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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายใน
องค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุก
ตลาดอาเซียน ดาเนินการวิจยั แบบผสานวิธี แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ
ด้วยการศึกษารายกรณีกบั บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจด้านการผลิต และ
บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจด้านการบริการ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักกลุ่มผูบ้ ริหาร จานวน 23 คน วิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ระยะที่
2 การวิจ ยั เชิงปริมาณ กลุ่ม ตัวอย่างในการวิจยั คือ พนักงานภายในองค์กรเอกชนด้านธุรกิจการ
บริการ จานวน 341 คน และพนักงานภายในองค์กรเอกชนด้านธุรกิจการผลิต จานวน 456 คน รวม
จานวน 797 คน ที่ไ ด้จ ากการสุ่ม แบบแบ่ง ชัน้ ภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบวัด 7 แบบวัด ผ่านการ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ส ถิตเิ ชิงบรรยาย และการ
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุ
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เป็ นสิง่ ที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่ วมโดยผู้บริห ารระดับสูงจะเป็ นผู้วางนโยบายที่ช ดั เจนสร้างผ่าน
กระบวนการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประชุมกลุ่มย่อย และการสรุปทบทวน การสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์แบ่งออกเป็ น 2 มิตคิ อื การสื่อสารข้อมูลข่าวสารองค์กรให้พนักงาน และการสื่อสารโดย
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เป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ มุ่งมั ่นผูกพันกับแบรนด์ มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์แ ล้วจะเป็ นผูส้ ่งมอบ
พันธสัญญาแบรนด์ไปสู่ภายนอกองค์กร
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แบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาด
อาเซียนที่ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากการปรับโมเดล (R2 = 278.00,
df = 65, p = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.95, TLI = 0.99, RMSEA = 0.064) และรู ป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการ
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The objectives of this research were to study the process of internal branding and
brand communication in private organizations in the ASEAN market, and to study the
causative relationships between internal branding, brand communication and brand
supporting behaviors of employees of private organizations in the ASEAN market. This
research had two stages. The first stage was a qualitative case study of two companies, i.e.
Thai Beverage Public Company Limited, which runs a production based business, and
Supamitr Hospital Public Company Limited, which runs a service based business. The
researcher performed indepth interviews with twenty-three employees. The key informants were
from the executive sections. The data were analyzed by content analysis, while the second stage
was a quantitative study. Stratified random sampling was used to select seven hundred and
ninety- seven samples, three hundred and forty- one from service business companies and
four hundred and fifty six from a production business. The content validity test of the
questionnaires were performed by an expert. The data were analyzed by descriptive statistics
and an analysis of causal relationships.
The results of first stage revealed that everybody in the organization was involved in
internal branding and brand communication within the organization.The administrators set up
a clear policy and carried the process of brand formation, i. e. orientation, training, group
discussion, summarizing, and reviewing. Internal communication had two aspects, one was
to communicate by providing information for employees, the other was to communicate by
treating the employees as customers. The important finding was internal branding and brand
communication would play an important role in invading the ASEAN market. When employees
had brand identity, brand commitment, and brand loyalty, they would deliver brand promises
outside the organization.
The results of second stage revealed that causative relationships between internal
branding, brand communication and brand supporting behaviors fit with the empirical data
after model adjustment (R2 = 278.00, df = 65, p = 0.000, CFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA =
0.064) and did not different between production business organization and service business
organization.
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บทที่ 1
บทนำ
ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญากรุงเทพ
(Bangkok declaration) หรื อ ปฏิ ญ ญาอาเซี ย น (ASEAN declaration) เมื่ อ วัน ที่ 8 สิ ง หาคม
พ.ศ. 2510 โดยมีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐ อิน โดนี เซีย สหพัน ธรัฐ
มาเลเซีย สาธารณรัฐฟิ ลปิ ปิ นส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามี
ปร ะ เ ท ศ สม าชิ ก เพิ่ ม เติ ม ไ ด้ แ ก่ เ น ก าร าบรู ไ นด ารุ ส ซาล าม ส าธ าร ณ รั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวีย ดนาม สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ แห่ ง สหภาพเมีย นมาร์ และ
ราชอาณาจักรกัม พูช า ตามลาดับ ท าให้ปัจจุบนั อาเซียนมีส มาชิก 10 ประเทศ (กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรมอาเซียน. 2552) อาเซียนเป็ นหัวใจหลักของนโยบายด้านการต่างประเทศของไทย
และประเทศไทยมีบทบาทสาคัญอย่างต่อเนื่ องในอาเซียน เช่น การจัดตัง้ เขตการค้าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area: AFTA) ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียนใน
ปี พ.ศ. 2551-2552 ได้เน้นการวางรากฐานสาหรับการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน โดยร่วมประกาศ
กฏบัตรอาเซียนซึ่งเป็ นธรรมนูญของอาเซียน และริเริม่ จัดทาแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
ปี 2552-2558 ทีป่ ระกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั ่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึง่ เป็ นแผนงานทีส่ มาชิกต้องร่วมกัน
ปฏิบตั ิใ นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ในวันที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 (กระทรวงการ
ต่างประเทศ กรมอาเซียน. 2559)
ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้ตลาดอาเซียนกลายเป็ น
ตลาดที่สาคัญ ด้วยปั จจัยหลายประการ เช่น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมภิ าคที่ดขี น้ึ อย่าง
ต่อเนื่อง ค่าจ้างแรงงานราคาต่า ทรัพยากรธรรมชาติท่อี ุดมสมบูรณ์ การดาเนินนโยบายของรัฐ ที่
ส่งเสริมสนับสนุน ตลอดทัง้ การเปิ ดการค้าเสรี การจัดตัง้ ศูนย์อานวยความสะดวกทางธุรกิจและการ
เพิม่ สิทธิประโยชน์ในการลงทุน จึงเป็ นโอกาสและความท้าทายขององค์กรเอกชนของไทยในการ
แข่งขัน ดาเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันทีร่ ุนแรง และมีการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว หากองค์กรใดที่
ตอบสนองไม่ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลาก็จะเป็ นผู้เสียเปรียบในทางธุรกิจ สิง่ สาคัญ
ทีท่ ุกองค์กรมุ่งแข่งขันก็คอื การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังคากล่าวว่า “Customer is the
King” (ลูกค้าคือพระเจ้า) เป็ นคาที่ทุกคนได้ยนิ และคุ้นเคยกันเป็ น อย่างดี ดังนัน้ ลูกค้าจึงเป็ นสิง่ ที่
สาคัญสาหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็ น ภาครัฐหรือเอกชน คอตเลอร์ (Kotler. 2003) กล่าวว่า ต้นทุน
การหาลูกค้าใหม่สงู กว่าต้นทุนการขายผลิตภัณฑ์ให้ลกู ค้าเดิมถึง 5 เท่า องค์กรจึงต้องสร้างกลยุทธ์
ผูกสัมพัน ธ์กบั ลูกค้าเดิม ความส าเร็จไม่ไ ด้ปรากฏเพียงยอดขายเท่ านัน้ แต่ การที่ลูกค้ามีความ
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จงรักภักดีในแบรนด์องค์กรหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เป็ นฑูตพันธไมตรีกระจายข่าวสารทางบวกไปยัง
ลูกค้าคาดหวังคนอื่น ๆ คอยปรับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องจากเสียงลบต่อผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้
กลายเป็ นเสียงบวก การสร้างความประทับใจหรือการสร้างความพึง่ พอใจต่อสินค้าและบริการของ
องค์กรต้องใช้เวลาและความต่อเนื่ อง สร้างความพิเศษให้แก่ลูกค้ า แต่ละองค์กรมีรูปแบบในการ
ดาเนิ น การที่คล้ายกันหรือแตกต่างกัน ออกไป ขึ้น อยู่กบั ลักษณะธุรกิจ การดาเนิ นการของแต่ละ
องค์กร หรือลักษณะความแตกต่างของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทีม่ พี ฤติกรรมในการบริโภคแตกต่างกัน
ด้วยเหตุน้ีองค์กรจึงต้องหากลยุทธ์เพื่อดึง ดูดความสนใจของผู้บริโ ภคกลุ่มเป้ าหมายให้
เลือกซือ้ สินค้า เลือกใช้บริการขององค์กรโดยผ่านการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Product brand) หรือ
การสร้างแบรนด์องค์กร (Corporate brand) ก่อให้เกิดการรับรูใ้ นคุณค่าของแบรนด์ (Brand equity)
และเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) ปั จจุบนั “การสร้างตราสินค้า” หรือ “การสร้าง
แบรนด์” (Branding) มีบทบาทความสาคัญมากต่อการดาเนินธุรกิจโดยการสร้างความแตกต่างของ
“ตราสิน ค้า หรือ แบรนด์ ” (Brand) ให้โ ดดเด่น เหนื อคู่แข่ง ขัน ทางธุร กิจ อดีตที่ผ่านมาการสร้าง
แบรนด์มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้ าหมาย เพื่อให้ผบู้ ริโภคเกิด
ความจงรัก ภัก ดีต่ อ สิน ค้าหรือ บริก ารขององค์ก ร เป็ น การท าการตลาดกับลูก ค้า และผู้บริโ ภค
กลุ่มเป้ าหมาย (External marketing) เพียงอย่างเดียวผ่า นรูปแบบการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ
ปั จ จุ บ ัน องค์ ก รต่ า งๆ ให้ ค วามส าคัญ และท าการตลาดกับ บุ ค ลากรภายในองค์ก ร (Internal
marketing) เพื่อให้พนักงานสามารถส่ง มอบสิน ค้า/บริก าร ไปตามแนวทางที่องค์กรกาหนดไว้
โดยเฉพาะธุ ร กิจ ด้า นการบริก าร การปฏิบ ัติง านและเจตคติข องพนัก งานถือ ว่า เป็ น สิ่ง ส าคัญ
(de Chernatony; & Dall’Olmo Riley. 1997) โดยพนักงานเปรียบเสมือนเป็ นศูนย์กลางของการส่ง
มอบพันธสัญญาของแบรนด์ (Brand promise) ไปสู่ผบู้ ริโภคเป้ าหมายตามความคาดหวังในแบรนด์
(Brand expectation) ของผู้บริโ ภค Howard Schultz, CEO ของแบรนด์ส ตาร์บคั ส์ กล่าวว่า “We
are not in the coffee business, serving people. We are in the people business, serving coffee
.” ธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับคน ผู้ท่มี หี น้าที่ให้บริการหรือพนักงานมีความสาคัญมากขึน้ การทา
การตลาดภายนอกไปยังผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเริม่ จากภายในองค์กรก่อนดังนัน้ จึงเป็ น
ที่ม าของการสร้า งการตลาดภายใน (Internal marketing) (วิเ ลิศ ภูร ิว ชั . 2555) พนัก งานหรือ
ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร จึงถือเป็ นหัวใจทีส่ าคัญในการขับเคลื่อน สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ สะท้อนผ่านไปยังตัวแบรนด์ (Brand) การตลาดภายในองค์กร เป็ นการส่งมอบ
แบรนด์ส่พู นักงานหรือบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจทางด้านการตลาดให้ทุ กฝ่ าย
ทุกแผนกภายในองค์กร มีความเข้าใจในกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทาการสื่อสารทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร สร้างเจตคติทด่ี ขี องพนักงานต่อองค์กร และเกิดเป็ นพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์
องค์กรของพนักงานงาน (Brand supporting behavior) พนักงานส่งมอบประสบการณ์ท่ดี แี ละสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายทีก่ าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางตรงกันข้ามหากการสื่อสารการตลาดภายนอกและภายในองค์กรไม่ตรงกัน หรือพนักงานไม่รู้
เรื่องราวเกีย่ วกับการสื่อสารภายนอกเลย จะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรไปในทิศทางลบ
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ในอดีตหากพูดถึงคาว่า แบรนด์ การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ ทุกคนก็จะคิดว่าเป็ นงาน
ที่ผูกขาดของฝ่ ายการตลาดและมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานบริหารองค์กรส่วนใหญ่จะอยู่
ภายใต้แนวคิดการแบ่งงานกันทาตามความเชี่ยวชาญ (Specialization) ส่งผลให้พนักงานแต่ละคน
มุ่งทางานตามหน้าทีข่ องตนสนใจเฉพาะงานในแผนกหรือภายในฝ่ ายของตนเท่านัน้ (Management
by function) มีขอ้ เสียอยูห่ ลายประการ นักบริหารงานองค์กรและนักวิชาการเล็งเห็นข้อด้อยต่างๆ ที่
เกิดขึน้ จึงมีแนวคิดการทางานแบบการบูรณาการ (Integrated system) คือการทีพ่ นักงานทุกคนของ
ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบมากขึน้ ต่อการสร้างกาไรและบรรลุเป้ าหมายอื่นๆ ขององค์กร โดยจะ
มีห น่ ว ยงานที่ร บั ผิด ชอบโดยตรงและหน่ ว ยงานอื่น ๆ จะเป็ น หน่ ว ยงานสนับ สนุ น หรือ เป็ น การ
รับผิดชอบทางอ้อม ผูบ้ ริหารจะต้องสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเข้าใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อความสาเร็จขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนทุกระดับทางานด้วยความทุ่มเท
และมีความผูกพัน กับองค์กร เพราะพนักงานคือผู้สร้างแบรนด์ให้มชี วี ติ ชีวา “Employee live the
brand” คือ พนักงานขององค์กรเป็ นคนทาให้แบรนด์มชี วี ติ ขึน้ มาและเป็ นผู้ดาเนินชีวติ ของแบรนด์
ถ้าพนักงานไม่ได้ทางานด้านแบรนด์ตามทีผ่ ู้บริหารได้กาหนดไว้ แล้วแบรนด์กจ็ ะเป็ นเพียงตัวอักษร
ธรรมดาที่ไม่มคี วามหมายใดๆ ทัง้ สิ้น การเริม่ ต้นสร้างให้แบรนด์นนั ้ มีความหมาย มีชวี ติ ชีวาขึน้ มา
ได้ องค์กรนัน้ ๆ จะต้องท าให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจในแบรนด์ เกิดความเชื่อในแบรนดที่
องค์กรสร้างและสื่อสารแบรนด์ออกสู่ภายนอก เพราะเมื่อพนักงานมีความเชื่ อความศรัท ธาต่อ
แบรนด์แล้ว พนักงานจะทางานภายใต้แนวคิดของแบรนด์ได้อย่างมั ่นใจและภูมใิ จ ความรู้สกึ ดีๆ ที่
พนักงานมีต่อแบรนด์ข ององค์กรจะถูกถ่ า ยทอดจากตัว พนักงานภายในองค์กรไปสู่ลูกค้ า หรือ
กลุ่มเป้ าหมายภายนอกองค์กร ทัง้ นี้เนื่องจากแบรนด์ขององค์กรได้กลายมาเป็ นส่วนหนึ่ งของความ
เป็ น ตัวตนของพนักงานแล้ว พนักงานจะเกิดพฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์องค์กร แบรนด์จงึ
เปรียบเสมือนเป็ นค่านิยม หรือวัฒนธรรมทีม่ คี ุณค่าทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยมาตรฐานของคุณธรรมในตัวตนของ
แบรนด์ การสร้างแบรนด์ของพนักงานจึงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กร (ศิรยิ พุ า
รุ่งเริงสุข. 2551) ส่วนเดวิสและดันน์ (Davis; & Dunn. 2002) ได้กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงานกับผลประกอบการขององค์กรที่มคี วามเกี่ยวข้องกัน โดยองค์กรที่พนักงานอยากทางาน
ด้วยมากนัน้ จะส่งผลต่อผลประกอบการทีเ่ พิม่ ขึน้ นาไปสู่กาไรและการได้เปรียบทางการแข่งขันของ
องค์กร
ดังนัน้ การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรจึงเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ทางบวกขององค์กรให้
เกิดขึน้ ภายในใจของพนักงานภายในองค์กรด้วยการสร้างวัฒนธรรมการทางานทีม่ คี วามเหมาะสม
ไม่ว่าจะเป็ นด้านการบริหารจัดการ ด้านการประเมิน ผลงาน ด้านการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ด้า นการฝึ ก อบรมพัฒ นาพนัก งานอย่างต่อ เนื่ อ ง การสร้า งให้พ นักงานมีความพึง พอใจในงาน
ด้านแรงจูงใจในการทางาน ด้านการรับรูก้ ารสนับสนุนด้านต่างๆ จากองค์กร และด้านบรรยากาศใน
การทางาน สิง่ เหล่านี้จงึ ถือเป็ นปั จจัยทางด้านสังคมและปั จจัยทางด้านจิตวิทยาทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กบั การสร้างแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ ซึง่ เป็ นส่วนช่วยสร้างความผูกพันระหว่างองค์กร
และพนักงานภายในองค์กรให้เกิดขึน้ รวมทัง้ เป็ นการดึงดูดให้บุคลากรทีม่ คี วามสามารถให้มาสนใจ
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ร่วมงานกับองค์กร นอกจากนี้ เสริมยศ ธรรมรักษ์ (2550) กล่าวเกี่ยวกับการสร้างและการสื่อสาร
แบรนด์ภายในว่า คือ การสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับแบรนด์ให้มคี วามแนบแน่ นและมี
ความรู้สกึ ที่ดตี ่อกัน และเมื่อสิง่ เหล่านี้เกิดขึน้ ก็จะนาไปสู่การหลอมรวมให้แบรนด์เข้ามาเป็ น ส่วน
หนึ่งของชีวติ พนักงาน การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในจะประสบความสาเร็จได้จะต้องอาศัย
การสื่อสารภายในองค์กรการได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารแบรนด์อย่างเต็มที่ การสร้างสมดุลใน
ชีวติ ด้านต่างๆ ของพนักงาน ไม่ ว่าจะเป็ น ชีวติ การท างาน ครอบครัว และชีวติ ส่วนตัว เพื่อมิให้
พนักงานรู้สกึ ขาดสมดุลใน ด้านใดด้านหนึ่ง การเพิม่ พูนศักยภาพด้านความรู้ทกั ษะให้ก ับพนักงาน
ผ่านการฝึกอบรม การจัดกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อให้พนักงาน มีความสุขในการทางาน และการให้
รางวัลหรือการยกย่องในคุณงามความดีของพนักงาน
ที่ผ่านมาแนวคิดเรื่องการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจะได้ร บั ความนิ ยม
เฉพาะในประเทศแถบตะวันตก และประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในประเทศแถบตะวันออกยังไม่ได้ให้
ความสาคัญมากนัก ทัง้ ที่มผี ลการศึกษาจานวนมากที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญขอการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร ทีม่ อี ทิ ธิพลส่งผลในทางบวกกับองค์กร ไม่วา่ จะเป็ น การแสดงตัวตน
ต่อแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ทเ่ี กิดขึน้ กับพนักงานแล้วส่ง
มอบพันธสัญญาของแบรนด์ไปสู่ภายนอกได้เป็ นอย่างดี นามาสู่ผลประกอบการที่ดแี ละความสาเร็จ
ขององค์กร (Punjaisri; & Wilson. 2007) เช่ น เดียวกับ อริช ยั อรรคอุดม และเสริมยศ ธรรมรักษ์
(2554) ได้สรุปเกีย่ วกับเรื่องการสื่อสารแบรนด์วา่ งานวิจยั แบรนด์มกั จะกระทาอยูใ่ นแวดวงธุรกิจ แต่
ละองค์กรจะมีการทาการวิจยั กันเองอย่างต่อเนื่องและเก็บข้อมูลเป็ นความลับ การศึก ษาด้านการ
สื่อสารแบรนด์ทต่ี พี มิ พ์ในบทความระดับนานาชาติ มีการศึกษาหลายด้าน เช่น การตระหนักรูใ้ นแบ
รนด์ (Brand awareness) ภาพลัก ษณ์ แ บรนด์ (Brand image) การบริ ห ารแบรนด์ ( Brand
management) บุ ค ลิก ภาพแบรนด์ (Brand personality) การขยายแบรนด์ (Brand extension)
คุณค่าของแบรนด์ (Brand equity) การสร้างแบรนด์ภายในและภายนอกองค์กร (Internal branding
and external branding) การสื่อสารแบรนด์ (Brand communication) การแสดงตัวตนต่อ แบรนด์
(Brand identification) ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ (Brand commitment) ความยึดมั ่นผูกพัน ต่อ
แบรนด์ (Brand engagement) ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) และพันธสัญญาแบรนด์
(Brand promise) เป็ น ต้น โดยเป็ น การศึกษาทัง้ มุมมองภายนอกองค์กรกับลูกค้า หรือผู้บ ริโ ภค
เป้ าหมาย และศึกษามุมมองภายในองค์กรกับ พนักงานหรือผู้บริหารองค์กร ในการศึกษาวิจยั กับ
พนักงานจะมีการศึกษาในมุมมองเจตคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behaviour) เช่น ผลปฏิบตั งิ าน
ต่อแบรนด์ (Brand perfomance) พฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดีของแบรนด์ (Brand citizenship
behaviors) พฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ (Brand supporting behaviors) ล้วนเป็ นการสะท้อน
พฤติกรรมของพนักงานในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทีจ่ ะสนับสนุนแบรนด์ขององค์กร
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แวดวงวิชาการไทยงานวิจยั ชิน้ ต้นๆ ทีท่ าการศึกษาวิจยั เกีย่ วข้องกับแบรนด์ เป็ นงานวิจยั
ของวิยะดา โพธารามิก (2540) ศึกษาเพียงตราสัญลักษณ์ (Logo) เท่านัน้ โดยศึกษาถึงผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสัญ ลักษณ์ ของธนาคารกสิกรไทย และการศึกษาวิจยั อื่น ๆ ค่อย แผ่ขยาย
ขอบเขตการศึกษากว้างขึน้ หลากหลายประเด็น เช่น ประเด็นการบริหารแบรนด์เป็ นกระบวนการที่
ครอบคลุม กิจกรรมทัง้ หมดขององค์กร ตัวอย่างงานวิจยั ของชุติมา กิตติโ ชติกุล (2553) ที่ศึกษา
กระบวนการสื่อสารในการบริหารแบรนด์ “หลุยส์ วิตตอง” ตลอดจนถึงปั ญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้
ประเด็นเรื่อง ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ เป็ นอีกแนวคิดที่ได้รบั ความสนใจศึกษามากในไทยและมี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ภัทรศศิร์ พรประภา (2555) ศึกษาโมเดลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า สาหรับรถยนต์ยุโรปในประเทศไทย พบว่าปั จจัยที่มผี ลต่อ
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ได้แก่ ปั จจัยคุณสมบัตขิ องรถยนต์ (ชื่อเสียง ราคา คุณภาพ) ปั จจัยทาง
จิตวิทยาของผูบ้ ริโภค (ลักษณะส่วนบุคคล เจตคติ แรงจูงใจ) และเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (ประชาสัมพันธ์ โฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสนับสนุน การตลาดทางตรง
การจัดกิจกรรม ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การส่งเสริมการขาย) การศึกษาในเรื่องการสื่อสารแบรนด์มี
การพัฒนามาจากแนวคิดการสื่อสารการตลาด และแนวคิดการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งในงานวิจยั
ไทยส่วนมากจะมุ่งไปทีก่ ารสื่อสารแบรนด์ภายนอกองค์กรมากกว่าการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับเรื่องการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรของไทยยัง มีอยู่
ไม่มากนัก ตัวอย่างงานวิจยั ทีพ่ บมีเรื่องกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้กบั นายจ้าง (Employer branding)
โดยเฉพาะมุ ม มองด้า นการสรรหาพนัก งาน: กรณี ศึก ษาบริษ ัท เจริญ โภคภัณ ฑ์อ าหาร จ ากัด
(มหาชน) ของวรางคณา งาคู่ปฏิพทั ธ์ และคณะ (2550) ที่ศกึ ษาเรื่องกลยุทธ์การสร้างตราสิน ค้า
ภายในองค์กรและพฤติกรรมของพนักงานของ พิชากร ว่องวิชญกร (2553) และงานวิจยั เรื่องกลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อสร้างพนักงานเป็ นแบรนด์องค์กรของปิ่ นปิ นทั ธ์ สัทธรรมนุวงศ์ (2558) โดยงานวิจยั
ส่วนใหญ่จะศึกษาตัวแปรการสร้างและการสื่อสารภายในองค์กรกับพนักงานควบคู่กนั ไป แต่สาหรับ
ในต่างประเทศมีการศึกษาวิจยั อยูจ่ านวนมาก ซึง่ มีทงั ้ การศึกษาตัวแปรเดียวกันและตัวแปรแตกต่าง
กัน มีการใช้กลุ่มตัวอย่างทีม่ คี วามหลากหลาย ใช้เครื่องมือวัดทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ด้วยเหตุน้ี ผู้วจิ ยั จึง สนใจศึกษาการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรที่รุกตลาด
อาเซียน เนื่องจากเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญอย่างยิง่ ในการทีจ่ ะนาพาให้องค์กรเอกชนของไทยรุกตลาด
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยเลือกทาการวิจยั ศึกษา
รายกรณี เพื่ออธิบายถึงกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร กระบวนการสื่อสารแบรนด์ภายใน
ค้นหาเงื่อนไขและแนวทางในการสร้างพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานภายในองค์กร
ที่เชื่อมโยงไปสู่บุคคลภายนอกองค์กร การศึกษารายกรณีกบั บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด
(มหาชน ) เป็ นบริษ ทั ที่ดาเนินธุรกิจด้านการให้บริการเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกของสุพรรณบุร ีท่ี
จัดตัง้ ขึ้น เป็ น บริษ ัท มหาชน จากัดด้วยความร่ วมมือของบุคคลหลายฝ่ ายมี วตั ถุ ประสงค์ใ นการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยทุ กสาขาตลอด 24 ชั ่วโมง เปิ ดดาเนิ น การเมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534
นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ทาการวิจยั ศึกษารายกรณีกบั บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรที่
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ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX) ในปี 2549 เป็ นองค์กรทีด่ าเนินธุรกิจ 4 สายธุรกิจ
ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ และอาหาร ทัง้ 2 องค์กรทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั ครัง้ นี้เป็ น
องค์กรที่ม ีนโยบายการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์ กรและมีนโยบายในการรุกตลาด
อาเชียน โดยทัง้ 2 องค์กรจะมีรปู แบบในการดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร
จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรทางด้านธุรกิจบริการ ส่วนบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) เป็ น
องค์กรธุรกิจด้านการผลิตเครื่องดื่มและอาหาร โดยศึกษาวิจยั กับพนักงานภายในองค์กรเนื่องจาก
พนักงานเหล่านี้จะเป็ นผูข้ บั เคลื่อนที่สาคัญอย่างยิง่ ในการสร้างและการสื่อสารแบนด์ภายในองค์กร
และเป็ นผู้ส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ขององค์กรไปสู่ผบู้ ริโภคกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่งเป็ นพฤติกรรมการ
สนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชน
จากงานวิจยั ของปั นใจศรีและคณะ (Punjaisri; et al. 2009) ได้ทาการศึกษากระบวนการ
สร้างแบรนด์ภายในองค์กร และศึกษาความสัมพัน ธ์ร ะหว่างการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรกับ
พฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์ จากมุมมองของพนักงานโรงแรมระดับบนจ านวน 5 แห่ง ที่มี
ปฏิส มั พัน ธ์กบั ลูกค้าจานวน 699 คน ผลการวิจยั พบว่าการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพล
ทางบวกต่อเจตคติและพฤติกรรมของพนักงานในการส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ โดยความมุ่งมั ่น
ผูก พัน ต่ อ แบรนด์ไ ม่ ม ีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ผลปฏิบ ัติง านของแบรนด์ แต่ เ ป็ น ตัว แปรคั ่นกลาง
ความสัมพันธ์ (Mediator) ระหว่างการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรกับผลปฏิบตั งิ านของแบรนด์ และ
การเป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และนาไปสู่ความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์เป็ นลาดับขัน้ ต่อกัน โดยตัวแปรเหล่านี้เป็ นตัวแปรทีส่ ะท้อนถึงเจตคติและพฤติกรรมการ
สนับสนุ นแบรนด์ของพนักงาน สาหรับงานวิจยั ของเอสกีและฮานเซอร์ (Ezgi; & Hancer. 2013)
ทาการศึกษาการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรและพฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์ของพนักงานใน
ธุรกิจสายการบิน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานบริการรับรองลูกค้าจานวน
523 คน โดยให้พนักงานประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี องแบรนด์ และอีก
กลุ่มคือผู้โดยสายที่ใช้บริการสายการบินจานวน 1046 คน ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกทีด่ ขี องแบรนด์ไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงกับความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ของลูกค้า แต่พฤติกรรม
สนับสนุนแบรนด์ของพนักงานมีอทิ ธิพลผ่านผลการปฏิบตั งิ านของแบรนด์ ไปสู่ความมุ่งมันผูกพันต่อ
แบรนด์ของลูกค้า และพฤติกรรมการเป็ น สมาชิกที่ดีของแบรนด์จะมีอิท ธิพลโดยอ้อมกับความ
ไว้วางใจในแบรนด์ ส่งผ่านมาสู่ผลการปฏิบตั งิ านของแบรนด์ในมุมมองของลูกค้า ส่วนหยาง วาน
และวู (Yang; Wan; & Wu. 2015) ทาการศึกษาอิทธิพลของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรต่อความ
มุ่ง มั ่นผูกพัน ในแบรนด์ของพนักงาน และพฤติกรรมแบรนด์ของพนักงาน โดยท าการศึกษากับ
พนักงานในโรงแรมสาหรับ นักท่ องเที่ยวนานาชาติจานวน 661 คน จาก 28 โรงแรม ผลการวิจยั
พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรและความมุ่งมั ่นผูกพันในแบรนด์ของพนักงานมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมแบรนด์ของพนักงานงาน อย่างไรก็ตามตัวแปรทัง้ 3 ตัวนี้ จะมีนัยสาคัญที่แตกต่างกัน
ขึน้ อยูก่ บั ลักษณะข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างด้วยเช่นกัน
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ทัง้ นี้การสนับสนุ นแบรนด์องค์กรของพนักงานสะท้อนทัง้ ด้านเจตคติและด้านพฤติกรรม
เป็ นผลลัพธ์ของการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการ
สนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงาน ประกอบด้วย การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพัน
ต่อแบรนด์ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ เป็ นเจตคติของพนักงานที่มตี ่อแบรนด์ท่สี ่งผลต่อการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการทางานของพนักงาน หรือด้านพฤติกรรมทีม่ กี ารศึกษาเกี่ยวกับ ผลการ
ปฏิบตั ิง านต่อแบรนด์หรือ การส่งมอบพันธสัญญาของแบรนด์จากพนั กงานภายในสู่การรับรู้ของ
ลูกค้าภายนอกองค์กร (Berry; & Lampo. 2004) ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุ น แบรนด์ของ
พนักงานนี้เป็ นสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันทัง้ ในตลาดภายในประเทศและ
การรุกตลาดอาเซียน
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย แบบผสานวิธี แบบล าดับ ขัน้ ตอนเชิง ส ารวจ (Exploratory
sequential method) แบ่ ง เป็ น 2 ระยะ การวิจ ัย ระยะแรกเป็ น การวิจยั เชิง คุณ ภาพ วิธีก ารวิจยั
(Method) ด้ว ยรูป แบบการศึก ษารายกรณี เก็บ ข้อ มูล โดยวิธีก ารสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก (In-depth
interview) ทาความเข้าใจ ค้นหาเงื่อนไขสาเหตุทางจิตและทางสังคม กระบวนการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นพฤติกรรมศาสตร์ได้อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์ ส่วนการวิจยั ระยะทีส่ องเป็ นการวิจยั
เชิงปริมาณ ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในการวิ จยั ระยะแรกร่ วมกับ
แนวคิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงาน แนวคิดการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายใน
องค์กร และแนวคิดความพึงพอใจในงาน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานองค์กรเอกชนทีด่ าเนิน
ธุร กิจด้านการผลิตและพนักงานองค์กรเอกชนที่ดาเนิ น ธุร กิจด้านการบริการ เพื่อศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิง สาเหตุและศึกษาอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของปั จจัยเชิงสาเหตุต่างๆ ที่ม ี
ความสัม พัน ธ์กบั พฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์ของพนัก งานองค์กร และท าการเปรียบเทียบ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรม
การสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่ม พนักงานองค์กร
เอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการบริการ โดยใช้
สถิติแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เป็ น เครื่องมือในการวิเคราะห์
รูปแบบความสัม พัน ธ์เชิงสาเหตุ ผลจากการวิจยั ทัง้ 2 ระยะนี้ จะนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรภายในองค์กร และสามารถน ารูปแบบกระบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายใน
องค์กรไปปรับใช้กบั องค์กรต่างๆ ทีต่ อ้ งการรุกตลาดอาเซียน ทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ใิ ห้
เกิดประสิทธิผลต่อไป
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ควำมมุง่ หมำยของกำรวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความเข้าใจ การให้ความหมาย ค้นหาเงื่อนไขสาเหตุทางด้านจิตและสาเหตุ
ด้านสังคม และกระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรของผูบ้ ริหารองค์กรและผู้
มีส่วนเกีย่ วข้องในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน
2. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุ ร ะหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน
3. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน
ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์ก รเอกชนดาเนิ น
ธุรกิจการบริการ

ควำมสำคัญของกำรวิ จยั
1. ควำมสำคัญเชิ งทฤษฎี
การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ เป็ นแนวคิดด้านการสื่อสารตลาดทีม่ กี ารศึกษาวิจยั อย่าง
แพร่หลายในแวดวงวิชาการ โดยส่วนใหญ่จะเป็ นการศึกษาในบริบทของการสร้างและการสื่อสาร
แบรนด์ภายนอกองค์กรกับลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็ นสาคัญ แต่ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษา
การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพนักงาน ซึง่ เป็ นการผสมผสานแนวคิดการสื่อสาร
การตลาดกับแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนัน้ ในการสร้างแนวคิดการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเอกชนรุ กตลาดอาเซียนครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั จึง ต้องทบทวนเอกสารอย่าง
ครอบคลุมในนิยาม ความหมาย องค์ประกอบ เครื่องมือวัด ตลอดจนเงื่อนไขสาเหตุทางจิตและทาง
สังคม รวมถึงกระบวนการในการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การ
สนับสนุ น แบรนด์ของพนักงานภายในองค์กรทัง้ ด้านเจตคติประกอบด้วยการเป็ น ส่วนหนึ่งกับ
แบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์และการความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ส่วนทางด้านพฤติกรรม
เป็ นผลปฏิบตั งิ านของแบรนด์ เป็ นการส่งมอบพันธสัญญาของแบรนด์จากพนักงานภายในองค์กร
ส่งไปยังลูกค้าภายนอกองค์กร โดยการเชื่อมโยงทฤษฎีทเ่ี ป็ นตัวแปรปั จจัยสาเหตุทางด้านจิตและ
ทฤษฎีทเ่ี ป็ นตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุดา้ นสภาพแวดล้อม พัฒนาเป็ นรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเอกชนที่รุ กตลาดอาเซียน เกิดเป็ น องค์
ความรูใ้ หม่ในการศึกษาวิจยั ในประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ขององค์กร
2. ควำมสำคัญเชิ งปฏิ บตั ิ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรต่อ
พฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชนรุกตลาดอาเซียน มีการศึกษาตัวแปรเชิง
สาเหตุ ประกอบด้วย ตัวแปรเชิง สาเหตุด้านจิต ตัวแปรเชิง สาเหตุด้านสภาพแวดล้อม รวมถึง
กระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร จากองค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการวิจยั ครัง้ นี้
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ทาให้ทราบว่า ตัวแปรปัจจัยเชิงสาเหตุตวั แปรใดบ้างทีส่ ่งผลต่อการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ และ
พฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์ของพนักงานองค์กรรุ ก ตลาดอาเซียน ผู้บริห ารองค์กรเอกชน
สามารถนาผลการวิจยั ในครัง้ นี้ไปใช้ในการวางแผนกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจขององค์กรใน
การรุกตลาดอาเซียน

