
 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาถึง ความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูนโดยน าเอาทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ 
สรุปเป็นกรอบทฤษฎีเพื่อใชใ้นศึกษาคร้ังน้ีไดก้  าหนดปัจจยัท่ีจะใชใ้นการวดัระดบัอิทธิพลท่ีมีผลต่อ
ระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนดข์ององคก์าร ดงัรูปท่ี 3.1 
 

 
รูปที ่3.1   แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา 
  

จากรูปท่ี 3.1 เป็นการศึกษาปัจจยัความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การโดยน าแนวคิดจาก 
The Gallop Organization (2002) ซ่ึงแสดงถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร 
12 ปัจจยั อนัไดแ้ก่ความคาดหวงั เคร่ืองมือสนบัสนุน การใหโ้อกาส การยกยอ่งชมเชย การเอาใจใส่
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ดูแล การพฒันา การรับฟังความคิดเห็น ภารกิจวตัถุประสงค ์ทีมงาน เพื่อนร่วมงาน ความกา้วหนา้ 
และการเรียนรู้ เช่ือมโยงกบัปัจจยัของการสร้างแบรนด์ภายในตามแนวความคิดของ Canadian 
Marketing Association (2007) และปัจจัยของแบรนด์ผูจ้ ้างงานตามแนวความคิดของ Simon 
Barrow and Richard Mosley (2006) ส าหรับการวดัระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อแบรนด์
องคก์าร (Employee Brand Engagement) ไดน้ าแนวคิดของ The Gallup Organization (2004) คือ
การวดัความผกูพนัระหวา่งลูกคา้กบัแบรนด ์และแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดภายในซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบ
พนกังานเป็นลูกคา้ภายในขององคก์าร (Berry, 1981) ดงันั้นในการศึกษาความผกูพนัของพนกังาน
ต่อแบรนดอ์งคก์ารคร้ังน้ีจึงไดก้ าหนดเป็น 4 ระดบั คือ 1.ความมัน่ใจท่ีมีต่อแบรนด์     2.การรับรู้ใน
คุณธรรมของแบรนด์ 3.ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อแบรนด์ 4.ความรักท่ีมีต่อแบรนด์ ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1)  การสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) คือการถ่ายทอดความรู้ เร่ืองราว 
ช่ือเสียงของแบรนดอ์งคก์าร เพื่อก่อเกิดความเช่ือมัน่และความเขา้ใจถึงแบรนด์องคก์ารอยา่งถ่องแท้
สู่พนกังาน การสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงในเร่ืองราวของแบรนด์ (Living the Brand) ท า
ให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวของแบรนด์องค์การ เพราะตนเองคือ
ส่วนหน่ึงของเร่ืองราวเหล่านั้น 

1.1) การส่ือสารภายใน (Internal Communications) พนกังานควรไดรั้บรู้
เร่ืองราวต่างๆ เก่ียวกบัแบรนด์ขององค์การ เพื่อส่ือสารถึงเร่ืองราวของแบรนด์ไดอ้ย่างชัดเจน
ตลอดจนสร้างความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้และสร้างการยอมรับมากกวา่การบอกใหป้ฏิบติัโดยไม่ทราบ
ถึงท่ีมา  

1.2) การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรม (Training Support) การฝึกอบรมให้กบั
พนกังานทั้งดา้นการคิดและเขา้ใจเร่ืองของแบรนด์แบบ 360 องศา เขา้ใจวา่ผลงานของเขามีผลต่อ
ภาพลกัษณ์แบรนด์ เขา้ใจในบทบาทและความส าคญัของตนเองในฐานะทูตของแบรนด์  (Brand 
Ambassador)  

1.3) การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารขององคก์าร (Management Support) แบ
รนด์ท่ีจะประสบความส าเร็จไดต้อ้งไดรั้บการเอาใจใส่จากผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทศันคติท่ี
ถูกตอ้ง เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตนให้สอดคลอ้งกบัแบรนด์ เช่ือมัน่ในศกัยภาพของพนกังาน 
ใหค้วามส าคญักบัพนกังานเพราะคือผูถ่้ายทอดแบรนดอ์งคก์าร  

1.4) กิจกรรมการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding Activities) คือ
กิจกรรมสร้างสรรคก์ารสร้างสรรคแ์บรนดภ์ายใน เป้าหมายเพื่อน ากิจกรรมมาขบัเคล่ือนการปลูกฝัง
แบรนด์องค์การ สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังานกบัแบรนด์ การสร้างความรู้สึกจงรักภกัดีต่อ
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องคก์าร ในขณะเดียวกนัอาจรวมถึงกิจกรรมกระตุน้ให้พนกังานเกิดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองต่อภาพลกัษณ์ของแบรนดอ์งคก์าร 

