสุด แต่มี



จ 

ระดบัความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบดา้นหน่วยงานสนบัสนุนการปฏิบติังานและองค์ประกอบดา้น
การส่ือสารภายในองคก์ารต ่าสุด  

พนกังานมีความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์ารอยูใ่นระดบัท่ีมีความรักต่อแบรนด์องคก์าร 
(Passion for the Brand) โดยปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) ท่ีมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อแบรนด์องคก์าร เรียงล าดบัตามอิทธิพลของปัจจยั ไดแ้ก่ การฝึกอบรม และการยกยอ่งให้
รางวลั ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) เรียงล าดบัตามอิทธิพลของ
ปัจจัย ได้แก่ ช่ือเสียงภายนอก การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบประเมินผลงานภายใน 
สภาพแวดลอ้มการท างาน และคุณค่าและความรับผดิชอบขององคก์ารท่ีมีต่อสังคม ตามล าดบั ทั้งน้ี 
เม่ือเปรียบเทียบระดบัอิทธิพลของปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ภายในและแบรนด์ผูจ้า้งงาน พบว่า 
ปัจจยัยอ่ยดา้นช่ือเสียงภายนอก มีผลต่อความผกูพนัแบรนด์องคก์ารในภาพรวมมากท่ีสุด รองลงมา
คือ การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบประเมินผลงานภายใน สภาพแวดลอ้มการ
ท างาน การยกยอ่งใหร้างวลั และ คุณค่าและความรับผดิชอบขององคก์ารท่ีมีต่อสังคม ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

The Independent experiment “Factor Affecting Corporate Brand Engagement of 
Bank for Agriculture and Agriculture Cooperatives Employees in Lamphun Province” is aimed to 
study factors that effected employee brand engagement to Bank of Agriculture and Agricultural 
Cooperative in Lampoon which has 178 operational employees. Data are divided into 2 types; 
Primary data, collected by Questionnaires, and Secondary data, collected from Secondary 
sources. To analyze data, frequency, percentage, average value, questionnaire’s reliability test, 
correlation test and multiple regressions were used and applied in this experiment.  

The result of the experiment showed that the majority of the employees are male, 
aged from 41 to 50 years old, married with average of two children, and Bachelor’s degree 
graduated. Most have been with the organization for 16 - 20 years, working as operational 
officers (level 4-7) with the salary that is less than 15,000 baht a month. Their opinion about 
‘Internal Branding component’, concerned mostly about ‘Internal Branding Activity’. ‘Training 
Support’ was the least. For ‘Employer Brand component’, the Value and Corporate Social 
Responsibility has the highest concern and ‘Supporting System and Internal Communication 
component’ with the lowest concern. 

The employee brand engagement for the Bank of Agriculture and Agricultural 
Cooperative in Lampoon Province highly bonded with “Passion for the Brand”. The Internal 
Branding’s factors that significantly affected the employees’ bonding, with the ratio of 0.05, were 
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Training Support and Reward & Recognition accordingly. The Employer Brand’s factors were 
External Reputation, Performance Appraisal, Internal Measurement Systems, Working 
Environment and Value and Corporate Social respectively. Competitive levels of effectiveness 
between the two, External Reputation has the highest level of effectiveness followed by Training 
Support, Performance Appraisal, Internal Measurement Systems, Working Environment, Reward 
& Recognition and Value and Corporate Social accordingly. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