ขอบเขตของกำรวิ จยั
การวิจ ยั เรื่องรูปแบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุร ะหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชนที่รุกอาเซียน เป็ นการ
วิจ ัย ผสานวิธี (Mixed methods research) การวิจ ัย รู ป แบบล าดับ ขัน้ ตอนเชิ ง ส ารวจ (The
exploratory sequential design) มีแบบแผนการวิจยั เชิงผสมผสานการวิจยั แบ่ง เป็ น 2 ระยะ โดย
เริม่ ต้นจากวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการศึกษารายกรณี เพื่อทาความเข้าใจ ความหมาย นิยามตัว
แปร ค้นหาเงื่อนไขสาเหตุ กระบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร รวมถึงการสร้าง
เครื่องมือ เพื่อศึกษาและทดสอบสมมติฐานด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้
กำรวิ จยั ระยะที่ 1: กำรวิ จยั เชิ งคุณภำพ ด้วยกำรศึกษำรำยกรณี
ในการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษากระบวนการการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรทีร่ ุกตลาดอาเซียนด้วยการศึกษารายกรณี เนื่องจากเป็ นวิธกี ารศึกษา
เพื่อประโยชน์ของความสนใจอยากรู้ อยากทาความเข้าใจ เปิ ดเผยรายละเอียดของสิง่ นัน้ เป็ นหลัก
ซึ่งเป็ นการวิจยั โดยการศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องขององค์กร และเป็ นการลงพื้นทีจ่ ริง (Field
research) กับ องค์ ก รที่ม ีก ารสร้ า งและการสื่อ สารแบรนด์ ภ ายในองค์ ก รรุ ก ตลาดอาเซีย นที่
ทาการศึกษาเป็ นกรณีศกึ ษา ได้แก่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาล
ศุภมิตร จากัด (มหาชน) และเพื่อเป็ นการเข้าถึงความรูแ้ ละความจริงของปรากฏการณ์ ท่เี กิดขึน้ อัน
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสู่ความสาเร็จในการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจความรูจ้ ริงทีด่ ารงอยูใ่ นองค์กรทีม่ กี ารสร้างและการสื่อสารแบรนด์ ภายในองค์กรรุกตลาด
อาเซียน เป็ นองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและแบรนด์เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่หลายทัง้ จาก
บุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยผู้วจิ ยั เน้ น ศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็ น ผู้ประสบกับ
เหตุการณ์หรือประสบการณ์โดยตรง และมีความพร้อมและยินยอมในการให้ขอ้ มูลในฐานะผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญ (Key informants) เพื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)
ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหาระดับสูง ผู้บริหารด้านการตลาด ด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล และด้านการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร ของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน) แบรนด์ “ไทยเบฟ” และบริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน) แบรนด์ “ศุภมิตร”
โดยในการเลือกศึกษารายกรณีในครัง้ นี้ มุ่งเน้นศึกษาถึงกระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ขององค์กรที่ดาเนินธุรกิจด้านการผลิต และองค์กรที่ดาเนินธุรกิจด้านการบริการ ทาการศึกษาใน
มุมมองทัง้ แบรนด์องค์กร แบรนด์บริการขององค์กร และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ขององค์กร
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ผู้ให้ขอ้ มูลรอง ได้แก่ ผู้บริหารระดับกลาง หรือหัวหน้างานที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้องกับการ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรรุกตลาดอาเซียน ภายใต้ แบรนด์ “ไทยเบฟ” และ แบรนด์
“ศุภมิตร” ซึ่งข้อมูลจากผู้ให้ขอ้ มูลในส่วนนี้จะมีความสาคัญที่ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ ให้
เห็นภาพทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้
ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) โดยไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น ด้วย
วิธเี ลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์โดยเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงของ
องค์กรที่เป็ นผู้วางนโยบายด้านการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร และการเลือกแบบ
ลูกโซ่ (Snowball technique) โดยการแนะนาจากผูบ้ ริหารระดับสูง สาหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง
กำรวิ จยั ระยะที่ 2 : กำรวิ เครำะห์รปู แบบควำมสัมพันธ์เชิ งสำเหตุ
ในระยะที่ 2 เป็ นศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรที่รุกตลาดอาเซียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั
จะดาเนินการด้วยระเบียบวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณ ภายหลังจากที่ได้ผลจากการศึกษารายกรณีจาก
การวิจยั ในระยะที่ 1 แล้วนาข้อค้นพบจากการวิจยั ในเรื่องนิยาม การให้ความหมาย เงื่อนไขสาเหตุ
ทางจิตและทางสภาพแวดล้อมทีม่ คี วามสัมพันธ์ของตัวแปรการสร้า งและการสื่อสารแบรนด์ภายใน
องค์กรและพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กร นามาใช้ร่วมกับการศึกษาทบทวน
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการกาหนดกรอบแนวคิด กาหนดตัวแปรต่างๆ กาหนด
นิยามเชิงปฏิบตั กิ าร กาหนดสมมติฐานการวิจยั การสร้างเครื่องมือวัดตัวแปร เพื่อ นาไปพัฒนาและ
ทดสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อไป
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิ จยั
ประชากร คือ พนักงานภายในองค์กรเอกชนไทยทีม่ แี นวคิดในการรุกตลาดอาเซียนซึง่ เป็น
องค์กรทีม่ แี บรนด์องค์กรหรือแบรนด์สนิ ค้าหรือบริการขององค์กรเป็ นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวาง โดย
เป็ นองค์กรทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยและมีแนวคิดทีจ่ ะทาการตลาดในระดับภูมภิ าคอาเซียน หรือเป็ น
องค์กรที่มกี ารขยายองค์กรไปตัง้ สาขาหรือสานักงานในประเทศเพื่อนบ้านภายในภูมภิ าคอาเซียน
เป็ นองค์กรที่มแี นวคิดเกี่ยวกับการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ โดยการวิจยั ครัง้ นี้เลือกทาการวิจยั
กับ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรทีด่ าเนินธุรกิจ 4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์
เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ และอาหาร ทาการศึกษาวิจยั ภายใต้แบรนด์องค์กร “ไทยเบฟ” และบริษทั
โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน) ดาเนิธุรกิจด้านการให้บริการ เป็ นโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้
แบรนด์องค์กร “ศุภมิตร”
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กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นพนักงานภายในองค์กรซึง่ เป็ นผู้มบี ทบาทสาคัญในการ
ส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ขององค์กรไปสู่ลกู ค้าภายนอกองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเงื่อนไขต้อง
มีระยะเวลาการปฏิบตั านอยูใ่ นองค์กรอย่างน้อย 6 เดือน โดยมีวธิ กี ารสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified
sampling) ได้กลุ่ม ตัวอย่างจานวนทัง้ สิ้น 797 คนประกอบด้วยพนักงานบริษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน) จานวน 456 คน และ พนักงานบริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน) จานวน
341 คน
ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิ จยั
จากการทบทบวรรณกรรมในเบื้องต้น เนื่ องจากงานวิจยั ต้องการศึกษาการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับ พฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานภายในองค์กร ซึง่
จากงานวิจ ยั ที่ผ่านๆ มาพบว่าจะสะท้อนออกมาทัง้ ทางด้านเจตคติและพฤติกรรม ดัง นัน้ ในการ
กาหนดตัวแปรต้องอาศัยแนวคิดต่างๆ มาเป็ น ตัวสนับสนุ นดังนี้ แนวคิด เกี่ยวกับ แบรนด์องค์กร
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร แนวคิดเกี่ยวกับ การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ และแนวคิดความพึงพอใจในงาน โดยอาศัยแนวคิด
เหล่านี้รวมกับผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั คุณภาพในระยะแรกมาประกอบการกาหนดตัวแปร
ดังนี้
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ได้แก่
1.1 การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร (Internal branding)
1.1.1 การปฐมนิเทศ (Orientation)
1.1.2 การฝึกอบรม (Training support)
1.1.3 การประชุมกลุ่ม (Group meeting)
1.1.4 การสรุปความ (Briefing)
1.2 การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร (Internal brand communication)
1.2.1 การสื่อสารภายในองค์กร (Internal communication)
1.2.2 การสื่อสารการตลาดภายในองค์กร (Intermal marketing communication)
1.2.3 การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก (Positive word of mouth)
1.3 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
1.3.1 ความพึงพอใจด้านบรรยากาศองค์กร (Organization climate satisfaction)
1.3.2 ความพึง พอใจด้ า นการสนั บ สนุ น จากองค์ ก ร (Organization support
satisfaction)
1.3.3 ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ (Motivation satisfaction)
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การสนับสนุนแบรนด์ (Brand supporting)
2.1 การสนับสนุนแบรนด์ดา้ นเจตคติ
2.1.1 การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ (Brand identification)
2.1.2 ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ (Brand commitment)
2.1.3 ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty)
2.2 การสนับสนุนแบรนด์ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ (Brand
Performance)
3. ตัวแปรแบ่งกลุ่ม ได้แก่ ประเภทองค์กรธุรกิจ

นิ ยำมศัพท์เฉพำะ
1. แบรนด์ภายในองค์กร (Internal brand) หมายถึง ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กรใน
มุ ม มองของพนัก งานภายในองค์ ก ร ซึ่ง ภาพลัก ษณ์ ท่ีเ กิด ขึ้น ในใจของพนั ก งานนัน้ เกิด จาก
ประสบการณ์ ข องพนักงานแต่ ล ะคนที่ไ ด้ร ับ รู้เ กี่ย วกั บ องค์กรในฐานะแบรนด์อ งค์ก ร แบรนด์
ผลิตภัณฑ์ขององค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้ าหมาย หรือ ค่านิยมร่วมขององค์กร ตลอดจน
สิง่ ที่องค์กรได้ส่อื สารไปสู่พนักงาน โดยองค์กรที่ทาการศึกษาในครัง้ นี้ คือ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ
จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิต และบริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด
(มหาชน) เป็ นองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการบริการ
2. พนักงานองค์กร (Employee) หมายถึง พนักงานภายในองค์กรเอกชนทีม่ กี ารรุกสู่ตลาด
อาเซียน มีการสร้างและการสื่อสารแบรนด์องค์กรอย่างชัดเจน พนักงานทีก่ ล่าวถึงในการศึกษาครังนี
้ ้
เป็ นพนักงานทุกแผนกทุกระดับในองค์กรซึ่งเป็ นผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับ กระบวนการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นผู้สะท้อนพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ออกมาผ่า นเจตคติและ
พฤติกรรมในการปฏิบตั งิ านส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ไปสู่กลุ่มลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคเป้ าหมายที่พวก
เขามีปฏิสมั พันธ์ดว้ ย
3. องค์กรที่รุกตลาดอาเซียน หมายถึง เป็ นองค์กรทีต่ งั ้ อยู่ในประเทศไทยและมีแนวคิดที่
จะท าการตลาดในระดับ ภูม ิภ าคอาเซียน หรือเป็ น องค์กรที่มีก ารขยายองค์ก รไปตัง้ สาขาหรือ
ส านักงานในประเทศเพื่อนบ้านภายในภูมิภาคอาเซียน หรือเป็ น องค์กรที่ดาเนิ น ธุรกิจในตลาด
อาเซียน ซึ่งในการวิจยั นี้เลือกศึกษากับ องค์กรเอกชน 2 องค์กรที่มนี โยบาย และแนวคิดในการรุก
ตลาดอาเซียน ได้แก่ บริษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ที่ปัจจุบนั มีนโยบายการรุกตลาด
อาเซียนหลากหลายรูปแบบ และบริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน) ปัจจุบนั มีแนวคิดที่จะ
รุกตลาดอาเซียน โดยทัง้ 2 องค์กรที่เลือกนี้เป็ นองค์กรที่มขี นาดใหญ่ เป็ นที่ยอมรับ เป็ นองค์กรทีม่ ี
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ เป็ นองค์กรกลุ่มธุรกิจในกลุ่มบริการ และกลุ่ม การ
ผลิต เป็ นองค์กรที่พนักงานจะมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าและเป็ นผู้มบี ทบาทสาคัญในการส่งมอบพันธ
สัญญาแบรนด์ขององค์กรจากพนักงานภายในไปสู่ไปสู่ลกู ค้าภายนอกองค์กร

บทที่ 2
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น การศึกษาทางพฤติกรรมศาสตร์โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ย วข้อ งทัง้ ในและต่ า งประเทศ น ามาเชื่อ มโยงเพื่ อ ท าความเข้า ใจและให้ ท ราบถึ ง รูป แบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการ
สนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียนซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอตามลาดับดังนี้
1. การรุกตลาดอาเซียนขององค์กรเอกชนไทย
2. แนวคิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงาน
2.1 ผลปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
2.2 ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
2.3 ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
2.4 การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
3. แนวคิดการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
3.1 การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
3.2 การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
4. แนวคิดความพึงพอใจในงาน
5. การศึกษารายกรณี
6. นิยามปฏิบตั กิ าร
7. กรอบแนวคิดการวิจยั
8. สมมติฐานการวิจยั

1. การรุกตลาดอาเซียนขององค์กรเอกชนไทย
อาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อปี
พ.ศ. 2510 โดยช่วงเริม่ แรกมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์และ
ไทย ต่อมาได้มสี มาชิกเพิม่ ขึน้ อีก 5 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในภูมภิ าค ที่จะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม และได้มกี ารรวมกลุ่มเพื่อขยายความร่วมมือและการค้าระหว่างกันให้มากยิง่ ขึน้
ต่อมาประเทศในกลุ่มอาเซียนมีแนวคิดร่วมกันในการวางนโยบายร่วมกันเพื่อไปสู่การเป็ น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี พ.ศ. 2558 และได้มกี ารจัดทา
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN charter) เพื่อการสร้างความร่วมมือในการดาเนิ น การไปสู่ป ระชาคม
อาเซียน โดยมีเป้ าหมายการเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศ
สมาชิกทัง้ หมดเป็ นอย่างเดียวกัน (Harmonization of rules and regulations) ทัง้ ในด้านมาตรฐาน
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คุณภาพ ราคา อัตราภาษี รวมถึงกฎระเบียบในการซื้อขาย การลด ละ เลิกมาตรการและข้อกีดกัน
ต่างๆ และหัน มาเน้น ความร่วมมือในการสร้างมาตรการอานวยความสะดวกทางการค้า กาหนด
เงื่อนไขการเคลื่อนย้ายเสรีของประชากรในอาเซียน และการเคลื่อนย้ายระหว่างกันอย่างเสรีมากขึน้
ในด้านธุรกิจ บริการและการลงทุ น และร่ วมด้วยช่ วยกัน ในการสร้างอาเซีย นให้เป็ น ภูมิภาคที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง (Highly competitive economic region) ในเวทีการค้าโลก อาทิ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม การเงินการธนาคาร การจัดระบบการค้าให้มกี ารแข่งขัน
ทีเ่ ป็ นธรรมและการคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เป็ นต้น รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเท่า
เทียมกันระหว่างสมาชิกอาเซียนและการเชื่อมโยงของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยมีโครงการ
ความร่วมมือกันและสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เพื่อเพิม่ ศักยภาพ สร้างความเข้มแข็งและเป็ น การ
เพิม่ อานาจต่อรองเพื่อการแข่งขันกับประเทศหรือกลุ่มประเทศอื่นๆ ในโลก อีกทัง้ มีการจัดทาเขต
การค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ เพื่อให้เครือข่ายการผลิต/จาหน่ ายภายในอาเซียน
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจส่วนอื่นของโลกเพื่อที่จะให้มผี ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรปู แบบ
คล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั ่นเอง จะทาให้มผี ลประโยชน์ , อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น
และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดทีแ่ ต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมี
ผลเป็ นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
การรุ ก ตลาดอาเซีย น MGR Online (2559) สรุ ป จากจากผู้ เชี่ย วชาญเกี่ย วกับ ตลาด
อาเซียน เช่น นางสาลินี วังตาล ผู้อานวยการสานักการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) อาจารย์เกษมสัน ต์ วีร ะกุล นักวิช าการและผู้เชี่ยวชาญอาเซียน เจ้าของฉายา “มิสเตอร์
AEC” และ นายอดุลย์ โชตินิสาภรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าระหว่าประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จาก
งานเสวนา “ทายาทธุรกิจพิชติ AEC” สรุปได้วา่ ตัวเลขส่งออกอาเซียนปี 2558 โตเท่าตัวกว่า 8 หมื่น
ล้านบาท ด้านกรมการค้าต่างประเทศมอบเคล็ดลับบุก CLMV ทาธุรกิจแบบเพื่อน มองเพื่อนบ้าน
เหมือนเป็ นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย มิสเตอร์ AEC เชื่อสินค้าไทยยังสดใส ระบุทุกประเทศชื่น
ชอบสินค้าไทย เพียงต้องเข้าใจ ทาธุรกิจแบบตรงไปตรงมา ทุกประเทศในอาเซียนน่ าสนใจทีจ่ ะเข้า
ไปลงทุ น หรือเข้าไปรุกในตลาดอาเซียน แต่ถ้าเริม่ ต้น ก็คงต้องเลือกประเทศใกล้ๆ อย่าง CLMV
ก่อน เนื่องจากประเทศกัมพูชามีสมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา มีการรวมกลุ่มกันของนักธุรกิจ และ
ผู้ค้าคนไทยตามชายแดนเข้าไปจัดงานแสดงสิน ค้าเปิ ดบูท ขายสิน ค้า ได้ร บั การตอบรับ ที่ดีมาก
ประเทศลาวเป็ น ประเทศที่ห ลายประเทศมองข้าม จึงเป็ น โอกาสที่ดี เพราะคู่แข่งน้ อย ในขณะที่
ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นตลาดทีม่ ุสลิมอยู่มากเป็ นโอกาสขององค์กรที่จะเข้าไป
ทาตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาล ส่วนสถิตสิ นิ ค้าที่ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดีในตลาดอาเซียนที่ สสว.
สารวจมาจะเป็ นกลุ่มร้านอาหาร สปา ผลิตภัณ ฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม สิน ค้าในกลุ่มนี้ เป็ น
การค้าที่มกี ารเติบโตอย่างมากในกลุ่มของคนทีม่ กี าลังซื้อ สาหรับตลาด CLMV เป็ นตลาดทีม่ คี วาม
ชื่นชอบและรักอะไรทุกอย่างที่เป็ นประเทศไทย โดยเฉพาะ กัมพูชา และพม่า ในขณะทีเ่ ราไม่เคยรัก
เขา ดัง นัน้ วัน นี้ ถ้ าเราจะค้าขายกับ เขา เราก็ต้องเริ่ม รักเขาก่ อน และเริ่มเรีย นรู้เขาอย่างจริงจัง
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โดยเฉพาะภาษา เพราะเรามีสนิ ค้าที่เขาชื่นชอบอยู่แล้ว ทีเ่ หลือคือเราจะทาอย่างไรให้เขาซื้อสินค้า
ของเราแบบไม่ เปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าที่อ่นื ๆ และสิง่ สาคัญ ที่มองเห็น คือ คนของเขามีความจริงใจ
เรียกว่า วิน-วิน อย่าไปโกง เช่น พม่า เป็ นประเทศที่เคร่งในคาสอนของพระพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจ
ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกง เช่นเดียวกับประเทศกัมพูชามีความจริงใจ และเป็ นประเทศที่น่าไปลงทุน
มากที่สุดเพราะรักคนไทย อยากลงทุนร่วมกับคนไทย ส่วนประเทศเวียดนามเป็ นประเทศไม่ได้รกั
ประเทศไทย หรือคนไทย แต่ช่นื ชอบสินค้าไทย การทาธุรกิจทีเ่ วียดนามเราจะต้องระวังเรื่องความไม่
ตรงไปตรงมา และเวียดนามมีการเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว และน่าลงทุนเช่นกัน ข้อดีของเวียดนามคือ
เขากาลังจะพัฒนาตัวเองเป็ นประเทศอุตสาหกรรมสีเขียว สาหรับในส่วนของประเทศมาเลเซีย เป็ น
ประเทศทีม่ กี ารพัฒนา และกาลังจะก้าวเข้าสู่ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วในอีก 4 ปี ขา้ งหน้านี้แล้ว ประเทศ
มาเลเซียมีความน่ าสนใจในเรื่องของอาหารฮาลาล เพราะมาเลเซียกาลังจะยกระดับประเทศตัวเอง
เป็ นประเทศทีผ่ ลิตอาหารฮาลาลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรทาคือ การไปจับมือกับเขาเพื่อ
ผลิตอาหารฮาลาล คือมีแหล่งวัตถุดบิ ใช้วธิ กี ารผลิตส่งให้เขา และให้เขานาออกไปขายอีกทีห่ นึ่ง ก็
จะช่วยให้เราสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ฮาลาลของเราโตไปกับมาเลเซียได้ ส่วนประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
เป็ นประเทศที่รกั ประเทศไทยเช่นกัน และชื่นชอบสินค้าไทย และฟิ ลปิ ปิ นส์เป็ นประเทศขนาดใหญ่
และคนฟิ ลปิ ปิ นส์ เป็ นประเทศทีช่ ่นื ชอบการชอปปิ้ งมาก มีเดือนที่เป็ นเดือนชอปปิ้ งหลายเดือน แต่
การทาธุรกิจในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ไม่ได้ง่ายเหมือนประเทศพม่า ลาว หรือกัมพูชา เพราะเขาก็จะกีด
กันการค้าค่อนข้างมาก สาหรับนักธุรกิจในฟิ ลปิ ปิ นส์มคี วามขยัน และต่อสู้ เชื่อว่าประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
เป็ นประเทศทีม่ อี นาคต ถ้าเราสามารถเข้าได้ถูกทาง
การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชดั ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นั ่นคือ การลงทุนมีความเสรี
มากยิง่ ขึน้ คือ ใครจะทาการลงทุนทีใ่ ดก็ได้ในภูมภิ าคอาเซียน การเปิ ดเสรีทางการค้าส่งผลให้องค์กร
ต่างๆ มีตลาดหรือมีผู้บริโภคทีม่ ากขึน้ การแข่งขัน จึงเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เสรรี ส่ง ผลให้ต้น ทุ น ค่าจ้างแรงงานมีค่าลดลง เนื่ องจากมีจานวนแรงงานเพิ่มมากขึ้น แต่ท งั ้ นี้
ประชาชนในประเทศนัน้ ก็จะมีค่แู ข่งทางด้านแรงงานเพิม่ มากขึน้ ซึ่งมีความจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
ฝีมอื แรงงานเพิม่ ขึน้ โดยปัจจัยสาคัญทีผ่ ู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัวเป็ นอันดับต้นๆ เพื่อขยาย
ตลาดแรงงาน นอกเหนื อจากความรู้ด้านภาษาเพื่อใช้ ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศสมาชิก
ชาติอาเซียนด้วยกันแล้ว ยังต้องให้ความสาคัญ ในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ตลาด องค์ความรู้
การผลิต และทาตลาดเฉพาะ การสร้างแบรนด์ และการทาการตลาดระหว่างผูซ้ ้อื ผูข้ ายทีม่ ศี กั ยภาพ
เป็ น ต้น (ส านัก งานพาณิ ช ย์จ งั หวัด พระนครศรีอ ยุธยา. 2558) นอกจากนี้ เสริม ยศ ธรรมรัก ษ์
(2556) ได้ แนะน าหลักการในการสร้างเสน่ ห์แ ละสร้างคุ ณ ค่าให้ ก ับ แบรนด์เพื่อ เข้าสู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC สรุปว่าประกอบด้วยมิตติ ่างๆ จานวน 3 มิติ คือ 1) มิตผิ บู้ ริหารแบรนด์
2) มิตกิ ารบริหารแบรนด์ และ 3) มิตผิ บู้ ริโภค ซึง่ สามารถแบ่งเป็ นหลักต่างๆ ได้ 8 ประการ ดังนี้
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มิติที่ 1 มิติผ้บู ริหารแบรนด์
1. ผู้บริหารแบรนด์หรือเจ้าของแบรนด์ต้องสร้างแบรนด์ด้วยความรัก หลักการข้อนี้ เป็ น
เรื่อ งของทัศนคติของเจ้าของแบรนด์ คือท าในสิ่ง ที่ร กั และรักในสิ่งที่ท า เพราะเมื่อเจ้าของหรือ
ผู้บริห ารแบรนด์ รักในสิง่ ที่ทา ความมุ่งมั ่นและความเชี่ยวชาญจะตามมา เช่น แบรนด์เถ้าแก่น้ อย
เกิดจากการที่เจ้าของแบรนด์ท ดลองท า แบบลองผิดลองถูกจนเกิดความเชี่ยวชาญและสามารถ
นิยาม ได้ว่า “เป็ นเพราะความมุ่งมั ่นและรักในสิง่ ที่ทา” ทุกวันนี้ แบรนด์เถ้าแก่น้อยไม่ได้มขี ายแต่ใน
ประเทศไทยเท่านัน้ แต่ส่งขายในต่างประเทศด้วย
2. ผู้ บ ริห ารแบรนด์ ต้อ งเป็ น ผู้น าในการวางกลยุ ท ธ์ข องแบรนด์ ด้ว ยตนเอง ส าหรับ
แบรนด์ท่ปี ระสบความส าเร็จ ระดับโลก ผู้บริห ารแบรนด์เป็ น ผู้กาหนดวิส ยั ทัศน์ และทิศทางของ
แบรนด์เอง เช่ น Sir Richard Branson ท าหน้ าที่ค วบคุ ม ดูแ ลทิศ ทางของแบรนด์ Virgin ซึ่ง มี
จุดเริม่ ต้นจากร้านขายแผ่นเสียงและซีดเี พลงจนทุกวันนี้สามารถขยายแบรนด์ (Brand extension)
ไปสู่ธุรกิจที่มคี วามหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นสายการบิน Virgin Atlantic Airline, Virgin Cola, Virgin
Radio และอีก 100 กว่าธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทส่ี ามารถทาให้แบรนด์ มีความลุ่มลึกนั ่นคือ Against all
convention นัน่ คือ ทุ กผลิตภัณ ฑ์ห รือบริการภายใต้แบรนด์ Virgin จะต้องมีความตรงข้ามหรือ
ขัดแย้งกับธรรมเนียมปฏิบตั ทิ แ่ี บรนด์อ่นื ทากัน
มิติที่ 2 มิติการบริหารแบรนด์
3. สารวจและค้นหาตาแหน่งแบรนด์ท่แี ตกต่าง โดดเด่น และปลอดภัย กลยุทธ์ทก่ี ล่าวถึง
กัน มากคือ กลยุท ธ์น่ านน้ าสีค ราม (Blue ocean strategy) เป็ น กลยุท ธ์ท่ีเน้ น การหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันแบบดัง้ เดิม ที่มกั จะจมอยู่ในทะเลสีเลือด คือแข่งกันด้วยกลยุทธ์ราคา การส่งเสริมการขาย
หรือการแย่งลูกค้า ในทางตรงกันข้าม ผูป้ ระกอบการต้องพยายาม พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้มี
ความแตกต่ างหรือ ต้ อ งสร้า งความต้อ งการใหม่ (New demand) ให้ เกิด ขึ้น โดยใช้ น วัต กรรม
(Innovation) แบรนด์ท่ตี ้องการพื้นที่ยนื ที่แตกต่าง โดดเด่น และปลอดภัย ควรหลีกหนีจากรูปแบบ
อุตสาหกรรม ที่คุ้น เคยไปสู่รูปแบบธุรกิจที่มีความเฉพาะ หรือหลี กหนี จากความชอบที่ค้น หาได้
โดยทั ่วไปในปัจจุบนั ไปสู่คุณค่าใหม่กว่า พิเศษกว่าและมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้คน
มากกว่า เช่ น แบรนด์ Bangkok Airways วางจุด ยืน ของแบรนด์ว่าเป็ น Asia’s Boutique Airline
แทนการแข่งขันด้านราคากับสายการบินต้นทุนต่า พร้อมทัง้ กาหนดเส้นทางการบินทีแ่ ตกต่างและ
หลีกเลีย่ งการซ้อนทับเส้นทางกับสายการบินอื่น นับเป็ นการค้นหาตลาดเป้ าหมายและความต้องการ
ใหม่
4. เล่าเรื่องแบรนด์ให้น่ าสนุ กและน่ าสนใจจนเกิดความ รู้สกึ “ว้าว (WOW)” ในใจลูกค้า
โดย เสรี วงษ์มณฑา (2554) กล่าวว่า การสร้างแบรนด์คอื การเล่าเรื่อง (Branding is story telling)
ผ่านการให้ขอ้ มูลและสร้างประสบการณ์ทล่ี ูกค้าสัมผัสได้ การเล่าเรื่องแบรนด์สามารถเล่าเรื่องผ่าน
องค์ประกอบต่อไปนี้ การเล่าเรื่องผ่านคุณสมบัติ (Brand attribute) การเล่าเรื่องผ่านจุดเด่น (Brand
features) การเล่าเรื่องผ่านผลประโยชน์ (Brand benefit) การเล่าเรื่องคุณ ค่า (Brand values) การ
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เล่าเรื่องผ่านจุดยืนหรือตาแหน่งของแบรนด์ (Brand positioning) การเล่าเรื่องผ่านพันธสัญญาของ
แบรนด์ (Brand promises) การเล่าเรื่องผ่านบริบทของแบรนด์ (Brand context) การเล่าเรื่องผ่าน
ภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ (Brand image) การเล่ า เรื่อ งผ่ า นประสบการณ์ ข องแบรนด์ (Brand
experiences) การเล่ า เรื่อ งผ่ า นความสัม พัน ธ์ ใ นแบรนด์ (Brand relations) การเล่ า เรื่อ งผ่ า น
ความหมายเชิง สัญ ลัก ษณ์ ข องแบรนด์ (Brand symbolic meaning) และการเล่ า เรื่อ งผ่ านการ
เชื่อมโยงในแบรนด์ (Brand sssociations)
5. สร้างและบริหารจัดการคุณค่าแบรนด์ โดย เอเกอร์ (Aaker. 1991) นักวิชาการด้านการ
สร้างแบรนด์ ได้ให้นิ ยามคาว่า “คุณ ค่าแบรนด์ (Brand equity) ว่าเป็ นชุ ดหรือกลุ่มของทรัพย์ส ิน
(Assets) หรือหนี้ สนิ (Liabilities) ที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ น ชื่อหรือสัญ ลักษณ์ กต็ าม ซึ่ง
กลุ่ ม ของทรัพ ย์ส ิน ดัง กล่ าวนี้ ส ามารถเพิ่ม หรือ ลดมู ล ค่ า ของสิน ค้า หรือ บริก ารที่มีต่ อ องค์ก ร
องค์ประกอบทีจ่ ะช่วยขับเคลื่อนให้แบรนด์มคี ุณค่าได้นนั ้ มี 5 ด้าน ดังนี้
5.1 การตระหนั ก รู้ใ นแบรนด์ (Brand awareness) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ ริโภคทีจ่ ะระลึกถึงหรือจดจาแบรนด์หนึ่งๆ ได้ในฐานะทีเ่ ป็ นสมาชิกของประเภทสินค้านัน้
5.2 การเชื่อมโยงแบรนด์ (Brand associations) หมายถึงการโยงใยระหว่างแบรนด์
กับองค์ประกอบต่างๆ ของแบรนด์ในความทรงจาของผูบ้ ริโภค
5.3 การรับ รู้ใ นคุ ณ ภาพ (Perceived quality) หมายถึ ง การรับ รู้ข องผู้ บ ริโ ภคถึ ง
คุณ ภาพโดยรวมหรือความเหนือกว่าของสินค้าหรือบริการ โดยคุณ ภาพที่ถูกรับรู้จะเป็ น การวัดที่
ความรูส้ กึ โดยรวม
5.4 ความภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) หมายถึง สภาพทีผ่ ู้บริโภครักและศรัทธาใน
สินค้าแบรนด์หนึ่งจนยากทีจ่ ะเปลีย่ นใจไปใช้สนิ ค้าแบรนด์อ่นื องค์กรควรดาเนินตามแนวทางต่อไปนี้
1) ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างถูกต้อง (Treat the customer right) ตามพัน ธสัญญาที่ให้ไว้จะต้องเป็ นไป
ตามนั ้น ไม่ ห ลอกลวงและต้ อ งรัก ษาระดับ มาตรฐาน 2) ใกล้ ช ิ ด ลู ก ค้ า (Stay close to the
customers) การใกล้ช ิดลูก ค้าท าให้ท ราบความเปลี่ยนแปลงของลูก ค้า อัน จะน ามาพัฒ นาหรือ
ปรับปรุงแบรนด์ให้ตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า 3) ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของ
ลูก ค้าอยู่เสมอ (Measure/manage customer satisfaction) 4) ท าให้ ลูก ค้ารับ รู้ถึง ต้น ทุ น ในการ
เปลี่ย นแบรนด์ (Create switching cost) และ 5) ให้ ส ิท ธิพิเศษ (Provide extra) โดยธรรมชาติ
มนุษย์มกั จะพอใจถ้าตนเองได้สทิ ธิพเิ ศษเหนือผูอ้ ่นื
5.5 สิน ทรัพ ย์อ่นื ๆ ของแบรนด์ (Other proprietary brand assets) นอกเหนื อ จาก
องค์ประกอบของคุณค่าแบรนด์ ทัง้ 4 แล้ว ยังมีสนิ ทรัพย์อ่นื ๆ ของแบรนด์ท่สี ามารถสร้างคุณค่าได้
อีกมากมาย อาทิ 1) สินทรัพย์ในส่วนของสิทธิบตั รของแบรนด์ (Patent) หมายถึงหนังสือสาคัญที่รฐั
ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษ ฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ (Product design) ที่มี
ลักษณะตามทีก่ ฎหมายกาหนด 2) เครื่องหมายการค้า (Trademark) จะทาให้ ผู้บริโภคไม่เกิดความ
สับสนกับ คู่แข่ง และ 3) รางวัล (Prize) ที่ไ ด้ร บั จากหน่ วยงานหรือองค์กรที่มีช่ือเสียงทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
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6. ทาให้แบรนด์มมี าตรฐานและเกินมาตรฐาน กล่าวคือ การทาให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมี
มาตรฐานหรือได้รบั การ รับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหรือสถาบันที่ตรวจสอบมาตรฐานในด้าน
ต่างๆ ย่อมทาให้แบรนด์เป็ นที่ยอมรับได้อกี ทางหนึ่ง ดังนัน้ แต่ละแบรนด์ควรบริหารจัดการแบรนด์
ให้ได้มาซึง่ “เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทแ่ี สดงถึงมาตรฐาน (Standard)” หรือ “เครื่องหมายรับรอง
(Certification mark)” ทีย่ อมรับกันทั ่วไป
7. แปรสภาพ “ความเป็ นท้องถิ่น ” สู่ “ความเป็ น สากล” ในอดีตที่ผ่านมาได้มกี ารพูดถึง
กระแสของโลกาภิวตั น์ (Globalization) หรือความเป็ นหมู่บ้านโลก (Global village) โดยมองว่าโลก
นี้ คือ หมู่บา้ นเดียวกันและสามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างง่ายดาย ต่อมาเป็ นยุคของข้อมูลสารสนเทศ
(Information technology) ความเป็ นดิจทิ ลั เข้ามามีบทบาทสาคัญ แต่ในยุคสมัยทีก่ าลังจะเกิดขึน้ ได้
มีการผสมคาและเกิดคาว่า “Glocalization” ซึง่ คือ ทาให้ความเป็ นท้องถิน่ มีความเป็ นสากลมากขึน้
มิติที่ 3 มิติผ้บู ริโภค
8. การทาความเข้าใจ “มนุษย์ในสังคมอาเซียน” อย่างลึกซึง้ การรูแ้ ละเข้าใจธรรมชาติของ
ผูบ้ ริโภคในประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีประโยชน์ต่อการเจรจาทางธุรกิจ เช่น ชาวสิงคโปร์จะมีความ
ยืดหยุ่นน้อย มีความเชื่อมั ่นในตนเองสูง มีการคิดทีเ่ ป็ นระบบ หากจะทาธุรกิจด้วยกันจะต้องมีความ
ชัดเจน ส่วนชาวฟิ ลปิ ปิ นส์จะเป็ นคนไม่เคร่งเครียดและมีความเป็ นมิตรคล้ายคนไทย การทางานเป็ น
ทีมอาจจะไม่ดนี กั รัก สนุ กและรักสบาย ชาวอินโดนีเซียจะทาตามสิง่ ทีว่ างแผนไว้ได้ดี มักไม่ค่อยคิด
ต่อยอด มีความคิดสร้างสรรค์น้อย การมอบหมายงานอาจต้องลงรายละเอียด สาหรับชาวเวียดนาม
มีทกั ษะในการแก้ไขปัญหา มีความกล้า ไม่ยอ่ ท้อ หนักเอาเบาสูเ้ ป็ นตัวของตัวเอง เป็ นต้น
หากพิจารณามุมมองการสร้างแบรนด์และการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด องค์กรต้อง
เข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจวิธกี ารดาเนินกิจกรรมการตลาดและการสื่อสารให้มี
ประสิท ธิภาพ การสร้างแบรนด์ไม่ ใช่เรื่องใหม่สาหรับนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือองค์กรที่มุ่ง สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่สงิ่ ทีเ่ ป็ นเรื่องใหม่คอื ทาความคุน้ เคยและสารวจพืน้ ทีท่ ่ี เป็ น “โอกาส
ในตลาดอาเซียน” รวมถึงการสร้างคุณค่าให้กบั แบรนด์ผ่านเอกลักษณ์ความเป็ นไทย เป็ น จุดเด่นที่
ทาให้ชาวต่างชาติประทับใจ นั ่นคือ ความปราณีต ละเอียดอ่อน งานช่างฝีมอื รวมถึงเสน่หป์ ลายจวัก
ด้านอาหารหรือ ความเป็ น เลิศ ในการบริก ารแบบไทย สิ่ง เหล่ านี้ ไ ม่ ใช่ อ งค์ก รจะต้อ งรู้จ ักน าไป
“เพิม่ เติมแต่งปรุงรส” ให้แบรนด์มคี ุณค่าในสายตาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างถูกทีถ่ ูกทาง
เรื่องการสร้างแบรนด์จ ึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการใช้เป็ นเครื่องมือสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน เพราะตลาดอาเซียนเป็ น ตลาดขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมีทงั ้ ส่ วนที่ค ล้ายกัน และ
แตกต่างกัน องค์กรต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกภูมภิ าคอาเซียนต่างก็ให้ความสนใจในการเข้ามา
ทาตลาดอาเซียนแห่งนี้ ดังนัน้ แบรนด์จงึ เข้ามามีบทบาทส าคัญ ในการรุกตลาดอาเซียน ดังนัน้ ใน
การศึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรจึง เป็ น สิง่ ส าคัญ อย่างยิง่ เพราะก่ อนที่จะรุ กตลาด
อาเซียนให้ประสบความสาเร็จได้นนั ้ องค์กรจะต้องทาการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
ให้พนักงานได้เข้าใจพันธสัญญาทีจ่ ะส่งมอบจากภายในองค์กรไปสู่ภายนอกให้เป็ นอย่างดีเสียก่อน
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ความท้าทายของการสร้างตราสิ นค้ากับการรุกตลาดอาเซียน
อย่างที่ท ราบกัน ดีว่าอีกไม่ นานประเทศอาเซียนที่กาลังจะกลายเป็ น ตลาดเดียว (Single
market) จากการรวมกลุ่มกัน เป็ น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) ดังนัน้ การสร้างตราสินค้าหรือการสร้างแบรนด์เพื่อให้เกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งจึงเป็ น
สิ่ง ส าคัญ โดยมีพ ฤติกรรมผู้บ ริโ ภคเป็ น ตัวแปรหลัก ที่จะท าให้องค์ก รเอกชนหรือนักการตลาด
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด ดังนัน้ การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศ
อาเซียนทัง้ 10 ประเทศนัน้ จึงเป็ นเรื่องที่จาเป็ นแม้สมาชิกทัง้ 10 ประเทศ รวมกันเป็ นหนึ่งอาเซียน
ทว่าแต่ละประเทศก็มคี วามแตกต่างกันอย่างมากทัง้ ด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคม และ
การเมือง รวมถึงมีความเชื่อและวิถีการดาเนินชีวติ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เจน ยกตัวอย่างเช่น
นิสยั และบุคลิกภาพด้านการทางานของคนแต่ละประเทศที่มคี วามแตกต่างกัน ชาวสิงคโปร์เป็ นคน
ชอบทีป่ ฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Rule followers) ขณะทีค่ นไทยกลับชอบปรับเปลีย่ นกฎให้เข้ากับความ
ต้องการของตัวเอง (Rule benders) หรือชาวพม่าชื่นชอบการมีปฏิสมั พันธ์กนั (แม้กระทั ่งฝนตกยัง
กางร่มนั ่งคุยกัน ) แต่ช าวลาวกลับรักความสงบและชอบอยู่กบั ครอบครัวมากกว่า เป็ น ต้น ดัง นัน้
ความเข้าใจบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของคนแต่ละชาติจะช่วยพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพ (ชัช รพล เพ็ญ โฉม. 2012) โดยเฉพาะการสร้างตราสิน ค้า ซึ่ง จะท าให้ส ิน ค้าไทย
สามารถยืนหยัดท่ามกลางการแข่งขันที่มแี นวโน้มเข้มข้นขึน้ ทัง้ จากคู่แข่งทัง้ ในประเทศไทยและใน
ประเทศอาเซียน
ทัง้ นี้การสร้างตราสินค้าใน AEC มีดว้ ยกัน 3 ระดับ คือ 1) ตราสินค้าเอเชีย (Asian brand)
2) ตราสินค้าประเทศ (Country brand) และ 3) ตราสินค้าธุรกิจ (Business brand) ซึง่ การเปิ ดประตู
AEC ในครัง้ นี้จะทาให้อาเซียนมีพลังในการเข้าสู่ตลาดโลกมากขึน้ ดังนัน้ การสร้างตราสินค้าเอเชีย
จึงเป็ นภาพใหญ่ ท่ที ุ กประเทศในอาเซียนต้องร่วมกันสร้างผ่านมาตรฐานเอเชีย (Asian standard)
ขณะเดียวกันเนื่องจากเกิดการเปิ ดเสรีของตลาดซึ่งแสดงว่าผู้บริโภคสามารถเดินทางได้อย่างเสรี
ดังนัน้ บางธุรกิจบางประเทศยังอาจใช้ประโยชน์จากตราสินค้าประเทศได้โดยธุรกิจที่จะสามารถทา
ตราสินค้าประเทศนัน้ จะต้องเป็ นธุรกิจคาบเกีย่ วกับวัฒนธรรม เช่น โรงแรม ภาพยนตร์ รีสอร์ท เป็ น
ต้น ขณะที่ตราสินค้าธุรกิจนัน้ ผู้ประกอบการต้องลุกขึน้ มาดูแลตราสินค้าให้แข็งแกร่ง เพราะเมื่อ
ตลาดใหญ่ขน้ึ นั ่นหมายความว่าถ้ามีความพร้อมมีทุนก็สามารถบุกไปประเทศอื่น แต่ถ้าไม่มที ุนทีจ่ ะ
ขยายธุรกิจก็ต้องใช้กลยุทธ์ตงั ้ รับให้ดี อย่างไรก็ตาม การที่ผปู้ ระกอบการไทยจะบุกตลาด AEC สิง่
สาคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการจะต้องพิจารณาเป็ นลาดับแรกคือสินค้าต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากการ
ผลิตและการตลาดจะเป็ นหนึ่งเดียวทัง้ หมด ดังนัน้ หากตราสินค้าใดไม่แข็งแรงย่อมทาให้อยูใ่ นธุรกิจ
ยากยิง่ ขึน้ การสร้างตราสินค้าให้ประสบความสาเร็จในรุกตลาดอาเซียนนัน้ สามารถสรุปประเด็น
สาคัญดังนี้ (ศิรกิ ุล เลากัยกุล. 2556)
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1. เนื่องจากแต่ละภูมภิ าคมีความแตกต่างกันไปทัง้ ภูมปิ ระเทศ และวัฒนธรรม ควรใช้ทมี
ภูมภิ าค (Regional) ในการบริหารหรือควบคุม หลังจากนัน้ ให้ทมี ท้องถิน่ (Local) ได้ปฏิบตั งิ านโดย
ใช้เทคนิคของแต่ละประเทศในการทางาน (Think regional act local)
2. ในหนึ่ ง ประเทศใช่ ว่าทุ กคนจะมีว ิถีก ารด าเนิ น ชีวติ เหมือ นกัน หมด แต่ล ะเมือ งก็มี
เอกลักษณ์และการดาเนินชีวติ แตกต่างกันออกไป ดังนัน้ จึงต้องคิดแบบลงลึกไปแต่ละจังหวัด โดยจะ
มาทาตลาดสิง่ เดียวให้ทงั ้ ประเทศไม่ได้
3. ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการ (Customize) ของท้องถิน่ จริงๆ ซึง่ ไม่ใช่แค่ปรับนิด
เติมหน่อยแต่ตอ้ งปรับแต่งทัง้ ตัวสินค้าและราคา เช่น LG เข้าใจพฤติกรรมการกินของชาวอินเดีย จึง
ทาไมโครเวฟทีอ่ ุ่นโรตีได้
4. ไม่ ว่าจะเป็ น ตราสินค้าท้องถิ่น หรือ ระดับสากล จะต้องรักษาคุณค่าของตราสิน ค้าให้
ต่อเนื่ องเพื่อให้เกิดการจดจาตราสิน ค้า (Brand recognition) ซึ่งส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์ ตราสินค้า
(Brand identity) และภาพลักษณ์ (Image) ASEAN เป็ นตลาดทีห่ นิ ในเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ าย
(Channel) ดัง นัน้ จึง ต้อ งศึก ษาช่ อ งทางแต่ ล ะประเทศ จัง หวัด หรือ พื้น ที่นัน้ ๆ ให้ล ะเอีย ดและ
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ร้านของชาในหมู่บา้ นรถกระบะขายของ มอเตอร์ไซด์ขายของ เป็ นต้น
5. ความรักในท้องถิน่ (Local love) ต้องแสดงความจริงใจต่อท้องถิน่ โดยทาให้เห็นว่าเรา
ไม่ได้มาตักตวงผลประโยชน์จากพวกเขา แต่เราตัง้ ใจทาให้เกิดสิง่ ดีๆ กับประเทศของเขาด้วยเช่นกัน
6. สินค้าต้องตอบสนองพฤติกรรมผูบ้ ริโภคอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความเบื่อง่ายหน่ายเร็ว
ของคนในภูมภิ าคนี้นอกจากนัน้ ราคาต้องถูก แต่สนิ ค้าดูดมี รี าคา
จากแนวคิดการรุ กตลาดอาเซียนขององค์กรไทยดังกล่าวข้างต้น องค์กรไทยจาเป็ นต้อง
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ เพื่อเจาะตลาดอาเซียน ซึ่งเป็ นตลาดที่มขี นาด
ใหญ่ และมีการเปิ ดเสรีทางการค้า ดังนัน้ จึงเป็ นความท้าทายขององค์กรไทยในการนาองค์กรให้เป็ น
แบรนด์ท่ไี ม่ใช่เฉพาะชาวไทยได้จดจาตราสินค้า แต่รวมไปถึงชาวอาเซียนได้รจู้ กั และจดจาแบรนด์
ขององค์กรไทยมากขึน้ ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ศกึ ษาแบรนด์ไทยทีเ่ ข้าไปรุกตลาดอาเซียน ได้แก่
บริษทั ไทยเบฟ เวอเรจ จากัด (มหาชน) และบริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน) แต่การ
สร้างแบรนด์ให้เป็ นที่จดจาได้ภายในตลาดอาเซียนนัน้ ตัวองค์กรเองต้องสร้างแบรนด์ให้เป็ นทีจ่ ดจา
และให้เกิดคุณค่าจากภายในองค์กรเสียก่อน ดังนัน้ จึงสนใจมุ่งศึกษาพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์
ของพนักงาน เมื่อพนักงานมีการสนับสนุ น แบรนด์องค์กรที่ตนเองปฏิบตั อิ ยู่ มีความรู้ส ึกเป็ นส่วน
หนึ่งกับแบรนด์ มีความมุ่งมั ่นผูกพันกับแบรนด์ มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ และมีผลการปฏิบตั งิ าน
ต่อแบรนด์ แบรนด์นนั ้ ก็ยอ่ มแข็งแกร่งมากขึน้ ตามไปด้วย
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2. แนวคิ ดพฤติ กรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงาน
พฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงาน เป็ นผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้ จากกระบวนการสร้าง
แบรนด์ท่มี อี งค์ประกอบด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ด้านความรูส้ กึ และด้าน
การรับรู้ ในส่วนของกระบวนการด้านการรับรูเ้ ริม่ ต้นจากการที่ผรู้ บั สารได้รบั ความรู้เกีย่ วกับ แบรนด์
(Burman; & Zepplin. 2005) โดยการเข้าใจและนาตนเองเข้าเป็ นส่วนหนึ่ งกับคุณ ค่าของแบรนด์
(de Chernatony. 2001; Ind. 2003; Vallaster; & de Chernatony. 2006; Scheys; & Baert.
2008) ซึง่ ก่อนทีพ่ นักงานจะมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า พนักงานต้องรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ และมี
การพัฒนาความเชื่อ มั ่นแบรนด์ (Vallaster; & de Chernatony. 2006) พนักงานจะต้องตระหนัก
และเข้าใจคุณ ค่าแบรนด์ เป้ าหมายสูง สุด และกลยุท ธ์ขององค์กรโดยจะต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้
สามารถส่งผลกระทบในทางบวกแก่ตวั พวกเขาเองอย่างไร เมื่อ พนักงานมีความรู้สกึ เป็ น ส่วนหนึ่ง
ของแบรนด์ (Brand identification) แล้ว องค์กรต้องทาให้พนักงานมีความมุ่งมันผูกพัน ต่อแบรนด์
(Brand commitment) (Vallaster; & de Chernatony. 2006) และก่อให้เกิดความจงรักภักดีในแบ
รนด์ (Brand loyalty) ซึง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นองค์ประกอบในการเกิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของ
พนักงานองค์กรทางด้านเจตคติ และสะท้อนออกเป็ น พฤติกรรมในด้านการมีประสิทธิภาพในการ
ท างานแบรนด์ (Brand performance) ของพนักงาน ในการส่งมอบพัน ธสัญ ญาแบรนด์ (Deliver
brand promise) จากภายในองค์กรไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม
ความหวังของลูกค้า (Punjaisri; & Wilson. 2007) สรุปดังแสดงในภาพประกอบ 1 ปันใจศรีและวิล
สัน (Punjaisri; & Wilson. 2007) กล่าวว่าพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานนัน้ เกิดทัง้
ทางเจตคติ หรือ ทางพฤติกรรม ทางใดทางหนึ่ง หรือทัง้ สองทาง แต่ล้วนส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใน
การสนับสนุนแบรนด์ทงั ้ ทางด้านความคิด ความรู้สกึ และการกระทา พนักงานจะมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จากที่เคยมีพฤติกรรมการปฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ ริโภคในรูปแบบเดิมที่เคยทาเป็ นประจา จะ
ปรับเปลีย่ นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ พันธสัญญาแบรนด์ (Vallaster; & de Chernatony. 2006)
พนักงานสามารถส่งมอบพัน ธสัญ ญาแบรนด์ตามความคาดหวัง ต่อแบรนด์ ไ ปสู่ลูกค้า หรือ กลุ่ ม
ผูบ้ ริโภคเป้ าหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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Situational Factor
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Brand-Supporting
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Behaviour