1.5) การให้รางวลัและการยกยอ่งในผลงาน (Reward & Recognition) เป็น
การเช่ือมต่อผลงานดา้นการสนบัสนุนแบรนด์ การให้รางวลัแก่พฤติกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกบั
ความเป็นแบรนด์ ด้วยการให้รางวลัหรือส่ิงกระตุน้จูงใจ แสดงถึงการให้ความส าคญัและความ
จริงจงัของแบรนด ์ 

2)  แบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) คือความเช่ือมัน่และศรัทธาของพนกังาน ต่อ
แบรนดน์ายจา้งอยา่งแน่วแน่ ท าให้พนกังานอยูภ่ายใตแ้บรนด์องคก์ารอยา่งมัน่ใจและภาคภูมิใจ ทั้ง
ความรู้สึกท่ีไดรั้บการปฏิบติัจากองคก์ารอยา่งเท่าเทียมและอรรถประโยชน์ท่ีพนกังานไดรั้บจากการ
ท างาน เป็นการรักษาแบรนดอ์งคก์ารให้มัน่คงในใจของพนกังาน  

2.1) ช่ือเสียงภายนอก (External Reputation) มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกับ
ภาพพจน์ขององคก์าร ท่ีสามารถส่ือสารถึงแบรนดข์ององคก์ารและภาพลกัษณ์ของแบรนด์ผูจ้า้งงาน
ท่ีดีและความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกับองค์การท่ีมีช่ือเสียงเกียรติประวติัอนัยาวนานและ
คุณค่าแก่สังคม   

2.2) การส่ือสารภายในองคก์าร (Internal Communication) การส่ือสารเป็นส่ิง
ท่ีส าคญัแสดงถึงความเขา้ใจของพนกังานและมุมมองท่ีต่อแบรนด์ผูจ้า้งงาน โดยการส่ือสารภายใน
ท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกการมีส่วนของพนกังานในองคก์าร ดงันั้นตอ้งมีการส่ือสารถึงแบรนด์ผูจ้า้ง
งานใหก้บัพนกังานซ่ึงจะเสริมสร้างความน่าเช่ือถือและความไวว้างใจขององคก์าร 

2.3) บทบาทผูน้ า (Senior Leadership) ผูน้  ามีบทบาทส าคญัในการส่งเสริม
ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ผูจ้า้งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CEO เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัไม่เพียงแต่
เป็นผูส่ื้อสารถึงบุคคลภายนอก แต่ยงัเป็นผูแ้สดงถึงแบรนดผ์ูจ้า้งงาน 

2.4) คุณค่าและความรับผิดชอบขององคก์ารต่อสังคม (Value and Corporate 
Social Responsibility) เป็นส่วนประกอบส าคญัในการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน โดยองคก์ารท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นองค์การท่ีดึงดูดให้เขา้มาร่วมงาน โดยพนกังานจะมีมุมมองถึงความดีงาม
ของแบรนดผ์ูจ้า้งงาน 

2.5) ระบบการควบคุมก ากบัการปฏิบติังานภายใน (Internal Measurement 
Systems) การก ากบัดูแลองค์การท่ีดีมีความเก่ียวพนัการควบคุมก ากบัการปฏิบติังานภายใน เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างองคก์ารและพนกังาน นอกจากน้ียงัช่วยส่งเสริมความน่าเช่ือถือขององคก์าร
ส าหรับคุณค่าของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีนั้น อยู่ท่ีความถูกตอ้งยุติธรรม การเปิดเผยและความ
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โปร่งใสเป็นท่ียอมรับเป็นส่ิงกระตุน้ให้เกิดการพฒันาตนเองของพนกังานและมีมุมมองท่ีดีต่อ แบ
รนดผ์ูจ้า้งงาน  

2.6) หน่วยสนบัสนุนการปฏิบติังาน (Service Support) พนกังานตอ้งไดรั้บ
การบริการจากหน่วยงานสนบัสนุนในการปฏิบติังานดว้ยความเอาใจใส่ ดูแล เพราะพนกังานนั้น
เปรียบเหมือนกระบอกเสียงท่ีถ่ายทอดแบรนดสู่์ภายนอก 

