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1.1 หลกักำรและเหตุผล 

องคก์ารในธุรกิจบริการหลายแห่ง ตอ้งเผชิญกบัความจริงท่ีวา่ช่ือเสียงนั้น ไดท้  าหนา้ท่ี
เป็นแบรนดศ์ูนยร์วมของส่ิงท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้ทั้งหมด เช่นเดียวกบัช่ือของบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ท่ี
ถูกใชน้ ามาเป็นแบรนด์หลกัขององคก์าร นอกจากน้ีองคก์ารบางแห่งช่ือเสียงขององคก์ารบริการยงั
สามารถมีแบรนด์หลายๆ แบรนด์เพื่อเจาะกลุ่มตลาดในแต่ละกลุ่มไดอี้กดว้ย อยา่งไรก็ตามแนวคิด
ท่ีว่าบริษทัหรือองค์การก็คือแบรนด์นั้น เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อธุรกิจบริการหลายๆ
ประเภท ช่ือเสียงขององค์การเป็นส่ิงส าคญัในการระบุตวัตนของแบรนด์ โดยเม่ือช่ือเสียงของ
องคก์ารนั้นท าหนา้ท่ีเป็นกรอบครอบคลุมการบริการไวทุ้กประเภท ทุกส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้
ท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์ารไม่วา่เป็นปัจจยัดา้นบวกหรือลบ ยอ่มส่งผลกระทบการรับรู้ของลูกคา้ต่อบริการ
ท่ีน าเสนอดว้ยทั้งส้ิน (Tim and Alice, 2008) ประสบการณ์ท่ีลูกคา้ไดรั้บจากองค์การเป็นส่ิงท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก มีผลต่อการประเมินผลของลูกคา้ เช่น การรับรู้ท่ีมีต่อคุณภาพ ความพึง
พอใจ และความจงรักภกัดี ความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการจนกลายเป็นหลกัการพื้นฐาน
ในการสร้างแบรนด์บริการท่ีระบุว่า “พนักงานบริการลูกคา้ก็คือแบรนด์ส าหรับลูกคา้” (Berry, 
2000) ซ่ึงหมายถึงพนักงานจะเป็นผูท้  าหน้าท่ีน าเสนอบริการท่ีส่ือถึงแบรนด์ไปยงัลูกคา้สร้าง  
แบรนด์ข้ึนในใจลูกคา้และรักษาไวซ่ึ้งการรับรู้ท่ีมีต่อแบรนด์ขององค์การ ดงันั้นพนกังานจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัในการสร้างแบรนด์ของธุรกิจบริการ จึงได้มีการท าการตลาดแบรนด์ไปยงัพนักงาน 
หรือท่ีเรียกวา่ การสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) การสร้างแบรนด์จ  าเป็นตอ้งเร่ิมจากการ
ส่ือสารภายในองคก์าร เพื่อสร้างความความเขา้ใจท่ีชดัเจนตรงกนัให้ทุกคนสามารถเล่าเร่ืองแบรนด์
ไดเ้ป็นเร่ืองเดียวกนัการแสดงออกถึงพฤติกรรมเชิงบวกเม่ือพนกังานมีความเขา้ใจในบทบาทและ
ความส าคญัของตนเองในการให้บริการแก่ลูกค้า หากองค์การสามารถส่ือสารถึงแบรนด์ไปยงั
พนกังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะก่อให้เกิดคุณภาพการบริการท่ีเป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจแก่
ลูกคา้ น ามาสู่ความจงรักภกัดี และการเจริญเติบโตขององคก์ารอยา่งย ัง่ยืน ความส าเร็จในการสร้าง
แบรนด์ภายในขององค์การนั้นก็คือการธ ารงรักษาไวซ่ึ้งพนักงานท่ีมีคุณค่าและคุณภาพไวใ้น
องค์การนั้นเอง ซ่ึงความส าเร็จท่ีจะเกิดข้ึนได้ย่อมมาความผูกพนัของพนักงานต่อแบรนด์ของ
องคก์ารนั้นเอง (ศิริยพุา รุ่งเริงสุข, 2552) 
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หากองค์การสามารถส่ือความหมายให้พนกังานจนเกิดความผกูพนัต่ออตัลกัษณ์ของ
องคก์ารยอ่มท าใหอ้งคก์ารนั้นมีภาพลกัษณ์ท่ีถูกตอ้งในใจของลูกคา้ (พจน์ ใจชาญสุขกิจ, 2552) แต่
ในทางปฏิบติัแล้ว การสร้างให้พนักงานมีความผูกพนัต่อแบรนด์ขององค์การไม่ใช่เร่ืองท่ีง่าย 
จ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีหลายหลาย ทั้งส่วนของการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการสร้าง
แบรนดภ์ายในองคก์ารอยา่งผสมผสานลงตวั 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ .ก.ส.) จดัข้ึนตามระราชบญัญติั
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2509 เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทธนาคารเฉพาะกิจ
ในสังกดักระทรวงการคลงั มีภารกิจหลกัในการเป็นสถาบนัการเงินเพื่อพฒันาชนบทซ่ึงเป็นกลไกล
ส าคญัของรัฐบาล โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินและสนบัสนุนการพฒันาแก่กลุ่มเป้าหมายใน
ชนบทไทย ท่ีเป็นเกษตรกร ผูป้ระกอบการ กลุ่มบุคคล องค์การ และสหกรณ์ทุกประเภท (พ.ร.บ.   
ธ.ก.ส. แกไ้ขคร้ังท่ี7, 2550) นบัตั้งแต่ปี 2548 ธ.ก.ส. ไดด้ าเนินโครงการปรับภาพลกัษณ์ (BAAC 
RE-Branding) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้ทดัเทียมสถาบนัการเงินทัว่ไปพร้อมทั้งยกระดบั
คุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ มุ่งตอบสนองความตอ้งการลูกคา้เป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและความผกูพนักบัลูกคา้เป็นการปรับภาพลกัษณ์ใน 6 ดา้นไดแ้ก่ 