Attitudes
Effects on Employees

Personal Variables:
Age and Educational Background

ภาพประกอบ 1 กระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรทีส่ ่งผลต่อการสนับสนุนแบรนด์
ของพนักงาน
ทีม่ า: ปันใจศรี และวิลสัน (Punjaisri; & Wilson. 2007).
2.1 ผลการปฏิ บตั ิ งานต่อแบรนด์ (Brand performance)
ความหมายของผลการปฏิ บตั ิ งานต่อแบรนด์
ความแข็งแกร่งของแบรนด์บริษ ัท จะสามารถดูไ ด้จากส่วนแบ่งการตลาดในปั จจุบนั
การเจริญเติบโตของยอดขาย และความสามารถในการสร้างกาไร นอกจากนี้ ผลการปฏิบตั งิ านต่อ
แบรนด์กส็ ามารถเป็ นอีกอย่างหนึ่งที่ถูกค้นพบในแบรนด์ ว่าจะทาให้บริษทั บรรลุเป้ าหมายที่เกิดขึน้
ภายในตลาดได้ (Awan; & Rehman. 2014) สอดคล้องกับคิงและเกรซ (King; & Grace. 2012) ที่
กล่าวว่า ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ของพนักงานช่วยเพิม่ ผลการปฏิบตั งิ านขององค์กร และเป็ น
กุญแจสาคัญของความประสบความสาเร็จของแบรนด์ เช่นเดียวกับ ดอยล์ (Doyle. 2000) กล่าวว่า
ความประสบความส าเร็จ ของธุรกิจ ขึ้น อยู่กบั ผลการปฏิบตั ิง านต่อแบรนด์ โดยจากการทบทวน
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เอกสารเกีย่ วกับผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ พบว่า มีผใู้ ห้นิยามความหมายของผลการปฏิบตั งิ าน
ต่อแบรนด์ ได้แก่ ปันใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้
ให้คาจากัดความของผลการปฏิบตั ิงานต่อแบรนด์ ว่าเป็ น การปฏิบตั ิงานของพนักงานองค์กรต่อ
บทบาทหน้าทีใ่ นการส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ตามมาตรฐานของแบรนด์ทซ่ี ่งึ มีค่านิยมของแบรนด์
อยู่ภายใน นอกจากนี้ ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ ยังเป็ นส่วนหนึ่งในพฤติกรรมการสนับสนุ นแบ
รนด์ ซึ่ง พฤติก รรมการสนั บ สนุ น แบรนด์ ใ นส่ ว นที่เป็ นพฤติก รรมตามบทบาท (In-role) โดย
พฤติกรรมตามบทบาทนี้ จะเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (Erkmen; & Hancer. 2015)
จากความหมายของผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ดงั กล่าว สามารถสรุปได้ว่า ผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ (Brand performance) หมายถึง การปฏิบตั งิ านของพนักงานองค์กรต่อหน้าที่
ในการส่ง มอบพัน ธสัญ ญาแบรนด์ไปสู่ลูกค้าหรือกลุ่ม ผู้บริโ ภคเป้ าหมายตามวัต ถุ ประสงค์ห รือ
แนวทางของแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม
การวัดผลการปฏิ บตั ิ งานต่อแบรนด์
จากการศึก ษาการวัด ผลการปฏิบ ัติง านต่ อ แบรนด์ พบว่ า ปั น ใจศรีแ ละวิล สัน
(Punjaisri; & Wilson. 2007) ได้พฒ
ั นาแบบวัดผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด
ลิเคิร์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ง ” ถึง “ไม่ เห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง ” มีค่ า ความเชื่อ มั ่นแบบ
สัม ประสิท ธิแ์ อลฟ่ าของครอนบาค เท่ า กับ .81 เช่ น เดีย วกับ ปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิต สกี้
(Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้พฒ
ั นาแบบวัดผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ จานวน
5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และ
ได้ทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงเกณฑ์และความเทีย่ งตรงเชิงจาแนกด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน และการาส มาห์ราน และโมฮัมเหม็ด (Garas; Mahran; & Mohamed. 2018) ได้พฒ
ั นาแบบ
วัดพฤติกรรมตามบทบาท (In-role) จานวน 3 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ากับ .89 ในขณะที่ บูอลิ
คาทาลัน และมาร์ตเิ นซ (Buil; Catalan; & Martinez. 2016) ได้พฒ
ั นาแบบวัดผลการปฏิบตั งิ านต่อ
แบรนด์ จานวน 4 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิร์ท 7 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค มากกว่า .70 และผ่านการ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .81-.90 และมีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ ากับ .92 เช่นเดียวกับฮู
หม่า และคิม (Hu; Ma; & Kim. 2018) ได้พฒ
ั นาแบบวัดผลการปฏิบตั ิงานการบริการต่อแบรนด์
จานวน 3 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 7 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัม ประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ ากับ .89 และผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ย งตรงเชิง โครงสร้างด้ ว ยการวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิง ยืน ยัน พบว่า มีค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .83-.88 และมีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ากับ .90
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ส าหรับ การวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้พ ัฒ นาแบบวัดผลการปฏิบ ัติงานต่ อแบรนด์จาก
งานวิจยั ของปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ทม่ี ผี ลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์สูงกว่า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิ บตั ิ งานต่อแบรนด์
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ ได้แก่ งานวิจยั ของปั นใจศรี
วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้ศึกษาการสร้างแบรนด์
ภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อการมอบพันธสัญญาแบรนด์ของพนักงาน: กรณีศกึ ษาในประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น พนักงานโรงแรม จานวน 680 คน พบว่า การเป็ น ส่วนหนึ่ งกับแบรนด์ ความมุ่ง มั ่น
ผูกพันต่อแบรนด์ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ และการสร้า งแบรนด์ภายในองค์กร สามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ได้รอ้ ยละ 36
จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ดงั กล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า
ผลการปฏิบ ัติง านต่ อแบรนด์เป็ น ตัว แปรผลลัพ ธ์ของการศึก ษาครัง้ นี้ โดยเป็ น ตัว แปรในกลุ่ ม
พฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ตามแนวคิดของปั นใจศรี และวิลสัน (Punjaisri; & Wilson. 2007)
โดยมีตวั แปรพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ด้านเจตคติ ทีส่ ่งผลต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ คือ
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ตามลาดับ
ซึง่ นาเสนอตัวแปรในลาดับถัดไป
2.2 ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty)
ความหมายของความจงรักภักดีต่อแบรนด์
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความจงรัก ภัก ดีต่ อ แบรนด์ พบว่า มีผู้ใ ห้ นิ ยาม
ความหมายของความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ได้แก่ เอเกอร์ (Aaker. 1991) กล่าวว่า ความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ เป็ นการที่ลูกค้ามีความรู้สกึ ยึดติด (Attachment) กับแบรนด์ ส่วน ยูและดอนทู (Yoo; &
Donthu. 2001) ให้นิยามว่าความจงรักภักดีต่อแบรนด์ หมายถึง รูปแบบของการโน้มเอียงทีจ่ ะซื้อ
สินค้าหรือแบรนด์เป็ นตัวเลือกแรก เช่นเดียวกับโอลิเวอร์ (Oliver. 1999) กล่าวว่า ความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ เป็ นความมุ่งมั ่นผูกพันอย่างลึกซึ้งต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ ท่นี าไปสู่การซื้อ
แบรนด์นัน้ ๆ ใหม่ ในอนาคต นอกจากนี้ ปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; &
Evanschitzky. 2009) ได้ให้คาจากัดความของความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ว่าเป็ น ความตัง้ ใจของ
พนักงานทีจ่ ะยังคงอยูก่ บั แบรนด์
จากความหมายของความจงรักภักดีต่อแบรนด์ดงั กล่าว สามารถสรุ ปได้ว่า ความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) หมายถึง ความตัง้ ใจของพนักงานที่จะท างานกับองค์ก ร
รวมถึงการถ่ายทอดความรูส้ กึ ในทางบวกให้กบั บุคคลอื่นๆ ได้รบั รู้
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แนวคิ ดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ความจงรักความภักดีต่อแบรนด์เป็ นความตัง้ ใจของพนักงานทีจ่ ะคงอยูแ่ ละทางานกับ
องค์กรใน ปั จจุบนั ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของพนักงานเป็ นปั จจัยที่สร้างความสามารถในการ
บริการขององค์กรให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Punjaisri; et al.
2009b; citing Reichheld. 1996) นอกจากนี้ ยังช่ วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กรผ่านทางการลดการ
คัดเลือกพนักงานใหม่ ลดงบประมาณในการฝึกอบรมหรือผ่านทางพนักงานทีม่ ที กั ษะในการทางาน
กล่าวคือ มีความรวดเร็วและคุน้ เคยในการทางานและการรับมือกับลูกค้า ดังนัน้ จึงช่วยเพิม่ ผลกาไร
ให้กบั บริษทั ด้วย แม้วา่ ปัจจุบนั องค์กรต่างๆ จะให้ความสนใจในการแบรนด์ภายในองค์กรกันมากขึน้
แต่กย็ งั มีการศึกษาในเรื่องนี้อยูเ่ พียงจานวนน้อย ดังนัน้ จึงควรมีการทาการค้นคว้าวิจยั มากขึน้ เพื่อ
เพิม่ พูนความรูแ้ ละพิสูจน์วา่ กระบวนการหรือปัจจัยต่างๆ สามารถนาไปใช้งานได้จริงในองค์กรเพื่อ
ลดความเสีย่ งในการเกิดข้อผิดพลาด สูญเสียทุนทรัพย์ หรือเสียเวลา (Punjaisri; et al. 2009b) การ
ค้นคว้าวิจยั ส่วนมากแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของพนักงานในแง่ของระยะเวลาใน
การให้บริการ พนักงานที่ม ีความจงรักภักดีต่อแบรนด์จะมีความมั ่นคงและมีจติ สานึ กที่จะท างาน
ร่วมกันผูว้ า่ จ้าง
บอมการ์ธและชมิดท์ (Baumgarth; & Schmidt. 2009) กล่าวว่า ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการ
สร้างแบรนด์ภายในองค์กร นอกจากจะเป็ นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกให้กบั พนักงานแล้ว ยังส่งผล
ให้พนักงานมีพฤติกรรมที่สนับสนุ นแบรนด์ (Brand-supporting behavior) ของตนเองอีกด้วย โดย
ปั น ใจศรีแ ละคณะ (Punjaisri; et al. 2009b) กล่าวว่า การที่พ นัก งานจะสามารถมีพ ฤติกรรมที่
สนับสนุ นแบรนด์ได้นนั ้ พนักงานจาเป็ นต้องได้รบั การฝึ กอบรมจากองค์กรก่อน นอกจากนัน้ องค์กร
จะต้องทาการสื่อสารแบรนด์ของตนให้เป็ นที่จดจาและชื่นชอบ จนพนักงานรูส้ กึ มุ่งมั ่นผูกพันกับแบ
รนด์จากนัน้ ก็ต้องมีการกระท าซ้าเพื่อให้พนักงานเกิด ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ เมื่อพนักงานมี
ความจงรักภักดีภกั ดีต่อแบรนด์แล้ว พนักงานก็จะรู้สกึ เต็มใจทีจ่ ะแสดงออกถึงการให้การสนับสนุ น
แบรนด์นนั ้ ๆ โดยผลลัพธ์ท่อี งค์กรจะได้คอื สมรรถภาพแบรนด์ท่เี พิม่ ขึน้ รวมถึงความตัง้ ใจและเต็ม
ใจที่จะนาเสนอพันธะสัญญาแบรนด์ขององค์กรไปยังลูกค้าและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ดังนัน้
การที่องค์กรจะทาให้พนักงานมีความต้องการที่จะสนับสนุ น แบรนด์ องค์กรจะต้องสามารถสร้าง
ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ระหว่างแบรนด์กบั พนักงานให้ได้
จากแนวคิดเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อแบรนด์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มี
หรือเกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ขององค์กรแล้ว จะทาให้พนักงานมีความเต็มใจหรือมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะกระทาพฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึงการสนับสนุนแบรนด์นนั ้ ๆ เพื่อนาพันธสัญญาขององค์กรไปยัง
กลุ่มลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้ามีความเชื่อถือกับแบรนด์ต่อไป
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การวัดความจงรักภักดีต่อแบรนด์
จากการศึก ษาการวัด ความจงรัก ภัก ดีต่ อ แบรนด์ พบว่ า อีว านชิต สกี้ แ ละคณะ
(Evanschitzky; et al. 2006) ได้สร้างและพัฒนาแบบวัดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ โดยแบ่งเป็ น 2
ด้าน ได้แก่ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์เชิงเจตคติ และเชิงพฤติกรรม จานวน 4 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น
มาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบ
สัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค อยู่ระหว่าง .77-.91 และได้ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง อยู่ระหว่าง .86-.91
เช่ น เดีย วกับ ปั น ใจศรี วิลสัน และอีว านชิต สกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้
พัฒ นาแบบวัดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ จานวน 3 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น มาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ
ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่ เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” และได้ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเกณฑ์และ
ความเทีย่ งตรงเชิงจาแนกด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน นอกจากนี้ เคว็นเซลและฮอลลิ
เดย์ (Kuenzel; & Halliday. 2010) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ จานวน 2 ข้อ มี
ลักษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความ
เชื่อมั ่นแบบสัม ประสิท ธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ า กับ .81 และได้ท ดสอบความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ากับ .81
และชาร์ม าและคามาลานาพาน (Sharma; & Kamalanabhan. 2014) ได้ พ ัฒ นาแบบวัด ความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ จานวน 3 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ”
ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .86
ส าหรับ การวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้ว ิจยั ได้พ ัฒ นาแบบวัดความจงรัก ภัก ดีต่อ แบรนด์จาก
งานวิจยั ของปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ น ผู้ท่มี ีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สูงกว่า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อแบรนด์
จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ได้แก่ งานวิจยั ของปันใจศรี วิล
สัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้ศกึ ษาการสร้างแบรนด์ภายใน
องค์กรทีม่ ผี ลต่อการมอบพันธสัญญาแบรนด์ของพนักงาน: กรณีศกึ ษาในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นพนักงานโรงแรม จานวน 680 คน พบว่า ความจงรักภักดีต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 (ค่าอิท ธิพล เท่ ากับ .11) และศรีโยธิน
(Sriyothin. 2016) ได้ศกึ ษาอิทธิพลของการสื่อสารแบรนด์ภายในองคืกรที่มตี ่อผลลัพธ์ต่อแบรนด์
ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานโรงแรมทีต่ ้องเผชิญหน้ากับลูกค้า จานวน 1,212 คน พบว่า
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 (ค่าเบต้า อยูร่ ะหว่าง .27-.47)
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จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีต่อแบรนด์ดงั กล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์มคี วามสัม พันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานต่อแบรนด์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงคาดว่า
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
2.3 ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ (Brand Commitment)
ความหมายของความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับความมุ่งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์ พบว่า มีผู้ให้นิยาม
ความหมายของความมุ่ งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์ ได้แก่ เบอร์แมนน์ เซปลิน และไรลีย์ (Burmann;
Zeplin; & Riley. 2009) ได้ให้คาจากัดความของความมุ่งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์ ว่าเป็ นระดับความ
ผูกพัน ทางจิตใจของพนักงานที่มตี ่อแบรนด์ ซึ่งมีอทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจที่จะพยายามเพื่อไปให้ถึง
เป้ าหมายของแบรนด์ เช่ น เดียวกับ กิม ภากรณ์ และท็อกเคอร์ (Kimpakorn; & Tocquer. 2009)
กล่ าวว่ า ความมุ่ ง มั ่นผูก พัน ต่ อแบรนด์ หมายถึง ระดับ ของพนัก งานสามารถระบุ แ ละมีค วาม
เกีย่ วข้องกับแบรนด์ ทัง้ ยังมีความตัง้ ใจทีจ่ ะใช้ความพยายามในการบรรลุเป้ าหมายของแบรนด์ และ
มีความสนใจเกี่ยวกับองค์กรบริการในส่วนอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ ปั นใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้
(Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้ให้คาจากัดความของความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
ว่าเป็ นความรูส้ กึ เชื่อมโยงทางด้านจิตใจและอารมณ์ทม่ี ตี ่อแบรนด์
จากความหมายของความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ดงั กล่าว สามารถสรุปได้ว่า ความ
มุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ (Brand commitment) หมายถึง ความรูส้ กึ เชื่อมโยงทางจิตของพนักงานที่มี
ต่อองค์กร
แนวคิ ดเกี่ยวกับความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์เป็ นการสนับสนุนแบรนด์เจตคติของพนักงาน เบอร์แมน
และเซปลิน (Burmann; & Zeplin. 2005) กล่าวว่า ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ถือเป็ นสิง่ สาคัญที่
องค์กรต้องดาเนินการให้เกิดขึน้ เพราะเมื่อพนักงานเกิดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์แล้วย่อมเกิด
เจตคติท่ดี ีต่อแบรนด์และส่งผลให้ม ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกับ พัน ธสัญ ญา
แบรนด์ดว้ ย การทีอ่ งค์กรจะสร้างความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ให้แก่พนักงานมีอยู่ 3 วิธหี ลักๆ ได้แก่
1. การสร้างบุคลากรที่เหมาะสมกับแบรนด์โดยผ่านทางกิจกรรมด้านทรัพยากร
บุคคล การจัดทรัพยากรบุคคลโดยยึดแบรนด์เป็ นหลักนัน้ ต้องคัดเลือกผูส้ มัครงานทีม่ คี วามเหมาะสม
กับแบรนด์และมีอตั ลักษณ์เฉพาะตัวสูง พนักงานตัวตนเหมาะสมกับแบรนด์สูง ต้องได้รบั การเลื่อน
ขัน้ หมายความว่า แนวคิดอัตลักษณ์ ของแบรนด์ต้องเป็ นพื้น ฐานในการ คัดเลือกพนักงาน โดย
(Punjaisri; et al. 2009) กล่าวว่า การรับพนักงานใหม่นนั ้ เป็ นเสมือนกับแบบฝึกหัดหนึ่งในการสร้าง
แบรนด์ เป็ น ส่วนหนึ่งของการจัดการแบรนด์ขององค์กร อย่างไรก็ตาม องค์กรจานวนมากละเลย
ความสัม พันธ์ระหว่างฝ่ ายทรัพยากรบุคคลกับการจัดการแบรนด์ อาจเป็ นเพราะการหาบุคคลที่มี
ตัวตนเหมาะกับแบรนด์นนั ้ ไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากนี้แล้ว ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลอาจให้ผสู้ มัครงานได้
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เรียนรูง้ านกับพนักงานในองค์กรก่อนทีจ่ ะเริม่ เข้าทางานกับองค์กร เพื่อช่วยให้เกิดบุคคลกรทีม่ ตี วั ตน
เหมาะกับแบรนด์ โดยผ่านการคัดเลือกด้วยตนเองเป็ นอีกหนึ่งช่องทางสาหรับฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
ในการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ภายในองค์กร ด้วยกิจกรรมสาหรับพนักงานใหม่ โดยปกติแล้ว
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลมักจะจัดการปฐมนิเทศหรือการฝึกอบรมสาหรับพนักงานใหม่ ซึง่ กิจกรรมนี้ถือ
ว่าเป็ นกระบวนการขัดเกลาทางสัมคมที่สาคัญ ดังนัน้ จาเป็ นที่จะต้องมีการถ่ายทอดหรือให้ขอ้ มูล
อัตตลักษณ์ ของแบรนด์ วิสยั ทัศน์ คุณ ค่าของแบรนด์ ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งกิจกรรม
เหล่ านี้ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริม การถ่ ายทอดภาพลัก ษณ์ ข องแบรนด์ นอกจากนี้ ในการฝึ ก อบรมทั ่วไป
กิจกรรมทางสังคม หรือโปรแกรมการให้คาแนะนาสามารถสอดแทรกการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของ
แบรนด์หรือขององค์กรได้เช่นเดียวกัน การศึกษาจานวนมากพบว่าการขัดเกลาทางสังคมอย่างเป็ น
ระบบมีความสาคัญในทางบวกในการสร้างความมุ่งมั ่นผูกพันต่อองค์กร ความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งกับ
องค์กรและการสร้างบุคลากรทีเ่ หมาะสมกับองค์กร (Punjaisri; et al., 2009)
2. การสร้างความตระหนักและความเข้าใจในแบรนด์ผ่านทางการสื่อสารภายใน
องค์กร ถึง แม้ว่าองค์กรจะสามารถหาบุค คลที่มีตวั ตนเหมาะสมกั บแบรนด์ไ ด้จากกิจกรรมทาง
ทรัพยากรบุคคลซึง่ ทาให้พนักงานขององค์กรและคุณค่าของแบรนด์มคี วามสอดคล้องกัน อย่างไรก็
ตามก็ยงั ไม่ เกิดการตระหนักรู้ต่อแบรนด์ในตัวพนักงาน ในองค์กรพนักงานมีความจาเป็ น ต้อ ง
ตระหนักรูใ้ นอัตลักษณ์ของแบรนด์ จึงจาเป็ นต้องมีการสร้างความตระหนักรู้ทเ่ี กีย่ วข้องกับแบรนด์ใน
ขันตอนแรก
้
หลายๆ องค์กรได้มอบหมายหน้าที่น้ีให้กบั ฝ่ ายการตลาด แต่มใิ ช่เรื่องง่ายในการทาให้
พนักงานทุ กคนเข้าใจว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อแบรนด์ เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างการสร้าง
ความเข้าใจแนวคิดของอัตลักษณ์ในแบรนด์กบั หน้าทีป่ ระจาวันของพนักงาน แนวคิดอัตลักษณ์แบ
รนด์จาเป็ นต้องมีความดึงดูดใจหรือน่าประทับใจเพื่อสร้างความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ ซึ่งการทีจ่ ะ
ทาให้แนวคิดของอัตลักษณ์ในแบรนด์มคี วามดึงดูดใจหรือน่ าประทับใจนัน้ ต้องมีการจัดการสื่อสาร
ภายแบรนด์ในองค์กรภายใต้แนวคิดอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Punjaisri; et al. 2009)
3. การส่งเสริมความเป็ นผู้นาแบรนด์ในทุกระดับ ปั นใจศรีและคณะ (Punjaisri; et
al. 2009b) กล่าวว่า ขัน้ ตอนที่สาคัญในการสร้างความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ คือ ความเป็ นผูน้ า
การสื่อสารจะไม่เกิดประโยชน์ถา้ หากขาดความน่าเชื่อถือแล้วความจริงจัง ระดับของความเป็ นผูน้ าที่
เกี่ย วกับ แบรนด์แบ่ ง ออกเป็ น 2 ระดับ ได้แ ก่ ระดับมหภาค (Macro level) เป็ น ระดับ ของคณะ
ผู้บริหาร และ CEO (Chief Executive Officer) ซึ่งมีอทิ ธิพลมากที่สุดต่อการสื่อสารทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร พนักงานจะพยายามอย่างจริงจังในการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรถ้าหากพวกเขา
ได้ร บั การสนับสนุ น จาก CEO ดังนัน้ การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรจึงต้องเริ่มต้น จากการจูงใจ
CEO และคณะผู้บริห ารเกี่ยวกับแนวคิดอัต ลักษณ์ ในแบรนด์ เพื่อ เป็ น แบบอย่างแก่พนักงานใน
องค์กร ส่วนระดับจุลภาค (Micro level) คือ ผู้บริห ารแต่ละคนต้องเป็ นแบบอย่างของแบรนด์ จาก
ทฤษฎีการเรียนรูท้ างสังคม (Social learning theory) มนุษย์ เรียนรูเ้ จตคติและพฤติกรรมใหม่ๆ จาก
การสังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมผู้อ่นื ดังนัน้ ถ้าผูบ้ ริหาร มีพฤติกรรมที่มคี วามเป็ นผู้นาการสร้าง
ความผูกพันต่อแบรนด์ของพนักงานก็ยอ่ มมีแนวโน้มที่ จะประสบความสาเร็จมากขึน้
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อย่างไรก็ดี ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์จะนาไปสู่ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
(Punjaisri; et al. 2009a; citing Kelman. 1958; O’Reilly; & Chatman. 1986) เบอร์ แ มนและ
เซปลิน (Burman; & Zeplin. 2005) ได้อธิบายเพิม่ เติมว่า เป็ นการขยายความผูกมัดทางจิตใจของ
พนักงานที่มตี ่อแบรนด์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความตัง้ ใจที่จะพยายามบรรลุถึงเป้ าหมายของแบรนด์ ทัง้
การเป็ นส่วนหนึ่ งกับองค์กรและความมุ่งมันผูกพัน ต่อองค์กรมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้าง
คุณ ค่าภายในองค์กรของพนักงานที่มคี วามรู้ส ึกเป็ น ส่วนหนึ่ งและมีความมุ่งมั ่นผูกพันกับองค์กร
(Punjaisri; et al. 2009a; citing Cook; & Wall. 1980; Hall; et al. 1971) ชวาร์ทซ์ (Punjaisri; et
al. 2009b; citing Schwartz. 1992) ได้ใ ห้คุณ ค่าของทฤษฎีเหล่านี้ ว่า เป็ น สิ่ง ที่ท าให้พนักงานมี
พฤติกรรมสนับสนุ นการถ่ายทอดความคาดหวังต่อแบรนด์ไปยังผู้บริโภค การค้นคว้าวิจยั เกี่ยวกับ
การสร้างแบรนด์พบหลักฐานที่ส นับสนุ น ข้อสัน นิ ษ ฐานเกี่ยวกับวามสัมพัน ธ์ร ะหว่างทัศนคติท่ี
สนับสนุ นแบรนด์เหล่านี้ สามารถสนับสนุ นพฤติกรรมของแบรนด์ (Punjaisri; et al. 2009b; citing
Ambler; & Barrow. 1996; Hankinson. 2002; Thomsonl; et al. 1999) การสร้างแบรนด์ภายใน
องค์กรมีจุ ดมุ่งหมายสูงสุดคือ เพื่อชักจูง ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของพนักงานเพื่อ
สนับสนุ น การถ่ ายทอดคุณ ค่าของแบรนด์ (Punjaisri; et al. 2009b; citing Boone. 2000; Free.
1999) ดัง นัน้ ทฤษฎีความมั ่งมั ่นผูกพัน ต่อองค์กรจึง ถูกมองว่า เป็ น การความมุ่ งมั ่นผูกพัน ทาง
อารมณ์ความรูส้ กึ ของพนักงานต่อองค์กร (Meyer; & Allen. 1991; Meyer; et al. 2002; Punjaisri;
et al. 2009b) แต่การระบุแบรนด์และการรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ เป็ นกระบวนการที่เกิดขึ้น
ก่อนความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ของพนักงาน (Punjaisri et al., 2009b; citing Burman; & Zeplin.
2005; Cheney; & Tompkins. 1987) และความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์กเ็ ป็ นกุญแจไปสู่ความภักดี
ต่อแบรนด์ (Punjaisril; et al. 2009b; citing Brown; & Peterson. 1993; Pritchard; et al. 1999;
Reichers. 1985)
จากแนวคิดเกีย่ วกับความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่
มีความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ จะต้องเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์แล้ว ซึ่งแนวคิดนี้ ถือเป็ นสิง่ สาคัญ ที่
องค์กรต้องดาเนินการให้เกิดขึน้ เพราะเมื่อพนักงานเกิดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์แล้วย่อมเกิด
เจตคติท่ดี ตี ่อแบรนด์และส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปสู่การกระทาพฤติกรรมสนับสนุ นแบรนด์และ
สามารถส่งมอบพันธสัญญาไปยังลูกค้าได้ต่อไป
การวัดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
จากการศึก ษาการวัด ความมุ่ ง มัน่ ผู ก พัน ต่ อ แบรนด์ พบว่า ปั น ใจศรีแ ละวิล สัน
(Punjaisri; & Wilson. 2007) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความมุ่งมันผูกพันต่อแบรนด์ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด
ลิเคิร์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ง ” ถึง “ไม่ เห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ง ” มีค่ า ความเชื่อ มั ่นแบบ
สัม ประสิท ธิแ์ อลฟ่ าของครอนบาค เท่ า กับ .78 เช่ น เดีย วกับ ปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิต สกี้
(Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้ พ ัฒ นาแบบวัด ความมุ่ ง มัน่ ผู ก พัน ต่ อ แบรนด์
จานวน 4 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
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ยิง่ ” และได้ท ดสอบความเที่ย งตรงเชิง เกณฑ์ และความเที่ยงตรงเชิง จ าแนกด้ว ยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืน ยัน ในขณะที่ กิมภากรณ์ และท็อกเคอร์ (Kimpakorn; & Tocquer. 2009) ได้
สร้างแบบวัดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ของพนักงาน จานวน 9 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิร์ท
5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอล
ฟ่ าของครอนบาคมากกว่า .80 และผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิง ยืน ยัน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากกว่า .67 และหยาง วาน และวู (Yang;
Wan; & Wu. 2015) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความมุ่งมั ่นผูกพันของพนักงานจากงานวิจยั ของกิมภากรณ์
และท็อกเกอร์ (Kimpakorn; & Tocquer. 2009) จานวน 8 ข้อ มีล ักษณะเป็ น มาตรวัด ลิเคิร์ท 5
ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” นอกจากนี้ นาธาราจัน บาลาสุบรามา
เนี ยม และสรีนิ วาสาน (Natarajan; Balasubramaniam; & Srinivasan. 2017) ได้พ ัฒ นาแบบวัด
ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ จานวน 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วย
อย่างยิง่ ” ถึง “ไม่ เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิท ธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาคอยู่
ระหว่าง .85-.87 และผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .75.84 รวมทัง้ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝงอยู่ระหว่าง .89-.90 และบูอลิ คาทาลัน และมาร์ตเิ นซ
(Buil; Catalan; & Martinez. 2016) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ จานวน 3 ข้อ มี
ลักษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิร์ท 7 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความ
เชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค มากกว่า .70 และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.89-.95 และมีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ากับ .94
สาหรับการวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความมุ่งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์จาก
งานวิจยั ของปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี คี วามมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์สงู กว่า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ ได้แก่ งานวิจยั ของปันใจศรี
วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้ศึกษาการสร้างแบรนด์
ภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อการมอบพันธสัญญาแบรนด์ของพนักงาน: กรณีศกึ ษาในประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น พนักงานโรงแรม จานวน 680 คน พบว่า ความมุ่ง มั ่นผูกพัน ต่อ แบรนด์มีอิท ธิพ ล
ทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ค่าอิทธิพล เท่ากับ .31)
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของฮิดายานติ นูรยาคิน และฟารีดา (Hidayanti; Nuryakin; & Farida. 2018)
ได้ศึกษาความมุ่งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์และความไว้วางใจต่อแบรนด์ท่มี ีผลต่อความจงรักภักดีต่อ
แบรนด์ของแบรนด์แลปท็อปในอิน โดนี เซีย กลุ่ม ตัวอย่างเป็ น นักศึกษา จานวน 200 คน พบว่า
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ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ค่าอิทธิพล เท่ากับ .61) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของริซวานและคณะ (Rizwan; et al.
2018) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ ความเชื่อถือได้ของแบรนด์ การ
รับรู้คุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ : การศึกษาเชิงประจักษ์ของ
รองเท้าสไตโล กลุ่ม ตัวอย่างเป็ น ลูกค้า จานวน 200 คน พบว่า ความมุ่ง มั ่นผูก พัน ต่อแบรนด์ ม ี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ค่าเบต้า เท่ากับ .42)
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ดงั กล่าว จึงสามารถสรุปได้
ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์มคี วามสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงคาดว่า
ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์
2.4 การเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์ (Brand Identification)
ความหมายของการเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์
จากทฤษฎีอตั ลักษณ์ทางสังคม (Social identity) มีแนวความคิดที่ว่า ความรู้สกึ เป็ น
ส่วนหนึ่งถูกสร้างขึน้ มาระหว่างบุคคล และความรูส้ กึ เหล่านัน้ สามารถเกิดขึน้ ได้เมื่อบุคคลระบุชช้ี ดั ว่า
มี ค วามรู้ ส ึ ก เป็ น ส่ ว น ห นึ่ งกั บ กลุ่ ม (Ashforth; & Mael. 1989) ดั ง นั ้ น ก ารเป็ นส่ วน ห นึ่ ง
(Identification) หมายถึง การรับรูค้ วามเป็ นหนึ่งเดียวกับกลุ่มหรือองค์กร เมื่อนามาผนวกเข้ากับแบ
รนด์ ดังนัน้ การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ (Brand identification) หมายถึง การทีบ่ ุคคลรับรูร้ ะดับสิง่ ๆ
หนึ่ งที่ให้คาจากัดความโดยสิง่ เดียวกันนัน่ คือ แบรนด์ (Chou. 2013) นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้นิ ยาม
ความหมายของการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ได้แก่ เบอร์แมนน์และเซปลิน (Burmann; & Zeplin.
2005) กล่าวว่า การเป็ น ส่วนหนึ่ ง กับ แบรนด์เป็ น การยอมรับ อิท ธิพ ลทางสัง คมเนื่ องจากการมี
ความรู้สกึ เป็ น ส่วนหนึ่ งกับกลุ่ม ที่เป็ นผู้กาหนดประสบการณ์ ของแบรนด์และการรับรู้การสานเข้า
ด้วยกันกับความล้ม เหลวและความส าเร็จเช่ น เดียวกับเบอร์แมนน์ เซปลิน และไรลีย์ (Burmann;
Zeplin; & Riley. 2009) ได้ให้ความหมายของการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ว่าเป็ นสิง่ ทีพ่ นักงานเชื่อ
ว่าเป็ นส่วนหนึ่งประกอบหนึ่งของแบรนด์และองค์กร และปันใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri;
Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้ใ ห้ค าจากัด ความของการเป็ น ส่ วนหนึ่ ง กับ แบรนด์ ว่ าเป็ น
ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์และรับรูก้ ารสานเข้าด้วยกันกับความล้มเหลวและความสาเร็จของ
แบรนด์
จากความหมายของการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ดงั กล่าว สามารถสรุปได้วา่ การเป็ น
ส่วนหนึ่งกับแบรนด์ (Brand identification) หมายถึง ความรูส้ กึ เชิงบวกของพนักงานในการเป็ นส่วน
หนึ่งขององค์กร หรือเป็ นหนึ่งเดียวกับองค์กร รวมถึงการรับรู้ถงึ ความสาเร็จและความล้มเหลวของ
องค์กรทีต่ นทางานอยู่
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แนวคิ ดเกี่ยวกับการเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์
การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ เป็ นการกระทาของพนักงานที่มแี นวโน้ ม เป็ นไปในทาง
สนับสนุ นแบรนด์ หรือองค์กร ซึ่งเป็ นความรู้สกึ ทางเจตคติของพนักงาน สจ๊วต (Stuart. 2002) ได้
แสดงความคิดเห็นไว้วา่ ยิง่ พนักงานมีความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์มากขึน้ ก็จะมีพฤติกรรมใน
การสนับสนุนแบรนด์เพิม่ ขึน้ การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้พนักงานนัน้ มี
เจตคติและพฤติกรรมทีส่ นับสนุ นแบรนด์ และเป็ นเครื่องมือที่ชกั จูงให้พนักงานมีความรูส้ กึ เป็ นส่วน
หนึ่งกับแบรนด์มากขึน้ จากทฤษฎีอตั ลักษณ์ ทางสังคม (Social identity theory) ของทาจิเฟลและ
เทอร์เนอร์ (Punjaisri; et al. 2009b; citing Tajifel; & Turner. 1985) พนักงานได้รบั การกระตุน้ ให้
มีพฤติกรรมไปในทางที่ช่วยเพิม่ หรือยกระดับจุดมุ่งหมายของกลุ่มเมื่อพวกเขาเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่ง
กับกลุ่มทางสังคม เช่น ในกรณีขององค์กรธุรกิจด้านการบริการ เมื่อมีการรับรูว้ า่ แบรนด์มคี วามโดด
เด่น และมีอิท ธิพล พนักงานก็จะเข้าเป็ น ส่วนหนึ่ งกับ แบรนด์นัน้ (Punjaisri; et al. 2009b; citing
Ashforth; & Mael. 1989) และเมื่อพนักงานเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์แล้วจะเกิดการกระตุ้น
ให้พนักงานยกระดับที่มาของอัตลักษณ์ในทางบวก ในที่น้ีหมายถึงคุณค่าแบรนด์นั ่นเอง (Elsbach.
1999) ผลการค้นคว้าวิจยั เกีย่ วกับการสร้างแบรนด์พบว่าความคาดหวังในแบรนด์คอื การรวมคุณค่า
ทางความรู้สกึ และทางหน้าที่ท่โี ดดเด่น (Olins. 1995) ซึ่งพบได้ในแบรนด์ท่เี ติบโตและมั ่งคง (de
Chernatony. 2001) เนื่องจากการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมพนักงานเข้ากับ
คุณค่าเหล่านี้ จึงเป็ นข้อตอกยา้ ว่าการสร้างแบรนด์เป็ นเครื่องมือในการเพิม่ ความรู้ และเป็ นส่วนหนึ่ง
กับแบรนด์ของพนัก งาน (Rousseau. 2001) หรือ “ความเป็ น หนึ่ ง เดียว” (Punjaisri; & Wilson.
2007)
จากแนวคิดทฤษฎีการเป็ นส่วนหนึ่งกับองค์กร (Organizational identification theory)
พนักงานทีเ่ ข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งกับกลุ่มทางสังคมนัน้ ๆ จะแสดงการกระทาภายใต้ผลประโยชน์ทาง
ยุทธวิธขี ององค์กรเมื่อต้องเผชิญกับภาวะทีต่ อ้ งเลือกรักษาความมั ่นคงของเป้ าหมายองค์กรและของ
ตนเอง (Punjaisri; et al. 2009b; citing Brown. 1969; Cheney. 1983; Dutton; et al. 1994;
Patchen. 1970; van Dick. 2001) ตามทฤษฎี ค วามมุ่ ง มัน่ ผู ก พัน ต่ อ องค์ ก ร (Organizational
commitment theory) เชื่อว่า เมื่อพนักงานเชื่อมั ่นและยอมรับในคุณ ค่าและเป้ าหมายขององค์กร
พนักงานจะเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อผลประโยชน์แก่องค์กร (Punjaisri; et al.
2009b; citing Cook; & Wall. 1980; Mowday; et al. 1979) เนื่ อ งจากการสร้างแบรนด์ ภ ายใน
องค์กรมีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในแบรนด์ท ั ่วทัง้ องค์กร ซึ่งจะส่งผลดีต่อความ
มุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ของพนักงานในองค์กร (Punjaisri; & Wilson. 2007) การทีพ่ นักงานยอมรับ
ในคุณค่าและเป้ าหมายสูงสุดขององค์กรจะช่ วยเพิ่มความต้องการที่จะเป็ นสมาชิกขององค์กรและ
เพิ่ ม ความจงรัก ภั ก ดี ข องพนั ก งานที่ มี ต่ อ องค์ ก รอี ก ด้ ว ย โดยปาปาโซโลมู แ ละวรอนทิ ส
(Papasolomou; & Vrontis. 2006) กล่าวไว้วา่ การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรสามารถมีอทิ ธิพลต่อ
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ของพนักงานและความตัง้ ใจที่จะคงอยู่ในองค์กรและทางานเพื่อองค์กร
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ในขณะทีท่ ฤษฎีการเป็ นส่วนหนึ่งกับองค์กรมุ่งเน้นไปที่กระบวนการในการรับรู้ ทฤษฎีความผูกพัน
ต่อองค์กรจะมุ่ งเน้ นความหมายแฝงทางอารมณ์ และความรู้สกึ (Edwards. 2005) ความรู้ส ึกเป็ น
ส่วนหนึ่งของแบรนด์ของพนักงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความผูกพันต่อแบรนด์ของพนักงาน
ความรู้ส ึกเป็ น ส่วนหนึ่ ง ของแบรนด์ห มายถึง ความรู้สกึ ว่าตนเองมีส่วนร่ วมหรืออีกนัยหนึ่ ง คือมี
ความรูส้ กึ ของความเป็ นเจ้าของต่อกลุ่มหรือความเป็ นไปขององค์กร พนักงานทีค่ ดิ ว่าตนเองเป็ นส่วน
หนึ่งกับองค์กรจะมองความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรเป็ นความสาเร็จและความล้มเหลว
ข อ งต น เอ ง ด้ วย (Punjaisri; Evanschitzky; & Wilson. 2009a; citing James; et al. 1977)
พนักงานจะมีความภาคภูม ิใจในการเป็ น สมาชิกขององค์กรและมีแนวโน้ มจะมีพ ฤติกรรมที่ช่ วย
ยกระดับภาพลักษณ์ ภายนอกของแบรนด์และองค์กร (Punjaisri; et al. 2009a; citing Oakes; &
Turner. 1986)
จากแนวคิดเกีย่ วกับการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ดงั กล่าว แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่
เป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ บุคคลจะรูส้ กึ ว่าตนเองต้องมีส่วนร่วม ตนเองมีความรูส้ กึ เป็ นเจ้าขององค์กร
โดยมองความสาเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรว่าเป็ นความสาเร็จหรือล้มเหลวของตนเองด้วย
การวัดการเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์
จากการศึก ษาการวัด การเป็ นส่ ว นหนึ่ ง กับ แบรนด์ พบว่ า ปั น ใจศรีแ ละวิล สัน
(Punjaisri; & Wilson. 2007) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัด
ลิเคิร์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ง ” ถึง “ไม่ เห็น ด้ว ยอย่า งยิ่ ง ” มีค่ า ความเชื่อ มั ่นแบบ
สัม ประสิท ธิแ์ อลฟ่ าของครอนบาค เท่ า กับ .87 เช่ น เดีย วกับ ปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิต สกี้
(Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ จานวน
8 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และ
ได้ทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงเกณฑ์และความเทีย่ งตรงเชิงจาแนกด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน นอกจากนี้ เคว็น เซลและฮอลลิเดย์ (Kuenzel; & Halliday. 2010) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ จานวน 3 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ”
ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ .87 และ
ได้ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีค่า ความเชื่อมั ่น
ของตัวแปรแฝง เท่ากับ .88 และชาร์มาและคามาลานาพาน (Sharma; & Kamalanabhan. 2014)
ได้พฒ
ั นาแบบวัดการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ จานวน 3 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ
ตัง้ แต่ “เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่ เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิท ธิ ์แอลฟ่ า
ของครอนบาค เท่ากับ .77 ในขณะที่ ปิ แอห์เลอร์และคณะ (Piehler; et al. 2016) ได้พฒ
ั นาแบบวัด
การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ จานวน 13 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วย
อย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ากับ
.98 และได้ทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน มีค่า ความ
เชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ากับ .99
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ส าหรับการวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้พ ัฒ นาแบบวัด การเป็ น ส่วนหนึ่ งกับ แบรนด์จาก
งานวิจยั ของปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ่รี บั รูว้ ่าเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์สงู กว่า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์
จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ได้แก่ งานวิจยั ของปั นใจศรี
วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้ศึกษาการสร้างแบรนด์
ภายในองค์กรที่มผี ลต่อการส่งมอบพันธสัญ ญาแบรนด์ของพนักงาน: กรณีศึกษาในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานโรงแรม จานวน 680 คน พบว่า การเป็ น ส่วนหนึ่งกับแบรนด์มอี ทิ ธิพล
ทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 (ค่าอิทธิพล เท่ากับ
.55) และการเป็ น ส่วนหนึ่ ง กับแบรนด์มีอิท ธิพลทางตรงต่ อผลการปฏิบ ัติง านต่อแบรนด์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (ค่าอิทธิพล เท่ากับ .19) เช่น เดียวกับงานวิจยั ของปิ แอห์เลอร์และ
คณะ (Piehler; et al. 2016) ได้ศกึ ษาความสาคัญของการทาความเข้าใจแบรนด์ การเป็ นส่วนหนึ่ง
กับแบรนด์ และความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ของพนักงานในการทาความเข้าใจพฤติกรรมการเป็ น
สมาชิกที่ดตี ่อแบรนด์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานในองค์กรบริการ จานวน 375 คน พบว่า การเป็ น
ส่วนหนึ่งกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 (ค่าอิทธิพล เท่ากับ .74)
จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ดงั กล่าว จึง สามารถสรุปได้การ
เป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์มคี วามสัมพันธ์กบั ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และผลการปฏิบตั งิ านต่อ
แบรนด์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่า การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
และผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
จากแนวคิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานดังกล่าวข้างต้น ดังนัน้ พนักงานจึง
ต้องมีความเข้าใจในทุกๆ ด้านของแบรนด์จงึ จะสามารถถ่ายทอดความคาดหวังต่อแบรนด์ให้ประสบ
ผลสาเร็จ ได้ องค์ ก รมีห น้ า ที่ใ นการด าเนิ น งานตามโครงสร้า งแบรนด์ ภ ายในองค์ ก ร ซึ่ง เป็ น
กระบวนการวางแผนที่องค์กรกาหนดกรอบโครงสร้างขึน้ เพื่อให้พนักงงานปฏิบตั ติ ามเป้ าหมายที่
องค์กรวางไว้ กิดเด็น ส์ ((Vallaster; & de Chernatony. 2006; citing Giddens. 1979) กล่าวว่า
โครงสร้างขององค์กรจะเป็ นตัวกาหนดรูปแบบการทางานของพนักงานแต่ละวัน เพื่อให้พนักงาน
สามารถแสดงพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ปันใจศรีและคณะ (Punjaisri; et al.
2009) กล่ าวว่า การฝึ ก อบรม (Training) การปฐมนิ เทศ (Orientation) การประชุ ม กลุ่ม (Group
meeting) และการสรุปทบทวน (Briefing) เป็ นวิธที ่ถี ูกใช้ในการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรเพื่อให้
เกิดผลลัพธ์ให้พนักงานเกิดเจตคติในทางบวกต่อแบรนด์ ซึง่ จะก่อให้เกิดความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของ
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แบรนด์ (Brand identification) ความมุ่ ง มัน่ ผู ก พัน ต่ อ แบรนด์ (Brand commitment) และความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานที่ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั
ลูก ค้า โดยตรง โดยผลลัพ ธ์สู ง สุ ด ที่ต้อ งการคือ ประสิท ธิภ าพการท างานของแบรนด์ (Brand
performance) กล่าวคือ เพื่อให้พนักงานมีเจตคติท่เี ป็ น ไปในทิศทางเดียวกับคุณ ค่า แบรนด์ และ
สามารถถ่ายทอดความคาดหวังต่อแบรนด์บนพื้นฐานของมาตรฐานแบรนด์ควบคู่กบั คุณค่าของแบ
รนด์ได้ พนักงานจึงแสดงออกพฤติกรรมในการสนับสนุนแบรนด์ทงั ้ ด้านเจตคติ และด้านพฤติกรรม
โดยการส่งมอบพันธสัญญาแบรนดจากภายในองค์กรไปสู่ภายนอกองค์กรต่อไป ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์
สูงสุดของการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร แสดงดังภาพประกอบ 2
Training
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ภาพประกอบ 2 โครงสร้างกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุน
แบรนด์องค์กรของพนักงาน
ทีม่ า: ปันใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2008).
จากการศึก ษาแนวคิด เกี่ยวกับ แบรนด์ภ ายในองค์ก ร กล่ าวโดยสรุ ป ได้ว่า การสร้า ง
แบรนด์ช่ วยให้ผู้บริโภคมีความรู้และความเชื่อถือต่อแบรนด์ห รือองค์กร ซึ่งท าให้กลุ่มผู้บริโภค
เป้ าหมายสามารถตัดสินใจด้วยความเชื่อถือต่อสินค้าหรือองค์กรนัน้ ๆ ได้อย่างชัดเจน การสร้าง
แบรนด์ภายในองค์ก รจะเป็ น การสร้างแบรนด์ท่ีมีอานาจ ซึ่ง ช่ วยองค์ก รในการจัด กระบวนการ
ภายในและรวบรวมวัฒนธรรมของแบรนด์เข้าด้วยกัน โดยพนักงานจะมีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการ
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จัดการเพื่อสร้างแบรนด์ภายในองค์กร เพราะวัต ถุประสงค์ของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรคือ
เพื่อมั ่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถปรับเปลี่ยนหลักการของแบรนด์เป็ นแบรนด์ท่ี เป็ น จริง ให้แก่
ผู้บริโภคและผู้ ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ได้ ความคาดหวังต่อแบรนด์จะต้องได้รบั การถ่ายทอดสู่ลูกค้า
ขององค์กรและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผบู้ ริโภค ซึง่ ในปั จจุบนั องค์กรส่วนมากมุ่งความสนใจไปที่
ความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคมากขึน้ พนักงานจึงมีบทบาทสาคัญในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้บ ริโภค
ดังนัน้ พนักงานจึงต้องมีความเข้าใจในทุกๆ ด้านของแบรนด์จงึ จะสามารถถ่ายทอดความคาดหวัง
ต่อแบรนด์ให้ประสบผลส าเร็จ ได้องค์กรมีห น้าที่ในการดาเนินงาน เช่น การสื่อสารภายในองค์กร
จัดการฝึ กอบรม การปฐมนิเทศ การประชุมกลุ่ม และข้อสรุปแบรนด์ เพื่อสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
ให้พนักงานเกิดเจตคติในทางบวกต่อแบรนด์ ซึ่งจะก่อให้เกิด ความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์
ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ พนักงานที่
ต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าโดยตรง โดยผลลัพธ์สูงสุดที่ตอ้ งการคือ ประสิทธิภาพการทางานแบรนด์
ของพนักงาน กล่าวคือ เพื่อให้พนักงานมีเจตคติ และพฤติกรรมทีเ่ ป็ นไปในทิศทางเดียวกับคุณ ค่า
แบรนด์ และส่งมอบพันธสัญ ญาแบรนด์ตามความคาดหวังแบรนด์ของลูกค้าบนพื้นฐานมาตรฐาน
แบรนด์ควบคู่กบั คุณค่าของแบรนด์ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เหมาะสม ซึ่งเป็ นวัตถุประสงค์
สูงสุดของการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรที่เชื่อมโยงไปสู่พฤติกรรมการสนับสนุ น
แบรนด์ของพนักงานองค์กร

