
 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์กรของพนกังานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพนู โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความผกูพนั
ของพนกังานต่อแบรนด์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน และศึกษา
ระดบัอิทธิพลของปัจจยัดา้นต่างๆ ขององคก์ารท่ีมีต่อความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนดธ์นาคาร  
 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
รวบรวมโดยใช้แบบสอบถาม โดยสอบถามจากพนกังานทุกระดบัท่ีปฏิบติังานอยู่ในธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจงัหวดัล าพูน  จ านวนทั้ งส้ิน 178 คน และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) รวบรวมขอ้มูลโดยการคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากหนงัสือ 
วารสาร ส่ิงพิมพ ์เอกสารอ่ืน ๆ และการคน้ควา้ขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต 
หลงัจากนั้นน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามน าไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวดัล าพูน  
 พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัล าพูน ท่ีตอบ
แบบสอบถามจ านวน 178 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 65.2 มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 35.9 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 69.1 ผูท่ี้สมรสแลว้ หย่าร้างหรือหมา้ย ส่วนใหญ่มีบุตร  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 77.5 มีอายุการท างาน
อยู่ในช่วง 16-20 ปี ร้อยละ 23.6 ส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ (ระดบั 4-7)  
คิดเป็นร้อยละ 62.9 เงินเดือนท่ีไดรั้บอยูใ่นช่วงต ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 19.1 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานต่อแบรนด์
องค์การ 
 จากการหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการศึกษาทั้งดา้น
องคป์ระกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) และดา้นองคป์ระกอบของการสร้าง
แบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค พบว่า
ข้อค าถามปัจจัยย่อยทุกข้อมีค่าความเช่ือมั่นในระดับสูงหรืออยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ทั้ งน้ี พบว่าด้าน
องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าความเช่ือมัน่สูงสุด คือ ฝ่ายบริหาร
องค์การ ส่วนด้านองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน คือ การสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ค  าถามท่ีใช้ในการศึกษาในแต่ละด้านมีความสัมพนัธ์เป็นไปในแนวทาง
เดียวกนัและมีความน่าเช่ือถือในระดบัสูง 

(1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
ต่อแบรนด์องค์การด้านองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) 

พบวา่พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน 
มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) จ านวน 
5 ปัจจยั ดงัน้ี 

(1.1) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการส่ือสารภายใน 
พนักงานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) ต่อปัจจยัด้านการส่ือสารภายใน 
สามารถเรียงล าดบัปัจจยัย่อยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ มีการบอกเล่าเร่ืองราวเกียรติ
ประวติัขององคก์ร นโยบายและกลยุทธ์ แก่พนกังานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ มีช่องทางการติดต่อส่ือสาร
กบัพนกังานท่ีทนัสมยั รวดเร็ว สะดวก และเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้ลกเปล่ียนแนวคิดทศันคติ
การท างานไดอ้ยา่งเปิดเผย ตามล าดบั 

(1.2) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการฝึกอบรม พนกังานมี
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.62) ต่อปัจจยัดา้นการฝึกอบรม สามารถเรียงล าดบั
ปัจจยัย่อยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พนักงานได้พฒันาความรู้ความสามารถตาม
แผนการพฒันาท่ีองค์กรก าหนดไว ้ธ.ก.ส. มีกระบวนการพฒันาบุคลากรท่ีชดัเจนต่อเน่ือง ตรงกบั
ความสนใจของพนกังาน และพนกังานมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานมากข้ึน เม่ือไดรั้บการการ
อบรมตามแนวทางดงักล่าว ตามล าดบั   

(1.3) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านฝ่ายบริหารองค์การ
พนักงานความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.63) ต่อปัจจยัด้านฝ่ายบริหารองค์การ 
สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ธ.ก.ส. มีเช่ือมัน่สร้าง
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แรงจูงใจในการเรียนรู้และการพฒันาการปฏิบติังานแก่พนกังานไดดี้ยิ่งข้ึน มีทศันคติและวิสัยทศัน์
ท่ีเหมาะสม และมีการถ่ายทอดให้พนกังานได้รับทราบ เป็นแบบอย่างให้กบัพนักในความทุ่มเท 
เสียสละ และความรักท่ีมีต่อองคก์ร ตามล าดบั 

(1.4) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านกิจกรรมการตลาดภายใน 
พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.80) ต่อปัจจยัดา้นกิจกรรมการตลาดภายใน 
สามารถเรียงล าดบัปัจจยัย่อยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ มีการกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
มาตรฐานการท างานร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งพนกังาน 
และมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้แก่พนกังาน ผา่นกิจกรรมและส่ือต่างๆอยา่งเหมาะสม  ตามล าดบั 

(1.5) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการยกย่องให้รางวัล 
พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.67) ต่อปัจจยัดา้นการยกย่องให้รางวลั 
สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ มีการจูงใจในการท างานดว้ยการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานอยา่งทดัเทียมกบัธุรกิจท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียง มีการมอบรางวลัพิเศษเพื่อ
จูงใจใหแ้ก่พนกังานท่ีปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีและใหก้ารยกยอ่งพนกังานท่ีปฏิบติังานดีเยี่ยมโดย
กล่าวยกยอ่งชมเชยใหรั้บรู้อยา่งทัว่ถึง ตามล าดบั 

จากการส รุปเปรียบเทียบผลของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน
องคป์ระกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) พบวา่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.70) เม่ือพิจารณาปัจจยัย่อยทั้ง 5 ดา้น พบว่า พนกังานมีความ
คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากในทุกดา้น โดยมีความคิดเห็นต่อองคป์ระกอบดา้นกิจกรรมการตลาด
ภายในมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ การส่ือสารภายใน การยกยอ่งให้รางวลั ฝ่ายบริหารองคก์าร 
และ การฝึกอบรม ตามล าดบั 

 
(2) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน

ต่อแบรนด์องค์การด้านองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ผู้จ้างงาน (Employer Brand) 
พบวา่พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีความคิดเห็น

เก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคป์ระกอบการสร้างแบรนดผ์ูจ้า้งงาน (Employer Brand) จ านวน 12 ปัจจยั ดงัน้ี 
(2.1) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านช่ือเสียงภายนอก

พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 4.01) ต่อปัจจยัด้านช่ือเสียงภายนอก 
สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ธ.ก.ส  เป็นองคก์ารท่ีมีช่ือเสียง
และมีเกียรติประวติัอนัยาวนาน เป็นองค์การท่ีไดรั้บความเช่ือถือ และไวว้างใจจากบุคคลภายนอก 
และมีการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใส เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได ้ตามล าดบั 
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(2.2) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการส่ือสารภายใน
องค์การ พนักงานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ต่อปัจจยัดา้นการส่ือสาร
ภายในองคก์าร สามารถเรียงล าดบัปัจจยัย่อยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ธ.ก.ส. มีการ
ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสารผา่นส่ือต่างๆ สู่พนกังานอยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ส่งเสริมกิจกรรม
ในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ท างานอย่างสม ่าเสมอ และรับฟังความคิดเห็นของ
พนกังาน และน าไปพฒันาระบบการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี ตามล าดบั 

(2.3) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านบทบาทผู้น า พนกังานมี
ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.53) ต่อปัจจยัดา้นบทบาทผูน้ า สามารถเรียงล าดบั
ปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของ ธ.ก.ส. มีการส่ือสารถึงความคาดหวงั
ในการท างานใหพ้นกังานไดรั้บทราบเสมอ ใหค้  าแนะน าและแนวทางในการปฏิบติังานแก่พนกังาน
อยา่งเหมาะสม และรับฟังความคิดเห็นหรือท าในส่ิงท่ีฉนัเห็นวา่ดีท่ีสุดในการปฏิบติังาน ตามล าดบั 

(2.4) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านคุณค่าและความ
รับผิดชอบต่อสังคม พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 4.09) ต่อปัจจยัดา้น
คุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเรียงล าดบัปัจจยัย่อยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 
ไดแ้ก่ ธ.ก.ส. เป็นสถาบนัการเงินหลกัท่ีให้บริการดา้นสินเช่ือเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร เป็น
สถาบนัการเงินท่ีเนน้การสนบัสนุนสินเช่ือเพื่อการพฒันาชนบทอยา่งแทจ้ริง มีบทบาทส าคญัในการ
ยกระดบัคุณภาพชีวติเกษตรกรใหดี้ยิง่ข้ึน ตามล าดบั 