1)  ดา้นเครือข่ายบริการและอาคารส านกังาน ภายใตแ้นวคิด “Service at Door step” 
หมายถึงการบริการเชิงรุกมากยิง่ข้ึน 

2)  ดา้นพนกังาน มุ่งเนน้การปรับเปล่ียนบุคลิกภาพและพฤติกรรม ภายใตแ้นวคิด 
“ทนัสมยั ฉบัไว ใส่ใจบริการ” รวมถึงการพฒันาองคค์วามรู้ของพนกังาน  

3)  ดา้นการให้บริการ ภายใตแ้นวคิด “ธ.ก.ส. ให้มากกวา่สินเช่ือ” เพื่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื 

4)  ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนน้การสนบัสนุนเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขนัอยา่งเตม็รูปแบบ 

5)  ดา้นการบริหารจดัการ ภายใตก้รอบแนวคิด “พฒันาระบบการบริหารจดัการสู่
ความเป็นเลิศ” โดยขบัเคล่ือนภายใตก้รอบโครงสร้างองคก์ารใหม่ 

6)  ดา้นลูกคา้สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้ธนาคารเป็นส่วนหน่ึงในการสนบัสนุน
ลูกคา้ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดียิง่ข้ึน 

การด าเนินการตามโครงการปรับภาพลกัษณ์ ธ.ก.ส.นั้นพนักงานถือว่าเป็นพลงัขบั
เคล่ือนท่ีส าคญัท่ีสุดในการร่วมแรงใจในการสร้างเอกลกัษณ์องค์การท่ีชดัเจนยกระดบัคุณภาพการ
บริการใหมี้ความเป็นเลิศรองรับการเปล่ียนแปลงเพื่อสอดคลอ้งกบัภาวการณ์แข่งขนัในปัจจุบนัและ
อนาคต (ลกัษณ์ วจณานวชั, 2553) ในปี 2553 ธ.ก.ส. มีจ  านวนพนกังานทั้งหมด 13,728 คน มี
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จ านวนพนกังานลาออก 7 คนและเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 153 คน ในปี 2552 มีจ านวน
พนกังานทั้งหมด 12,617 คน มีจ านวนพนกังานลาออก 9 คนและเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
166 คน ในปี 2551 ธ.ก.ส. มีจ  านวนพนกังานทั้งหมด 12,689 คน มีจ านวนพนกังานลาออก 9 คน
และเกษียณอายรุาชการก่อนก าหนด 136 คน ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพูน สังกดัฝ่ายกิจการสาขา 
1 มีจ  านวนพนกังานทั้งส้ิน 175  คน และในปี 2553 เป็นจงัหวดัท่ีไม่มีการลาออกของพนกังานและ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด มีอตัราการโยกยา้ยของพนกังานในอตัราท่ีต ่า เน่ืองจากพนกังาน
เป็นบุคคลในพื้นท่ีมีความผกูพนักบัภูมิล าเนา ประกอบโครงสร้างการกระจายตวัของต าแหน่งและ
ระดบัอายงุานในสายงานวชิาชีพท่ีหลากหลาย (ระบบสารสนเทศ ธ.ก.ส., 2554) 

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีจะสร้างให้เกิดความผกูพนัของพนกังาน