3. แนวคิ ดการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
สมาคมการตลอดอเมริก ั น (Heding; Knudtzen; & Bjerre. 2009; citing American
Marketing Association. 1960) ได้ใ ห้คานิ ย ามแบรนด์ห รือ แบรนด์ (Brand) ว่าเป็ น ชื่อ (Name)
คาศัพท์ (Term) ตราสัญลักษณ์ (Sign) รูปแบบ (Design) หรือสิง่ ต่างๆ ข้างต้นประกอบกัน เพื่อระบุ
เอกลักษณ์ให้กบั สินค้าหรือ บริการขององค์กรและเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง สอดคล้องกับ
เดอเชอร์นาโทนี (de Chernatony. 2001) ที่กล่าวว่า แบรนด์เป็ นกลุ่มของสิ่งที่แสดงคุณ ค่าของ
สินค้าอย่างชัดเจน สิง่ ทีเ่ ป็ นตัวแทน ขององค์กรและเป็ นสิง่ ที่สร้างความคาดหวังให้แก่ผบู้ ริโภค โดย
ในการประเมินคุณค่าแบรนด์ จะต้องสามารถวิเคราะห์ระดับความเท่าเทียมกันระหว่างความคาดหวัง
ของผู้บริโภคและสิ่ง ที่ผู้บริโภคได้รบั ซึ่ง ในบางแบรนด์ การสร้างความคาดหวัง ในแบรนด์ให้แก่
ผูบ้ ริโภคตัดสินส่วนหนึ่งอาจเกิดจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างพนักงานกับผูบ้ ริโภค โดยแบรนด์เหล่านี้มี
ความสัมพันธ์กบั การดาเนินงานของบุคลากรในองค์กร ดังนัน้ องค์กรจะต้องแน่ใจว่าพนักงานของ
พวกเขาสร้างความคาดหวังในทางบวกแก่ผู้บริโภคโดยเกิดจากแบรนด์ได้ ซึ่งหากการสร้างความ
คาดหวัง นี้ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็จ หรือเกิด ข้อผิด พลาด ก็อ าจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ ความ
น่ าเชื่อถือของตรา สิน ค้าและต่อองค์ก รได้ ในขณะที่ คิง และเกรซ (King; & Grace. 2008) ได้
อธิบายความหมายของการสร้างแบรนด์ว่าเป็ น การสร้างโครงสร้างทางจิตใจที่ช่วยกลุ่มผู้บริโภค
เป้ าหมายในการสร้างความรู้และความเชื่ อถือต่อสิน ค้าหรือองค์กรนัน้ ๆ พฤติกรรมเช่ น นี้ ท าให้
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ผู้บริโภคกลุ่ม เป้ าหมาย (Target consumers) สามารถตัดสิน ใจด้วยความน่ าเชื่อถือต่อสินค้าหรือ
องค์กรนัน้ ๆ ได้อย่างชัดเจน ในทางกลับกัน กระบวนการนี้ยงั สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรโดยพิสูจน์ได้
จากพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การสร้างแบรนด์ไม่เพียงแค่เป็ น โอกาสในการ
กาหนดการรับรู้ของผู้บริโ ภคที่ม ีต่อองค์ก รเท่ านัน้ แต่ยงั เป็ น โอกาสในการกาหนดการรับรู้ของ
พนักงานด้วยเช่นกัน ซึ่งแท้จริงแล้วอาจกล่าวได้ว่า แบรนด์เป็ นตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับพนักงานมากเท่าๆ กับการเป็ นตัวแทนของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผูบ้ ริโภคด้วย
(King; & Grace. 2008; citing Jacob. 2003) ซึ่ ง ใน ก ารสร้ า งแบรน ด์ ใ น ธุ ร กิ จ บ ริ ก ารนั ้ น
ประสบการณ์จริงของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อแบรนด์จะเป็ นตัวกาหนดการรับรูแ้ บรนด์ของผูบ้ ริโภคเอง ซึ่งใน
กรณี น้ี พนักงานมีบทบาทส าคัญ อย่างมาก เช่ น การไม่ คานึ งถึง การน าเสนอแบรนด์ท่ดี ีก็จะไม่
สามารถแก้ไขประสบการณ์ ท่ไี ม่ ดที ่ีผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ได้ ในท านองเดียวกัน ในการตลาดของ
สินค้าทางกายภาพ พนักงานต้องเข้าใจว่าแบรนด์หมายถึงอะไร และจะถ่ายทอดคุณค่าของแบรนด์
ให้กบั ผู้บริโภคได้อย่างไร เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ประกอบของแบรนด์ทงั ้ ที่สมั ผัสได้และสัมผัส
ไม่ได้ให้กบั ผู้บริโภค ดังนัน้ การจัดการแบรนด์ภายในองค์กรจึงถือว่าเป็ นการริเริม่ กลยุทธ์ในการ
จัดการที่สาคัญ โดยพนักงานจะต้องสามารถถ่ายทอดความคาดหวังทีม่ ตี ่อแบรนด์ให้แก่ผบู้ ริโภคได้
ถ้าหากปราศจากความรูใ้ นด้านนี้แล้ว พนักงานจะไม่สามารถปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ของแบรนด์ให้เป็ น
จริงได้ (King; & Grace. 2008)
โดย คิงและเกรซ (King; & Grace. 2008) ได้แบ่ง รูปแบบการสร้างแบรนด์ออกเป็ น 2
ประเภทตามลัก ษณะของกลุ่ ม เป้ าหมาย ได้แ ก่ การสร้า งแบรนด์ภ ายนอกองค์ ก ร ( External
branding) และการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร (Internal branding) ซึ่ง การสร้างแบรนด์ภายนอก
องค์กรจะเป็ นการสร้างแบรนด์ท่เี กิดขึน้ ระหว่างองค์กรกับผู้บริโภค ส่วนการสร้างแบรนด์ภายใน
องค์กร จะมองพนักงานภายในองค์กรเป็ นผูบ้ ริโภค โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้ผบู้ ริโภคและพนักงานรู้สกึ
ชื่นชอบ ผูกพัน และภักดีต่อองค์กรและแบรนด์ขององค์กร (de Chernatony. 2001) ในเชิงกลยุทธ์
การสร้างแบรนด์ของทัง้ สองประเภทนัน้ ไม่มคี วามแตกต่างกันมากนัก แต่มคี วามแตกต่างกันในเรื่อง
ของผลลัพ ธ์ท่ีอ งค์กรจะได้จ ากการสร้างแบรนด์ นัน่ คือ เมื่อผู้บ ริโ ภครู้ส ึก ชื่น ชอบ ผู กพัน หรือ
จงรักภักดีต่อแบรนด์แล้ว องค์กรจะได้รบั ผลตอบแทนเป็ นการบริโภคสินค้าหรือบริการ และอาจเกิด
การบริโภคซ้าหรือบอกต่อไปยัง ผู้บริโ ภคคนอื่น ๆ ต่อไป ขณะเดียวกัน เมื่อพนักงานรู้สกึ ชื่น ชอบ
ผูกพัน หรือ จงรัก ภักดีต่ อองค์ก รแล้ว ผลตอบแทนที่อ งค์กรจะได้ร บั ก็จะเป็ น ความตัง้ ใจในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยพนักงานจะมีความรู้ส ึกเป็ น หนึ่ งเดียวกับองค์กรและพร้อมที่จะดาเนิ น งานตาม
นโยบายทีอ่ งค์กรได้วางไว้เพื่อให้องค์กรบรรลุผลสาเร็จตามทีว่ างไว้ได้ (Mahnert; & Torres. 2007)
ถึงแม้ว่าฝ่ ายการตลาดวางกลยุท ธ์และดาเนิ น การทางการตลาดอย่างดี เยี่ยมภายนอก
องค์กร แต่ฝ่ายอื่นๆ ภายในองค์กรไม่รบั รู้ขอ้ มูล และไม่สามารถตอบคาถามลูกค้าทีต่ ดิ ต่อเข้ามาได้
หรือ การที่ฝ่ายการตลาดวางทิศทางภาพลักษณ์ของแบรนด์องค์กรไว้ แต่บุคลากรภายในองค์กรไม่
ทราบ หรือไม่ได้ให้ความสนใจที่จะส่งมอบความพึงพอใจและประสบการณ์ให้แก่ลู กค้าตามทิศทาง
และพันธสัญญาทีไ่ ด้วางไว้ คงจะเกิดปัญหาแก่การสร้างแบรนด์และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
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สาเหตุหลักของการที่องค์กรต่างๆ ไม่ได้ทาการตลาดภายในส่วนใหญ่มาจากการขาดบุคคลากรทีจ่ ะ
ดาเนิ น การและไม่ ไ ด้ม ีก ารก าหนดงบประมาณไว้ การตลาดภายใน (Internal marketing) เป็ น
การตลาดที่มุ่ ง กลุ่ม เป้ าหมาย คือ พนักงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดความร่ วมมือ การผูกพันใน
เป้ าหมายและทิศทางการตลาดขององค์กร จากการที่บุคลากรทุ กคนทุ กฝ่ ายเป็ น องค์ประกอบที่
สาคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจและการรับรู้ของลูกค้า มีผ ลต่อการรับรู้แบรนด์และ
ภาพลักษณ์ขององค์กร (ศรัณ ยพงศ์ เที่ยงธรรม. 2552) เมื่อกล่าวถึงการจัดการแบรนด์ ผู้คนส่วน
ใหญ่ ต่ างก็นึ ก ถึง การด าเนิ น การวิจ ัย ทางการตลาด การตัด สิน ใจเกี่ย วกับ การวางโครงสร้า ง
แบรนด์ (Brand architecture) การวางตาแหน่งแบรนด์หรือจุดยืนแบรนด์ (Brand positioning) การ
จัดการทางสื่อและการโฆษณา โดยหากมีการดาเนินงานที่ดี องค์ประกอบทัง้ หมดนี้จะนาไปสู่การ
สร้างแบรนด์ใ ห้เป็ น ที่รู้จ กั (Brand awareness) ในกลุ่ม ผู้บ ริโ ภคที่เป็ น เป้ าหมาย อย่า งไรก็ต าม
องค์ประกอบเหล่านี้ยงั ไม่เพียงพอทีจ่ ะสร้างความเชื่อมั ่นให้กบั ผูบ้ ริโภคหรือแม้กระทั ่งการสร้างความ
ภักดีในแบรนด์ เนื่ องจากความสาเร็จของแบรนด์มีความสัมพัน ธ์อย่างใกล้ชดิ กับพฤติกรรมของ
พนักงาน หรือเรียกได้ว่า พนักงาน คือ องค์ประกอบสาคัญในการจัดการแบรนด์ เพราะพนักงานจะ
เป็ นตัวแทนของแบรนด์ในการสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผูบ้ ริโภคทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ดังนัน้ พนักงาน
จึงต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้ พนักงานจาเป็ นต้องรู้มูลค่าแบรนด์
(Brand value) ต้องมีความเชื่อมั ่นและแสดงออกในท่ าทีท่สี อดคล้องกับมูลค่ า แบรนด์ (พิช ากร
ว่องวิชญกร. 2553) เช่นเดียวกับองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ตามแนวคิดของเอเกอร์ (Aaker.
2002) ที่วา่ แบรนด์ คือ สินทรัพย์หรือมูลค่าขององค์กรทัง้ หมดซึง่ เป็ น คุณค่าทางธุรกิจทัง้ สินค้าและ
บริการในการสร้างแบรนด์เป็ นการสร้างสินทรัพย์และคุณ ค่าของแบรนด์ (Brand equity) หมายถึง
มูลค่าสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ชื่อเสียงของแบรนด์ สัญลักษณ์ มีมลู ค่าเพิม่ หรืออาจ
ลดลงจากสินค้าหรือบริการขององค์กร มีองค์ประกอบดังนี้ การรับรูข้ องแบรนด์ (Brand awareness)
หมายถึง ความเข้มแข็งของแบรนด์ทอ่ี ยูใ่ นใจของกลุ่มเป้ าหมายทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการพิจารณาคุณค่าของแบรนด์วา่ จะพิจารณาใน
การเลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการของกลุ่มเป้ าหมายภายนอก หรือจะยังคงทางานผูกพัน คงอยู่ในงานที่
ทา และประสิทธิภาพในการทางานมีมากน้อยเพียงใดของพนักงานภายในองค์กร การรับรูค้ ุณภาพ
(Brand perceived quality) การรับรูค้ ุณ ภาพของแบรนด์จะต้องมีความสัมพันธ์กบั แบรนด์นนั ้ เป็ น
หัวใจสาคัญของกลุ่มเป้ าหมายในการตัดสินใจเกีย่ วกับแบรนด์และความสัมพันธ์ของแบรนด์ (Brand
association) ความสัม พันธ์ของกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อแบรนด์ อาจเกิดจากคุณ ลักษณะของแบรนด์
สัญลักษ์เฉพาะอย่างของแบรนด์ ผ่านการขับเคลื่อนจากอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand identity)
อัตลักษณ์ของแบรนด์ คือลักษณะทีโ่ ดดเด่นขององค์กรทาให้แบรนด์มคี วามแตกต่าง ซึง่ มี
พื้น ฐานจากสิ่ง ที่โ ดดเด่น ขององค์กรทัง้ บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand personality) การบริห าร
จัดการวัฒนธรรมองค์กรสู่พฤติกรรมองค์กรตามวิสยั ทัศน์เป้ าหมายขององค์กร โดยผ่านกระบวนการ
สื่อสาร ลักษณะเด่นอัตลักษณ์จะมีการผสมผสานหลายส่วน (Identity mix) รวมทัง้ วัฒนธรรมองค์กร
พฤติกรรมองค์กร สภาวะการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และการบริการ การสื่อสาร และการออกแบบ
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ซึง่ เป็ นเป้ าหมายของการบริหารอัตลักษณ์ ภาพพจน์ขององค์กร โดยการทาให้ภาพพจน์ขององค์กร
เป็ นที่พงึ พอใจต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่ กาลัญ วรพิทยุต (2553) มีความคิดเห็นว่า แบรนด์
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทม่ี คี วามซับซ้อน สามารถสื่อความหมายได้ อัน ได้แก่ คุณสมบัตติ ่างๆ ของ
แบรนด์เชื่อมโดยงไปสู่คุณ ประโยชน์ ของตัวมันทัง้ ทางด้านหน้าที่ใช้สอยและทางด้านอารมณ์ และ
นาไปสู่การแสดงถึงคุณค่าแบรนด์ทก่ี ลุ่มเป้ าหมายทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรรับรูใ้ นใจ กล่าวได้
ว่า แบรนด์ส ามารถที่จ ะสื่อ ถึง วัฒ นธรรม และถู กถ่ ายทอดออกมาเช่ น วัฒ นธรรมองค์กร หรื อ
วัฒนธรรมของประเทศผูผ้ ลิตได้ รวมถึงแบรนด์แต่ละแบรนด์กม็ ีบุคลิกภาพ ซึง่ บ่งบอกได้ถึงลักษณะ
ของผู้ใช้ผู้บริโภคแบรนด์นนั ้ ๆ การสร้างอัตลักษณ์ ให้กบั แบรนด์นับว่าเป็ น สิง่ สาคัญอย่างยิง่ เพราะ
เป็ นการสะท้อนถึงบุคลิกภาพ ของตราสินค้าในการรับรูข้ องกลุ่มเป้ าหมาย การวางกลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์ พิจารณาจากสถานะของแบรนด์ได้ใน 4 ลักษณะอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Aaker. 2002) ได้
ดังนี้
1. แบรน ด์ ใ นฐาน ะที่ เ ป็ น สิ น ค้ า และบริ ก าร ( Brand as product and service)
องค์ประกอบหลักของอัตลักษณ์ ของแบรนด์ท่มี ตี ่อสินค้าและบริการ คือ ความมั ่นใจ ความเชื่อมั ่น
ของผู้บ ริโภคต่อ แบรนด์ รวมถึง คุณ ลัก ษณะของสิน ค้าและบริก ารที่มีห น้ าที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ผูบ้ ริโภคโดยตรงรวมทัง้ คุณภาพ และคุณค่าของแบรนด์หรือประเทศทีผ่ ลิตสินค้า หรือจาหน่าย
2. แบรนด์ในฐานะเป็ นองค์กร (Brand Organization) เกิดจากคุณลักษณะขององค์กร
มากกว่าตัวสินค้าหรือบริการ ขึน้ อยูก่ บั องค์กรจะให้ความสาคัญหรือไม่ เช่น นวัตกรรม คุณภาพด้าน
การบริการ คุณภาพขององคืกรสร้างขึน้ จากวัฒนธรรมขององค์กร
3. แบรนด์ในฐานะที่เป็ น บุ คคล (Brand as person) แบรนด์ในฐานะที่มีบุคลิกของ
บุคคลสามารถอธิบายได้ตามลักษณะ เช่น เป็ นคนสนุกสนาน คนขยัน คนเป็ นทางการ คนทีไ่ ม่เป็ น
ทางการ คนทันสมัยเป็ นต้น ดดยบุคลักของแบรนด์สามารถทาให้แบรนด์เข้มแข็งได้ในลักษณะความ
น่าเชื่อถือ มีความทันสมัย มีความรับผิดชอบ เป็ นต้น
4. แบรนด์ในฐานะทีเ่ ป็ นสัญลักษณ์ (Brand as symbol) สัญลักษณ์ท่โี ดดเด่นสามารถ
ทาให้ผู้พบเห็นสนใจติดตาและง่ายต่อการจดจา ระลึกถึง เป็ นกุญแจสาคัญสาหรับการสร้างแบรนด์
องค์กรทาให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ที่ผ่านมาแนวคิดเรื่องการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจะได้รบั ความนิ ยม
เฉพาะในประเทศแถบตะวันตก และประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในประเทศแถบตะวันออกยังไม่ได้ให้
ความสาคัญมากนัก ทัง้ ที่มผี ลการศึกษาจานวนมากที่แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรทีม่ อี ทิ ธิพลส่งผลในทางบวกกับองค์กร ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องความรูส้ กึ
เป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันในแบรนด์ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ท่เี กิดขึน้ กับ
พนักงานและส่งมอบพันธสัญญาของแบรนด์ไปสูภ่ ายนอกได้เป็ นอย่างดีกต็ ามนามาสู่ผลประกอบการ
ที่ดีและความสาเร็จขององค์กร (Punjaisri; & Wilson. 2007) สอดคล้องกับอริช ยั อรรคอุดมและ
เสริมยศ ธรรมรักษ์ (2554) ได้สรุปเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารแบรนด์ว่า งานวิจยั แบรนด์มกั จะกระทา
อยู่ในแวดวงธุรกิจ แต่ละองค์กรจะมีการทาการวิจยั กันเองอย่างต่อเนื่องและเก็บข้อมูลเป็ นความลับ

40
การศึกษาด้านการสื่อสารแบรนด์ท่ตี พี ิมพ์ในบทความระดับนานาชาติ มีการศึกษาหลายด้าน เช่น
การตระหนักรูใ้ นแบรนด์ (Brand Awareness) ภาพลักษณ์ แบรนด์ (Brand Image) การบริหารแบ
รนด์ (Brand Management) บุ ค ลิก ภาพแบรนด์ (Brand Personality) การขยายแบรนด์ (Brand
Extension) คุ ณ ค่ า ของแบรนด์ (Brand Equity) การสร้า งแบรนด์ ภ ายในและภายนอกองค์ ก ร
(Internal Branding and External Branding) ก า ร สื่ อ ส า ร แ บ ร น ด์ ( Brand Communication)
ความรู้สกึ เป็ น ส่วนหนึ่ งของแบรนด์ (Brand identification) ความมุ่งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์ (Brand
commitment) ความยึด มั ่นผูก พัน ต่ อแบรนด์ (Brand Engagement) ความจงรักภัก ดีต่อ แบรนด์
(Brand Loyalty) และพัน ธสัญญาแบรนด์ (Brand Promise) เป็ นต้น โดยเป็ นการศึกษาทัง้ มุมมอง
ภายนอกองค์กรกับลูกค้า หรือผู้บริโภคเป้ าหมาย และศึกษามุมมองภายในองค์กรกับพนักงานหรือ
ผู้บ ริห ารองค์กร ในการศึกษาวิจ ยั กับ พนัก งานจะมีการศึก ษาในมุ มมองเจตคติ (Attitude) และ
พฤติกรรม (Behaviour) เช่น ประสิทธิภาพการทางานของแบรนด์ (Brand Perfomance) พฤติกรรม
การเป็ นสมาชิกที่ดขี องแบรนด์ (Brand Citizenship Behaviorus) ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ พฤติกรรมการ
สนับสนุ นแบรนด์ (Brand Supporting Behaviorus) ล้วนเป็ นการสะท้อนพฤติกรรมของพนักงานใน
การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทีจ่ ะสนับสนุ นแบรนด์ขององค์กร
ในแวดวงวิช าการไทย งานวิจ ัย ชิ้น ต้ น ๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกับ แบรนด์ เ ป็ นงานวิจ ัย ของ
วิยะดา โพธารามิก (2540) ศึกษาเพียงตราสัญลักษณ์ (Logo) เท่านัน้ ศึกษาถึงผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ ของธนาคารกสิกรไทย และค่อยๆ แผ่ขยายขอบเขตการศึกษากว้างขึน้ ให้
หลากหลายประเด็น ประกอบด้วย การบริหารแบรนด์ เป็ นกระบวนการที่ครอบคลุมกิจกรรมทัง้ หมด
ขององค์กร ตัวอย่างงานวิจ ยั ของชุ ติมา กิตติโชติกุล (2553) ที่ศึกษากระบวนการสื่อสารในการ
บริห ารแบรนด์ “หลุย ส์ วิต ตอง” ตลอดจนถึง ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่เ กิด ขึ้น ประเด็น เรื่องความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ เป็ น อีกแนวคิดที่ได้ร บั ความสนใจศึกษามากในไทยและมีการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ภัทรศศิร์ พรประภา (2555) ศึกษาโมเดลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า สาหรับรถยนต์ยุโรปในประเทศไทย พบว่าปั จจัยที่มผี ลต่อความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ ได้แก่ ปั จ จัยคุณ สมบัตขิ องรถยนต์ (ชื่อเสียง ราคา คุณ ภาพ) ปั จจัยทางจิตวิทยาของ
ผูบ้ ริโภค (ลักษณะส่วนบุคคล เจตคติ แรงจูงใจ) และเครื่องมือในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(ประชาสัม พัน ธ์ โฆษณา การขายโดยพนักงานขาย การสนับ สนุ น การตลาดทางตรง การจัด
กิจกรรม ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า การส่งเสริมการขาย) การศึกษาในเรื่องการสื่อสารแบรนด์มกี าร
พัฒนามาจากแนวคิดการสื่อสารการตลาด และแนวคิดการสื่อสารภายในองค์กร ในงานวิจยั ไทย
ส่วนมากจะมุ่งไปที่การสื่อสารแบรนด์ภายนอกองค์กรมากกว่าการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร เช่น
เดี่ยวกับการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร (Internal branding) พบเพียง 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกลยุท ธ์
การสร้างแบรนด์ให้กบั นายจ้าง (Employer branding) โดยเฉพาะมุมมองด้านการสรรหาพนักงาน:
กรณีศกึ ษาบริษ ัท เจริญโภคภัณ ฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) ของวรางคณา งาคู่ปฏิพทั ธ์ และคณะ
(2550) เรื่องกลยุ ท ธ์ก ารสร้างตราสิน ค้าภายในองค์ก รและพฤติก รรมของพนักงาน ของพิช ากร
ว่องวิชญกร (2553) และเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างพนักงานเป็ นแบรนด์องค์กรของ ปิ่ นปิ นทั ธ์
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สัทธรรมนุ วงศ์ (2558) โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดการศึกษาของงานวิจยั ทัง้ 3 เรื่องนี้พบว่า จะ
ทาการศึกษาวิจยั เรื่องการสร้างและการสื่อสารภายในองค์กรกับพนักงานควบคู่กนั ไป ส่วนประเด็น
การศึกษาเกีย่ วกับแบรนด์ในบริบททางแวดวงวิชาการไทย ในช่วง ปี พ.ศ. 2555-2559 เมื่อวิเคราะห์
ไปในรายละเอียดของการศึกษาของนักวิชาการไทยยังพบว่ายังมุ่งเน้นให้ความสาคัญ กับเรื่อ งการ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายนอกมากกว่าการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร โดยเมื่อ
ทาการสืบค้นจากฐานข้อมูล Thai Digital Collection เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร หรือการเก็บข้อมูลจากพนักงานภายในองค์กรเกีย่ วกับเรื่องแบรนด์
พบว่ามีการศึกษาทัง้ หมดเพียงจานวน 8 เรื่องเท่านัน้ แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 จานวนงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับเรื่องแบรนด์ภายในองค์กรของประเทศไทย
ที่
ชื่อเรื่อง
1 กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้กบั นายจ้าง (employer
branding) โดยเฉพาะมุมมองด้านการสรรหา
พนักงาน : กรณีศกึ ษาบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จากัด (มหาชน)
2 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานต่อการ
ปรับเปลีย่ นตราสินค้าองค์กรของธุรกิจธนาคาร
พาณิชย์ไทย
3 กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าภายในองค์กรและ
พฤติกรรมของพนักงาน
4 ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันในแบรนด์ของพนักงาน
โอเอซิส สปา สาขาเชียงใหม่ และสาขาลานนา
5 ปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความผูกพันต่อแบรนด์องค์กรของ
พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดลาพูน
6 แนวทางการพัฒนาตราสินค้าภายในโดยใช้
การตลาดภายในของศูนย์บริการรถยนต์ ผูแ้ ทน
จาหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7 ความสัมพันธ์ระหว่างตราสินค้าการรับรูเ้ กีย่ วกับ
กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรกับภาพลักษณ์ดา้ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของพนักงานใน
องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
8 กลยุทธ์การสือ่ สารเพื่อสร้างพนักงานเป็ น
แบรนด์องค์กร

พ.ศ.
ผูว้ ิ จยั
มหาวิ ทยาลัย
2550 วรางคณา งาคูป่ ฏิพทั ธ์ ม.ธรรมศาสตร์
ณัฐสุดา พัวตระกูลทรัพย์
กัญจนา บวรรัตนชัย
2553 สุทธะ เกิดทรัพย์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2553 พิชากร ว่องวิชญกร