(2.5) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านระบบการควบคุมก ากับ
การปฏิบัติงานภายใน พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.76) ต่อปัจจยัดา้น
ระบบการควบคุมก ากบัการปฏิบติังานภายใน สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ธ.ก.ส. มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 
พนกังานมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะถูกประเมินผลงานตามวิธีการของ ธ.ก.ส. และยอมรับผลการ
ประเมินดงักล่าว และผลการประเมินผลงานของ ธ.ก.ส. เป็นแนวทางให้พฒันาการปฏิบติังานอยา่ง
สม ่าเสมอ ตามล าดบั 

(2.6) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.48) ต่อปัจจัยด้านการ
สนบัสนุนการปฏิบติังาน สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ธ.ก.ส 
มีระบบการให้ค  าปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม 
พนักงานมกัแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานได้เสมอ เน่ืองจาก ธ.ก.ส. มีส่วนงานท่ีสนับสนุนการ
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ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี และ มีส่วนงานท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังาน ฉนัมกัจะไดรั้บความช่วยเหลือ
ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีเม่ือเกิดปัญหาขณะปฏิบติังาน 

(2.7) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการสรรหาเข้าสู่ต าแหน่ง 
พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.58) ต่อปัจจยัดา้นการสรรหาเขา้สู่ต าแหน่ง 
สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ธ.ก.ส. ให้โอกาสอยา่งเท่าเทียม
และเป็นธรรมในการเขา้สู่ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน มาตรฐานการสรรหาเลือกสรรพนกังานของ ธ.ก.ส. 
นั้นอยูใ่นระดบัดี หากเปรียบเทียบกบัหน่วยงานอ่ืน และมีการวางแผนสรรหาเลือกสรรพนกังานได้
อยา่งเหมาะสม 

(2.8) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการบริหารทีมงาน 
พนักงานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) ต่อปัจจยัด้านการบริหารทีมงาน 
สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ธ.ก.ส.  มีกระบวนการส่งเสริม
ให้พนักงานท างานร่วมกันอย่างเป็นทีมได้เป็นอย่างดี หากประสบปัญหาในการท างาน เพื่อน
ร่วมงานสามารถเขา้ให้ความช่วยเหลือไดอ้ยา่งน่าพอใจ และเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้ลกเปล่ียน
ทศันคติในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม อิสระและเท่าเทียม 

(2.9) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน พนักงานมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.55) ต่อปัจจัยด้านการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ธ.ก.ส 
มีการเช่ือมโยงผลการประเมินการปฏิบติังาน สู่การฝึกอบรม การพฒันาและการจ่ายค่าตอบแทน  
มีการจดัท าการประเมินขีดความสามารถ (Competency) ได้อย่างเหมาะสม การประเมินผลการ
ปฏิบติังานของ ธ.ก.ส. มีเกณฑช้ี์วดัท่ีเหมาะสมและปฏิบติัไดจ้ริง 

(2.10) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.72) ต่อปัจจยัดา้นการเรียนรู้และพฒันา 
สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ พนกังานเห็นภาพอนาคตในการ
ท างานร่วมกบั ธ.ก.ส. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการพฒันาและสร้างสรรค์วิธีการ
ท างานใหม่อยู่เสมอ และเปิดโอกาสให้แสดงความรู้ความสามารถ และพฒันาศกัยภาพตนเอง ได้
เป็นอยา่งดี 

(2.11) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการให้รางวัลยกย่อง
ชมเชย พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.71) ต่อปัจจยัดา้นการให้รางวลัยก
ยอ่งชมเชย สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ธ.ก.ส. มีระบบการ
จ่ายค่าตอบพิเศษเพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีเยี่ยม จ่ายค่าตอบแทนตามความ
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รับผิดชอบและภาระงานของฉัน ไดอ้ย่างเป็นท่ีน่าพอใจ และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมและทดัเทียมหน่วยงานอ่ืน 

(2.12) ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน พนกังานมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมาก (ค่าเฉล่ีย 3.93) ต่อปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
การท างาน สามารถเรียงล าดบัปัจจยัยอ่ยตามค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ธ.ก.ส. มีวฒันธรรม
องค์การ ท่ีน่ายกย่องและพึงปฏิบติัสืบต่อกนัไป มีบรรยากาศในการท างานท่ีอบอุ่น เหมือนพี่น้อง
ท างานร่วมกนั และมีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเหมาะสมสะอาดและปลอดภยั 

จากการสรุปเปรียบเทียบผลของระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของการ
สร้างแบรนดผ์ูจ้า้งงาน (Employer Brand) พบวา่มีความคิดเห็นในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 
(ค่าเฉล่ีย 3.71) เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยทั้ง 12 ดา้น พบวา่ พนกังานมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็น
ดว้ยมากในทุกด้าน โดยระดบัความคิดเห็นต่อองค์ประกอบด้านคุณค่าและความรับผิดชอบของ
องค์การต่อสังคมมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นช่ือเสียงภายนอก ด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านระบบการควบคุมก ากบัการปฏิบติังานภายใน ด้านการเรียนรู้และพฒันา ด้านการ
บริหารทีมงาน ดา้นการใหร้างวลัและการยกยอ่งชมเชย  ดา้นการสรรหาและการเขา้สู่ต าแหน่ง ดา้น
การประเมินการปฏิบติังาน ด้านบทบาทผูน้ า ด้านหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบติังาน ด้านการ
ส่ือสารภายในองคก์าร ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3 ระดับความผูกพันของพนักงานต่อแบรนด์องค์การ (Employee Brand 

Engagement)  
พนกังานมีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารในภาพรวมในระดบัท่ีถือไดว้า่ “มีความรักต่อ

แบรนด์องคก์าร (Passion for the Brand)” เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อ
ค าถามย่องแต่ละขอ้พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสุด ในประเด็นความรักท่ี
พนกังานมีต่อแบรนด ์มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยมากในดา้นความเช่ือมัน่ท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์
ความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์และการับรู้ในคุณธรรมท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์ตามล าดบั 

ส่วนที ่4 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ ได้แก่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ

ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของการสร้างแบรนดภ์ายใน (Internal Branding) จ  านวน 5 ปัจจยั และระดบั
ความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัด้านองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) 
จ  านวน 12 ปัจจยั กบัตวัแปรตาม นัน่คือ ระดบัความผูกพนัของพนกังานต่อแบรนด์องค์การใน
ภาพรวม (Employer Brand Engagement) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัรูปท่ี 5.1 ดงัน้ี 
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รูปที ่5.1   ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในภาพรวม 

  
จากรูปท่ี 5.1 แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์ารในภาพรวม โดย

แสดงถึงองคป์ระกอบของสร้างแบรนด์ภายใน(Internal Branding) 5 ปัจจยัและองคป์ระกอบของ 
แบรนดผ์ูจ้า้งงาน (Employer Brand) 12 ปัจจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) ปัจจัยด้านการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) ที่มีผลต่อความ
ผูกพนัต่อแบรนด์องค์การในภาพรวม ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความผกูพนัท่ีพนกังาน
มีต่อแบรนด์องค์การ โดยสามารถพยากรณ์ระดบัความผูกพนัท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องค์การ ได้
ร้อยละ 26.5 ส่วนอีกร้อยละ 73.5 เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละ
ดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความผกูพนัท่ีมีต่อแบรนด์องคก์ารของพนกังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ การฝึกอบรม รองลงมาคือ การยกย่องให้รางวลั 
ตามล าดบั 

(2) ปัจจัยด้านแบรนด์ผู้จ้างงาน (Employer Brand) ที่มีผลต่อความผูกพันต่อ  
แบรนด์องค์การในภาพรวม ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความผูกพนัท่ีพนักงานมีต่อ    
แบรนดอ์งคก์าร โดยสามารถพยากรณ์ระดบัความผกูพนัท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องคก์าร ไดร้้อยละ 



 85 

52.7 ส่วนอีกร้อยละ 47.3 เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละดา้น
พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดับความผูกพนัท่ีมีต่อแบรนด์องค์การของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 ได้แก่ ช่ือเสียงภายนอก รองลงมาคือ ประเมินการ
ปฏิบติังาน ระบบการประเมินผลงานภายใน สภาพแวดล้อมการท างาน และ คุณค่าและความ
รับผดิชอบขององคก์ารต่อสังคม ตามล าดบั 

(3) ปัจจัยด้านการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) ที่มีผลต่อความ
ผูกพนัต่อแบรนด์องค์การในแต่ละมิติ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ ได้แก่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของการสร้างแบรนดภ์ายใน (Internal Branding) จ  านวน 5 ปัจจยั กบัตวัแปร
ตาม นัน่คือ ระดบัความผูกพนัของพนักงานต่อแบรนด์องค์การในแต่ละมิติ (Employer Brand 
Engagement) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัรูปท่ี 5.2 ดงัน้ี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในมิติความมัน่ใจท่ีมีต่อแบรนด ์  