2.7) การสรรหาและการเขา้สู่ต าแหน่ง (Recruitment and Induction) 
กระบวนการสรรหาคดัสรรเป็นการเพิ่มความน่าสนใจขององค์การ ดึงดูดคนเข้ามาร่วมงานกับ
องคก์ารโดยเลือกจากแบรนดผ์ูจ้า้งงานท่ีส่ือถึงคุณค่า ส าหรับกระบวนการเขา้สู่ต าแหน่งนั้นเป็นการ
แสดงถึงลกัษณะขององคก์าร ซ่ึงสามารถบอกไดถึ้งคุณสมบติัของพนกังานท่ีองค์การคาดหวงัและ
พนกังานก็สามารถคาดหวงัจากองคก์ารเช่นกนั 

2.8) การบริหารทีมงาน (Team Management) การบริหารทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพนั้นมีบทบาทส าคญัในการประสบการณ์ท่ีดีเก่ียวกับแบรนด์ผูจ้ ้างงาน ท่ีประสบ
ความส าเร็จ เช่นเดียวกันกบัพนักงานปฏิบติัการท่ีจะเป็นตวัแทนในการสร้างประสบการณ์ท่ีดี
เก่ียวกบัแบรนดผ์ูจ้า้งงานใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

2.9) การประเมินการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) เป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัในการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน เพราะสามารถบอกถึงคุณค่าหลกัขององคก์ารแก่พนกังานโดย
ผ่านกระบวนการประเมินการปฏิบติังาน ภายใต้การมีส่วนร่วมและความสมดุลระหว่างความ
ตอ้งการขององคก์ารและพนกังาน   

2.10) การเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Development) คือ
กระบวนการส าคัญท่ีช่วยในการดึงดูดคนในกระบวนการสรรหาพนักงานและสามารถรักษา
พนกังานท่ีมีความผกูพนัองคก์าร 

2.11) การให้รางวลัและการยกยอ่งชมเชย (Reward and Recognition) รางวลั
เป็นสัญลกัษณ์ของการยกย่อมชมเชยอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างแรงจูงใจให้แก่
พนกังานดว้ยคุณค่าและความรู้สึกใหแ้ก่พนกังาน 

2.12) สภาพแวดลอ้มการท างาน (Working Environment) สภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีดีของพนกังานจะแสดงถึงแบรนดผ์ูจ้า้งงาน โดยสะทอ้นถึงคุณค่าและภาพลกัษณ์องคก์าร 

ส าหรับการวดัระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์องคก์าร (Employee Brand 
Engagement) น าแนวคิดของ The Gallup Organization (2004) คือการวดัความผกูพนัระหวา่งลูกคา้
กบัแบรนด ์และแนวคิดเก่ียวกบัการสร้างแบรนดภ์ายในซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบพนกังานเป็นลูกคา้ภายใน
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ขององคก์าร (Berry, 1981) ดงันั้นในการศึกษาความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์องคก์ารคร้ังน้ีจึง
ไดก้ าหนดเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

1)  ความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์ (Confidence in the Brand) คือการสร้างให้
พนกังานเกิดความมัน่ใจต่อแบรนด์ พนกังานมีความไวว้างใจและเช่ือถือต่อแบรนด์ เพราะแบรนด์
นั้นท าไดจ้ริงตามค ามัน่สัญญาท่ีใหไ้ว ้ 
 2)  การรับรู้ในคุณธรรมของพนกังานต่อแบรนด์ (Brand Integrity) คือการสร้างให้
พนกังานเกิดความรับรู้ถึงความซ่ือสัตยแ์ละความจริงใจของแบรนด์ พนกังานรู้สึกไดว้า่แบรนด์นั้น
มีความยติุธรรมและสามารถติดตามแกไ้ขปัญหาต่างๆ ใหก้บัพนกังานไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ 
 3)  ความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์ (Pride in Brand) คือการสร้างให้พนกังาน
เกิดความภาคภูมิใจ เป็นการแสดงถึงความภูมิใจท่ีไดใ้ชแ้บรนด์น้ี รู้สึกดีท่ีไดมี้ส่วนร่วมหรือไดใ้ช้
แบรนด ์และกล่าวถึงแบรนดแ์ก่บุคคลรอบขา้งถึงความภาคภูมิใจท่ีมีต่อแบรนด ์
 4)  ความรักท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์ (Passion for the Brand) คือการสร้างให้พนกังาน
มีความผกูพนัลึกซ้ึงกบัแบรนด ์เป็นการพฒันาใหพ้นกังานเกิดความหลงใหล เห็นเสน่ห์ของแบรนด ์
ท าให้พนักงานรู้สึกว่าไม่มีแบรนด์ใดท่ีจะสามารถมาแทนท่ีแบรนด์ของเราได้ เป็นนัยส าคญัท่ี
พนกังานรักแบรนด์ หากเม่ือพนกังานมีความรักต่อแบรนด์แลว้นั้น ส่ิงท่ีต่างๆเกิดข้ึนยอ่มมาจากใจ
และเตม็เป่ียมดว้ยความสุข     
 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
 การศึกษาน้ีก าหนดกลุ่มประชากรคือ พนกังานประจ าของ ธ.ก.ส.จงัหวดัล าพูน ซ่ึง
เป็นองค์การประเภทธนาคาร และสถาบนัการเงิน โดยเป็นพนักงานท่ีปฏิบติังานและมีรายช่ืออยู่
ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2554 (ระบบสารสนเทศ ธ.ก.ส., 2554) ซ่ึงพบวา่มีพนกังานจ านวน 180 คน 
แต่ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 178 คน เน่ืองจากสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลไดจ้  านวนดงักล่าว 
รายละเอียดดงัตารางท่ี 3.1 โดยพนกังานท่ีเหลือติดภารกิจส าคญั ไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีในขณะท่ีผูศึ้กษา
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
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ตารางที ่3.1 จ านวนพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพนู 
 