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ม.เชียงใหม่

2555 อังคณา หลักฐาน

2555 พิพฒ
ั พงศ์ ดารงค์ภญ
ิ โญ ม.เชียงใหม่

2555 สุรยี ์รตั น์ ศิรนิ าม

มรภ.สวนดุสติ

2556 มิง่ ขวัญ พงศ์นิพนธ์

ม.ศิลปากร

2558 ปิ่ นปิ นทั ธ์ สัทธรรมนุวงศ์ ม.นเรศวร
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โดยแนวคิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร เป็ นที่ถกเถียงกันว่า เป็ นเครื่องมือที่มอี ทิ ธิพล
ต่อเจตคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับแบรนด์ของพนักงาน โดยสร้างความเข้าใจของพนักงานเกี่ยวกับ
ค่านิยมของแบรนด์และทาให้พนักงานอยู่กบั ความเป็ นจริงของแบรนด์ (Thomson; et al. 1999; de
Chernatony; & Segal-Horn. 2001; Drake; Gulman; & Roberts. 2005) โด ย เบิ ร์ ก ส ตรอม
(Bergstrom; Blumenthal; & Crothers. 2002) กล่าวว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นแบรนด์
ที่เกี่ยวกับการสื่อสารสิง่ ๆ หนึ่ ง และจากการศึกษาของปั น ใจศรีและวิลสัน (Punjaisri; & Wilson.
2007) พบว่า ทัง้ การสื่อสารภายในองค์กร (การตลาด) และการฝึกอบรม (ทรัพยากรบุคคล) มีผลต่อ
พฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงาน นอกจากนัน้ เดรค กัลป์ แมน และโรเบิรต์ ส์ กล่าวว่า
การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรถูกสร้างขึน้ ผ่านการปฏิบตั ดิ ้านการตลาดภายในองค์กร จะเห็นได้ว่า
มีหลากหลายความคิดว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรกับการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร เป็ นทัง้
แนวคิดเดียวกัน และเป็ นแนวคิดที่ต่อเนื่องกัน ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้ทาการศึกษาด้วยวิธกี ารวิจยั เชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรของพนักงาน จึง
ทาให้ได้ตวั แปรการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร และตัวแปรการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร โดยเป็ น
ตัวแปรที่ต่อเนื่อง การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร ทาให้เกิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ซึ่งมี
ส่วนทาให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ต่อไปซึง่ จะนาเสนอเป็ นลาดับถัดไป
3.1 การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
ความหมายของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร พบว่า มีผู้ใ ห้
นิ ยามความหมายของการสร้างแบรนด์ภ ายในองค์กร (Internal branding) ได้แก่ แมคลาเวอร์ต้ี
แมคคิลแลน และอ็อดดี้ (MacLaverty; McQuillan; & Oddie. 2007: 3) กล่าวว่า การสร้างแบรนด์
ภายในองค์กร หมายถึง กลยุทธ์และกระบวนการในการจัดวางแนวทางและเสริมสร้างพลังให้กบั
พนักงานที่จ ะให้ลูกค้าได้ร บั ประสบการณ์ ท่เี หมาะสม ปั น ใจศรีและวิลสัน (Punjaisri; & Wilson.
2007) ได้ให้คาจากัดความของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรไว้ว่า เป็ นการสร้างแบรนด์ท่มี อี านาจ
ซึ่งช่วยองค์กรในการจัดกระบวนการภายในแบรนด์และรวบรวมวัฒนธรรมของแบรนด์เข้าด้วยกัน
พนักงานบริการมีบทบาท ส าคัญอย่างมากในการจัดการ เพื่อสร้างแบรนด์ภายในองค์กรได้อ ย่าง
เหมาะสมและประสบ ความสาเร็จที่สุด เพราะวัตถุประสงค์ของการสร้างแบรนด์ภ ายในองค์กรคือ
เพื่อมั ่นใจได้ว่า พนักงานจะสามารถปรับเปลี่ยนหลักการของแบรนด์เป็ น แบรนด์ท่เี ป็ นจริง ให้แก่
ผูบ้ ริโภคและผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ ได้ความคาดหวังต่อแบรนด์จะต้องได้รบั การถ่ายทอดสู่ลกู ค้าของ
องค์กร และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค สร้างความชื่น ชอบและความภักดีต่อแบรนด์ด้วย
สอดคล้องกับ ปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิตากี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ที่ใ ห้
ความหมายของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ว่าเป็ น การใช้เทคนิคการสื่อสารและโปรแกรมการ
ฝึกอบรมในการให้ความรูก้ บั พนักงานเกี่ยวกับพันธสัญญาแบรนด์ ประกอบด้วย การฝึ กอบรม การ
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ปฐมนิ เทศ การประชุ มกลุ่ม ย่อย และการสรุปทบทวนเนื้ อหา นอกจากนี้ ยงั กล่าวอีกว่า การสร้าง
แบรนด์ภายในองค์กรเป็ นการบริการและการสร้างแบรนด์องค์กร ซึ่ง บุคลากรมีอทิ ธิพลต่อการรับรู้
ตราสินค้าของผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจอื่น ๆ โดยผ่านทางการถ่ายทอดคุณ ค่าแบรนด์ ทัง้ สิง่ ที่
ถ่ ายทอดและวิธีการในการถ่ ายทอด (de Chernatony. 2002) เมื่อบุ คลากรสามารถปรับ เข้ากับ
คุณค่าแบรนด์ได้ แบรนด์องค์กรจะสามารถรักษาไว้ซง่ึ ความได้เปรียบในการแข่งขัน พรินเกิล และ
ทอมป์ สัน (Pringle; & Thompson. 2001) และ ฟอสเตอร์ ปั นใจศรี และเชง (Foster; Punjaisri; &
Cheng. 2010) กล่าวว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร เป็ นความพยายามขององค์กรที่จะปฏิบตั ิ
กับพนักงานให้เสมือนเป็ นลูกค้าภายในองค์กร และช่วยเหลือพวกเขาเหล่านัน้ ให้ยอมรับค่านิยมของ
องค์กรนัน้
จากความหมายของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร และจากการศึกษาทาความเข้าใจ
การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณ ภาพ สามารถสรุปได้ว่า การสร้างแบรนด์
ภายในองค์กร หมายถึง กระบวนการ หรือกลยุทธ์ในการจัดวางแนวทาง (Alignment) ในการสร้าง
การรับรูแ้ ละเข้าใจถึงนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณค่า/คุณภาพสินค้า หรือบริการขององค์กรผ่าน
แบรนด์ให้กบั พนักงานนาไปปฏิบตั งิ านในการส่งมอบพันธสัญญาของแบรนด์/องค์กรไปสู่กลุ่มลูกค้า
โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) การอบรมพัฒนา (Training) หมายถึง การให้กบั พนักงานที่มี
หน้ าที่รบั ผิดชอบเกี่ย วข้องให้ร บั รู้ เข้าใจ และน าไปปฏิบ ัติง าน 2) การปฐมนิ เทศ (Orientation)
หมายถึง การอธิบายเพื่อให้พนักงานได้รบั รู้เกี่ยวกับข้อมูลที่สาคัญ ขององค์กร โดยจัดปฐมนิเทศ
ให้กบั พนักงานใหม่ หรือเมื่อมีนโยบายใหม่ ขององค์กร 3) การประชุมกลุ่มย่อย (Group meeting)
หมายถึง การสร้างความรับรูค้ วามเข้าใจในนโยบายต่างๆ ผ่านมากับหัวหน้างานและหัวหน้างาน
นามาแจ้งและหาแนวทางในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน และ 4) การสรุปทบทวน (Briefing) หมายถึง การ
สรุปทบทวนเนื้อหาต่างๆ ทาโดยหัวหน้างานหรือตัวของพนักงานเองเพื่อนาไปสู่ความเฉพาะเจาะจง
ในการปฏิบตั งิ าน
ความสาคัญของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
มาห์เนิร์ทและทอร์เรส (Mahnert; & Torres. 2007) กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของ
การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรคือ ความส าเร็จของความได้เปรียบในการแข่ง ขัน ซึ่ งมิได้มาจาก
นโยบายหรือการดาเนินธุรกิจหลักทีล่ อกเลียนแบบกันได้อย่างง่ายดาย หากแต่ได้มาจากบุคคลหรือ
บุคลากรนั ่นเอง ดังนัน้ การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรจึงถูกมองว่ามีวตั ถุประสงค์หลักคือการสร้าง
ความสาเร็จของความได้เปรียบในการแข่งขันโดยผ่านทางคนอื่น ๆ ซึ่งยากที่จะลอกเลียนแบบได้
(Punjaisri; et al. 2009b; citing Jacob. 2003) นอกจากนี้ ดาวอร์แ ละปาร์ค เกอร์ (Dawar; &
Parker. 1994) แนะนาว่า แบรนด์ท่อี งค์กรได้สร้างขึน้ จะต้องเป็ นเครื่องมือในการลดความเสี่ยง จะ
ทาได้กต็ ่อเมื่อความคาดหวังต่อแบรนด์ต้องถูกถ่ายทอดในการให้บริการทุกๆ ครัง้ เพื่อที่จะมั ่นใจใน
ความสม่าเสมอของประสบการณ์ ซ่งึ ผู้ประกอบธุรกิจมีต่อ แบรนด์ บุคลากรจาเป็ นต้องเข้าใจคุณ ค่า
แบรนด์ภายในองค์กรของตนเอง เพื่อจะได้ตระหนักถึงคุณค่าในบทบาทและการอุทศิ ตนเพื่อเพิม่ การ
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ถ่ายทอดความคาดหวังต่อ แบรนด์ ดังที่ คลีเวอร์ (Cleaver. 1999) ได้ให้ความสาคัญ กับการออก
คาสั ่งภายในองค์กร เพื่อตอกยา้ การตระหนักถึงคุณค่าในการถ่ายทอดความคาดหวังที่มตี ่อ แบรนด์
และใช้คุณ ค่าของแบรนด์เพื่อชักจูงพฤติกรรมของบุคลากรให้ดาเนินไปในทิศทางที่องค์กรได้วาง
เอาไว้ และเมื่อ ไม่ น านมานี้ ไ ด้ม ีก ารศึก ษาเกี่ย วกับ การสร้า งแบรนด์ ภ ายในองค์ก ร (Aurund;
Gorchels; & Bishop. 2005; Burmann; & Zeplin. 2005) โดยสนับสนุ น การสร้างแบรนด์ภายใน
องค์กรว่า เป็ นการทาให้พนักงานสามารถถ่ายทอดความคาดหวังต่อแบรนด์ในระหว่างการให้บริการ
เนื่องจากการสร้างแบรนด์ก่อให้เกิดความเข้าใจในแบรนด์ท ั ่วถึงทัง้ องค์กร
กระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
เชย์และแบร์ต (Scheys; & Baert. 2008) ได้เสนอกระบวนการในการปรับเปลี่ย น
องค์กรเพื่อสร้างตราสินค้าภายในองค์กร ซึ่งโดยทั ่วไปประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรม (Conative) องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ (Affective) และองค์ประกอบด้านการรับรู้
(Cognitive) รวมทัง้ ได้กล่าวถึงปัจจัยส่งเสริมและปัจจัยขัดขวางทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปัจจัย
(1) องค์ป ระกอบด้า นพฤติก รรม (Conative) โดย เชย์แ ละแบร์ต (Scheys; &
Baert. 2008) อธิบ ายว่า ในตอนเริ่ม แรกของการเปลี่ย นแปลงการสร้า งแบรนด์ ภ ายในองค์ก ร
พนักงานจานวนมากมักอ้างว่าไม่เห็นความแตกต่างในการทางานหรือในองค์กร กล่าวคือ หลังจากมี
การเปลีย่ นแปลงใน เริม่ แรก พนักงานก็ยงั ทางานกันดังเช่นทีเ่ คยทาตามปกติ ในขันตอนนี
้
้ พนักงาน
จึงยังปฏิบตั งิ านในภาวะชีวติ ประจาวันตามปกติ พนักงานมักมุ่งความสนใจไปที่การทางานและไม่
รูส้ กึ ถึงการเปลีย่ นแปลงใดๆ พนักงานจะตีความบทบาทหน้าทีข่ องตนเองในตามแบบฉบับของแต่ละ
คน โดยการตีความของพนักงานที่มปี ระสบการณ์ ในการท างานแตกต่างไปจากการตีความของ
พนักงาน ใหม่ สาหรับพนักงานที่เคยผ่านประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงการสร้างแบรนด์ภายใน
องค์กรมาก่อน การตีความจะเป็ นไปตามบทบาทของตนเองในบริษ ัท ที่เคยท างานมาก่อนหน้านี้
สาหรับพนักงานใหม่ ซ่งึ ได้รบั เข้าทางานหลังจากการเปลี่ยนแปลงการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
องค์ประกอบด้านการทางานในชีวติ ประจาวัน ดูเหมือนจะเป็ นสิง่ ที่พบเจอเป็ นครัง้ แรก การตีความ
ของพนักงานใหม่ เหล่านี้ จ ึงตัง้ อยู่บนพื้น ฐานที่แตกต่างกัน ไป เช่ น ประสบการณ์ จากองค์กรอื่น
ความรู้ทไ่ี ด้รบั ในระหว่างเรียนรู้ และบุคลิกภาพส่วนตัว ขณะที่กระบวนการนี้กาลังพัฒนาต่อไปนัน้
พนั ก งานอาจจะปรับ เปลี่ย น (หรือ ไม่ ป รับ เปลี่ย น) การตีค วามในบทบาทของพนั ก งาน การ
ปรับเปลี่ยนนี้จะค่อยๆ ปรับ (หรือไม่ปรับ) พฤติกรรมของพวกเขาทีละขัน้ ตอน เพื่อให้เข้ากับคุณค่า
ของแบรนด์หรือวิสยั ทัศน์ใหม่ขององค์กร เช่นเดียวกับพนักงานใหม่ท่ถี ูกรับเข้าทางานหลังจากการ
เปลีย่ นแปลง การสร้างแบรนด์จะส่งผลกระทบต่อการแสดงพฤติกรรมของพนักงานที่เปลีย่ นแปลงให้
เข้ากับองค์กรไปด้วย ดังนัน้ ในกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรจะสามารถส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของพนักงานที่ได้รบั การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร โดยพนักงานจะมีการตีความบทบาท
ของตนเองที่ม ีต่อองค์กรไปในทิศทางที่ส อดคล้องกับการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร (Scheys; &
Baert. 2008)
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จากความพยายามในการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร โดยมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงการ
ตีความบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร ความพยายามดังกล่าวทา
ให้เกิด “สิง่ ประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม” (Cultural artifacts) เป็ นวัฒนธรรมทีอ่ งค์กรได้กาหนดขึน้ เอง ซึง่
เป็ นปั จจัยส่งเสริมองค์ประกอบด้านพฤติกรรมลาดับที่ 2 โดย ชีน (Scheys; & Baert. 2008; citing
Schein. 1984) ได้ให้คาจากัดความของสิง่ ประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมว่า เป็ นการสร้างสภาพแวดล้อม
ขององค์กรซึ่งเป็ นสิง่ ที่มองเห็นได้แต่มกั จะเป็ นสิง่ ที่ไม่สามารถอธิบายความหมายได้ เช่น รูปแบบ
อาคารและห้องทางานขององค์กร เทคโนโลยีทอ่ี งค์กรนามาใช้ การกาหนดการแต่งกาย และรูปแบบ
พฤติกรรมที่สามารถมองเห็นหรือได้ยนิ ได้ เป็ นต้น ส่วนปั จจัยที่ขดั ขวางกระบวนการสร้างแบรนด์
ภายในองค์กรในองค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือการที่พนักงานยังยึดติดอยู่กบั การตีความแบบเดิม
การเปลี่ย นแปลงการตีค วามบทบาทของพนั ก งานไปตามองค์ ก รนี้ ถื อ เป็ นกุ ญ แจส าคัญ ใน
กระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการตลาดในธุรกิจบริการ เนื่ องจากใน
กระบวนการให้บริการจะเกิดกระบวนการในการผลิตและการบริโภคไปพร้อมๆ กัน (Scheys; &
Baert. 2008; citing Eiglier; & Langeard. 1987) ซึง่ พฤติกรรมของพนักงานจะก่อให้เกิดปฏิกริ ยิ า
โดยตรงกับผูบ้ ริโภค และสภาพแวดล้อม
(2) องค์ป ระกอบด้านความรู้ส ึก (Affective) เมื่อ พนัก งานได้ป รับ เปลี่ย นการ
ตีความ บทบาทของตนเองให้เข้ากับองค์กร พวกเขาจะรู้สกึ (หรือไม่รสู้ กึ ) ต่อ แบรนด์หรือวิสยั ทัศน์
ใหม่ การเกิดความผูกพัน ทางความรู้สกึ นี้เป็ นสิง่ สาคัญในกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
เนื่องจากพนักงานที่รู้สกึ ชื่น ชอบในผู้ประกอบการจะมีแ นวโน้มที่จะมีความรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นส่วน
หนึ่งขององค์กร และจะแสดงพฤติกรรมในทิศทางที่สอดคล้องกันกับ กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของ
องค์กร (Scheys; & Baert. 2008; citing Piercy; & Morgan. 1990) อย่างไรก็ตาม การที่พนักงาน
เกิดความรูส้ กึ ในทางที่ไม่ดหี รือในทางลบต่อองค์ กรนัน้ อาจเกิดจากสถานการณ์ของ องค์กรในอดีต
โดยอาจมองว่าช่วงก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร องค์กรมีรปู แบบ
การปฏิบตั งิ านที่ดีกว่า เช่น บรรยากาศการทางานดีกว่าในช่วงก่อนมีการเปลี่ยนแปลง หากกล่าว
โดยสรุป กระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรในขัน้ ตอนนี้ พนักงาน จะเกิดความรูส้ กึ ต่อองค์กร
หรือแบรนด์ ซึง่ ถ้าหากเป็ นความรูส้ กึ ทีด่ หี รือชื่นชอบก็จะส่งผลต่อ การแสดงพฤติกรรมทีเ่ ป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับองค์กรหรือแบรนด์นั ่นเอง (Scheys; & Baert. 2008)
อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรย่อมมีปัจจัยที่ส่งเสริมและ
ขัดขวางกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ซึ่งในส่วนขององค์ประกอบด้านความรูส้ กึ นี้มี ทัง้ สิง่
ทีส่ ่งเสริมและขัดขวางการพัฒนาของกระบวนการ โดยจากการศึกษาของเชย์และแบร์ต (Scheys; &
Baert. 2008) พบว่า สภาพการทางานเป็ นปัจจัยส่งเสริมเจตคติในทางบวกทีพ่ นักงานมีต่อ วิสยั ทัศน์
หรือองค์กร เช่น การที่องค์กรมีอุปกรณ์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานที่มีคุณ ภาพดี ท าให้
ทางานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงก็จะทาให้พนักงานเกิด เจตคติท่ดี ตี ่อองค์กรได้ ในทาง ตรงกัน
ข้าม ถ้าหากสภาพในการท างานเป็ น ไปในทางลบ เช่ น คอมพิวเตอร์ ระบบอิน เทอร์เน็ ต หรือ
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เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไม่มคี ุณภาพ ก็ยอ่ มทาเป็ นอุปสรรคในการทางานและทาให้พนักงานมี เจต
คติในทางลบต่อองค์กรได้
นอกจากนี้ ข้อตกลงทางจิตใจยังเป็ น อีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งเสริมกระบวนการสร้าง
แบรนด์ ในขัน้ ตอนนี้ ข้อตกลงทางจิตใจคือ ความคิดความเชื่อส่วนบุคคลของพนักงานเกี่ยวกับ
ข้อตกลง แลกเปลี่ยนระหว่างตัวพนักงานเองกับองค์กรที่วา่ จ้างหรือตัวแทนของบริษทั (Scheys; &
Baert. 2008; citing Rousseau. 1995) ข้อตกลงคือสัญ ญาขัน้ พื้น ฐานซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับระยะเวลา
และความมัน่ คงซึ่ง พนั ก งานมองว่า เป็ นข้อ ตกลงร่ ว มกัน ระหว่า งตัว พวกเขาเองกับ องค์ ก ร
(Rousseau. 2001) เช่น ชั ่วโมงการทางาน จานวนวันหยุดพักร้อน การยกเลิกงาน รายได้ต่อชั ่วโมง
หรือต่อเดือน เป็ นต้น ข้อตกลงเหล่านี้มีอทิ ธิพลต่อการกระทาของพนักงานที่มตี ่อองค์กร ถ้าหาก
ข้อตกลงที่พนักงานมีกบั องค์กรเป็ นข้อตกลงที่สร้างความพึงพอใจให้กบั ทัง้ สองฝ่ าย พนักงานก็มี
แนวโน้มทีจ่ ะมีเจตคติในทางบวกต่อองค์กร จึงถือว่าข้อตกลงเหล่านี้เป็ นปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวนการ
สร้างตราสินค้าภายในองค์กร กล่าวโดยสรุป สภาพของการทางานที่ดชี ่วยสร้างเจตคติในทางบวกที่
พนักงานมีต่อตรา สินค้าหรือวิสยั ทัศน์ขององค์กร ซึง่ เป็ นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างแบ
รนด์ภายในองค์กร ขณะทีส่ ภาพของการทางานที่ไม่ดที าให้พนักงานเกิดเจตคติในทางลบต่อแบรนด์
หรือวิสยั ทัศน์ขององค์กรถือเป็ นปั จจัยทีข่ ดั ขวางกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรเช่นกัน ใน
ทานองเดียวกัน ข้อตกลงทางจิตใจที่สร้างความพอใจแก่พนักงานก็ช่วยสร้างเจตคติในทางบวกแก่
พนักงาน ซึง่ เป็ นปัจจัยเป็ นปัจจัยทีช่ ่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ส่วนข้อตกลง
ทางจิตใจที่ไ ม่ เป็ น ที่น่ าพอใจแก่พนักงานย่อมสร้างเจตคติในทางลบแก่พ นักงานซึ่งเป็ น ปั จจัยที่
ขัดขวางกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรเช่นกัน (Scheys; & Baert. 2008)
(3) องค์ประกอบด้านการรับรู้ (Cognitive) โดย เชย์และแบร์ต (Scheys; & Baert.
2008) อธิบายว่า พนักงานในองค์กรที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณ ค่า แบรนด์ห รือ
วิสยั ทัศน์ขององค์กรนัน้ มีอยูเ่ ป็ นจานวนน้อย และพนักงานบางคนยังไม่สามารถข้ามผ่านขันตอนที
้
่2
นั ่นคือ องค์ประกอบด้านความรูส้ กึ ไปได้ จึงไม่สามารถเข้าถึงขันตอนขององค์
้
ประกอบด้านการรับรู้
ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ายนี้ได้ การขาดความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแบรนด์และองค์กรนี้แสดง
ให้เห็นว่าจะต้องมีการให้ความรูท้ ่กี ว้างขวางขึน้ หรือกระจายไปในวงที่กว้างมากขึน้ ดังที่ โนนากะ
และทาเคอูช ิ (Nonaka; & Takeuchi. 1995) ได้อ ธิบ ายความแตกต่ า งของความรู้เชิง เปิ ดเผย
(Explicit knowledge) และความรูโ้ ดยนัย (Tacit knowledge) ว่าความรูเ้ ชิงเปิ ดเผย คือความรูท้ เ่ี ป็ น
ระบบระเบียบ สามารถแสดงออกผ่านทางคาพูด ตัวเลข รูปแบบข้อมูล สูตรทางวิทยาศาสตร์ หรือ
กระบวนการต่างๆ ส่วนความรู้โดยนัย คือความรู้ทม่ี กี ารเข้ารหัส การทีจ่ ะถ่ายทอดความรู้โดยนัยนี้
ท าได้โดยใช้ภาษาที่เป็ น ระบบระเบียบ จากการสัง เกตพบว่า ผู้บริห ารส่วนใหญ่ มีความรู้ในเชิง
เปิ ดเผยเกีย่ วกับแบรนด์หรือวิสยั ทัศน์ ขณะทีค่ วามรูโ้ ดยนัยเกี่ยวข้องกับดุลยพินิจส่วนตัว ความรูส้ กึ
ความคิด และแบบจาลองทางจิตใจ (Nonaka; & Takeuchi. 1995) ความรูใ้ นรูปแบบนี้มคี วามเป็ น
ส่วนตัว และเฉพาะเจาะจงอย่ างมาก ยากที่จะท าให้เป็ น ระบบระเบียบและยากที่ถ่ ายทอดหรือ
เผยแพร่ ดังนัน้ ก่อนทีผ่ สู้ ่งสารจะทาการสื่อสารไปยังผูร้ บั สารนัน้ การเลือกใช้รปู แบบในการสื่อสารก็
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มีความสาคัญเช่นกัน โดยผู้ส่งสารจะต้องศึกษาทาความเข้าใจความสามารถในการตีความรูปแบบ
การสื่อสารของผูร้ บั สารด้วย เพื่อป้ องกันความเข้าใจผิดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้
อย่างไรก็ตาม กระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรย่อมมีปัจจัย ที่ส่ง เสริมและ
ขัดขวางกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ซึ่งในส่วนขององค์ประกอบด้านการรับรูน้ ้ีมที งั ้ สิง่ ที่
ส่งเสริมและขัดขวางการพัฒนาของกระบวนการ โดยการที่พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้าง
วิสยั ทัศน์ของแบรนด์หรือมีภารกิจหรือหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับกระบวนการนี้เป็ นปั จจัยที่ส่งเสริมการ
สร้างความรูใ้ นเชิงเปิ ดเผยให้แก่พนักงาน เนื่องจากในองค์กรส่วนใหญ่ มักจะมีเพียงผูบ้ ริหารหรือผูท้ ่ี
มีตาแหน่ ง หน้ าที่รบั ผิดชอบในการสร้างวิส ยั ทัศน์ ให้ แก่องค์กรเท่ านัน้ ที่มีความรู้ใ นเชิง เปิ ดเผย
เกีย่ วกับแบรนด์หรือวิสยั ทัศน์ใหม่ขององค์กร แต่มไิ ด้แพร่กระจายไปถึงพนักงานอื่นๆ ในองค์กร ซึ่ง
เป็ นปั จจัยหลักที่ขดั ขวางการพัฒนาของกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร เนื่องจากผูบ้ ริหาร
หรือผูท้ ่มี ตี าแหน่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสร้างวิสยั ทัศน์ให้แก่องค์กรไม่ได้มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับ
การถ่ายทอดวิสยั ทัศน์องค์กรหรือไม่ได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมกับวิสยั ทัศน์องค์กรเท่าที่ควร ดังนัน้
การให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการสร้างวิสยั ทัศน์ ใหม่มอี ทิ ธิพลต่อการ
พัฒนาความรู้ในเชิงเปิ ดเผยเกี่ยวกับ แบรนด์หรือวิสยั ทัศน์ขององค์กร (Scheys; & Baert. 2008.)
เมื่อพนักงานทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
ทัง้ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม ความรูส้ กึ และการรับรู้ และได้นาไปปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุผลสาเร็จแก่
องค์กร องค์กรจะต้องทาการศึกษาผลลัพธ์ทไ่ี ด้หลังจากการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขให้กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
การวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
จากการศึก ษาการวัด การสร้างแบรนด์ภ ายในองค์ก ร พบว่า ปั น ใจศรีแ ละวิล สัน
(Punjaisri; & Wilson. 2007) ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ด้านการฝึกอบรม มี
ลักษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความ
เชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ ากับ .80 ต่อมาปั นใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้
(Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้พ ัฒ นาแบบวัด การสร้า งแบรนด์ภ ายในองค์ก ร
สามารถแบ่งได้เป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ การประชุมกลุ่มย่อย และ
การสรุปทบทวนเนื้อหา จานวน 10 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และได้ทดสอบความเทีย่ งตรงเชิงเกณฑ์และความเที่ยงตรงเชิงจาแนก
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืน ยัน โดยหยาง วาน และวู (Yang; Wan; & Wu. 2015) ได้
พัฒนาแบบวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร จานวน 10 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ
ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” เช่นเดียวกับนาธาราจัน บาลาสุบรามาเนียม และ
ศรีนิ ว าสาน (Natarajan; Balasubramaniam; & Srinivasan. 2017) ได้พ ัฒ นาแบบวัด การสร้า ง
แบรนด์ภายในองค์กร จานวน 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ”
ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาคอยู่ระหว่าง .81-
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.83 และผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .70-.81 รวมทัง้ มี
ค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝงอยูร่ ะหว่าง .87-.88 และฮู หม่า และคิม (Hu; Ma; & Kim. 2018) ได้
พัฒนาแบบวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร มีลกั ษณะเป็ น มาตรวัดลิเคิร์ท 7 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็น
ด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิท ธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .91 และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .61-.90 และมีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง
เท่ากับ .84
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรจาก
งานวิจยั ของปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี กี ารสร้างแบรนด์ภายในองค์กรสูงกว่า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร พบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรและการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ได้แก่ งานวิจยั ของปันใจศรี
วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ได้ศึกษาการสร้างแบรนด์
ภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อการมอบพันธสัญญาแบรนด์ของพนักงาน: กรณีศกึ ษาในประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น พนักงานโรงแรม จานวน 680 คน พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอิท ธิพ ล
ทางตรงต่อการเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
และผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ค่าอิทธิพล เท่ากับ .72, .24,
.32 และ .37 ตามล าดับ ) เช่ น เดีย วกับ งานวิจ ัย ของชาร์ม าและคามาลานาพาน (Sharma; &
Kamalanabhan. 2014) พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรด้านการฝึ กอบรมมีอทิ ธิพลต่อการ
เป็ น ส่วนหนึ่ ง กับแบรนด์ ความมุ่ ง มั ่นผูก พัน ต่ อแบรนด์ ความจงรักภักดีต่อ แบรนด์ และผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 (ค่าเบต้า เท่ากับ .11, .32, .31 และ .46