ต่อแบรนด์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน โดยการศึกษาคร้ังน้ีจะ
ท าการศึกษาในกลุ่มของพนกังาน ธ.ก.ส.เพื่อเขา้ใจถึงปัจจยัด้านต่างๆขององค์การท่ีน าสู่การเพิ่ม
สูงข้ึนของความผูกพนัของพนักงานต่อแบรนด์องค์การและเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในได้
ด าเนินโครงการปรับภาพลกัษณ์ (BAAC RE-Branding) และการพฒันาการกลยุทธ์ตลาดภายใน 
เพื่อสร้างความส าเร็จใหก้บัองคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1)  เพื่อศึกษาระดบัอิทธิพลของปัจจยัด้านต่างๆขององค์การท่ีมีต่อความผูกพนัของ
พนกังานต่อแบรนดธ์นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพนู 

2)  เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อแบรนด์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพนู 
 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1)  ท าให้ทราบปัจจยัและระดบัอิทธิพลท่ีมีต่อความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพนู  

2)  ท าให้ทราบระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพนู 

3) ได้รับข้อมูลท่ีสามาราถน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารในการด าเนิน
โครงการปรับภาพลักษณ์ (BAAC RE-Branding) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัให้ทดัเทียม
สถาบนัการเงินทัว่ไปพร้อมทั้งยกระดบัคุณภาพการบริการ 
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1.4 นิยำมศัพท์ 
ปัจจัยที่ส่งต่อควำมผูกพันของพนักงำนต่อแบรนด์องค์กำร หมายถึง ปัจจยัท่ีเกิดจาก

องคป์ระกอบ 2 ประการคือ 1.องคป์ระกอบดา้นการสร้างแบรนด์ภายในองคก์าร ไดแ้ก่ปัจจยัดา้น
ช่ือเสียงภายนอก ปัจจยัดา้นการส่ือสารภายในองคก์าร ปัจจยัดา้นบทบาทผูน้ า ปัจจยัดา้นคุณค่าและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปัจจยัดา้นระบบการควบคุมก ากบัการปฏิบติังานภายใน ปัจจยัดา้นการ
สนบัสนุนการปฏิบติังาน ปัจจยัดา้นการสรรหาเขา้สู่ต าแหน่ง  ปัจจยัดา้นการบริหารทีมงาน ปัจจยั
การประเมินผลการปฏิบติังาน ปัจจยัด้านการเรียนรู้และพฒันา ปัจจยัดา้นการให้รางวลัยกย่อง
ชมเชย และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 2.องคป์ระกอบดา้นแบรนด์ผูจ้า้งงาน ไดแ้ก่ปัจจยั
ดา้นการส่ือสารภายใน ปัจจยัดา้นการการฝึกอบรม ปัจจยัดา้นจากฝ่ายบริหารองค์การ ปัจจยัดา้น
กิจกรรมการสร้างแบรนดภ์ายใน และปัจจยัดา้นการยกยอ่งใหร้างวลั  