สาขา จ านวนพนักงาน (คน) 
1. ล าพนู 20 
2. ป่าซาง 24 
3. ล้ี 28 
4. บา้นโฮ่ง 16 
5. แม่ทา 18 
6. บา้นธิ 12 
7. เวยีงหนองล่อง 11 
8. อุโมงค ์ 12 
9. แม่ตืน 10 
10. นิคมอุตสาหกรรมล าพนู 11 
11. ส านกังาน ธ.ก.ส. จงัหวดัล าพนู 16 
รวม 178 

ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2554 

 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) รวบรวมจากการออกแบบสอบถาม โดยสอบถาม
จากพนักงานทุกระดับท่ีปฏิบติังานอยู่ในธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดั
ล าพนู 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์ เอกสารอ่ืน ๆ และการคน้ควา้ขอ้มูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต 
 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน โดย
ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1.ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามดา้นองคป์ระกอบส่วนบุคคล (Personal 
factor) คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีระบุคุณสมบติัของบุคคลนั้นๆและปัจจยัในดา้นต่างๆไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัต าแหน่ง และ
อตัราเงินเดือน  
 ส่วนท่ี 2.ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์องคก์าร 
ดา้นองคป์ระกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามค าถามการ
ใชส้เกลของไลเกิท (Likert Scale) โดยโครงสร้างของแบบสอบถามมีค่าคะแนนจากระดบัความ
คิดเห็น แบ่งออกเป็น 5  ระดบั ดงัน้ี เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉยๆ เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่ 3.2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการสร้างแบรนดภ์ายใน (Internal Branding)  
 

1.ปัจจยัด้านการส่ือสารภายใน 
ธ.ก.ส. ไดบ้อกเล่าเร่ืองราวเกียรติประวติัขององคก์ร นโยบายและกลยทุธ์ แก่พนกังานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
ธ.ก.ส. มีช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัพนกังานท่ีทนัสมยั รวดเร็ว สะดวก 
ธ.ก.ส. เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้ลกเปล่ียนแนวคิดทศันคติการท างานไดอ้ยา่งเปิดเผย 

2.ปัจจยัด้านการฝึกอบรม 
ธ.ก.ส. มีกระบวนการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจนต่อเน่ือง ตรงกบัความสนใจของพนกังาน 
พนกังานมีโอกาสไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถจากฝึกอบรมของ ธ.ก.ส.  
พนกังานมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานมากข้ึน เม่ือไดรั้บการการอบรมตามแนวทางของ ธ.ก.ส. 
3.ปัจจยัด้านฝ่ายบริหารองค์กร 
ผูบ้ริหารของ ธ.ก.ส. มีทศันคติและวสิยัทศัน์ท่ีเหมาะสม และมีการถ่ายทอดใหพ้นกังานไดรั้บทราบ  
ผูบ้ริหารของ ธ.ก.ส. เป็นแบบอยา่งใหก้บัพนกัในความทุ่มเท เสียสละ และความรักท่ีมีต่อองคก์ร 
ผูบ้ริหารของ ธ.ก.ส. เช่ือมัน่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการพฒันาการปฏิบติังานแก่พนกังานไดดี้ยิง่ข้ึน 
4.ปัจจยัด้านการกจิกรรมการตลาดภายใน 
ธ.ก.ส. มีการกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานการท างานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
ธ.ก.ส. มีกระบวนการถ่ายทอดความรู้แก่พนกังาน ผา่นกิจกรรมและส่ือต่างๆอยา่งเหมาะสม 
ธ.ก.ส. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน   
5.ปัจจยัด้านการยกย่องให้รางวลั 
ธ.ก.ส. มีการจูงใจในการท างานดว้ยการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานอยา่งทดัเทียมกบัธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง  
ธ.ก.ส. มีการมอบรางวลัพิเศษเพื่อจูงใจใหแ้ก่พนกังานท่ีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ธ.ก.ส. ใหก้ารยกยอ่งพนกังานท่ีปฏิบติังานดีเยีย่มโดยกล่าวยกยอ่งชมเชยใหรั้บรู้อยา่งทัว่ถึง 
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 ส่วนท่ี 3.ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์องคก์าร 
ดา้นองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามค าถาม
การใชส้เกลของไลเกิท (Likert Scale) โดยโครงสร้างของแบบสอบถามมีค่าคะแนนจากระดบัความ
คิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉยๆ เห็นดว้ยนอ้ยและเห็นดว้ย
นอ้ยท่ีสุด 
ตารางที ่ 3.3 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand)  
 