                                แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในมิติการรับรู้ในคุณธรรมของแบรนด ์  
                                แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในมิติความภาคภูมิใจท่ีมีต่อแบรนด ์
                                แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในมิติความรักท่ีมีต่อแบรนด ์ 

  
รูปที ่5.2 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นการสร้างแบรนดภ์ายในท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์ารใน
แต่ละมิติ 

 
จากรูปท่ี 5.2 แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องคก์ารในแต่ละมิติ คือ 

ความมัน่ใจท่ีมีต่อแบรนด์  การรับรู้ในคุณธรรมของแบรนด์  ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อแบรนด์และ
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ความรักท่ีมีต่อแบรนด์จากองคป์ระกอบของสร้างแบรนด์ภายใน(Internal Branding) 5 ปัจจยั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(3.1) ด้านการสร้างแบรนด์ภายในที่มีผลต่อความผูกพันต่อความมั่นใจที่มีต่อ
แบรนด์องค์การ ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องคก์าร 
โดยสามารถพยากรณ์ระดบัความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องคก์าร ไดร้้อยละ 17.3 ส่วนอีกร้อย
ละ 82.7 เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อระดบัความมัน่ใจท่ีมีต่อแบรนดอ์งคก์ารของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 ไดแ้ก่ การบริหารองคก์าร รองลงมาคือ การส่ือสารภายใน ตามล าดบั 

(3.2) ด้านการสร้างแบรนด์ภายในที่มีผลต่อความผูกพันต่อการรับรู้คุณธรรม
ของแบรนด์องค์การ ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการรับรู้ในคุณธรรมของพนกังานท่ีมีต่อ
แบรนด์องค์การ โดยสามารถพยากรณ์ระดับการรับรู้ในคุณธรรมของพนักงานท่ีมีต่อแบรนด์
องคก์าร ไดร้้อยละ 19.2 ส่วนอีกร้อยละ 80.8 เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัแต่ละด้านพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการรับรู้ในคุณธรรมของพนกังานท่ีมีต่อ   
แบรนดอ์งคก์ารของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 นัน่คือ การฝึกอบรม 

(3.3) ด้านการสร้างแบรนด์ภายในที่มีผลต่อความผูกพันต่อความภาคภูมิใจที่
มีต่อแบรนด์องค์การ ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์
องคก์าร โดยสามารถพยากรณ์ระดบัความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องคก์าร ไดร้้อยละ 24.3 
ส่วนอีกร้อยละ 75.7 เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละดา้นพบว่า 
ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดับความภาคภูมิใจท่ีมีต่อแบรนด์องค์การของพนักงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ การฝึกอบรม รองลงมาคือ กิจกรรมการตลาดภายใน 
ตามล าดบั 

(3.4) ด้านการสร้างแบรนด์ภายในที่มีผลต่อความผูกพันต่อความรักที่มีต่อ  
แบรนด์องค์การ ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความรักท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องคก์าร โดย
สามารถพยากรณ์ระดบัความรักท่ีพนกังานมีต่อแบรนดอ์งคก์าร ไดร้้อยละ 18.4 ส่วนอีกร้อยละ 81.6  
เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละดา้นพบวา่ ไม่มีปัจจยัยอ่ยดา้นการ
สร้างแบรนด์ภายในท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความรักท่ีมีต่อแบรนด์องคก์ารของพนกังาน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 แต่อยา่งใด 

(4) ปัจจัยด้านแบรนด์ผู้จ้างงาน (Employer Brand) ที่มีผลต่อความผูกพันต่อแบ
รนด์องค์การในแต่ละมิติ 
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้ ได้แก่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของแบรนด์แบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) จ  านวน 12 ปัจจยั กบัตวั
แปรตาม นัน่คือ ระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์องคก์ารในแต่ละมิติ (Employer Brand 
Engagement) ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัรูปท่ี 5.3 ดงัน้ี 
  

 
                แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในมิติความมัน่ใจท่ีมีต่อแบรนด ์  

                                แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในมิติการรับรู้ในคุณธรรมของแบรนด ์  
                                แสดงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในมิติความภาคภูมิใจท่ีมีต่อแบรนด ์
                                แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในมิติความรักท่ีมีต่อแบรนด ์ 
 

รูปที ่5.3 ผลการศึกษาปัจจยัดา้นแบรนดผ์ูจ้า้งงานท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อ แบรนด์องคก์ารในแต่ละ
มิติ 

 
จากรูปท่ี 5.3 แสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องคก์ารในแต่ละมิติ คือ 

ความมัน่ใจท่ีมีต่อแบรนด์  การรับรู้ในคุณธรรมของแบรนด์  ความภาคภูมิใจท่ีมีต่อแบรนด์และ
ความรักท่ีมีต่อแบรนด์จากองค์ประกอบของแบรนด์ผูจ้า้งงาน(Employer Brand) 12 ปัจจยั ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 



 88 

(4.1) ด้านแบรนด์ผู้จ้างงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อความมั่นใจที่มีต่อ       
แบรนด์องค์การ ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องคก์าร 
โดยสามารถพยากรณ์ระดบัความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องคก์าร ไดร้้อยละ 40.3 ส่วนอีกร้อย
ละ 59.7 เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละดา้นพบว่า ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อระดบัความมัน่ใจท่ีมีต่อแบรนด์องค์การของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ การบริหารทีมงาน รองลงมาคือ ช่ือเสียงภายนอก สภาพแวดลอ้มการ
ท างาน และระบบการประเมินผลงานภายใน ตามล าดบั 

(4.2) ด้านแบรนด์ผู้จ้างงานทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อการรับรู้คุณธรรมของแบ
รนด์องค์การ ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการรับรู้ในคุณธรรมของพนกังานท่ีมีต่อ   แบ
รนด์องคก์าร โดยสามารถพยากรณ์ระดบัการรับรู้ในคุณธรรมของพนกังานท่ีมีต่อแบรนด์องค์การ 
ไดร้้อยละ 38.1 ส่วนอีกร้อยละ 61.9 เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่
ละดา้นพบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการรับรู้ในคุณธรรมของพนกังานท่ีมีต่อ   แบรนด์
องคก์ารของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ ระบบการประเมินผล
งานภายใน รองลงมาคือ สภาพแวดลอ้มการท างาน ตามล าดบั 

(4.3) ด้านแบรนด์ผู้จ้างงานทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อความภาคภูมิใจที่มีต่อแบ
รนด์องค์การ ปัจจยัทั้งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องคก์าร 
โดยสามารถพยากรณ์ระดบัความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์องคก์าร ไดร้้อยละ 44.2 ส่วนอีก
ร้อยละ 65.8 เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อระดบัความภาคภูมิใจท่ีมีต่อแบรนด์องค์การของพนักงาน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ไดแ้ก่ ช่ือเสียงภายนอก รองลงมาคือ การประเมินการปฏิบติังาน การ
เรียนรู้และการพฒันา และการสรรหาและการเขา้สู่ต าแหน่งตามล าดบั 