ตามลาดับ) นอกจากนี้ งานวิจยั ของหยาง วาน และวู (Yang; Wan; & Wu. 2015) ได้ศกึ ษาอิทธิพล
ของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรที่มตี ่อความมุ่งมั ่นผูกพันและพฤติกรรมต่อแบรนด์ของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมการบริการ กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานโรงแรมสาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จานวน
774 คน พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลต่อความมุ่งมั ่นผูกพัน ต่อ แบรนด์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ค่าเบต้า เท่ากับ .66) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของนาธาราจัน บาลาสุบ
รามาเนี ย ม และสรีนิ ว าสาน (Natarajan; Balasubramaniam; & Srinivasan. 2017) ได้ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร แบรนด์ของพนักงาน และการรับรองแบรนด์
กลุ่มตัวอย่างเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในอินเดียว จานวน 274 คน และในอเมริกา จานวน 274
คน พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์อย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติท่รี ะดับ .01 (ค่าเบต้า อยู่ร ะหว่าง .52-.63) ในขณะที่ ปั น ใจศรีและวิลสัน (Punjaisri; &
Wilson. 2007) ได้ศกึ ษาบทบาทของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรในการส่งมอบพันธสัญ ญาแบ
รนด์ของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงาน จานวน 699 คน พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
ด้านการฝึ กอบรม มีอทิ ธิพลต่อการเป็ น ส่วนหนึ่ งกับแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์ ความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ และผลการปฏิบตั ิงานต่อแบรนด์อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 (ค่า
เบต้า เท่ากับ .55, .56, .41 และ .40 ตามลาดับ)
จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้
ว่าการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีความสัมพันธ์กบั การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพัน
ต่อแบรนด์ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ และผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่า การ
สร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลต่อการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ และผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
3.2 การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร (Internal brand communication)
ความหมายของการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร พบว่า มีผู้ให้
นิ ยามความหมายของการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร (Internal brand communication) ได้แก่
เวลช์และแจ็คสัน (Welch; & Jackson. 2007) ได้ให้คาจากัดความของการสื่อสารแบรนด์ภายใน
องค์กร ว่าเป็ นกระบวนการระหว่างกลยุทธ์ของผู้จดั การและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร ที่ได้
ออกแบบขึน้ มาเพื่อส่งเสริมให้เกิความมุ่งมั ่นผูกพันกับองค์กร มีความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งกับองค์กร มี
การตระหนัก ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและท าความเข้าใจในวัตถุ ประสงค์ขององค์ก ร
ในขณะที่ ปั นใจศรี (Punjaisri. 2008) ได้กล่าวว่า การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร เป็ นการสื่อสาร
กับพนักงานในองค์กร และเป็ นการนาไปสู่การสร้างและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของแบรนด์ และ
ศรีโ ยธิน (Sriyothin. 2016) ได้ส รุ ป ความหมายของการสื่อ สารแบรนด์ภ ายในองค์ก ร ว่า เป็ น
กระบวนการสื่อสารค่านิ ยมของแบรนด์และข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ที่มีอิท ธิพลต่อ
พฤติกรรมของพนักงาน
จากความหมายของการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร และจากการศึกษาท าความ
เข้าใจการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพ สามารถสรุปได้วา่ กระบวนการ
แลกเปลีย่ นข่าวสารข้อมูลภายในองค์กรเกี่ยวกับแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรและการ
สื่อสารการตลาดทีเ่ น้นภาพลักษณ์องค์กรไปให้พนักงานภายในองค์กรได้รบั รู้และสามารถทางานได้
วัตถุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและเมื่อพนักงานภายในองค์กรมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการ
สื่อสารเป็ นอย่างดีของแบรนด์แล้วจะสามารถสื่อสารแบรนด์ต่อออกไปสู่ภายนอกองค์กรได้ดี โดยมี
องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) หมายถึง การ
สื่อสารข้อมูลข่าวเกี่ยวข้องกับแบรนด์/องค์กรมาสู่พนักงานขององค์กรโดยผ่านรูปแบบและเครื่องมือ
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ทางการสื่อสารแบบทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทาง 2) การสื่อสารการตลาดภายใน (Internal
Marketing Communication) หมายถึง การทีอ่ งค์กรสื่อสารเกี่ยวกับสินค้า/บริการขององค์กรเฉพาะ
กับพนักงานภายในองค์กร และการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงกิจกรรมทีอ่ งค์กรสื่อสารการตลาดกับ
ลูก ค้า และ 3) การสื่อ สารด้วยคาพูด เชิง บวก (Positive Word of mouth) หมายถึง การสื่อ สาร
ภายในองค์กรผ่านสื่อบุคคล ด้วยคาพูดหรือข้อความเชิงบวกทีม่ ตี ่อแบรนด์/องค์กร หรืออาจเรียกอีก
อย่างว่าการตลาดแบบปากต่อปาก เป็ นการพูดเชิงบอกต่อๆ กัน
แนวคิ ดเกี่ยวกับการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
ในเชิงทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่อสาร แชนนอน (Shannon. 1948) ได้อธิบายองค์ประกอบ
ในระบบการสื่อสารไว้ ได้แก่ (1) แหล่งข้อมูล (Information source) เป็ นผู้สร้างข้อความเพื่อส่งไป
ยังผู้รบั สาร ซึ่งข้อความอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น ตัวอักษร ค่าพูด ภาพ (2) ตัวถ่ ายทอดสัญ ญาณ
(Transmitter) ท าหน้ าที่แปลงข้อความจากแหล่งข้อมูลให้อยู่ในรูป สัญ ญาณ (Signals) เพื่อเตรียม
ส่งผ่านช่องทางการสื่อสารออกไป (3) ช่องทางการสื่อสาร เป็ นสื่อทีใ่ ช้ส่งสัญญาณไปยังผูร้ บั สาร เช่น
อากาศ แสง คลื่นความถี่ (4) ตัวรับสัญญาณ (Receiver) เมื่อสัญญาณถูกส่งผ่านช่องทางการสื่อสาร
มายัง ผู้ ร ับ สารแล้ว ก็ต้ อ งแปลงสัญ ญาณกลับ มาเป็ นข้อ ความ และ (5) จุ ด หมายปลายทาง
(Destination) คือบุคคล/สิง่ ของทีผ่ สู้ ่งสารต้องการสื่อสารถึง ระหว่างการส่งสัญญาณผ่านช่องทางการ
สื่อสารอาจมีสงิ่ รบกวน จะทาให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลง และเทย์เลอร์ (Taylor. 1993) ได้
นาแผนภาพระบบการสื่อสารของแชนนอน (Shannon. 1948) มาอธิบายใหม่ ประกอบด้วย ผู้ส่ง
สาร (Transmitter) หรือผูเ้ ข้ารหัส (Encoder) ซึง่ เป็ นผูเ้ ริม่ ต้นสร้างข้อความ และผูร้ บั สาร (Receiver)
หรือผู้ถอดรหัส (Decoder) ซึ่งเป็ นผู้แปลงสัญ ญาณที่ได้ร บั จากผู้ส่งสาร ผ่านช่ องทางการสื่อสาร
นอกจากนัน้ ยังกล่าวถึงสิง่ รบกวนทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็ นแหล่งสารทีไ่ ม่เป็ นทีต่ อ้ งการในกระบวนการสื่อสาร
โดยองค์ประกอบของการสื่อสารแต่ละอย่าง รวมทัง้ สาระสาคัญเบือ้ งต้นที่ควรรู้ พออธิบายได้ดงั นี้
ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) หมายถึง บุคคลหรือองค์กร ซึ่งมีขอ้ มูลข่าวสารที่จะส่งไปยัง
อีกบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลอีกฝ่ าย เพื่อให้เกิดการรับรูร้ ่วมกัน ผูส้ ่งข่าวสารอาจเป็ นบุคคลคนเดียว
เช่น พนักงานขาย บุคคลที่จ้างมาเป็ นผู้แถลงข่าวแทน หรือผู้มชี ่อื เสียง หรืออาจจะไม่ใช้ตวั บุคคล
เช่น อาจเป็ นบริษทั หรือองค์กร ได้ทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้ส่งข่าวสาร เนื่องจากผูส้ ่งข่าวสารมีอทิ ธิพลเหนือ
จิตใจต่อผูร้ บั ข่าวสาร ดังนัน้ นักการตลาดจึงจาเป็ นจะต้องพิจารณาเลือกผู้ส่งข่าวสารอย่างพิถีพถิ นั
จะต้องเป็ นคนทีผ่ ู้รบั ข่าวสารมีความเชื่อถือในด้านความรูค้ วามสามารถ ความไว้วางใจ หรือสามารถ
ระบุห รือมีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่ ง กระบวนการสื่อสรจะเริม่ จากผู้ส่งข่าวสารเลือกคาพูด
สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือสิง่ อื่นๆ เพื่อจะแสดงเป็ นข่าวสารเพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดไปยังผูร้ บั
การเข้ารหัส (Encoding) หมายถึง การใส่ความคิด ความรู้สกึ หรือข้อมูลข่าวสารใน
รูป ของสัญ ลัก ษณ์ แสดงความหมาย (Symbolic form) โดยถือ หลัก ว่าผู้ร ับ ข่าวสารจะสามารถ
ถอดรหัส หรือ เข้าใจความหมายได้ตรงกัน อย่างที่คิด ดัง นัน้ ค าพูด ที่ใ ช้ สัญ ญาณต่ างๆ หรือ
สัญลักษณ์ท่จี ะนามาใช้เพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดความคิด จึงควรเป็ นสิง่ ที่กลุ่มเป้ าหมายคุน้ เคย
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และเข้าใจเป็ นอย่างดี ตัวอย่างสัญลักษณ์ ท่มี คี วามหมายเป็ นสากล เช่น รูปวงกลมที่มเี ส้นขวางตัด
ผ่าน ซึง่ แสดงความหมาย ห้ามจอดรถ หรือห้ามสูบบุหรี่ เป็ นต้น
ข่ าวสาร (message) หมายถึง ข้อความหรือสัญ ลักษณ์ ต่างๆ ที่จดั ท าขึ้น โดยผ่าน
กระบวนการเข้ารหัส แล้ว เพื่อที่จะส่ง ไปยังผู้รบั ข่าวสารอาจอยู่ในรูปของคาพูดหรือไม่ใ ช่คาพูด
อาจจะอยู่ในรูปของข้อเขียนที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรืออยู่ใ นรูปสัญ ลักษณ์ ห รือสัญ ญาณต่างๆ
อย่างใดอย่างหนึ่ งก็ได้ โดยคานึง ถึงความเหมาะสมกับสื่อ หรือช่องทางข่าวสารที่จะน ามาใช้ ซึ่ง
จะต้องจัดทาให้ส อดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ในการโฆษณา ข่าวสารอาจจะทาขึน้ ตัง้ แต่เป็ นข้อความ
ง่ายๆ สัน้ ๆ เพื่อให้เหมาะในการอ่านออกอากาศทางวิทยุ (radio spot) หรืออาจจะทาขึน้ ราคาแพง
ซึ่ง มีทงั ้ ภาพ แสง สี เสียง เพื่อโฆษณาทางโทรทัศ น์ (television commercial) เป็ น ต้น บางครัง้
ข่าวสารอาจไม่ใช้คาพูดจริง แต่กส็ ามารถทีจ่ ะสื่อความหมาย สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าคาพูดเสียอีก
ช่ องทางข่ าวสาร/สื่ อ (Channels/media) หมายถึง ตัวกลางหรือสื่อที่น ามาใช้เป็ น
ช่องทางเพื่อช่วยส่งข่าวสารจากผูส้ ่งไปยังผูร้ บั แบ่งออกเป็ นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 1) สื่อ
ประเภทที่ใช้บุคคล (personal media) ได้แก่ พนักงานขายของบริษทั หรือตัวแทนขาย รวมทัง้ ผู้นา
ทางความคิด (opinion leader) และ 2) ส่วนสื่อประเภทที่ไ ม่ใช้บุคคล (nonpersonal media) หรือ
สื่อมวลชน (mass media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ จดหมายตรง ป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่
(billboards) นิตยสารหรือป้ ายโฆษณาเคลื่อนที่ เป็ นต้น (Evens; and Berman. 2009)
สื่อประเภททีใ่ ช้บุคคลเป็ นตัวกลางในการติดต่อ คือการใช้บุคคลติดต่อแบบเผชิญหน้า
กัน เช่น พนักงานขายเสนอการขายแก่ผู้ซอ้ื หรือลูกค้าทีม่ ุ่งหวัง ด้ วยการอธิบายหรือชี้แจงด้วยวาจา
และเชิญชวนให้เกิดการซือ้ สื่อทางด้านสังคมที่ถอื เป็ นช่องทางในการถ่ายทอดข่าวสารที่สาคัญ เช่น
เพื่อนฝูง เพื่อนบ้านใกล้เคียง เพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในครอบครัว เป็ นต้น สื่อทางสังคมเหล่านี้ใช้
วิธกี ารถ่ายทอดข่าวสารแบบ “พูดปากต่อปาก” (Word-of-mouth communications) ซึ่งบางครัง้ เป็ น
แหล่งข่าวทีม่ อี านาจและมีอทิ ธิพลต่อผูบ้ ริโภคเป็ นอย่างยิง่ (Belch; & Belch. 2015)
สาหรับสื่อประเภทที่ไม่ใช้บุคคล หรือสื่อมวลชนนัน้ จะนามาใช้เมื่อต้องการสื่อสารกับ
คนจานวนมาก สื่อมวลชนดังกล่าวมาแล้วในตอนต้นอาจแยกออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ สื่อ
ประเภทสิ่งพิม พ์ (print media) เช่ น หนังสือ พิมพ์ นิ ตยสาร ฯลฯ และสื่อประเภทแพร่ ภาพและ
กระจายเสียง (broadcast media) เช่น โทรทัศน์ และวิทยุ เป็ นต้น
การถอดรหัส (Decoding) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดหรือแปลข่าวสารที่ได้รบั
จากผูส้ ่ง เป็ นการรับรูปหรือเป็ นความเข้าใจของผูร้ บั ข่าวสารเอง การถอดรหัสเพื่อให้เ กิดความเข้าใจ
ตรงกัน ขึน้ อยูก่ บั กรอบแห่งการอ้างอิง (frame of reference) หรือขอบข่ายของประสบการณ์ (field
of experience) ซึ่งหมายถึง ประสบการณ์ ท่ผี ่านมา การรับรู้ เจตคติ และคุณค่าต่างๆ ที่นามาใช้ใน
สถานการณ์การสื่อสารนัน้ จะต้องมีส่วนร่วมตรงกัน ยิง่ มีขอบข่ายของประสบการณ์ตรงกันหรือซ้อน
กันมากเท่าไร ก็ยงิ่ จะทาให้การสื่อสารประสบผลสาเร็จมีประสิทธิผลมากขึน้ เท่านัน้ มิฉะนัน้ แล้วการ
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สื่อสารจะประสบความล้มเหลว เพราะไม่สามารถสื่อเข้าใจกันได้ สัญ ญาณหรือคาพูดที่เหมือนกัน
อาจแปลความหมายแตกต่างกัน ขอยกตัวอย่าง เช่น คนอเมริกนั ใช้สญ
ั ญาณ “ชูหวั แม่มอื ขึน้ ” หรือ
thumps up หมายถึง ดีวเิ ศษ หรือ ตกลง (good,okey) ในขณะที่คนออสเตรเลียน หมายถึง การ
แสดงท่าทีไม่สุภาพ (vulgar gesture) เป็ นต้น การรณรงค์โฆษณาของเป๊ ปซี่-โคล่า ใช้สโลแกนหรือ
คาขวัญ ว่า Come Alive With Pepsi ซึ่งหมายถึง จงดื่มเป๊ ปซี่ เพื่อสร้างความสดชื่น ร่าเริง ขึ้นมา
ใหม่ แต่เมื่อนาคาสโลแกนนี้ไปใช้ทอ่ี ่นื จะมีความหมายผิดไป คนเยอรมันแปลคาว่า come alive ว่า
come out of the grave ซึ่งหมายถึง ออกมาจากหลุมฝั งศพ ส่วนคนจีนจะแปลความหมายผิดเพีย้ น
ไปว่า Pepsi brings your ancestors back from the dead ซึง่ หมายความว่า เป๊ ปซี่จะนาบรรพบุรุษ
ของท่านทีล่ ่วงลับไปแล้วให้ฟ้ื นคืนชีพขึน้ มาใหม่ เป็ นต้น (Belch; & Belch. 2015)
ผู้ร บั ข่ าวสาร (Receiver บางครัง้ ใช้ audience หรือ destination) หมายถึง บุคคล
หรือกลุ่มบุคคลผูซ้ ง่ึ ผูส้ ่งข่าวสารต้องการส่งข่าวสารไปถึง เพื่อให้เกิดความรับรูร้ ่วมกัน โดยทั ่วไปแล้ว
ผูร้ บั ข่าวสารจะเป็ นผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้ าหมาย ซึง่ จะเป็ นผูอ้ ่าน ผูฟ้ ั ง และ/หรือผูเ้ ห็นข่าวสารต่างๆ
ทีน่ กั การตลาดส่งออกไปผ่านช่องทางต่างๆ
การตอบสนอง (Response) หมายถึง ปฏิกริ ยิ าที่ผู้รบั ข่าวสารแสดงออกมาภายหลัง
จากการได้เห็น ได้ยนิ ได้ฟัง หรือได้อ่านข่าวสารที่ได้ร บั การตอบสนองอาจมีลกั ษณะทัง้ ที่เป็ น
พฤติก รรมที่เปิ ด เผยสัง เกตเห็น ได้ (overt behavior) เช่ น ตัด สิน ใจสั ่งซื้อ สิน ค้า ที่โ ฆษณาทาง
โทรทัศน์ ท นั ที หลังจากได้ฟัง โฆษณาจบลง หรืออาจมีพฤติกรรมที่ซ่ อนเร้น ปิ ดบัง ไม่ส ามารถ
สังเกตเห็นได้ (covert behavior) เช่น เก็บข้อมูลไว้ในความทรงจา หรือเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์
ทีเ่ สนอขายมากขึน้
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) หมายถึง ปฏิกริ ยิ าตอบสนองของผูร้ บั ข่าวสารทีส่ ่งกลับ
คือมายังผู้ส่งข่าวสาร ซึง่ มีหลายรูปแบบ เช่นในกรณีการขายโดยพนักงานขาย ข้อมูลป้ อนกลับของ
ลูก ค้า อาจพิจ ารณาสัง เกตเห็น ได้จ ากอากัป กิร ิย า สีห น้ า และคาพูดต่ างๆ การตัง้ คาถาม การ
วิพากษ์วจิ ารณ์ การแสดงความขัดแย้ง หรือโต้เถียง ข้อมูลป้ อนกลับเหล่านี้จะสามารถรับได้ทนั ที อัน
จะเป็ นประโยชน์ เพื่อจะได้น าไปปรับปรุ งแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้ อหาข่าวสารให้เหมาะสมใน
โอกาสต่อไป ข้อมูลย้อนกลับจึงเป็ น ตัวประเมินผลความสาเร็จของกระบวนการสื่อสาร
สิ่ งรบกวน (Noise) หมายถึง สิง่ ใดๆ ทีเ่ ข้ามาแทรกซ้อนแทรกแซงในช่วงใดช่วงหนึ่ง
ในกระบวนการสื่อสาร อันเป็ นอุปสรรค ขัดขวาง สร้างปัญหาทาให้การถ่ายทอดแลกเปลีย่ นข่าวสาร
เกิดการสะดุดชะงักไม่สามารถดาเนินไปได้อย่างราบรื่น ตัวอย่าง สิง่ รบกวนในช่องทางการสื่อสาร
เช่ น คลื่น รบกวนทางวิท ยุ สัญ ญาณภาพทางโทรทัศน์ขดั ข้อง ภาพไม่ ชดั เจน ไวรัส คอมพิวเตอร์
เสียงไอ เสียงจาม หรือเสียงพูดคุยที่เข้ามาแทรกแซงในขณะโทรศัพท์ ทาให้ฟังไม่ชดั อารมณ์เสีย
เป็ นต้น สิง่ รบกวนทางด้านผู้รบั และผู้ส่งข่าวสาร อันเกิดจากการเข้ารหัสและการถอดรหัสไม่ตรงกัน
อันเป็ น ผลเกิดจากขอบข่ายของประสบการณ์ ไม่มสี ่วนที่ร่วมกัน ทาให้การใช้สญ
ั ญาณ สัญลักษณ์
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หรือคาพูดไม่สามารถสื่อความหมายเข้าใจกันได้ การสื่อสารที่ประสบผลสาเร็จ จาเป็ นจะต้องขจัด
สิง่ รบกวนเหล่านี้ให้อยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ุด จึงจะทาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
กระบวนการการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
คาน (Khan. 2009) ได้กล่าวถึงองค์กรทีม่ กี ารสร้างแบรนด์ภายในองค์กรทีม่ ั ่นคงและ
แข็งแกร่งว่า จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (1) การใช้การสื่อสารทุ กช่องทางไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบ
การสื่อสารแบบเป็ นทางการ เช่น การสื่อสารจากผูบ้ งั คับบัญชาไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรือการส่งผล
สะท้อนกลับ (Feedback) จากผู้ใต้บงั คับบัญ ชาขึ้น มายังผู้บงั คับบัญ ชา เป็ น ต้น และแบบไม่เป็ น
ทางการ เช่ น การสื่อสารกัน ระหว่างพนักงานระดับเดีย วกัน เป็ น ต้น ซึ่ง ทุ กรูปแบบการสื่อสารที่
เกิดขึน้ ภายในองค์กรจะเป็ นการสะท้อนถึงความสามารถในการถ่ายทอดสารของแบรนด์ (2) มีความ
สอดคล้องและการจัดลาดับความสาคัญของสารภายในแบรนด์ เนื้อหาเหล่านี้สะท้อนภาพลักษณ์ของ
องค์กรและความคาดหวังต่อแบรนด์ท่ใี ห้กบั ผู้บริโภคและพนักงานในองค์กรเองด้วย (3) การสื่อสาร
ข้อความหรือสารทีเ่ ป็ นกุญแจสาคัญจะมีการวางแผน และดาเนินการด้วยความตัง้ ใจตลอดจนความถี่
เท่าๆ กับการสื่อสารภายนอกองค์กร (4) การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรใช้ในทุกตาแหน่งหน้าทีข่ อง
พนักงานภายในองค์กร นับตัง้ แต่การสื่อสารองค์กรไปจนถึงทรัพยากรบุคคล จนกระทั ่งหน่ วยย่อย
ทางธุรกิจต่างๆ กล่าวคือ ทุกตาแหน่งหน้าที่ต้องมีความเป็ นหนึ่งเดียวกันหรือสอดคล้องกัน และ (5)
ช่องทางการสื่อสารทัง้ หมดต้องมีเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของแบรนด์ภายในทีแ่ ข็งแกร่งซึ่งจะเป็ น
การกระตุน้ ให้พนักงานเกิดความสนใจและและเพื่อง่ายต่อความเข้าใจในแบรนด์
ปันใจศรีและคณะ (Punjaisri; et al. 2009) เสนอรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรมี 3
รูปแบบ ได้แก่ 1) การสื่อสารจากศูนย์กลาง (Central communication) เป็ นการสื่อสารหรือถ่ายทอด
ข้อมูลจากแผนกทีเ่ ป็ นศูนย์กลาง โดยส่วนใหญ่ เป็ นการสื่อสารแบบผลัก โดยทั ่วไปเป็ นข้อมูลทีเ่ ขียน
ขึน้ เช่น บทความ จดหมายข่าว โดยไม่คานึงว่าผู้รบั สารเป้ าหมายจะได้รบั หรือไม่ การสื่อสารใน
รูปแบบนี้พนักงานต้องกระตือรือร้นในการหาข้อมูลข่าวสารมากกว่ารอให้ขอ้ มูลข่าวสารมาถึงตนเอง
มีประโยชน์ในการสร้างการตระหนักรูใ้ นแบรนด์และการให้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัยเกี่ยวกับแบรนด์ 2) การ
สื่อสารแบบขัน้ บัน ได (Cascade communication) เป็ น การสื่อ สารที่เริ่ม จากบุ คคลระดับสูง ของ
องค์กรผ่านลงมาในแต่ละระดับตามลาดับ วิธนี ้ีเหมาะกับการแจกจ่ายข้อมูล แต่ใช้เวลามากในการรับ
ข้อมูล ข้อดีคอื เป็ นการจูงใจพนักงานที่สงสัยหรือไม่เชื่อมั ่นในองค์กร เพราะข้อมูลส่งมาจากผู้ท่มี ี
ตาแหน่ งในระดับสูงซึ่ง น่ าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ส่งมาจากแผนกศูนย์กลาง และ 3) การสื่อสารใน
ระดับเดียวกัน (Lateral communication) เป็ นการส่งผ่านข้อมูลระหว่างพนักงานด้วยกันเองโดยไม่
คานึ ง ถึง ตาแหน่ ง หน้ าที่ใ นองค์กร การสื่อ สารในรูป แบบนี้ ถือ ว่าเป็ น การสื่อสารที่มี อิท ธิพ ลต่ อ
พนักงานทีส่ งสัยหรือไม่เชื่อมั ่นในองค์กรมากทีส่ ุดในการสื่อสารภายในองค์กรทัง้ หมด เพราะข้อมูล
จากบุคคลทีเ่ ท่าเทียมกันมีแนวโน้มที่จะจดจาและมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจและการแสดงออกเฉพาะ
บุคคลมากทีส่ ุด การสื่อสารในรูปแบบนี้ยากต่อการควบคุม แต่กเ็ ป็ นวิธที ่มี ปี ระสิทธิภาพที่สุดในการ
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สร้างความผูกพันต่อแบรนด์ ดังนัน้ สิง่ ที่องค์กรต้องกระทาเป็ นอันดับแรกคือการสื่อสารกับพนักงาน
อย่างเปิ ดเผยและข้อมูลต้องชัดเจน เฉพาะเจาะจง และเกี่ยวข้องกับผู้รบั สาร และองค์กรจะต้องมี
ความอดทนเพราะ อาจต้องใช้ความพยายามในการสื่อสารหลายครัง้ จึงจะเกิดผลลัพธ์ดงั ทีต่ อ้ งการ
การสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะน่าไปสู่การบรรลุผลสาเร็จ
ขององค์ ก ร (Greenbaum. 1974; citing Barnard. 1938; Bavelas; & Barrett. 1951; Dorsey.
1957; Katz; & Kahn. 1966; Likert. 1967) ดัง ที่ เทย์เลอร์ (Taylor. 1993) กล่ าวว่า องค์ก รที่
สามารถสร้างผลผลิตทีม่ คี ุณภาพสูงนัน้ เกิดขึน้ ได้เพราะมีระบบการสื่อสารที่ดี โดยจากงานวิจยั ของ
แยมมารีโนและนอจ์ตนั (Carriere; & Bourque. 2009; citing Yammarino; & Naughton. 1988)
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทเ่ี กิดขึน้ ในเชิงบวกระหว่างจ่านวนเวลาที่ใช้ในการสื่อสารและผลลัพธ์
ของงานที่ปรากฏ ผลที่ได้คอื พนักงานมีความตัง้ ใจปฏิบตั งิ าน มีความมานะอุตสาหะเพิม่ มากขึ้น ซึ่ง
สังเกตได้จากตัวพนักงานเอง รวมถึงความพึงพอใจในงานของพนักงานที่เกิดขึน้ ต่อองค์กรในเชิง
บวก อย่างไรก็ตาม การสื่อสารมิได้เป็ นเพียงเครื่องมือที่ใช้ ในการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างบุคคล
ภายในองค์กรเท่านัน้ แต่ย งั ส่งผลต่อการรับรูข้ องผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องและผู้สงั เกตเกี่ยวกับตัวองค์กร
และกิจกรรมขององค์กร อีก ทัง้ ยังส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ แบรนด์ และชื่อเสียงขององค์กรอีก
ด้วย (Riel; & Fombrun. 2007) ดังนัน้ การทาความเข้าใจถึงความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบการ
สื่อสาร และเครือข่ายการสื่อสารอย่างถ่องแท้จงึ เป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับทุก องค์กร เพื่อทีจ่ ะได้
น่าความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ด้ไปปรับใช้ในการสื่อสารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารการตลาดภายในองค์กร
ในการดาเนิน งานการตลาดสมัยใหม่เพื่อให้ประสบผลส าเร็จนัน้ นอกจากการผลิต
สินค้าเหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาด การกาหนดราคาทีจ่ ูงใจ รวมทัง้ การจัดระบบการจัด
จาหน่ายให้กบั ลูกค้าเป้ าหมายที่ดแี ล้วก็ตาม นับว่ายังไม่เพียงพอ นักการตลาดจาเป็ นจะต้องอาศัย
ความส าเร็จ ในการติดต่ อสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องต่างๆ อีกด้วย การติดต่อสื่อสารจึงเป็ นตัวกลาง
เชื่อมโยงระหว่างผู้ซ้อื กับผู้ขาย การติดต่อสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ จะสามารถโน้มน้าวพฤติกรรม
ของผู้รบั ข่าวสาร ให้เกิดการยอมรับ และปฏิบตั ติ ามได้ ด้วยเหตุทน่ี กั การตลาดจาเป็ นต้องสื่อสารกับ
ลูกค้าเพื่อให้เกิดการยอมรับ และตัวสินใจซื้อสินค้าและบริการที่เสนอขาย ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาทฤษฎีการสื่อสาร ให้เข้าใจ เพื่อจะได้นาความรูไ้ ปใช้ได้อย่างเหมาะสม
เมื่อบริษทั พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เปลีย่ นแปลงผลิตภัณฑ์เก่า หรือต้องการเพิม่ ยอดขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว บริษทั ก็จาเป็ นจะต้องส่งข่าวสารการขาย ไปยังลูกค้าทีค่ าดหวัง
ผู้บริหารการตลาด ก็จาเป็ น จะต้องส่งข้อมูลติดต่อกับตลาดเป้ าหมาย และสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
เกี่ย วกับ บริษ ั ท และผลิต ภัณ ฑ์ ท่ี เสนอขาย โดยผ่ า นเครื่อ งมือ ส่ ง เสริม การตลาดที่ จัด ท าขึ้น
กระบวนการส่งข่าวสารไปยังกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ในทางการตลาดเรียกว่า “การสื่อสารการตลาด”
(Marketing communications) (Bovee; Houston; & Thill. 1995: 526) ดัง นั ้น ความหมายของ
“การสื่อสารการตลาด” ก็พอสรุปเป็ นความคิดรวบยอดไว้ว่า คือ กิจกรรมทัง้ มวลที่นักการตลาดได้
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กระทาขึน้ เพื่อให้เป็ นข่าวสารกระตุน้ จูงใจ เพื่อสื่อความหมายถ่ายทอดความคิดผ่านสื่อต่างๆ ไปยัง
กลุ่มเป้ าหมาย เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือสิง่ อื่นได้ เพื่อให้เกิดการยอมรับและตัดสินใจซือ้ ใน
ทีส่ ุด หรือแสดงพฤติกรรมตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งตามมุ่งหวังไว้
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
เนื่ องจากการสื่อสารแบบบูรณาการ หรือ IMC เป็ น แนวคิดใหม่และยังไม่คุ้นเคยกัน
มากนัก ดังนัน้ ในทีน่ ้ีจงึ ขอทาความเข้าใจความหมายก่อน ซึง่ มีผใู้ ห้คานิยามไว้ต่าง ๆ กันดังนี้
สมาคมตัวแทนโฆษณาแห่ง สหรัฐ อเมริกา (American Association of Advertising
Agencies: 4Sa) ได้ให้นิ ยามของ IMC ไว้ว่า หมายถึง “แนวความคิดของการวางแผนการสื่อสาร
ตลาด ที่ย อมรับ คุณ ค่าเพิ่ม (Added value) ของการวางแผนอย่างกว้างขวาง (Comprehensive
plan) ด้วยการประเมินบทบาทเชิงยุทธ์ถึงลักษณะเฉพาะของการติดต่อสื่อสารแบบต่างๆ เช่น การ
โฆษณา การตลาดเจาะตรงเพื่อให้สนองตอบในทันที การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพั น ธ์
และนาวิธกี ารสื่อสารแบบต่างๆ เหล่านี้มารวมกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน สอดคล้อง