1 . ปัจจยัด้านช่ือเสียงบภายนอก 
ธ.ก.ส. มีการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได ้
ธ.ก.ส  เป็นองคก์ารท่ีไดรั้บการเช่ือถือ และไวว้างใจจากบุคคลภายนอก 
ธ.ก.ส  เป็นองคก์ารท่ีมีช่ือเสียงและมีเกียนติประวติัอนัยาวนาน 

2. ปัจจยัด้านการส่ือสารภายในองค์การ 
ธ.ก.ส. มีการประชาสมัพนัธ์ ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ สู่พนกังานอยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ 
ธ.ก.ส. ส่งเสริมกิจกรรมในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
ธ.ก.ส. รับฟังความคิดเห็นของพนกังาน และน าไปพฒันาระบบการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ปัจจยัด้านบทบาทผู้น า 
ผูบ้ริหารของ ธ.ก.ส. ใหค้  าแนะน าและแนวทางในการปฏิบติังานแก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 
ผูบ้ริหารของ ธ.ก.ส. มีการส่ือสารถึงความคาดหวงัในการท างานใหพ้นกังานไดรั้บทราบเสมอ 
ผูบ้ริหารของ ธ.ก.ส. รับฟังความคิดเห็นหรือท าในส่ิงท่ีฉนัเห็นวา่ดีท่ีสุดในการปฏิบติังาน 

4. ปัจจยัด้านคุณค่าและความรับผดิชอบต่อสังคม 
ธ.ก.ส. มีบทบาทส าคญัในการยกระดบัคุณภาพชีวติเกษตรกรใหดี้ยิง่ข้ึน 
ธ.ก.ส. เป็นสถาบนัการเงินหลกัท่ีใหบ้ริการดา้นสินเช่ือเพ่ือการเกษตรอยา่งครบวงจร   
ธ.ก.ส. เป็นสถาบนัการเงินท่ีเนน้การสนบัสนุนสินเช่ือเพ่ือการพฒันาชนบทอยา่งแทจ้ริง 
5. ปัจจยัด้านระบบการควบคุมก ากบัการปฏิบตังิานภายใน 
ธ.ก.ส. มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
ฉนัมีความยนิดีและเตม็ใจท่ีจะถูกประเมินผลงานตามวธีิการของ ธ.ก.ส. และยอมรับผลการประเมินดงักล่าว 
ผลการประเมินผลงานของ ธ.ก.ส. เป็นแนวทางใหฉ้นัไดพ้ฒันาการปฏิบติังานอยา่งสม ่าเสมอ 

6. ปัจจยัด้านการสนับสนุนการปฏิบัตงิาน 
ธ.ก.ส มีระบบการใหค้  าปรึกษาและแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานของพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้สมอ เน่ืองจาก ธ.ก.ส. มีส่วนงานสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
ธ.ก.ส. มีส่วนงานสนบัสนุนการปฏิบติังานท่ีใหค้วามช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัท่วงที เม่ือพนกังานเกิดปัญหาขณะ
ปฏิบติังาน 
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ตารางที ่ 3.3 (ต่อ) ขอ้ค าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของแบรนดผ์ูจ้า้งงาน (Employer Brand)  
 