(4.4) ด้านแบรนด์ผู้จ้างงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อความรักที่มีต่อแบรนด์
องค์การ ปัจจยัทั้ งหมดมีความสัมพนัธ์ต่อระดับความรักท่ีพนักงานมีต่อแบรนด์องค์การ โดย
สามารถพยากรณ์ระดบัความรักท่ีพนกังานมีต่อแบรนดอ์งคก์าร ไดร้้อยละ 39.9 ส่วนอีกร้อยละ 61.1  
เป็นผลจากปัจจยัอ่ืนๆ เม่ือวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแต่ละดา้นพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อระดบัรักท่ีมีต่อแบรนด์องค์การของพนักงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 
ไดแ้ก่ คุณค่าและความรับผดิชอบขององคก์ารต่อสังคม รองลงมาคือ ช่ือเสียงภายนอก ตามล าดบั 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ภายในท่ีมีผลต่อความ
ผูกพนัต่อแบรนด์องค์การในภาพรวม ไดแ้ก่ การฝึกอบรม และการยกย่องให้รางวลั ทั้งน้ี การ
ฝึกอบรม มีผลสืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความภาคภูมิใจท่ีมีต่อแบรนด์
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องค์การ และมีผลต่อการรับรู้ในคุณธรรมของแบรนด์องค์การ ตามล าดบั ส่วนปัจจยัดา้นแบรนด์ผู ้
จา้งงาน ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องคก์ารในภาพรวม ไดแ้ก่ ช่ือเสียงภายนอก คุณค่าและ
ความรับผิดชอบขององค์การท่ีมีต่อสังคม ระบบการควบคุมก ากับการปฏิบติังานภายใน การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน และสภาพแวดล้อมการท างาน ทั้ งน้ี พบว่า ช่ือเสียงภายนอก มีผล
สืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความมัน่ใจ ความภาคภูมิใจ และความรักท่ีมีต่อ   
แบรนดอ์งคก์าร ตามล าดบั คุณค่าและความรับผิดชอบขององคก์ารท่ีมีต่อสังคม มีผลสืบเน่ืองไปยงั
ความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความรักท่ีพนักงานมีต่อแบรนด์ ระบบการควบคุมก ากบัการ
ปฏิบติังานภายใน มีผลสืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของการรับรู้ในคุณธรรมของ   
แบรนด์ และความมัน่ใจท่ีพนักงานมีต่อแบรนด์ ตามล าดบั การประเมินผลการปฏิบติังาน มีผล
สืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความภาคภูมิใจท่ีพนักงานมีต่อแบรนด์ และ
สภาพแวดลอ้มการท างาน มีผลสืบเน่ืองไปยงัความผกูพนัต่อแบรนด์ในมิติของความมัน่ใจ และการ
รับรู้ในคุณธรรมของแบรนด์องคก์าร ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัดา้นการสร้างแบรนด์ภายใน และปัจจยัดา้นแบรนด์ผูจ้า้งงาน ท่ี
มีอิทธิพลต่อความผูกพนัของพนักงานท่ีมีต่อแบรนด์องค์การ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อแบรนด์องค์การมากท่ีสุด คือ ปัจจัยย่อยด้านช่ือเสียงภายนอก ท่ีอยู่ภายใต้ปัจจัย
องค์ประกอบด้านแบรนด์ผูจ้า้งงาน รองลงมา คือ ปัจจยัย่อยด้านการฝึกอบรม ท่ีอยู่ภายใตปั้จจยั
องค์ประกอบด้านสร้างแบรนด์ภายใน ปัจจยัย่อยด้านการประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบการ
ประเมินผลงานภายใน สภาพแวดลอ้มการท างาน ปัจจยัยอ่ยดา้นการยกยอ่งให้รางวลั และปัจจยัยอ่ย
ดา้นคุณค่าและความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์าร ตามล าดบั 

และจากผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการสร้างแบรนด์
ภายใน แบรนด์ผูจ้ ้างงาน ระดับความผูกพนัในภาพรวมและระดบัความผูกพนัในแต่ละมิติของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกนั พบวา่ พนกังานระดบับริหารมีความเห็นเก่ียวกบัการ
สร้างแบรนด์ภายในสูงกวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการ แต่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแบรนด์ผูจ้า้งงาน มี
ความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การในภาพรวม และความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การในแต่ละมิติไม่
แตกต่างกนัแต่อยา่งใด  
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์กรของพนักงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน พบวา่มีประเด็นท่ีส าคญัหลายประเด็น
ท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 

5.2.1 ระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยองค์ประกอบด้านการสร้างแบรนด์
ภายใน (Internal Branding) และ องค์ประกอบด้านการสร้างแบรนด์ผู้จ้างงาน (Employer Brand)  

จากการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านองค์ประกอบของการสร้าง 
แบรนด์ภายใน (Internal Branding) ของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัล าพนู ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยองคป์ระกอบท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมการตลาดภายใน การส่ือสารภายในและการยกยอ่ง
ให้รางวลั ซ่ึงตามแนวคิดของ Canadian Marketing Association (2007) กล่าววา่ กิจกรรมการตลาด
ภายในเป็นการท าให้พนกังานไดรั้บรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวต่างๆ ก่อนท่ีจะส่ือสารไปยงัลูกคา้ภายนอก 
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจกับเร่ืองดังกล่าว ท าให้พนักงานให้ความร่วมมือ เป็น
กระบอกเสียงของแบรนด์ไปยงัลูกคา้ไดอ้ย่างแทจ้ริง ส่วนการสร้างแบรนด์ภายในจะเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ภายในองคก์าร โดยการจดักิจกรรมต่างๆ ข้ึนมาเพื่อขบัเคล่ือนการปลูกฝังวฒันธรรม
องคก์าร รวมทั้งกระตุน้ให้พนกังานมีความรับรู้และเขา้ใจถึงแบรนด์องคก์ารได ้ส่วนการยกยอ่งให้
รางวลั ถือเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัแก่พนกังานตอบสนองต่อการสร้างแบรนดภ์ายในท่ีพึงประสงค ์ 

ส่วนระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน 
(Employer Brand) ของพนกังาน พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก โดยปัจจยัองคป์ระกอบ
ท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นคุณค่าและความรับผิดชอบของ
องค์การต่อสังคม  ดา้นช่ือเสียงภายนอก และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ทั้งน้ี Simon Barrow 
and Richard Mosley (2006) ไดเ้สนอไวว้า่ องค์การท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองค์การท่ี
สามารถดึงดูดให้มีผูเ้ขา้มาร่วมงานดว้ยไดเ้ป็นอยา่งดีและพนกังานจะมีมุมมองท่ีดีงามต่อแบรนด์ผู ้
จา้งงาน ในขณะท่ีช่ือเสียงท่ีดีขององค์การท่ีส่ือสารต่อบุคคลภายนอก จะท าให้พนกังานเกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีไดร่้วมงานกบัองคก์ารท่ีมีภาพพจน์ท่ีดีดงักล่าว ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานนั้น 
จะสะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าและภาพลกัษณ์ขององค์การ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ชิตชัย 
กิตติศรีอนันต์ (2546) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในการใชบ้ริการส่วนเงินตราธนาคารแห่งประเทศไทย” ซ่ึงเป็นการศึกษาความพึง
พอใจของพนกังานธนาคารธนาคารในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ โดยพบวา่ ความพึงพอใจใน
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ส่ิงแวดลอ้มขององคก์ารหรือสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีภายในองค์กรจะท าให้พนกังานมีความ
เช่ือมัน่ต่อองคก์ารมากข้ึน 

 
5.2.2 ระดับความผูกพันของพนักงานต่อแบรนด์องค์การ (Employee Brand 

Engagement) 
จากการศึกษาพบว่า ในภาพรวมพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร จงัหวดัล าพูน มีความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสูงสุดคือ มีความรักต่อแบรนด์องคก์าร 
(Passion for the Brand) มิติท่ีท าให้พนกังานมีความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์ารมากท่ีสุด คือ ปัจจยั
ดา้นความรักท่ีพนกังานมีต่อแบรนดอ์งคก์าร โดยเห็นวา่ทั้งปัจจุบนัและอนาคตของตนเองข้ึนอยูก่บั 
ธ.ก.ส. มกัจะกล่าวถึง ธ.ก.ส. ในทางท่ีดีอยู่เสมอ จะรู้สึกไม่พอใจหากไดย้ินผูอ่ื้นกล่าวถึง ธ.ก.ส. 
ในทางท่ีไม่ดี มีความรู้สึกมัน่คง ปลอดภยัและตอ้งการท างานกบั ธ.ก.ส. ต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของประภาพร ค าฟู (2551) ท่ีท  าการศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นการศึกษาความผูกพันของ
พนักงานท่ีมีต่อองค์การเดียวกนั แต่มีพื้นท่ีศึกษาวิจยัท่ีแตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า พนกังาน
ธนาคารก็มีความผกูพนัต่อองคก์ารเช่นกนั นอกจากน้ี The Institute for Employment Studies (2007) 
กล่าวว่าพนักงานท่ีมีความรักหรือผูกพนัต่อแบรนด์องค์การเหล่าน้ี พร้อมท่ีจะปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ขององคก์าร มีความปรารถนาท่ีจะท างานเพื่อให้เกิดส่ิงท่ีดีข้ึน มีความ
เขา้ใจลกัษณะของธุรกิจและมองในภาพรวม มีความมุ่งมัน่และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ส่วน  
Burke (2003) กล่าววา่ พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์ารจะตอ้งการท างานอยูก่บัองคก์ารนั้นๆ 
และเสียสละเพื่อองค์การ สร้างผลผลิตและให้บริการแก่ลูกคา้และช่วยเหลือองค์การให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยความผูกพนัของพนกังานน้ีจะส่งผลให้เกิดความจงรักภกัดีของลูกคา้ (Customer 
loyalty) และก่อใหเ้กิดผลประโยชน์ (Profitability) ต่อองคก์ารในท่ีสุด 

 
5.2.3 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การ 

 จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อ
ความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การ ไดแ้ก่ ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้นองค์ประกอบของการ
สร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) จ  านวน 5 ปัจจยั และระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัดา้น
องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน (Employer Brand) จ  านวน 12 ปัจจยั กบัระดบัความ
ผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์องคก์าร (Employee Brand Engagement) ในภาพรวมและในแต่ละ
มิติ พบวา่  