กำรสร้ำงแบรนด์ภำยใน หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งเน้นความเขา้ใจถึงแบรนด์อย่าง
ลึกซ้ึงเพื่อปลูกฝังใหพ้นกังานตระหนงัถึงการเป็นส่วนหน่ึงของแบรนด์และเขา้ใจถึงในรายละเอียด
ของแบรนด์และค ามัน่สัญญาของแบรนด์อย่างลึกซ้ึง ขบัเคล่ือนบุคลิกภาพของแบรนด์ให้มีความ
เด่นชดัข้ึน เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนกังานในการส่งต่อคุณค่าของแบรนด์สู่ภายในและ
ภายนอกองคก์าร 

แบรนด์ผู้จ้างงาน หมายถึง ภาพรวมในจิตใจของพนกังาน หรือผูมุ้่งหวงัจะร่วมงานใน
กบัองคก์ร สะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ขององคก์าร ความเช่ือมัน่ปรัชญาในการท างาน และแนวทางการ
ปฏิบติัต่อพนกังานในทิศทางท่ีนายจา้งตอ้งการ สะทอ้นถึงปณิธานและค ามัน่สัญญาขององคก์ารท่ีมี
ต่อพนกังาน 

ควำมผูกพันต่อแบรนด์ หมายถึง การสร้างความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีเขม้แข็งในใจของ
พนกังานท่ีมีต่อแบรนด์ ความผกูพนัท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์มีผลเชิงบวกต่อความภกัดีท่ีพนกังานมี
ต่อแบรนดน์ั้นมากวา่พนกังานท่ีมีความพึงพอใจเพียงประการเดียว ซ่ึงการวดัระดบัความผกูพนัของ
พนกังานต่อแบรนด์องคก์ารผา่นองคป์ระกอบทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์
องค์การ การรับรู้ในคุณธรรมของพนกังานต่อแบรนด์องค์การ ความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อ     
แบรนดอ์งคก์าร และความรักท่ีพนกังานมีต่อแบรนดอ์งคก์าร 

พนักงำน หมายถึง พนกังานประจ าท่ีปฏิบติังานทุกส่วนทุกต าแหน่งงานของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัล าพูน ประกอบดว้ย พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
หวัหนา้พนกังานระดบัปฏิบติัการ ผูช่้วยหวัหนา้หน่วย หวัหนา้หน่วย ผูช่้วยผูจ้ดัการสาขา ผูจ้ดัการ
สาขา และพนกังาน ธ.ก.ส.ส านกังานจงัหวดัล าพนู จ านวนทั้งส้ิน 178 คน 
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แบรนด์ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ .ก.ส.) หมายถึงสถาบนัเงิน
เพื่อการพฒันาชนบทภายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั ให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
อนัได้แก่ เกษตรกร ผูป้ระกอบการ องค์การชุมชน องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และสหกรณ์ทุก
ประเภทซ่ึงเป็นองค์ประกอบในระบบเศรษฐกิจรากฐานของประเทศ โดยให้บริการผลิตภณัฑ์
ทางดา้นการเงินทั้งในและนอกภาคการเกษตรอย่างครบวงจรดว้ยพนักงานท่ียึดมัน่ในอุดมการณ์
และวฒันธรรม ธ.ก.ส. คือ “ความซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละ และส านึกรักชนบท” 
 