7.ปัจจยัด้านการสรรหาและการเข้าสู่ต าแหน่ง 
ธ.ก.ส มีการวางแผนสรรหาเลือกสรรพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
ธ.ก.ส. ใหโ้อกาสฉนัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมในการเขา้สู่ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน 
มาตรฐานการสรรหาเลือกสรรพนกังานของ ธ.ก.ส. นั้นอยูใ่นระดบัดี หากเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน 
8.ปัจจยัด้านการบริหารทมีงาน 
ธ.ก.ส  มีกระบวนการส่งเสริมใหพ้นกังานท างานร่วมกนัอยา่งเป็นทีมไดเ้ป็นอยา่งดี 
ธ.ก.ส. เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้ลกเปล่ียนทศันคติในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม อิสระและเท่าเทียม 
หากฉนัประสบปัญหาในการท างาน  เพ่ือนร่วมงานสามารถเขา้ใหค้วามช่วยเหลือไดอ้ยา่งน่าพอใจ 
9.ปัจจยัด้านการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
ธ.ก.ส มีการเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบติังาน   สู่การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน 
ธ.ก.ส. มีการจดัท าการประเมินขีดความสามารถ (Competency) ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การประเมินผลการปฏิบติังานของ ธ.ก.ส.มีเกณฑช้ี์วดัท่ีเหมาะสมและปฏิบติัไดจ้ริง 
10.ปัจจยัด้านการเรียนรู้และพฒันา 
ธ.ก.ส. เปิดโอกาสฉนัไดแ้สดงความรู้ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพตนเอง ไดเ้ป็นอยา่งดี   
ฉนัเห็นภาพอนาคตในการท างานของฉนัร่วมกบั ธ.ก.ส. ไดอ้ยา่งชดัเจน 
ธ.ก.ส. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ก่อใหเ้กิดการพฒันาและสร้างสรรคว์ธีิการท างานใหม่อยูเ่สมอ 
11.ปัจจยัด้านการให้รางวลัยกย่อมชมเชย 
ธ.ก.ส. จ่ายค่าตอบแทนตามความรับผิดชอบและภาระงานของฉนั ไดอ้ยา่งเป็นท่ีน่าพอใจ 
ธ.ก.ส. จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังาน ในระดบัท่ีเหมาะสมและทดัเทียมหน่วยงานอ่ืน 
ธ.ก.ส. มีระบบการจ่ายค่าตอบพิเศษเพ่ือจูงใจใหพ้นกังานสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีเยีย่ม 
12.ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน 
ธ.ก.ส. มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเหมาะสมสะอาดและปลอดภยั 
ธ.ก.ส. มีวฒันธรรมองคก์าร ท่ีน่ายกยอ่งและพึงปฏิบติัสืบต่อกนัไป 
ธ.ก.ส. มีบรรยากาศในการท างานท่ีอบอุ่น เหมือนพ่ีนอ้งท างานร่วมกนั 

 

ทั้งน้ี ขอ้ค าถามส่วนท่ี 3. ดดัแปลงจากการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้กบัผู ้
จา้งงาน กรณีศึกษา บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั ของ วรางคณา งาคู่ปฏิพทัธ์ (2550) ซ่ึงสร้าง
ตามแนวคิดของ Simon Barrow and Richard Mosley (2006) โดยขอ้ค าถามจ านวน 36 ขอ้ได้
ดดัแปลงโดยผูศึ้กษาและตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของเน้ือหาของค าถามแต่ละขอ้ 
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 ส่วนท่ี 4.ขอ้มูลเก่ียวกบัความผูกพนัของพนกังานต่อแบรนด์องค์การ (Employee 
Brand Engagement) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามค าถามการใช้สเกลของไลเกิท (Likert Scale) โดย
โครงสร้างของแบบสอบถามมีค่าคะแนนจากระดบัความคิดเห็น แบ่งออกเป็น 5 ระดบัดงัน้ี เห็นดว้ย
มากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉยๆ เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
  
ตารางที ่ 3.4 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนดอ์งคก์าร (Employee 
Brand Engagement)  
 