 92 

1) ปัจจยัการฝึกอบรม มีผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การในภาพรวมและมีผล
สืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความภาคภูมิใจและการรับรู้ในคุณธรรมของ       
แบรนดอ์งคก์าร  

2) ปัจจยัช่ือเสียงภายนอก มีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์ารในภาพรวมและมีผล
สืบเน่ืองไปยงัความผกูพนัต่อแบรนด์ในมิติของความมัน่ใจ ความภาคภูมิใจและความรักท่ีมีต่อแบ
รนดอ์งคก์าร ตามล าดบั  

3) ปัจจยัคุณค่าและความรับผิดชอบขององคก์ารท่ีมีต่อสังคม มีผลต่อความผกูพนัต่อ 
แบรนด์องค์การในภาพรวมและมีผลสืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความรักท่ี
พนกังานมีต่อแบรนด ์ 

4) ปัจจยัระบบการควบคุมก ากบัการปฏิบติังานภายใน มีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนด์
องคก์ารในภาพรวมและมีผลสืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของการรับรู้ในคุณธรรม
ของแบรนด ์และความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์ 

5) ปัจจยัการประเมินผลการปฏิบติังาน มีผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การใน
ภาพรวมและมีผลสืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความภาคภูมิใจท่ีพนกังานมีต่อ 
แบรนด ์ 

6) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มการท างาน มีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในภาพรวม
และมีผลสืบเน่ืองไปยงัความผกูพนัต่อแบรนด์ในมิติของความมัน่ใจ และการรับรู้ในคุณธรรมของ
แบรนดอ์งคก์าร 

ดังนั้ น ในการอภิปรายผลจึงเน้นการอภิปรายผลปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันใน
ภาพรวมและมีผลสืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัในมิติต่างๆ จ านวน 6 ปัจจยั ดงักล่าว โดยสามารถ
อภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ปัจจัยด้านการฝึกอบรม มีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์ารในภาพรวมและมีผล
สืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความภาคภูมิใจท่ี และการรับรู้ในคุณธรรมของ    
แบรนดอ์งคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Canadian Marketing Association (2007) ท่ีกล่าววา่
ปัจจยัในการสร้างแบรนด์ภายในท่ีส าคญัอย่างหน่ึงคือ การสนบัสนุนดา้นการฝึกอบรม (Training 
Support) เพื่อฝึกพนักงานให้มีความเช่ียวชาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น การแก้ปัญหา การ
บริหาร การส่ือสาร เป็นตน้ ซ่ึงท าให้พนักงานเห็นว่า การกระท าของตนมีผลต่อภาพลกัษณ์ของ   
แบรนด ์มีความเขา้ใจในบทบาทและความส าคญัของตนเอง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความมัน่ใจและความ
ภาคภูมใจตามมา ในขณะท่ี Kotler P. and Keller K (2006) กล่าววา่ การสร้างแบรนด์ภายในท่ีดี 
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ครอบคลุมไปถึง การอบรมและพฒันาความสามารถของบุคลากรด้วย เพื่อกระตุน้ให้พนักงาน
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยด้านช่ือเสียงภายนอก  มีผลต่อความผูกพนัในภาพรวมและมีผลสืบเน่ืองไปยงั
ความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความมัน่ใจ ความภาคภูมิใจ และความรักท่ีมีต่อแบรนด์องคก์าร 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Simon Barrow and Richard Mosley (2006) ท่ีไดเ้สนอวา่ปัจจยัดา้น
ช่ือเสียงภายนอก เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีองค์การสามารถส่ือสารถึงการเป็นแบรนด์ผูจ้ ้างงานให้กับ
บุคคลภายนอกได้รับรู้ ทั้งลูกค้าและพนักงาน ซ่ึง ธ.ก.ส. ถือเป็นองค์การท่ีมีภาพลกัษณ์ในด้าน
สถาบนัการเงินท่ีสนบัสนุนภาคเกษตรและชนบทมายาวนาน ท าให้เป็นองคก์ารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
และพนกังานมีความมัน่ใจต่อแบรนดอ์งคก์ารและเกิดความภาคภูมิใจในการท างานร่วมกบัองคก์าร
ท่ีมีช่ือเสียง และก่อใหเ้กิดความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์าร 

ปัจจัยด้านคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม มีผลต่อความผูกพนัใน
ภาพรวมและมีผลสืบเน่ืองไปยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความรักท่ีพนกังานมีต่อแบรนด ์
องคก์าร โดย Simon Barrow and Richard Mosley (2006) กล่าววา่ เป็นส่วนประกอบส าคญัในการ
สร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน เน่ืองจากองค์การท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นองค์การท่ีสามารถ
ดึงดูดผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยพนกังานจะมีมุมมองท่ีดีงามต่อองคก์ารของตนเอง  

ปัจจัยด้านระบบการควบคุมก ากับการปฏิบัติงานภายใน มีผลต่อความผูกพนัใน
ภาพรวมและมีผลสืบเน่ืองไปยงัความผกูพนัต่อแบรนด์ในมิติของการรับรู้ในคุณธรรมของแบรนด ์
และความมัน่ใจท่ีพนกังานมีต่อแบรนด์ Simon Barrow and Richard Mosley (2006) กล่าววา่ การ
ควบคุมก ากบัหรือการประเมินผลงานภายในท่ีดี จะเป็นส่วนในการเสริมสร้างความน่าเช่ือถือของ
องค์การ ท าให้องค์การมีภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นการมีคุณธรรม ทั้งในการความยุติธรรม เปิดเผยและ
โปร่งใส ก่อให้เกิดการรับรู้ในคุณธรรม เกิดความเช่ือมัน่และความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การกบั
พนกังาน อนัจะเป็นการกระตุน้ให้พนกังานเกิดการพฒันาตนเองให้เกิดความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการ
งานในท่ีสุด   

ปัจจัยด้านการประเมินการปฏิบัติงาน มีผลต่อความผูกพนัในภาพรวมและมีผล
สืบเน่ืองไปยงัความผูกพันต่อแบรนด์ในมิติของความภาคภูมิใจท่ีพนักงานมีต่อแบรนด์ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการประเมินระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อปัจจัยด้านการประเมินการ
ปฏิบติังาน พบวา่อยูใ่นอนัดบัท่ี 9 จากจ านวน 12 ปัจจยั หรือมีค่าเฉล่ียเพียง 3.55 จึงอาจกล่าวไดว้า่ 
พนกังานอาจเห็นว่าระบบการประเมินการปฏิบติังานของธนาคารยงัไม่มีความเหมาะสมเท่าท่ีควร 
จึงอาจส่งผลดา้นลบต่อความภาคภูมิใจและความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์าร 
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมการท างาน มีผลต่อความผกูพนัในภาพรวมและมีผลสืบเน่ืองไป
ยงัความผูกพนัต่อแบรนด์ในมิติของความมัน่ใจ และการรับรู้ในคุณธรรมของแบรนด์องค์การ 
Simon Barrow and Richard Mosley (2006) กล่าววา่ สภาพแวดลอ้มการท างานจะสะทอ้นให้เห็นถึง
คุณค่าและภาพลกัษณ์ขององคก์าร ส่วน The Gallup Organization กล่าวว่า พนกังานทุกระดบัใน
องค์การจะสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายและก าไรให้แก่องค์การได ้หากองค์การมีการจดั
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ดีท่ีสุด ซ่ึงถือเป็นการดึงดูดและรักษา
พนกังานหรือเพื่อท าใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจหรือความผกูพนัต่อองคก์ารได ้ 

 
5.3 ข้อค้นพบ  
 จากการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์กรของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพนู มีขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

1. พนักงานพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน มี
ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน (Internal Branding) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก แสดงให้เห็นว่าธ.ก.ส. ค่อนข้างให้ความส าคญักับการสร้าง       
แบรนดภ์ายใน โดยเฉพาะการด าเนินกิจกรรมการตลาดภายใน ท่ีพบวา่มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซ่ึงจะเห็น
ไดว้า่ ธ.ก.ส. มีการจดักิจกรรมภายในจ านวนมากและหลากหลายเพื่อให้พนกังานไดเ้ขา้ร่วม ซ่ึงเป็น
การส่ือสารทางการตลาดในหมู่พนักงานร่วมกัน ส่วนด้านการฝึกอบรม ธ.ก.ส. ยงัไม่ได้ให้
ความส าคญัมากและทิศทางท่ีชดัเจนมากนกั ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินระดบัความคิดเห็นท่ี
พบวา่ดา้นการฝึกอบรมมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  

2. พนกังานมีระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ผูจ้า้ง
งาน (Employer Brand) ในภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก แสดงให้เห็นว่าธ.ก.ส. ค่อนขา้งให้
ความส าคญักบัการสร้างแบรนด์ผูจ้า้งงาน โดยเฉพาะการสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์องค์การใน
ดา้นคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนปัจจยัดา้นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบติังานและ
ปัจจยัด้านการส่ือสารภายในองค์การมีค่าเฉล่ียต ่าสุด ทั้ งน้ี อาจเน่ืองมาจากธ.ก.ส. ยงัไม่ได้ให้
ความส าคญักบัการสนบัสนุนการปฏิบติังานและการส่ือสารภายในองคก์ารเท่าท่ีควร 

3. พนกังานมีความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์ารในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูงสุดคือ ระดบัท่ีมี
ความรักต่อแบรนด์องคก์าร (Passion for the Brand) ทั้งน้ี จากการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ปัจจยั
ด้านการสร้างแบรนด์ภายใน ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การในภาพรวม ได้แก่ การ
ฝึกอบรม และการยกย่องให้รางวลั ตามล าดับ ทั้ งน้ี อาจกล่าวได้ว่า การฝึกอบรม เป็นการฝึก
พนกังานให้มีความเช่ียวชาญในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้พนกังานเห็นวา่ การกระท าของตนมี
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ผลต่อภาพลกัษณ์ของแบรนด์องคก์ารและความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีความส าคญัของตนเอง อนั
จะก่อใหเ้กิดความมัน่ใจและความภาคภูมิใจต่อแบรนดอ์งคก์ารตามมา ส่วนการยกยอ่งให้รางวลันั้น 
ท่ีผา่นมาธ.ก.ส. ไดจ้ดัใหมี้รางวลัยกยอ่งเชิดชูแก่พนกังานปฏิบติัตนไดส้อดคลอ้งกบัแบรนด์องคก์าร 
ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดแบรนดข์ององคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพและมีความโดดเด่นต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นผูท้  า
หนา้ท่ีทูตของแบรนด์ในการส่งถ่ายและซึมซบัแบรนด์องคก์ารสู่พนกังาน ส่วนปัจจยัดา้นแบรนด์ผู ้
จา้งงาน (Employer Brand) ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์าร ไดแ้ก่ ช่ือเสียงภายนอก การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ระบบการควบคุมก ากบัการปฏิบติังานภายใน สภาพแวดลอ้มการท างาน 
และ คุณค่าและความรับผดิชอบขององคก์ารท่ีมีต่อสังคม ตามล าดบั ทั้งน้ี ดา้นช่ือเสียงภายนอกของ
ธ.ก.ส. นั้น จะเห็นไดว้า่จุดเด่นของแบรนด์นั้น คือ ช่ือเสียงดา้นการเป็นธนาคารเพื่อพฒันาชนบท 
ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เกษตรกรตลอดมา ท าให้มีภาพลกัษณ์ค่อนขา้งดี รวมทั้งยงัเป็น
องค์การท่ีมีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย ท าให้พนักงานส่วนใหญ่เกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีไดร่้วมงานกบัองคก์ารท่ีมีคุณค่าต่อสังคมเช่นน้ี นอกจากน้ี การมีระบบการประเมินการ
ปฏิบติังาน การประเมินผลงาน และสภาพแวดลอ้มท่ีดี ก็เป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความรักและความ
ผกูพนัต่อองค ์ท่ีผ่านมาธ.ก.ส. ไดมี้การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบติังานมาอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งพฒันาสภาพแวดลอ้มการท างานทั้งระบบ โดยเฉพาะสถานท่ีให้บริการท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์
ของแบรนดท่ี์มีความชดัเจนมากข้ึน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์กรของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน มีขอ้คน้พบต่างๆ ท่ีสามารถน ามาใช้
เป็นขอ้เสนอแนะหรือแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน และน าไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีอ่ืนๆ ได้ เพื่อประโยชน์ดา้น
การสร้างความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนดอ์งคก์าร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัล าพูน มีความ
ผกูพนั อยูใ่นระดบัท่ีมีความรักต่อแบรนด์องคก์าร (Passion for the Brand) โดยปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารแต่ละมิติและส่งผลต่อเน่ืองมาจนถึงความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อ     
แบรนดอ์งคก์ารในภาพรวมและขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวขอ้ง มีดงัน้ี 

- ปัจจัยด้านการฝึกอบรม เป็นเป็นองคป์ระกอบของการสร้างแบรนด์ภายใน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท าให้พนกังานมีความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์าร ทั้งในภาพรวมและระดบัมิติ
ของความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในระดบัสูง การฝึกอบรมซ่ึงมุ่งเนน้ส่งการรับรู้ในคุณธรรมและ
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ความภาคภูมิใจของแบรนด์องค์การสู่พนกังาน ทั้งน้ี ธ.ก.ส. ไม่ควรมุ่งเพียงการฝึกอบรมเผื่อความ
เช่ียวชาญในงานหรือบทบาทหนา้ท่ีเท่าท่ีไดรั้บมอบหมายเท่านั้น แต่ ธ.ก.ส. ควรมีการฝึกอบรมท่ี
มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สู่พนักงาน สร้างความรู้สึกร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของแบรนด์ เพื่อให้
พนักงานได้ซึมซับเร่ืองราวต่างๆของแบรนด์ และสามารถบอกกล่าวถึงแบรนด์ในความหมาย
เดียวกนั รับรู้ถึงความส าคญัในบทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีมีผลกระทบต่อแบรนด์ การท่ีพนกังาน
ตระหนักถึงการเป็นส่วนหน่ึงของแบรนด์นั้น จะเป็นแรงขบัในการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ี
สอดคลอ้งกบัแบรนดอ์งคก์ารและเสริมความผกูพนัของพนกังานต่อแบรนด์องคก์ารมากยิ่งข้ึน โดย
การฝึกอบรมเพื่อสร้างแบรนดสู่์พนกังานทุกระดบัในองคก์ารนั้น กุญแจสู่ความส าเร็จของการสร้าง
ความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์าร คือ ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์าร(Top CEO) ตอ้งเป็นผูข้บัเคล่ือน
แบรนด์สู่พนกังานและท าหนา้ท่ีเป็น Brand Ambassador ส่งถ่าย Brand DNA ไปยงัพนกังาน การ
แสดงออกถึงบทบาทท่ีสอดคลอ้งกบัแบรนด์ของผูบ้ริหารนั้นเปรียบเสมือนการเป็นตน้แบบให้กบั
พนกังาน กระบวนการถ่ายทอดแบรนด์สู่พนักงานโดยผูบ้ริหารนั้นไม่ได้ถูกจ ากดัเพียงแต่วิธีการ
ฝึกอบรมอยา่งเป็นทางการเท่านั้น วิธีการ Walk and Talk ของผูบ้ริหารจะท าให้พนกังานและรู้สึก
ภาคภูมิใจและพร้อมกับการเป็นส่วนหน่ึงแบรนด์มากยิ่งข้ึน กรณีตวัอย่าง ธนาคารทหารไทย 
(TMB) โดยผูบ้ริหารระดบัสูงของ TMB ไดเ้ตรียมความพร้อมของพนกังานทั้งองค์การให้เห็นถึง
ทิศทางของแบรนด์ โดยการอบรมและส่ือความถึงแบรนด์ให้กบัพนกังานท่ีส านกังานใหญ่ และ
สาขาทัว่ประเทศ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าพนักงานทุกคนเขา้ใจความหมายของแบรนด์ ผูบ้ริหารของ 
TMB กล่าวถึงแบรนด์วา่ “Make The Differenceไม่ใช่เพียงการสร้างความแตกต่างหากแต่หมายถึง
การเปล่ียนแปลงตวัเองส่ิงรอบๆตวัให้ดีข้ึนโดยเร่ิมจากพนกังาน” โดยท่ีสุดแลว้ก็สามารถเปล่ียน 
TMB ใหเ้ป็นธนาคารท่ีให้บริการท่ีดีข้ึนส าหรับชีวิตลูกคา้ ทั้งน้ีเพื่อให้พนกังานทั้งองคก์ารสามารถ
ปฏิบติัออกมาอยา่งเป็นรูปธรรม TMB จึงตอ้งสร้างกระบวนการอบรมท่ีส าคญัใน การส่งต่อ Brand 
DNA เพื่อให้พนักงานทุกคนมองเห็นตรงกนั การส่งต่อถึงแบรนด์ ผูบ้ริหารตอ้งอบรมถ่ายทอด    
แบรนด์ให้กบัพนักงานทัว่ประเทศ รวมทั้งหมด 46 คร้ัง เพื่อท่ีจะท าให้พนกังานทุกคนส่งมอบ
บริการท่ีธนาคารอ่ืนท าไม่ได้  และเม่ือพนักงานเขา้ใจถึงแบรนด์จะรับรู้ว่าส่ิงท่ีตนเองท าดีและ
เหมาะสมกบัลูกคา้หรือไม่ ตนเองตอ้งเดินทิศทางน้ีจึงจะสามารถรวมเป็นหน่ึงและส่งมอบแบรนด์
ใหลู้กคา้ได ้ วธีิการของ TMB คือพนกังานทุกคนตอ้งเขา้ใจและรู้วา่ แบรนดอ์งคก์ารนั้นอยา่งไรและ
ครอบคลุมให้พนักงานทั้งหมดปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั เห็นไดว้่าเป้าหมายของ TMBนั้นคือ
ตอ้งการเป็นองคก์รตน้แบบท่ีเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่พนกังาน  เพื่อพนกังานในองคก์รมีพลงัท่ีจะ
เปล่ียนแปลงองค์การสู่ส่ิงท่ีดีข้ึน  ทั้งหมดน้ีล้วนแล้วแต่เป็นการส่งมอบแบรนด์ Make The 
Difference ของ TMB โดยอาศยักลยุทธ์ของผูบ้ริหารในการขบัเคล่ือนแบรนด์สู่พนักงาน และ
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พนกังานขบัเคล่ือนองค์การ ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีส าคญัธุรกิจการธนาคาร และเป็นตวัอย่างของ
การฝึกอบรมใหพ้นกังานเขา้ใจถึงแบรนดอ์งคก์ารโดยการขบัเคล่ือนผา่นผูบ้ริหารองคก์ารนั้นเอง 

การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความผูกพันต่อแบรนด์ ธ.ก.ส. เป็นการสร้างความ
ตระหนกัแก่พนกังาน วา่งานท่ีตนท าเป็นงานท่ีมีเกียรติมีความส าคญัทั้งต่อตนเอง ลูกคา้และองคก์าร 
เป็นการปลูกฝัง สร้างจิตส านึกและอารมณ์ร่วมของพนกังานในการเป็นส่วนหน่ึงกบัแบรนด์ สร้าง
ความเตม็ใจและความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบติังานอยา่งไม่รู้จดัเหน็ดเหน่ือยของพนกังาน เพราะ
พนกังานมีความรักท่ีมีต่อแบรนด์ การฝึกอบรมไม่เพียงแค่การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบติั
หน้าท่ีทักษะในการปฏิบัติงานเท่านั้ น ธ.ก.ส. ควรมีการก าหนดแผนการฝึกอบรมการพฒันา
พนกังานอยา่งเหมาะสมและตรงกบัความสนใจของพนกังาน กระบวนการฝึกอบรมนั้นจ าเป็นตอ้งมี
ความสอดคล้องกบัแบรนด์ เป็นการปลูกฝังค่านิยมพฒันาทกัษะทางความคิดท่ีแบรนด์องค์การ
ตอ้งการถ่ายทอดสู่พนกังาน 

- ปัจจัยด้านช่ือเสียงภายนอก เป็นเป็นองค์ประกอบของแบรนด์ผูจ้า้งงาน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท าให้พนกังานมีความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์าร ทั้งในภาพรวมและระดบัมิติ
ของความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในระดบัสูง ซ่ึงเกิดการไดส้ั่งสมจากความมีช่ือเสียง ค่านิยมและ
วฒันธรรมท่ีดีของแบรนด์องคก์ารมายาวนาน ธ.ก.ส. ควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ส าคญั ในการสร้างความ
ตระหนักและรับรู้ถึงช่ือเสียงภายนอกของแบรนด์องค์การ เพราะพนักงานท่ีให้ความส าคญักับ
ช่ือเสียงของแบรนด์องค์การนั้นไม่เพียงแต่จะทุ่มเทเสียสละในการท างาน แต่ยงัท าหน้าท่ีเป็นผู ้
ปกป้องช่ือเสียงและค่านิยมของแบรนด์ทั้งยงัเป็นผูถ่้ายทอดคุณค่าของแบรนด์จากพนกังานสู่ลูกคา้
และสู่พนกังานรุ่นต่อไป ดว้ยเหตุน้ี ธ.ก.ส. จึงควรเน้นความส าคญักบัประเด็นดงักล่าวมากยิ่งข้ึน
พนักงานนั้นเปรียบเสมือนกระบอกเสียงของแบรนด์ทั้งภายในและภายนอกองค์การ การด าเนิน
กิจกรรมท่ีมุ่งถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกบัช่ือเสียงของแบรนด์จะเป็นการทอดความภาคภูมิใจและการ
สร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหน่ึงในเร่ืองราวของแบรนด์ (Living the Brand) พนกังานจะพร้อม
ท่ีจะถ่ายทอดเร่ืองราวของแบรนดเ์พราะเหตุวา่ตนเองคือส่วนหน่ึงของเร่ืองราวเหล่านั้น  

ธ.ก.ส. ควรใชก้ลยทุธ์ในส่ือสารถึงช่ือเสียงภายนอกของแบรนด์ ท่ีเขา้ถึงและครอบใจ
พนกังานโดยการก าหนดพนกังานกลุ่มเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง ธ.ก.ส. ตอ้งท าความเขา้ใจถึง
พฤติกรรมและรูปแบบการใชชี้วติ (Life style) ของพนกังานในองคก์ารมีความแตกต่างกนัตลอดจน
เข้าใจถึงกระแสความนิยม(Trend)ท่ีเปล่ียนแปลง ส่ิงเหล่าน้ีล้วนส่งผลต่อการเลือกส่ือ เน้ือหา 
รูปแบบตลอดจนวิธีการน าเสนอช่ือเสียงของแบรนด์ภายนอกสู่พนกังาน การน าเสนอช่ือเสียงของ
แบรนด์องค์การนั้นควรเป็นการบอกเล่าถึงเร่ืองราวของแบรนด์อย่างผสมลงตวั มิใช่เพียงการ
กล่าวถึงช่ือเสียงแบรนดโ์ดยปราศจากความน่าเช่ือถือหรือขาดความรู้สึกร่วมของพนกังาน และอาจ
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น ามาซ่ึงความขดัแยง้ใจของพนกังานได ้เห็นไดว้า่ความเช่ือและความรู้สึกร่วมจึงเป็นประเด็นส าคญั
ในการบอกกล่าวถึงช่ือเสียงภายนอกของแบรนด์ การเลือกใช้กลวิธีในการประชาสัมพนัธ์ผ่าน
องคก์ารภายนอกหรือแหล่งขอ้มูลสาธารณะท่ีมีความน่าเช่ือถือ หรือแมก้ระทัง่การเช่ือมโยงแบรนด์
องค์การเข้ากับแบรนด์อ่ืนท่ีมีภาพลักษณ์เด่นชัด เช่นการใช้กลยุทธ์ทางการตลาด  Celebrity 
Marketing เพื่อการเสริมสร้างความภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของแบรนด์สู่ภายนอก  กรณีตวัอย่าง 
ธนาคารทหารไทย (TMB) ไดใ้ชก้ลยุทธ์ในการส่ือสารถึงช่ือเสียงของแบรนด์สู่พนกังานและลูกคา้ 
ผา่นกิจกรรมการเดินวิ่งมาราธอนผา่นสวนสาธารณะ 3 แห่งใจกลางกรุงเทพมหานคร ภายใตช่ื้อ 
TMB ING Parkrun โดยช้ีจุดประสงค์ในการจดักิจกรรมดงักล่าว เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจและ
สนบัสนุนใหค้นท่ีไม่ใช่นกัวิ่งสามารถพิสูจน์ตวัเองวา่สามารถเปล่ียนแปลงตวัเอง ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั
ตอ้งแข่งขนักบัตวัเองมิใช่การแข่งขนักบัผูอ่ื้นเช่นการจดักิจกรรมการวิ่งมาราธอนทัว่ไป ซ่ึงเป็นการ
สอดแทรก Brand DNA ของ TMB “ Make The Difference” โดยรายไดท้ั้งหมดไม่หกัค่าใชจ่้ายไป
ช่วยเหลือผูป่้วยเด็ก พร้อมช้ีประเด็นส าคญัของการจดักิจกรรมคือ ในทุกกิโลเมตรท่ีนกัวิ่ง วิ่งเขา้เส้น
ชยั TMB จะสมทบเงินเพิ่ม 10 บาท เพื่อสมทบทุนในการช่วยเหลือสังคม ซ่ึงถือเป็นตวัอยา่งของการ
ส่ือสารช่ือเสียของแบรนดผ์า่นเร่ืองราวและกิจกรรมท่ีชดัเจนสู่ลูกคา้และพนกังาน   
 - ปัจจัยด้านการประเมินการปฏิบัติงาน มีความสัมพนัธ์กบัความภาคภูมิใจและความ
ผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารของพนกังานในเชิงลบ ดงันั้น ธ.ก.ส. ควรมีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานให้มีความเหมาะสมมากข้ึน โดยอาจท าการศึกษาหรือส ารวจ
ความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อหาแนวทางในการจดัท า
ระบบการประเมินให้มีความเหมาะสม โปรงใส่เป็นท่ียอมรับ รวมถึงการเปิดเผยถึงผลการประเมิน
ทุกอยา่งกระจ่างชดั เป็นการแสดงใหพ้นกังานไดต้ระหนกัวา่ ธ.ก.ส. ไดป้ฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่า
เทียม เป็นการเสริมสร้างการรับรู้ถึงคุณธรรมของแบรนดอ์งคก์าร   
 - ปัจจัยระบบการควบคุมก ากับการปฏิบัติงานภายใน ท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อการ
รับรู้ในคุณธรรมของแบรนด์และมีผลต่อความผูกพนัต่อแบรนด์องค์การของพนักงานนั้นธ.ก.ส. 
ควรใหค้วามส าคญักบัระบบการควบคุมภายในท่ีเป็นมาตรฐานหรือเป็นท่ียอมรับในแต่ละส่วนงาน 
โดยการก าหนดมาตรฐานการท างานร่วมกัน ซ่ึงแต่ละหน่วยงานนั้นมีการท าการตลาดภายใน 
(Internal Marketing) เป็นการส่งมอบงานท่ีมีคุณภาพภายในองค์การ พร้อมทั้งการแสวงหาวิธีใน
การปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ในการปฏิบติังาน ผลลพัธ์ท่ีไดอ้าจจะเป็นระบบงานหรือ
เทคนิควิธีการต่าง ๆ ท่ีท าให้บรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายของการตลาดภายในองค์การ โดยการ
ผลกัดนักระบวนการประเมินผลงานภายในท่ีดี จะเป็นการเสริมสร้างมาตรฐานการท างานร่วมกนั
ของพนกังาน และยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพขององคก์ารโดยรวมอีกดว้ย  
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 - ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมการท างาน โดยส่งผา่นทางวฒันธรรมองคก์าร พบวา่มีผล
ต่อความมัน่ใจและความผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารของพนกังานนั้น ธ.ก.ส. ควรส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ในการถ่ายทอดถึงเร่ืองราวต่างๆ ของ 
แบรนด์ธ.ก.ส. ดว้ยการสร้างบรรยากาศในการท างานท่ีเหมาะสม เปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดง
ความคิดเห็น พร้อมส่ือสารกลบัสู่พนกังานทั้งน้ีเพื่อให้พนกังานทราบถึงผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา 
และการแลกเปล่ียนทศันคติท่ีเก่ียวกับการด าเนินการขององค์การ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ี
เหมาะสมในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บัแบรนด ์(Brand Image) โดยเช่ือมโยงกบัความประทบัใจ
ของพนกังาน ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัการ (Functional) และทุกส่วนท่ีพนกังานสัมผสั
กบัแบรนด ์เช่น รูปแบบของผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์หรือเคร่ืองแบบพนกังาน อาคารสถานท่ี เป็นตน้ 
ส าหรับในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก (Emotional) เป็นการสร้างทศันคติและตระหนกัถึงคุณค่า
ของแบรนด ์(Brand Equity) สู่พนกังาน เช่นการสร้างตระหนกัในหมู่พนกังานถึงคุณค่าของการเป็น
ส่วนหน่ึงของแบรนด ์ธ.ก.ส. ย  ้าเตือนถึงจุดยนืของการเป็นธนาคารพฒันาชนบทท่ีมุ่งเนน้การพฒันา
คุณภาพชีวติของเกษตรกร อยา่งแทจ้ริง  