1.ความมัน่ใจทีพ่นักงานมต่ีอแบรนด์ 
ฉนัมกัมีส่ิงดีๆ เขา้มาในชีวติอยูเ่สมอ ตั้งแต่ไดร่้วมงานกบั ธ.ก.ส.  
ฉนัรู้สึกมัง่คงปลอดภยัเม่ือท างาน ธ.ก.ส. และไม่คิดจะเปล่ียนไปท างานท่ีไหน  
ฉนัจะแนะน าคนรู้จกั ใหเ้ขา้มาร่วมงานกบั ธ.ก.ส.  
2.การรับรู้ในคุณธรรมของพนักงานต่อแบรนด์ 
ฉนัรู้สึกวา่ ธ.ก.ส. มีความเช่ือถือ มีเกียรติและมีความมัน่คงในอาชีพ 
ธ.ก.ส.  ดูแลเอาใจใส่ฉนัเป็นอยา่งดีและใหใ้นส่ิงท่ีไดส้ญัญาไว ้
ธ.ก.ส. ปฏิบติัต่อฉนัอยา่งเสมอภาคเท่าเทียม 
3.ความภาคภูมใิจทีพ่นักงานมต่ีอแบรนด์ 
เม่ือฉนัประสบปัญหา ธ.ก.ส. สามารถเป็นท่ีพ่ึงใหค้วามช่วยเหลือแก่ฉนัไดเ้ป็นอยา่งดี  
ฉนัจะแสดงตนต่อหนา้บุคคลอ่ืน ดว้ยความภูมิใจวา่เป็นฉนัคือพนกังาน ธ.ก.ส. 
ปัญหาต่างๆของ ธ.ก.ส.  ก็เหมือนกบัปัญหาของฉนัเอง 
4.ความรักทีพ่นักงานมต่ีอแบรนด์ 
ฉนัมกัจะกล่าวถึง ธ.ก.ส.  ในทางท่ีดี ดว้ยความภาคภูมิใจกบัสมาชิกในครบครัวและเพ่ือนสนิท  
ฉนัจะรู้สึกไม่พอใจเป็นอยา่งมากหากไดย้นิผูอ่ื้นกล่าวถึง ธ.ก.ส. ในทางท่ีไม่ดี 
ความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์

  
ขอ้ค าถามส่วนท่ี 4. ดดัแปลงจากการศึกษาของThe Gallup Organization (2009) ถึงดชันี

ความผูกพนัของลูกคา้ (Customer Engagement Index) เพื่อหาองค์ประกอบท่ีส่งผลความผูกพนัของ
ลูกคา้ต่อแบรนด์ จ  านวน 12 ขอ้ โดยการตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุงเน้ือหาเพื่อเหมาะสม
ของขอ้ค าถาม 
 ทั้งน้ี ไดมี้การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามโดยการทดสอบความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของข้อค าถามส่วนท่ี 3 ด้านองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน ( Internal 
Branding) และขอ้ค าถามส่วนท่ี 4 ดา้นองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer 
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Brand) เพื่อทดสอบวา่ขอ้ค าถามดงักล่าวมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ พบวา่ ขอ้
ค าถามในแต่ละข้อขององค์ประกอบทั้งสองส่วนมีค่าความเช่ือมัน่หรือสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของ     
ครอนบาค (α) 0.7 ข้ึนไปซ่ึงถือวา่ขอ้ค าถามดงักล่าวมีความเหมาะสม 
 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยการประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถามทุกฉบบั 
 2) บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีหลกัเกณฑ์การให้
คะแนนในแบบสอบถามส่วนท่ี 2 – 4  ซ่ึงเป็นค าถามแบบใชส้เกลของไลเกิท (Likert Scale) แบ่ง
ระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉย ๆ เห็นดว้ยนอ้ย เห็น
ดว้ยนอ้ยท่ีสุด โดยผลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะน ามาท าการวเิคราะห์หาค่าเฉล่ีย  
 ผลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมาย
จากลกัษณะแบบสอบถามท่ีใชใ้นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ส าหรับ
ขอ้มูลอนัตรภาคชั้นท่ีมี 5 ระดบั สามารถจ าแนกช่วงค่าเฉล่ียไดเ้ท่ากบั 0.80 ดงันั้น เกณฑ์การแปล
ความหมายของค่าเฉล่ีย มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นดว้ยระดบัเฉยๆ 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นดว้ยระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นดว้ยระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ส าหรับการวดัความผูกพนัของพนักงานต่อแบรนด์องค์การ วดัโดยใช้ระดับความ
คิดเห็น 5 ระดบัไดแ้ก่ เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เฉย ๆ เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมี
เกณฑก์ารแปลความหมายโดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอตัรภาคชั้น (Interval Scale) จ านวน 4 
ระดบั โดยมีช่วงห่างของค่าเฉล่ียแต่ละระดบัเท่ากบั 1.00 ซ่ึงแปลความหมายถึงระดบัความความ
ผกูพนัของพนกังานต่อแบรนดอ์งคก์าร ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 2.00 หมายถึง พนกังานท่ีมีความมัน่ใจต่อแบรนด์องคก์าร 
(Confidence in the Brand)  
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.01 – 3.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีการรับรู้ในคุณธรรมของ 
แบรนดอ์งคก์าร (Brand Integrity)  
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 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.01 – 4.00 หมายถึง พนกังานท่ีมีความภาคภูมิใจต่อแบรนด์องคก์าร 
(Pride in Brand)  
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.01 – 5.00 หมายถึง พนักงานท่ีมีความรักต่อแบรนด์องค์การ 
(Passion for the Brand)  
 