- ปัจจัยด้านการยกย่องให้รางวัล เป็นปัจจยัมีผลต่อความผกูพนัต่อแบรนด์องคก์ารใน
ภาพรวม ทั้งน้ี ธ.ก.ส. ควรสนับสนุนพฤติกรรมท่ีของพนักงานท่ีมีความสอดคล้องกับแบรนด์
องค์การ ดว้ยการให้รางวลัหรือส่ิงกระตุน้จูงใจ แสดงถึงการให้ความส าคญัและความจริงจงัของ   
แบรนด์ โดยกระบวนการยกยอ่งให้รางวลันั้น ควรมีวิธีการท่ีสร้างสรรค์บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ของพนกังาน รูปแบบของการยกยอ่งให้รางวลัควรมีการปรับเปล่ียนตามแนวโน้มความสนใจทาง
สังคมมิใช่เพียงเป็นการใหร้างวลัท่ี ธ.ก.ส. ปฏิบติัสืบเน่ืองกนัมา จนท าให้พนกังานเกิดความเพิกเฉย
และขาดแรงจูงใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแบรนด ์    

- ปัจจัยด้านคุณค่าและความรับผิดชอบขององค์การต่อสังคม เป็นปัจจยัมีผลต่อความ
ผกูพนัต่อแบรนดอ์งคก์ารในภาพรวมและมีผลสืบเน่ืองในมิติของความรักท่ีพนกังานมีต่อ   แบรนด์
ดว้ย ทั้งน้ี การท่ี ธ.ก.ส. ไดช่ื้อว่าเป็นธนาคารเพื่อพฒันาชนบทและไดใ้ห้การสนบัสนุนสินเช่ือแก่
เกษตรกร เป็นการสั่งสมภาพลกัษณ์ของแบรนด์มายาวนาน ธ.ก.ส. จึงควรมุ่งเน้นถึงภาพลกัษณ์    
แบรนดอ์งคก์ารท่ีรับผดิชอบต่อสังคมสร้างคุณค่าของแบรนด์ สู่พนกังานและผูมุ้่งหวงัท่ีจะร่วมงาน
ในอนาคต  ทั้งน้ีคุณค่าและความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีแบรนด์ ธ.ก.ส. ไดส้ั่งสมมานั้นจะเป็นการ
สร้างคุณค่าในจิตใจของพนกังาน สามารถรักษาพนักงานท่ีมีศกัยภาพขององค์การไว้โดยเฉพาะ
พนกังานกลุ่ม Talent ท่ีมีความสามารถสูง และเป็นท่ีตอ้งการขององคก์ารทัว่ไป  

ธ.ก.ส. ควรมีความชดัเจนในการเปิดเผยตวัตนของแบรนด์ให้พนักงานได้รับรู้และ
สร้างเป็นแบรนด์วฒันธรรม (Cultural Brand) คือแบรนด์ท่ีมีความหมายผกูพนักบัการเคล่ือนไหว
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วฒันธรรมถ่ายทอดสู่พนักงาน สร้างความรู้สึกและเข้ามาแบ่งบนัประสบการณ์มากข้ึน การให้
ความส าคญัการส่ือสารภายในถึงการรับรู้ต่อแบรนด์ (Brand Perception)และการส่ือสารการตลาด
เชิงบูรณาการณ์ (Integrated Marketing Communication)  ทุกหน่วยงานตอ้งสอดประสานกนั สร้าง
ความเป็นเอกภาพของแบรนด์ การให้ขอ้มูลท่ีสะทอ้นเอกลกัษณ์ ทั้งดา้นองคก์าร ผลิตภณัฑ์ บริการ 
ผูบ้ริหาร แมก้ระทัง่เทคโนโลยี ตอ้งมีความชดัเจนเป็นเร่ืองเดียวกนั เพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์แบรนด์
(Brand Image) การส่ือสารภายในองคก์ารตอ้งแสดงถึงคุณค่าของแบรนด์ พร้อมกบับอกกล่าวถึง
ความโดดเด่นและคุณค่าท่ีเหนือกว่าแบรนด์อ่ืนๆ ด้วยการอธิบายถึงคุณค่า ไดแ้ก่ การให้ขอ้มูล 
ข่าวสาร คุณและโทษ โดยไม่ปิดบงัซ่อนเร้น เพราะระบบตรวจสอบโดยสังคมปัจจุบนัสามารถท าได้
อยา่งรวดเร็ว อาจผลต่อความเช่ือมัน่ต่อแบรนดอ์งคก์ารหากไม่เผยแพร่ขอ้มูลตามความเป็นจริง การ
บริหารกลยทุธ์ส่ือสารภายในองคก์รเป็นการสร้างความเช่ือมโยงทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละ
การตลาด ตลอดจนการควบคุมการส่ือสารทั้งกระบวนการผา่นส่ือทัว่ไปและส่ือออนไลน์ เพื่อให้
เกิดความสอดคลอ้งและส่งผลดีต่อส่ือสารระหวา่งแบรนดอ์งคก์ารสู่พนกังาน 
 

 