3.3.1 สถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลมีวตัถุประสงคเ์พื่อแบ่งกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์าร โดยมีขั้นตอนการวเิคราะห์ทางสถิติดงัน้ี 
 1) การทดสอบความน่าเช่ือถือของค าถาม โดยการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง (Pre-test) ซ่ึงเป็นการทดสอบ
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนของปัจจยัการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) และ  
แบรนดผ์ูจ้า้งงาน (Employer Brand) เพื่อหาค่าความน่าเช่ือถือโดยวิธีของครอนบาค หรือวิธีค  านวณ
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990 : 2004 ) 
 2) ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชอ้ธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไป
ของกลุ่มประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างาน อตัราเงินเดือน และรายไดพ้ิเศษ 
 3) ค่าเฉล่ีย (Means) ใชอ้ธิบายระดบัความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์ารและเปรียบเทียบ
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรกบัระดบัความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์าร 
 4) สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ใช้วิเคราะห์ถึงสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัการสร้างแบรนด์ภายใน 
(Internal Branding) และปัจจยัแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) เพื่อพิจารณาวา่ตวัแปรอิสระมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัหรือไม่ ก่อนท่ีจะน าตวัแปรอิสระดงักล่าวเขา้สู่การวิเคราะห์สมการ
ถดถอย (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามต่อไป ทั้งน้ี การ
แปลผลค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) สามารถแปลผลไดว้า่ หากค่า
ความสัมพนัธ์อยู่ระหวา่ง (+/-) 0.0-0.5 ตวัแปรคู่ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในระดบัต ่า หากค่าอยู่
ระหวา่ง (+/-)0.6-0.8 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และค่าระหวา่ง (+/-) 0.9-1.0 ตวัแปรคู่
นั้นๆ มีจะความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง หรือเป็นตวัแปรตวัเดียวกนั ให้พิจารณาตดัตวัแปรใดตวั
แปรหน่ึงออก หรือใหป้รับค่าเพื่อลดความสัมพนัธ์ของตวัแปรคู่ดงักล่าวลง 
 5) การวิเคราะห์สมการถดถอย (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของความผกูพนั ในแต่ละปัจจยักบัความผกูพนัแบรนด์องคก์าร
ในภาพรวม โดยการทดสอบสมมติฐานการวจิยัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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3.3.2 สมมติฐานในการศึกษา 
จากกรอบแนวคิดในการศึกษาสามารถก าหนดสมมติฐานการศึกษาเพื่อวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์าร สามารถจ าแนกออกเป็น  
สมมติฐานที่ 1 คือ ปัจจยัการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) ส่งผลต่อความ

ผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในภาพรวม โดย 
 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัการสร้างแบรนดภ์ายใน จ านวน 5 ปัจจยั 
 ตวัแปรตาม คือ ระดบัความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในภาพรวม 

สมมติฐานที่ 2 คือ ปัจจยัการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) ส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในแต่ละมิติ โดย 
 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัการสร้างแบรนดภ์ายใน จ านวน 5 ปัจจยั 
 ตวัแปรตาม คือ ระดบัความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในแต่ละมิติ ไดแ้ก่ 
  ความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์(Confidence in the Brand) 
  การรับรู้ในคุณธรรมของพนกังานต่อแบรนด ์(Brand Integrity) 
  ความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์(Pride in Brand)  
  ความรักท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์(Passion for the Brand) 

สมมติฐานที่ 3 คือ ปัจจยัการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) ส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในภาพรวม โดย 
 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัการสร้างแบรนดผ์ูจ้า้งงาน จ านวน 12 ปัจจยั 
 ตวัแปรตาม คือ ระดบัความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในภาพรวม 

สมมติฐานที่ 4 คือ ปัจจยัการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) ส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในแต่ละมิติ โดย 
 ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัการสร้างแบรนดผ์ูจ้า้งงาน จ านวน 12 ปัจจยั 
 ตวัแปรตาม คือ ระดบัความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในแต่ละมิติ ไดแ้ก่ 
  ความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์(Confidence in the Brand) 
  การรับรู้ในคุณธรรมของพนกังานต่อแบรนด ์(Brand Integrity) 
  ความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์(Pride in Brand)  
  ความรักท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์(Passion for the Brand) 
  
 