กลมกลืน และมีผลกระทบมากที่สุดโดยผ่านข่าวสารต่างๆ ที่ประสานสอดคล้องกันเป็ นหนึ่ งเดียว”
(Kotler. 1997:630)
สรุ ปได้ว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูร ณาการ คือ แนวความคิด ของการสื่อสาร
การตลาด ทีผ่ ู้บริหารการตลาดได้วางแผนพัฒนาขึน้ มาโดยการนาเครื่องมือสื่อสารหลายๆ รูปแบบ
มาประสมประสานกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งข่าวสารที่มคี วามชัดเจน สอดคล้องสัมพันธ์
กันเป็ นหนึ่งเดียว ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเพื่อให้บงั เกิดผลตามที่มุ่งหวังหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ
การสื่อสารแบบบูรณการ เป็ นการสร้างภาพขนาดใหญ่ จาเป็ นต้องใช้การวางแผนการตลาด การจัด
โปรแกรมการส่งเสริมการตลาด และการประสานงานของเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในรูปแบบ
ต่างๆ นามาใช้ร่วมกัน เป็ นกลยุทธ์การติดต่อสื่อสารทางการตลาดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยรับเอากิจกรรม
ของบริษ ัท กับลูกค้า เพราะการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อบริษ ัทหรือผลิตภัณ ฑ์ท่เี สนอขาย ลูกค้ารับรู้
ข่าวสารมาจากหลายทาง เช่น จากโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ จากกิจกรรมการส่งเสริมการขาย รวมทัง้
จากประเภทของร้านค้าทีผ่ ลิตภัณฑ์วางจาหน่าย
ส่วนผสมการสื่อสารการตลาด
การตลาดสมัยใหม่ นนั ้ นักการตลาดจะไม่เพียงแต่การพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ เพื่อให้ไ ด้
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีดี ก าหนดราคาที่เหมาะสม และวางจัด จ าหน่ ายที่ลูก ค้าเป้ าหมายสามารถซื้อได้
โดยสะดวกเท่านัน้ แต่นกั การตลาดจาเป็ นจะต้องจัดระบบการสื่อสารที่ดดี ว้ ย เพื่อนให้สามารถนาไป
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลายฝ่ ายที่เกีย่ วข้อง เช่น ลูกค้าทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคต คนกลาง ผู้ถือ
หุ้น ผู้จาหน่ ายปั จ จัยการผลิต และสาธารณชนโดยทั ่วไป เป็ น ต้น รวมทัง้ เพื่อนเป็ น การส่งเสริม
การตลาด เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วด้วย
การติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดผลดีมปี ระสิท ธิภาพ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
ต้องการจาเป็ นจะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารหลายๆ อย่างร่วมกัน ซึ่งเรียกว่า ส่วนประสมการสื่อสาร
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การตลาด (Marketing communications mix) หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า ส่วนประสมการส่งเสริม
การตลาด (Promotion mix) ซึ่ง ประกอบด้วยเครื่อ งมือ สื่อสารหลัก ส าคัญ 5 อย่า ง คือ (Kotler.
1997: 604)
1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง ข่าวสารทีส่ ่งผ่านสื่อมวลชนบางอย่างโดยมีผู้
อุปถัมภ์ทร่ี ะบุเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายในการโฆษณานัน้ การโฆษณาเป็ นการติดต่อสื่อสารที่มลี กั ษณะ
เป็ น การเชิญ ชวน มีลกั ษณะไม่ เป็ น กลาง และค่อนข้างมือคติ ลักษณะการโฆษณาจะเป็ น ไปใน
ท านองที่ว่า ผมจะขายผลิตภัณ ฑ์ห รือความคิด แก่คุณ (Russel; & Lene. 1996: 32) สื่อมวลชน
(Mass media) ที่ใช้เป็ นสื่อในการโฆษณานัน้ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เป็ น
ต้น ซึ่งสามารถส่งข่าวสารเข้าถึงตัวบุคคลแต่ละคน ครอบคลุมกลุ่มบุคคลได้อย่างกว้างขวางและ
กว้างไกล บางครัง้ ผู้รบั ข่าวสารจะได้ รบั ข่าวสารในเวลาเดียวกัน และด้วยเหตุท่ลี กั ษณะของการ
สื่อ สารไม่ ใช้บุ ค คล การสื่อ สารจึง เป็ น การสื่อ ทางด้านเดีย ว (One-way communication) ข้อ มูล
ย้อนกลับจากผู้รบั ข่าวสารจึงไม่สามารถที่จะได้รบั ในทันที ดังนัน้ ข่าวสารที่ส่งไป ผู้ทาการโฆษณา
จาเป็ นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนว่า ผู้รบั ข่าวสารจะสามารถเข้าใจความหมายได้ตรงกัน
และสามารถตอบสนองต่อข่าวสารได้ตามทีต่ อ้ งการได้หรือไม่ (Belch; & Belch. 2015)
การโฆษณามีทงั ้ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคอื สามารถควบคุมสิง่ โฆษณาได้มาก เนื่องจาก
บริษทั เสียค่าใช้จ่ายซื้อเนื้อที่เพื่อโฆษณา จึงสามารถที่จะกาหนดข้อความโฆษณาได้ จะให้พูดให้
กล่าวอะไร จะให้กล่าวเมื่อไร และจะให้ส่งข่าวสารถึงใคร ซึง่ สามารถควบคุมกากับให้เป็ นไปตามที่
ต้องการได้มาก ข้อดีอกี อย่างหนึ่งก็คอื สามารถนามาใช้ตดิ ต่อสื่อสารกับผู้ฟังได้ทงั ้ ในระดับประเทศ
หรือมุ่งเน้นกลุ่มย่อยบางกลุ่มโดยเฉพาะก็อาจทาได้ และนอกจากนัน้ แม้วา่ การโฆษณาจะต้องลงทุน
ด้วยเงินจานวนมาก แต่เนื่องจากการเข้าถึงของข่าวสารถึงผู้คนเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ ต้นทุนการ
เข้าถึงต่อบุคคล (Cost per contact) จึงถูกที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ อีก 4 อย่าง ใน
ส่วนประสมของการสื่อสาร
2. การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)
หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อเสนอคุณค่าหรือสิง่ จูงใจพิเศษ
(Extra value or incentives) สาหรับผลิตภัณฑ์ให้กบั พนักงานขาย ผู้จดั จาหน่ าย หรือผู้บริโภคขัน้
สุดท้าย เพื่อให้ส ามารถกระตุ้น การขายให้เร็วขึ้น (Belch; & Belch. 2015) การส่ง เสริมการขาย
โดยทั ่วไปแยกออกได้เป็ น 2 ประเภท ประเภทแรก เป็ นกิจกรรมส่งเสริมการขายทีม่ ุ่งเน้นที่ผบู้ ริโภค
(Consumer-oriented) และเป็ นประเภทที่ 2 เป็ นกิจกรรมทีม่ ุ่งเน้นทีค่ นกลาง (Trade-oriented)
การส่งเสริมการขายทีม่ ุ่งเน้นทีผ่ บู้ ริโภค มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผใู้ ช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ขัน้ สุดท้าย ตัดสิน ใจซื้อเร็วขึน้ ซื้อมากขึน้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เป็ น สิง่ จูงใจ เช่ น การแจกบัตร
คูปอง แจกของตัวอย่าง ของแถม ส่วนลด การแข่งขัน ชิงโชค รวมทัง้ วัสดุอุป กรณ์ ต่างๆ ที่นามา
ตกแต่ง ณ แหล่งขาย เป็ นต้น ส่วนการส่งเสริมการขายมุ่งเน้นคนกลางนัน้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะ
กระตุ้น ให้ผู้ค้า ปลีก ผู้ค้าส่ง หรือ ร้านค้า ที่จะหน่ ายทั ่วไปรับ สิน ค้า ไปจ าหน่ าย รวมทัง้ ส่ง เสริม
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สนับสนุ นผลิตภัณฑ์ของบริษทั อีกด้วย สาหรับเครื่องมือทีน่ ิยมนามาใช้ มีมากมาย เช่น การลดราคา
(Price deals) การแข่งขันการขาย (Sales contests) การจัดแสดงสินค้าและจัดนิทรรศการ (Trade
shows and exhibits) และการจัดแสดงสินค้า ณ แหล่งขาย (Point-of-sale:POS display) เป็ นต้น
นัก การตลาดนิ ยมใช้ก ารส่ง เสริม การขาย เป็ น เครื่องมื อเพื่อเร่ ง การขายกัน อย่า ง
แพร่หลายในปั จจุบนั เนื่องจากมูลเหตุปัจจัยสาคัญ หลายประการ กล่าวคือ การส่งเสริมการขายที่
มุ่ง เน้ น คนกลาง โดยใช้ส ิ่ง จูงใจทางการเงิน จะเป็ น ตัวช่ วยให้คนกลางสต๊อกสิน ค้าและส่งเสริม
ผลิตภัณ ฑ์ของบริษ ัท มากขัน้ ผู้ค้าปลีกเป็ น จานวนมาก บ่อยครัง้ ที่ น าสินค้าไปจาหน่ ายเพราะได้
ส่วนลดพิเศษ หรือเพราะปรารถนาจะให้ผู้ผลิตช่วยตกแต่งร้านค้าหรือนาสินค้าไปแสดง ส่วนการ
ส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นผูบ้ ริโภค จะเป็ นการกระตุน้ ให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจซือ้ ทันที ซึง่ เป็ นการเร่งเร้า
การขายในระยะสั ่น เครื่องมือส่งเสริมการขาย เช่น ตัวอย่างสินค้า คูปอง การลดราคา การใช้ของ
แถมของแจก ฯลฯ สิง่ ดังกล่าวเหล่านัน้ จะเป็ นสิง่ จูงใจให้เกิดการทดลองซื้อผลิตภัณฑ์ตราใหม่ หรือ
ให้ยงั คงภักดีกบั ผลิตภัณฑ์ตราเดิมต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้จดั การการตลาดจะนิยมใช้วธิ กี ารส่งเสริมการขายกันมาก เพื่อ
ส่งเสริมการขายในสระยะสัน้ ดังกล่าว แต่กเ็ กิดปั ญหาเช่นเดียวกัน ปั ญหาสาคัญ คือ บางบริษทั หวัง
พึง่ การส่งเสริมการขายและมุ่งเน้นแผนงานการตลาดในระยะสัน้ มากจนเกินไป นักวิชาการบางท่าน
ให้ขอ้ คิดว่า การส่งเสริมการขายจะมีส่วนเพิม่ ขอดขายให้กบั ผลิตภัณฑ์บางตัว เป็ นการชั ่วคราวและ
ระยะสัน้ เท่านัน้ และบ่อยครัง้ ยังเป็ น การกระทบต่อผลิตภัณฑ์อ่นื บางตรา ที่ไม่ส่งเสริมการขายอีก
ด้วย ปัญหาสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คอื การทีน่ ักการตลาดหันมานิยมใช้เครื่องมือส่งเสริมการตลาดกัน
มากยังทาให้เกิดความอัดแน่นเต็มไปด้วยเครื่องมือและกิจกรรมส่งเสริมการขายทีส่ ร้างความสับสน
(Promotional clutter) ให้กบั ผูบ้ ริโภคอีกด้วย
3. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (Public relations and publicity)
การประชาสัม พัน ธ์ (Public relations) หมายถึง การติด ต่ อ สื่อ สารและการสร้า ง
ความสัมพันธ์ของบริษทั กับกลุ่มชุมชนต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษทั ชุมชนเหล่านี้ได้แก่ ลูกค้า ผูข้ าย
ปั จจัยการผลิต ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษ ัท รัฐ บาล สาธารณชนทั ่วไปและสังคมซึ่ง องค์กรนัน้
ดาเนิ นงานอยู่ (Boone; & Kurtz. 1995: 574) โปรแกรมการประชาสัมพันธ์อาจจะมีลกั ษณะเป็ น
ทางการหรือ ไม่ เป็ น ทางการก็ไ ด้ แต่ ว ตั ถุ ป ระสงค์ส าคัญ ก็คือ เพื่อเสริม สร้างสัม พัน ธภาพและ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ สนออีกด้วย
ส่วนการเผยแพร่ขา่ ว (Publicity) หมายถึง ข่าวสารที่นาเสนอเผยแพร่ต่อสาธารณชน
เกี่ยวกับ บริษ ัท สิน ค้าหรื อบริก ารที่ป รากฏในสื่อ มวลชนต่ างๆ ในรูป ของข่า ว โดยไม่ ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย (Lamb; Hair; & McDaniel. 1992: 436) การเผยแพร่ข่าวเป็ น เครื่องมือสื่อสารที่ส าคัญ
ที่สุดอย่างหนึ่ง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ ที่นามาใช้ในงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ดี ี
ให้กบั องค์กร
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ข้อได้เปรียบของการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวคือ เสียค่าใช้จ่ายต่าเมื่อเทียบ
กับเครื่องมือการส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ทีก่ ล่าวมาแล้ว นอกจากนัน้ ข่าวสารที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน
ต่างๆ ยังได้รบั ความเชื่อถือมากกว่าเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ อีกด้วย เช่น การโฆษณา เป็ นต้น
ส่วนข้อเสียทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ไม่
อาจจะรับประกันได้วา่ จะลงในหนังสือพิมพ์ฉบับใด หน้าไหน หรือจะนาออกอากาศทางโทรทัศน์เวลา
ใด เวลาที่นาออกอากาศนัน้ กลุ่มเป้ าหมายส่วนใหญ่ดโู ทรทัศน์หรือไม่ ข่าวสารที่นาเสนอเหมาะสม
หรือขาดสาระส าคัญ หรือไม่ และเป็ นไปได้ว่าบางครัง้ การเผยแพร่ข่ าวอาจเป็ น การทางานองค์กร
แทนทีจะสร้างภาพลักษณ์ในทางทีด่ ใี ห้กบั องค์กรนัน้ ก็อาจเป็ นได้
4. การขายโดยบุคคล (Personal selling)
การขายโดยบุคคล หมายถึง การติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว ซึง่ ผู้ขายพยายามที่จะให้
ความช่วยเหลือ และ/หรือ เชิญชวนผูซ้ อ้ื ทีม่ ุ่งหวัง (Prospective buyers) ให้เข้ามาซือ้ ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของบริษ ัท หรือให้ปฏิบตั ติ ามความคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง (Belch; & Belch. 2015) การขาย
โดยบุคคลจึงเป็ น องค์ประกอบอีกตัวหนึ่งของส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด จากนิยามข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า การขายโดยบุคคลเป็ นการเผชิญหน้ากันระหว่างผูข้ ายและผู้ซอ้ื เป็ นการเสนอขาย
ด้วยวาจา ตกลงซื้อขายกัน ทาให้แต่ละฝ่ ายสามารถสังเกตความต้องการ และพฤติกรรมของแต่ละ
ฝ่ ายได้อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ สามารถปรับปรุงข้อเสนอให้สอดคล้องกันทัง้ สองฝ่ ายตามสถานการณ์
ได้
ข้อดีของการขายโดยพนักงานขายคือ เป็ น การติด ต่อสื่อสารที่ส ามารถยืดหยุ่น ได้
สามารถปรับข่าวสารให้สอดคล้องกับความต้องการ หรือตามแต่สถานการณ์ของลูกค้าแต่ละรายได้
สามารถเลือกตลาดและประเภทของลูกค้าทีจ่ ะติดต่อซื้อขายกันได้ รวมทัง้ รูก้ ารตอบสนองของลูกค้า
ในทันที ไม่เหมือนกับการโฆษณา
ส่ว นข้อ เสีย ที่ส าคัญ คือ ค่ าใช้จ่ายในการติด ต่ อแต่ ละราย (Cost per contact) สูง
ดังนัน้ หากบริษทั ใช้วธิ นี ้ีกบั กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มใหญ่ ก็จะทาให้เสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก นอกจากนัน้
การใช้พนักงานขายหลายๆ รายเข้าพบลูกค้า การเสนอข่าวสารให้กบั ลูกค้า อาจจะไม่เหมื อนกัน
ขาดความเป็ นเอกลักษณ์หรือความเป็ นหนึ่งเดียว
5. การตลาดเจาะตรง (Direct marketing)
หมายถึง ระบบการตลาด ซึ่ง องค์กรใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ติดต่อกับกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายโดยตรง โดยมีจุ ดมุ่ งหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่ ง และ/หรือ เกิด
รายการซื้อขายขึ้น (Belch; & Belch. 2015) ตามแนวความคิดดัง้ เดิม การตลาดเจาะตรงไม่ไ ด้
รวมอยูเ่ ป็ นองค์ประกอบอย่างหนึ่ง ในส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือส่วนประสมการสื่อสาร
การตลาด แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั มีปัจจัยสาคัญ 2 ประการ กล่าวคือ
ประการแรก เนื่ อ งจากตลาดมีก ารแบ่ ง แยกตัวออกเป็ น ตลาดส่ว นย่อยๆ มากขึ้น
นักการตลาดจึง จาเป็ น ต้อ งปรับ เปลี่ย นวิธีด าเนิ น งานการตลาด จากการตลาดมวลชน ( Mass
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marketing) มาสู่ก ารมุ่ ง เน้ น ตลาดจุ ลภาค (Micromarket) ด้วยการจัด โปรแกรมการตลาดจากัด
ขอบเขตแคบลง เพื่อสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าใกล้ชดิ มากขึน้
ประการทีส่ อง เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เจริญรุดหน้าไปไกลมาก ทาให้ธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารกับตลาดได้อย่างรวดเร็วมากกว่าแต่
ก่อน เทคโนโลยีใหม่ จงึ ช่วยให้เกิดช่องทางการสื่อสารการตลาดใหม่ เพื่อนาข่าวสารเข้าถึงตลาด
ส่วนย่อยได้ม ากมายหลายวิธีเพิ่ม ขึ้น (Kotler; & Armstrong. 1997: 442) จากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ปั จจุบนั บริษทั ได้พฒ
ั นาแนวคิดเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารการตลาดสมัยใหม่ เรียกว่า “การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ” (integrated marketing communications: IMC) โดยรวมการตลาด
เจาะตรงเข้าเป็ นองค์ประกอบส่วนหนึ่งด้วยการตลาดเจาะตรง เป็ นความพยายามของนักการตลาด
เพื่อทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์เข้าถึงลูกค้าแบบตัวต่อตัวหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าแต่ละราย โดยใช้
เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ติดต่อกับกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าตอบสนองได้ในทัน ที
หรือให้โต้ตอบกันได้ อันเป็ นการติดต่อสื่อสารสองทาง ซึ่งเป็ นการติดต่อสื่อสารที่นิยมใช้กนั มากใน
ปัจจุบนั เช่น รายการโทรทัศน์ ช่อง5 “เช้าวันใหม่ interactive” และ “CNN interactive” เป็ นต้น
สาหรับรูปแบบของการสื่อสารการตลาดแบบเจาะตรงที่เป็ นหลักและนิยมใช้กนั มากมี
4 รูปแบบ ดังนี้คอื (Kotler; & Armstrong. 1997: 444-448)
1. การตลาดโดยใช้จ ดหมายตรงและแคตตาล็อก (Direct-mail catalog marketing)
หมายถึง การดาเนินงานการตลาดโดยใช้วธิ สี ่งจดหมาย ใบโฆษณา ตัวอย่างสินค้า โบรชัวร์ แผ่นพับ
ใบปลิว แคตตาล็อก และจาพวกประเภทเสมือน “พนักงานขายติดปี กบิน” (Salespeople on wings)
อื่นๆ ส่งตรงไปยังลูกค้าเป้ าหมาย (Prospects) ตามรายการลูกค้าทีเ่ ลือกสรรทางไปรษณีย์ หรืออาจ
วางในร้านค้า หรือศูนย์การค้าใหญ่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถหยิบไปได้ ทัง้ นี้เพื่อให้ลกู ค้าสั ่งซื้อสินค้า
หรือตอบสนองอย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการ
2. การตลาดโดยใช้โทรศัพท์ (Telemarketing) หมายถึง การดาเนินงานการตลาดโดย
ใช้โทรศัพท์เป็ นเครื่องมือเพื่อขายสินค้าและบริก ารโดยตรงกับลูกค้าหรือธุรกิจต่างๆ โดยวิธนี ้ีบริษทั
อาจจะทาเป็ นแผ่นพับ โบรชัวร์ ฯลฯ บอกลักษณะของสิน ค้าและบริการที่เสนอขายพร้อมกาหนด
ราคา และหมายเลขโทรศัพ ท์ แล้วผู้ขายน าสิน ค้าไปมอบให้ถึง บ้าน เช่ น อาหารฟาสต์ฟ้ ู ดทาง
โทรศัพท์ ของโดมิโนพิซซ่า หรือพิซซ่าฮัท เป็ นต้น
3. การตลาดโดยใช้ โ ทรทัศ น์ (Television marketing) หมายถึ ง การด าเนิ น งาน
การตลาดโดยใช้โทรทัศน์เป็ น เครื่องมือในการขายสิน ค้า ซึ่ง อาจเลือกท าได้ 2 วิธี วิธีแรก คือใช้
วิธกี ารโฆษณาเพื่อให้ผบู้ ริโภคตอบสนองโดยตรง (Direct-response advertising) โดยนักการตลาด
อาจออกสปอตโฆษณา ทางโทรทัศ น์ (Television spot) ครัง้ ละประมาณ 60-120 วิน าที เพื่อ
บรรยายลักษณะผลิตภัณฑ์ พร้อมทัง้ เชิญชวนให้ลกู ค้าสั ่งซื้อผ่านหมายเลขโทรศัพท์เพื่อสั ่งซือ้ วิธที ่ี
สองคือการใช้โทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่ง จัดโปรแกรมทางโทรทัศน์เพื่อขายสิน ค้า และบริการอย่าง
เดียวตลอด 24 ชั ่วโมง พิธกี รผู้จดั รายการจะนาเสนอพร้อมกาหนดส่วนลดให้เป็ นพิเศษ ผู้ซ้อื ทาง
บ้านก็จะเลือกซื้อที่บ้านและโทรศัพท์ส ั ่งซื้อเข้ามา รายการสั ่งซื้อจะบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
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การส่งมอบสินค้าจะกระทาภายใน 48 ชั ่วโมง วิธที ่ี 2 นี้เรียกว่า การจ่ายตลาดที่บ้านผ่ านช่องทาง
โทรทัศน์ สาหรับประเทศไทย การตลาดแบบนี้ยงั อยูใ่ นระยะเริม่ ต้น แต่คาดว่าจะพัฒนาเต็มรูปแบบ
ในอนาคต
4. การขายโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ (Online computer shopping)
หมายถึง การเสนอขายสินค้าโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงผู้ บริโภคกับ
ผู้ขาย สามารถตอบโต้กนั ได้ในทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผู้ขายจะจัดทาแคตตาล็อกของผลิตภัณ ฑ์ และ
บริการเพื่อน าเสนอผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้บริโภคก็จะใช้ค อมพิวเตอร์ท่ีใช้ตามบ้าน (Home
computer) ต่อสายเข้าสู่ระบบทางสายเคเบิลทีวหี รือสารโทรศัพท์ หรือ อินเตอร์เน็ต (Internet)
การตลาดเจาะตรงได้รบั ความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั แต่กม็ ที งั ้ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดี
คือ ช่วยให้ผบู้ ริโภคสามารถซือ้ สินค้าได้โดยสะดวก ซึง่ สอดคล้องกับวิธชี วี ติ ของสังคมสมัยใหม่ ในแง่
ของธุรกิจ การตลาดเจาะตรงมีส่วนช่วยให้บริษทั สามารถติดต่อสื่อสาร เข้าถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้ าหมาย
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ข่าวสารที่ส่งไปก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายได้เป็ นอย่างดี
รวมทัง้ สามารถวัดประสิทธิ ์ผลของการสื่อสารได้ง่ายอีกด้วย ส่วนข้อเสีย คือ การตลาดแบบเจาะตรง
เป็ น ตัวสร้างปั ญ หาตามมามากมาย ปั ญ หาส าคัญ คือ เมื่อธุร กิจหัน มาใช้วธิ ีการติดต่ อสื่อสารใน
รูปแบบนี้มากขึน้ เพื่อแข่งขันกันเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภค ความมากมายและหลายหลาย
ของสื่อโฆษณาทัง้ ในรูปจดหมายหรือโทรศัพท์ อาจจะสร้างความสับสนให้แก่ผบู้ ริโภคได้ และยิง่ ไป
กว่านัน้ บางครัง้ อาจสร้างความราคาญให้กบั ผูบ้ ริโภค เพราะในตูร้ บั จดหมายจะเต็มไปด้วยจดหมาย
โฆษณาสินค้าอย่างทีเ่ รียกกันว่า จดหมายขยะ (Junk mail) โทรศัพท์แต่ละวันจะเต็มไปด้วยเรื่องราว
เกีย่ วกับการขายสินค้า เรียกว่า โทรศัพท์ขยะ (Junk phone calls) เป็ นต้น และอาจจะทาให้เกิดผล
เสียต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และบริการในสายตาของลูกค้าทีใ่ ช้วธิ กี ารขายแบบนี้กอ็ าจเป็ นได้
เครื่องมือสื่อสารการตลาดทัง้ 5 อย่าง ดังกล่าวข้างต้น ถือเป็ นเครื่องมือหลักที่นกั การ
ตลาดนามาใช้เพื่อการติดต่อกับผู้ทเ่ี กีย่ วข้องในการดาเนินธุรกิจ จะเป็ นได้ว่ามีทงั ้ ข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อจากัดที่ไม่เหมือนกัน ดังนัน้ ในการนาเครื่องมือทัง้ หมาดมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้ได้ส่วนประสมการ
ส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม นักการตลาดจาเป็ น ต้องพิจารณาถึงเครื่องมือสื่อสารแต่ละอย่างให้
รอบคอบ เพื่อทีจ่ ะนามาใช้ร่วมกัน รวมทัง้ วิธกี ารประสมประสานกับเครื่องมืออย่างอื่น เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และวัตถุประสงค์การส่งเสริมการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
การวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
จากการศึกษาการวัดการสื่อสารแบรนด์ภ ายในองค์กร พบว่า ปั น ใจศรีและวิลสัน
(Punjaisri; & Wilson. 2007) ได้พ ัฒนาแบบวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร มีลกั ษณะเป็ น
มาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบ
สัมประสิท ธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค เท่ ากับ .79 เช่ น เดียวกับแก้วสุรนิ ทร์ (Kaewsurin. 2012) ได้
พัฒนาแบบวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร จานวน 4 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 7 ระดับ
ตัง้ แต่ “เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่ เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิท ธิ ์แอลฟ่ า
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ของครอนบาคอยูร่ ะหว่าง .70 และผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .42-.69 รวมทัง้ มีค่าความเชื่อมั ่น
ของตัวแปรแฝง เท่ ากับ .84 นอกจากนี้ พอร์ร ีเซลลี่และคณะ (Porricelli; et al. 2014) ได้พฒ
ั นา
แบบวัดการสื่อสารของแบรนด์ จานวน 4 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วย
อย่างยิง่ ” ถึง “ไม่ เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .71-.85 รวมทัง้ มีค่าความ
เชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ากับ .84 เช่นเดียวกับพรีซ์และเบนดิกเซ่น (Preez; & Bendixen. 2015)
ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร จานวน 5 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิร์ท 7
ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิง
โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .68.89 และมีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ ากับ .89 และอาห์น คิม และลี (Ahn; Kim; & Lee.
2016) ได้พฒ
ั นาแบบวัดคาบอกเล่าต่อแบรนด์ ประกอบด้วย การสื่อสารที่ควบคุมได้ (Controlled
communication) จานวน 4 ข้อ การสื่อสารด้วยคาพูด (Word of mouth) จ านวน 4 ข้อ และการ
เผยแพร่ขา่ วสาร จานวน 3 ข้อ มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิรท์ 5 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง
“ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความเชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาคอยู่ระหว่าง .83-.91
และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมี
ค่าน้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .60-.85 รวมทัง้ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝงมากกว่า .70
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจาก
นิยามปฏิบตั กิ าร โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน)
ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ท่มี กี ารสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กรสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร ได้แก่ งานวิจยั ของแก้ว
สุ ร ิน ทร์ (Kaewsurin. 2012) ได้ ศึก ษาการตรวจสอบความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งการสร้า งภายใน
มหาวิท ยาลัย การสนับ สนุ น แบรนด์ข องพนั ก งาน และคุ ณ ลัก ษณะความเป็ นภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้นา: การศึกษาของพนักงานสายวิช าการในมหาวิท ยาลัยในประเทศไทย กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นพนักงานสายวิชาการ จานวน 347 คน พบว่า การสื่อสารของแบรนด์มอี ทิ ธิพลต่อการ
จัดการการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรทีม่ ุ่งเน้นการฝึกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติท่ี ร ะดับ .01 (ค่ า เบต้า เท่ า กับ .72) เช่ น เดีย วกับ งานวิจ ัย ของพอร์ร ีเซลลี่แ ละคณะ
(Porricelli; et al. 2014) ได้ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี องแบรนด์ใน
ธุรกิจค้าปลีก กลุ่ม ตัวอย่างเป็ น พนักงานขาย จานวน 241 คน พบว่า การสื่อสารของแบรนด์ ม ี
อิทธิพลทางตรงต่อการจัดการการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
(ค่าอิทธิพล เท่ากับ .42)
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จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรดังกล่าว จึงสามารถสรุป
ได้ว่า การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรมีความสัมพัน ธ์กบั การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่า การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร

4. ความพึงพอใจงานกับพฤติ กรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงาน
ความหมายของความพึงพอใจในงาน
ตัวแปรความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) ได้มีผู้ให้ความหมายและแสดงความ
คิดเห็น เกีย่ วกับเรื่องนี้ไว้หลายท่าน แต่ส่วนใหญ่แล้วมีเห็นใกล้เคียงหรือสอดคล้องกัน ดังนี้ ธนชัย
ยมจิน ดา และเสน่ ห์ จุ้ยโต (2544: 27) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในงาน (Job satisfaction) ซึ่ง
หมายถึง ระดับความรู้สกึ ของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่องาน ซึ่ง ประกอบด้วย 1) ความพึง
พอใจในการจ่ายค่าตอบแทน (Pay) 2) ความพึงพอใจในผู้บงั คับบัญชา (Supervision) 3) ความพึง
พอใจเพื่อนร่วมงาน (Co-worker) 4) ความพึงพอใจในสภาพการทางาน (Work setting) 5) ความพึง
พอใจในตั ว งาน (Tasks) และ 6) ความพึ ง พอใจในโอกาสความก้ า วหน้ า (Advancement
opportunities) บุญมั ่น ธนาศุภวัฒน์ (2537: 158) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติใน
ทางบวกของบุคคลทีม่ ตี ่องานหรือกิจกรรมทีเ่ ขาทาซึง่ เป็ นผลให้บุคคล เกิดความรูส้ กึ กระตือรือร้น มี
ความมุ่งมั ่นที่จ ะท างาน มีขวัญ และกาลัง ใจในการท างาน สิ่งเหล่านี้ จะมีผ ลต่อประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทางาน ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จและเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร ดังนัน้
ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์กรเป็ นอย่างมากที่จะสร้างสรรค์
ความเจริญ ก้าวหน้ าและน าความส าเร็จตามเป้ าหมายมาสู่ องค์กร ธงชัย สัน ติวงษ์ (2539: 379)
กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มองเป็ น ช่ องทาง หรือ
โอกาสทีต่ นจะสามารถ ตอบสนอง แรงจูงใจทีต่ นมีอยูแ่ ล้ว ก็จะทาให้ความพึงพอใจของเขาดีขน้ึ หรือ
อยูใ่ นระดับสูง หากฝ่ ายบริหารจัดให้คนทางานได้มโี อกาส ตอบสนองแรงจูงใจ ของตนแล้ว ความพึง
พอใจของคนท างานจะสูง และผลงานก็จ ะดีต ามไปด้ ว ย ส่ ว นโยเดอร์ (Yoder. 1958: 6) ให้
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านว่า เป็ นความพึงพอใจในงานที่ทาและเต็มใจที่จะ
ปฏิบตั งิ านนัน้ ให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร บุคคลจะมีความรู้สกึ พอใจในงานทีท่ าเมื่องาน
นัน้ ให้ผ ลประโยชน์ ตอบแทนทัง้ ทางด้านวัตถุ และจิตใจ และสามารถสนองความต้องของเขาได้
นอกจากนี้ ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สกึ หรือเจตคติท ั ่วไปของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานของตนเองและงานเหล่านัน้ มีองค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน สภาวะในการ
ทางาน การให้รางวัลอย่างเท่าเทียมกัน และการสื่อสารกับเพื่อร่วมงาน (Glisson; & Durick. 1988;
Kim; Leong; & Lee. 2005; Gunlu; Aksarayli; & Percin. 2010)
จากความหมายของความพึงพอใจในการทางานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้วา่ ความ
พึงพอใจในการทางานเป็ นความรูส้ กึ ในทางทีด่ ขี องบุคคลทีม่ ตี ่อปัจจัยต่างๆ ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับงาน
ทีท่ าอยู่ ความรู้สกึ ชอบ หรือพอใจเป็ นความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จากการทีไ่ ด้รบั การตอบสนองตามระดับ
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ความต้อ งการ กล่ าวคือ เป็ น ความรู้ส ึก เป็ นสุ ข ในการกระท าอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ภายใต้ส ภาพ
บรรยากาศการทางานทีถ่ ูกใจ โดยมีสงิ่ ตอบแทนทางวัตถุและจิตใจ โดยมีภาวะแวดล้อมเป็ นตัวจูงใจ
หลังจากได้ผ่านกระบวนการประเมินค่า จะแสดงออกมาในระดับที่แตกต่างกัน เช่น พึงพอใจมาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จะเห็นได้วา่ ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านเป็ นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนมากเพราะมีความเกี่ยวข้องสัมพัน ธ์กบั ความต้องการหรือแรงจูงใจของแต่ละบุคคล
ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ ที่มคี วามสาคัญ ทัง้ ต่อผู้ปฏิบตั งิ าน และต่อ องค์กรอย่างมาก เพราะ 1) ผู้ปฏิบตั งิ าน
ย่อมมีความต้องการทีจ่ ะได้รบั ความสาเร็จตามความนึกคิดของตน และผูป้ ฏิบตั งิ านจะมีความรูส้ กึ สม
ปรารถนาทีจ่ ะได้แสดง บทบาทอย่างเต็มทีต่ ามขีดความสามารถของเขาที่มอี ยู่ 2) ผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ ไม่
เคยมีความพึง พอใจในการท างานย่อมจะไม่ ประสบสภาพวุฒิภาวะทางจิต วิท ยา เพราะคนเรา
โดยทั ่วไปจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวัน อยู่กบั งาน หากงานนัน้ เป็ นงานที่น่าเบื่อหน่ ายไม่ทา้ ทาย
และไม่มอี สิ ระเขาย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ าย หงุดหงิดราคาญใจ อันจะส่งผลหรือก่อให้เกิดปั ญหา
โดยตรงต่อตัวเขาเอง เพื่อนร่วมงานและสังคมในที่สุด 3) ผูป้ ฏิบตั งิ านซึง่ ไม่เคยมีความพึงพอใจใน
งานทีท่ าจะเกิดความคับข้องใจ เพราะการทางานนัน้ ถือว่า เป็ นสิง่ สนองความต้องการขันพื
้ น้ ฐานของ
มนุ ษย์ และ 4) การขาดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านหรือเกิดมีขอ้ ขัดแย้งในการทางานย่อมจะ
ส่งผลให้ขวัญและกาลังใจในการทางานลดต่าลง นั ่นหมายความว่าประสิทธิภาพของการทางานย่อม
ลดต่าตามไปด้วย
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิ ดความพึงพอใจในงาน
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน เป็ นปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งในการปฏิบตั งิ านให้สาเร็จ
ถ้าผู้บริหารองค์กรมีความเข้าใจในเรื่อง การบริหารงานบุคคล เป็ นอย่างดีประกอบกับมีปัจจัยเป็ น
เครื่องจูงใจมาก ย่อมทาให้พนักงานหรือบุคลากรขององค์กรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านมาก
เช่ น กัน กลิม เมอร์ (Glimmer. 1971) ได้ส รุปมิติท่มี ีผ ลต่อความพึง พอใจในการปฏิบตั ิงานไว้ 10
ด้านดังนี้
1. ลักษณะของงานที่ทา มีความสัมพันธ์กบั ความรูค้ วามสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านหาก
ได้ทางานตามที่เขาถนัด หรือตามความสามารถ เขาจะเกิดความพอใจ คนที่มคี วามรูส้ ูงมักจะรู้สกึ
ชอบงาน เพราะองค์ประกอบนี้มาก
2. การบังคับบัญชา มีส่วนสาคัญทีจ่ ะทาให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความรูส้ กึ พอใจหรือไม่พอใจ
ต่องานได้และการบังคับบัญชาที่ไม่ดี อาจเป็ นสาเหตุอนั ดับหนึ่ง ทีท่ าให้เกิดการขาดงานและลาออก
จากงานได้ ในเรื่องนี้พบว่า ผูห้ ญิงมีความรูส้ กึ ไวต่อการบังคับบัญชามากกว่าผูช้ าย
3. ความมั ่นคงในการท างาน ได้แก่ ความมั ่นคงในการท างาน การได้ท างานตาม
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การได้รบั ความเป็ นธรรมจากผู้บงั คับบัญชา คนที่มีพ้นื ความรู้น้อย
หรือขาดความรูย้ ่อมเห็นว่า ความมั ่นคงในการทางานมีความสาคัญต่อเขามาก แต่คนที่มคี วามรู้สูง
จะรู้ส ึกว่าไม่ ม ีความสาคัญ มากนัก และคนที่มีอายุมากขึ้น จะมีความต้องการความมั ่นคงในการ
ทางานสูงขึน้
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4. บริษ ัท และการด าเนิ น งาน ได้แ ก่ ขนาดขององค์ก ร ชื่อ เสีย ง รายได้แ ละการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็ นทีร่ ู้จกั กันแพร่หลายของสถานที่ทางานนัน้ ๆ องค์ประกอบนี้ทาให้ผู้ปฏิบตั งิ าน
เกิดความรูส้ กึ มั ่นคงปลอดภัยในการทางาน ผูท้ ม่ี อี ายุมากจะมีความต้องการกับเรื่องนี้สงู กว่าผูท้ ม่ี อี ายุน้อย
5. สภาพการทางาน ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้ า ห้องสุขา ชั ่วโมง
การทางานมีการวิจยั หลายเรื่องทีแ่ สดงว่า สภาพการทางานมีความสาคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะ
อื่น ๆ ของการปฏิบตั ิงาน และในระหว่างผู้ห ญิงโดยเฉพาะผู้ท่แี ต่ง งานแล้ว จะเห็น ว่าชั ่วโมงการ
ทางานมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
6. ค่าจ้าง หรือรายได้จะมีความสัมพันธ์กบั เงินซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านมักจะจัดอันดับค่าจ้างนี้
ไว้ในอันดับเกือบสูง แต่กย็ งั ให้ความสาคัญน้อยกว่าโอกาสก้าวหน้ าในการทางาน และความมั ่นคง
ปลอดภัย องค์ประกอบนี้ ม กั จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึง พอใจ ผู้ช ายจะเห็น
ค่าจ้างเป็ น สิ่งส าคัญ มากกว่าผู้หญิง และผู้ท่ปี ฏิบตั ิงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมีความส าคัญ
สาหรับเขามากกว่าผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในสานักงาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล
7. ความก้าวหน้าในการทางาน เช่น การได้เลื่อนตาแหน่ งสูงขึน้ การได้สงิ่ ตอบแทน
จากความสามารถในการทางานของเขา จากงานวิจยั หลายเรื่องสรุปได้ว่า การไม่มโี อกาสก้าวหน้า
ในการทางานย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผูช้ ายมีความต้องการเรื่องนี้สงู กว่าผูห้ ญิง และเมื่ออายุ
มากขึน้ ความต้องการเกีย่ วกับเรื่องนี้จะลดลง
8. ลักษณะทางสังคม องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเป็ น ส่วนหนึ่ ง ของ
สังคมหรือการให้สงั คมยอมรับตน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัง้ ความพึงพอใจและความไม่พ่งึ พอใจได้ ถ้างาน
ใดผู้ปฏิบตั งิ านร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข ก็จ ะเกิดความพึงพอใจในงานนัน้ องค์ประกอบนี้ มี
ความสัมพันธ์กบั อายุและระดับงาน ผูห้ ญิงจะเห็นว่าองค์ประกอบนี้สาคัญมากกว่าชาย
9. การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การรับ -ส่งข้อมูลสารสนเทศ คาสั ่ง การท ารายงาน การ
ติดต่อทัง้ ภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบนี้มคี วามสาคัญมากสาหรับผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาสูง
10. ผลตอบแทนที่ได้รบั จากการทางาน ได้แก่ เงินบาเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน
การบริการและการรักษาพยาบาล สวัสดิการอาหาร ทีอ่ ยู่ วันหยุดพักผ่อนต่างๆ
จากแนวคิด องค์ป ระกอบที่ก่ อ ให้เกิด ความพึง พอใจในงานดัง กล่ าวข้างต้น และจาก
การศึกษาด้วยวิธกี ารวิจยั เชิงคุณ ภาพ พบว่า พนักงานองค์กรในระดับล่างที่เป็ นคนสื่อสารและส่ง
มอบแบรนด์ไปยัง ลูกค้าได้ดีนนั ้ พนักงานจาเป็ น จะต้องได้รบั ความพึงพอใจในงานด้านต่างๆ ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็ น 1) ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ หมายถึง ระดับความรู้สกึ ของบุคคลในทางบวก
หรือทางลบต่อบรรยากาศในการทางานขององค์กร 2) ความพึงพอใจด้านการสนับสนุ นจากองค์กร
หมายถึง ระดับความรู้สกึ ของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่อการที่องค์กรให้การสนับสนุ นทัง้ การ
พัฒนาตนเอง การให้ขอ้ มูลความรู้ รวมทัง้ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ 3) ความพึงพอใจ
ด้านแรงจูง ใจ หมายถึง ระดับความรู้ส ึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่อนโยบาย มาตรการ
ต่างๆ การจัดกิจกรรม สวัสดิการ และรางวัล ซึ่งเป็ นสิง่ จูงใจให้พนักงานทางานหรือปฏิบตั งิ านได้ดี
มากขึน้
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การวัดความพึงพอใจในงาน
จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจในงาน พบว่า พอร์รเี ซลลีแ่ ละคณะ (Porricelli; et
al. 2014) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความพึงพอใจในงาน จานวน 6 ข้อ ลักษณะเป็ น มาตรวัดลิเคิร์ท 5
ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิง
โครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยมีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยูร่ ะหว่าง .70-.82
รวมทัง้ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ ากับ .90 นอกจากนี้ พรีซ์และเบนดิกเซ่น (Preez; &
Bendixen. 2015) ได้พฒ
ั นาแบบวัดความพึงพอใจในงาน จานวน 6 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น มาตรวัด
ลิเคิร์ท 7 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” และผ่านการตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .72-.89 และมีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ากับ .92 เช่นเดียวกับบูอลิ คาทาลัน และ
มาร์ติเนซ (Buil; Catalan; & Martinez. 2016) ได้พฒ
ั นาความพึง พอใจในงาน จานวน 3 ข้อ มี
ลักษณะเป็ นมาตรวัดลิเคิร์ท 7 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” มีค่าความ
เชื่อมั ่นแบบสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ าของครอนบาค มากกว่า .70 และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง
.95-.96 และมีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง เท่ากับ .97
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างและพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในการทางาน
จากนิ ยามปฏิบตั ิการ โดยมีลกั ษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็น ด้วยอย่างยิง่ ” (6
คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ทม่ี คี วาม
พึงพอใจในการทางานสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงาน
จากงานวิจ ยั ที่เกี่ยวข้องกับความพึง พอใจในงาน ได้แก่ เบลล์และเมนกัค (Bell; &
Menguc. 2002) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร พฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดี
ขององค์กร และคุณ ภาพการบริการที่เหนื อกว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ น พนักงานขาย จานวน 276 คน
พบว่า การรับรู้การสนับสนุ นขององค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเป็ น ส่วนหนึ่ งกับองค์กรอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ค่าอิทธิพล เท่ากับ .28) นอกจากนี้ งานวิจยั ของพอร์รเี ซลลีแ่ ละคณะ
(Porricelli; et al. 2014) ได้ศึกษาปั จจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเป็ นสมาชิกที่ดขี องแบรนด์ใน
ธุรกิจค้าปลีก กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานขาย จานวน 241 คน พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอทิ ธิพล
ทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 (ค่าอิทธิพล เท่ากับ
.45) เช่นเดียวกับงานวิจยั ของพรีซ์และเบนดิกเซ่น (Preez; & Bendixen. 2015) ได้ศกึ ษาอิทธิพล
ของการจัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรทีม่ ตี ่ อความพึงพอใจในงาน ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
และความตัง้ ใจที่จะอยู่ต่อของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานต้อนรับส่วนหน้ า หัวหน้ างาน
ผูจ้ ดั การ และพนักงานฝ่ ายสนับสนุน จานวน 156 คน พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอทิ ธิพลทางตรง
ต่อความมุ่ งมั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์อย่างมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .01 (ค่าอิท ธิพ ล เท่ ากับ .42)
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งานวิจยั ของลี คิม และคิม (Lee; Kim; & Kim. 2014) ได้ศกึ ษาอิทธิพลของการสร้างแบรนด์ภายใน
องค์กรทีม่ ตี ่อความยึดมั ่นผูกพันของพนักงานและตัวแปรผลลัพธ์อ่นื ๆ ในอุตสาหกรรมโรงแรม กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นพนักงานโรงแรม 4-5 ดาว จานวน 420 คน พบว่า ความพึงพอใจในงานมีอทิ ธิพลต่อ
ความจงรักภักดีของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์กร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ค่าอิทธิพล เท่ากับ
.28) และงานวิจยั ของเอ็นและคณะ (Uen; et al. 2012) ได้ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและ
พฤติกรรมต่อแบรนด์ในโรงแรมของชาวไต้หวัน กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานโรงแรมที่มกี ารติดต่อกับ
ลูกค้า จานวน 326 คน พบว่า บรรยากาศแบรนด์องค์กรมีอิท ธิพ ลต่อพฤติกรรมต่อแบรนด์ของ
พนักงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (ค่าเบต้า เท่ากับ .56)
จากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่าความ
พึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์กบั การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ ความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ และผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงคาดว่า ความพึงพอใจในงาน
มีอทิ ธิพลต่อการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
และผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์

5. การศึกษารายกรณี (Case Study)
มีผใู้ ห้คานิยามการศึกษาเฉพาะกรณี กล่าวคือ เกียรติสุดา ศรีสุข (2552) ให้คานิยามไว้ว่า
เป็ นการวิจยั ทีม่ ุ่งศึกษาถึงรายละเอียดถึงเรื่องราวต่าง ๆ ของบุคคล กลุ่มคน หน่วยทางสังคม หรือ
สถาบันใดสถาบันหนึ่ง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมหิ ลัง สถานภาพ และปฏิสมั พันธ์กบั
สิง่ แวดล้อมต่างๆ เช่น พฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว เด็กไร่บา้ น ฯลฯ องอาจ นัยพัฒน์ (2554:
330) กล่าวว่า เป็ นกระบวนการและผลผลิตของการสืบค้นหาความรู้ความจริงอย่างละเอียดลุ่มลึก
เกี่ยวกับกรณี ห รือปรากฏการณ์ บางอย่างที่สนใจ ซึ่งเกิดขึ้น ภายในบริบทหรื อระบบที่มขี อบเขต
เฉพาะเจาะจง มุ่งศึกษาหรือเรียนรู้กรณี เฉพาะที่นักวิจยั สนใจเป็ น พิเศษ และเน้ น ท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ใดๆที่เป็ นข้อสงสัยอยากรู้คาตอบ ส่วนในทัศนะของ ชาย โพธิสติ า (2554: 152) เห็น
ว่า เป็ นการยากที่จะนิยามการศึกษาเฉพาะกรณีให้ชดั เจน เห็นว่าความยากในการนิยามให้ชดั เจน
อยู่ท่ี หนึ่ ง การก าหนดว่า อะไรเป็ น อะไรไม่ เป็ นกรณี และสอง จุ ด มุ่ ง หมายของการวิเคราะห์
กรณีศกึ ษาค่อนข้างจะหลากหลาย ในขณะที่ เครสเวล (Creswell. 2013) มองวิธกี ารศึกษาเฉพาะ
กรณี เป็ นวิธกี ารวิจยั ทีอ่ อกแบบมาเพื่อศึกษา “กรณีท่มี ขี อบเขตชัดเจน” โดยกรณีท่นี ามาศึกษานัน้
เป็ นหน่ วยทีม่ คี วามสมบูรณ์ในตัวของมันเอง ทัง้ ในแง่ของเนื้อหา เวลา และสถานทีห่ รือบริบท ส่วน
เสตค (Stake. 2005) ได้เสนอความหมายง่ายๆ ของวิธกี ารศึกษาเฉพาะกรณีว่า คือวิธีก ารวิจยั ที่
เน้นการศึกษากรณีท่เี ฉพาะเจาะจง จุดเน้นอยู่ท่สี งิ่ ที่ถูกศึกษา (Case) ซึ่งต้องมีลกั ษณะเจาะจง มี
ขอบเขตที่ก าหนดได้ช ัด เจน มีค วามสมบู ร ณ์ ใ นตัว เอง ไม่ ไ ด้เน้ น วิธีก ารศึก ษา ( Method) วิธี
การศึก ษาไม่ ไ ด้ต่ างจากวิธีก ารวิจ ัยทางสัง คมศาสตร์ท่ีเป็ น มาตรฐานทั ่วไป กล่ าวคือ เทคนิ ค
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มาตรฐานใดๆ ที่ใ ช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง คุณ ภาพและเชิงปริม าณได้ สามารถ
นามาใช้กบั การวิจยั แบบกรณีศกึ ษาได้ทงั ้ สิน้
ไม่วา่ จะใช้วธิ ใี ดก็ตาม หัวใจสาคัญของการศึกษาเฉพาะกรณีอยู่ท่กี ารศึกษาให้ได้ทงั ้ แนว
กว้างและแนวลึกของกรณีท่เี ลือกมาศึกษานัน้ ๆ วิธที ่จี ะให้ได้ทงั ้ แนวกว้างและแนวลึกของกรณีท่ี
เฉพาะเจาะจงเช่นนี้ ในทางปฏิบตั กิ ค็ อื การใช้ขอ้ มูลหลายชนิดจากหลายแหล่ง ด้วยวิธกี ารหลายแบบ
ในงานวิจยั เรื่องเดียวกัน
การเลือกกรณี ตวั อย่าง
สเตค (ชาย โพธิสติ า. 2554: 154; อ้างอิง จาก Stake. 2000) ได้จาแนกกรณี ท่นี ักวิจยั
เลือกมาศึกษาออกเป็ น 3 ประเด็น คือ
1. Intrinsic cases เป็ นกรณีทเ่ี ลือกมาศึกษาเพื่อสนองความอยากรู้ ในสิง่ นัน้ เป็ นหลัก เป็ น
กรณีท่นี ่ ารู้และสมบูรณ์ ในตัวเอง นักวิจยั เลือกศึกษากรณีนัน้ เพราะความสนใจอยากรู้ อยากท า
ความเข้าใจ อยากเปิ ดเผยรายละเอียดของกรณีนนั ้ ไม่มจี ุดประสงค์อย่างอื่น
2. Instrumental cases เป็ น กรณีท่ใี ช้เพื่อแสดงหรือสนับสนุ นข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ของนักวิจยั นักวิจ ยั เลือกกรณีน้ีเพราะเห็นว่ากรณีนัน้ เป็ นตัวอย่างหรือเป็ นตัวแทนของกรณีอ่นื ๆ
และนักวิจยั ต้องการใช้กรณีนนั ้ เพื่อแสดงเป็ นตัวอย่างของเรื่องที่กาลังนาเสนอ หรือเป็ นตัวอย่างเพื่อ
สนับสนุนข้อสรุปหรือข้อโต้แย้งอย่างใดอย่างหนึ่งของตน
3. Collective cases นักวิจยั เลือกศึกษาหลาย ๆ กรณีเพื่อใช้สนับสนุนเรื่องเดียวกัน
กรณีทศ่ี กึ ษา สามารถทาได้ 2 แบบ คือ
แบบทีห่ นึ่ง การทากรณีศกึ ษาในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั เรื่องอื่น ทาเพื่อเสริมหรือ
แสดงเป็ นตัวอย่างของสิง่ ทีน่ กั วิจยั นาเสนอในงานวิจยั นัน้
แบบที่ส อง การท ากรณี ศกึ ษาในฐานะเป็ นการวิจยั เอกเทศเรื่องหนึ่ง โดยตัวของมัน เอง
ไม่ได้เป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั เรื่องอื่น กรณีศกึ ษาในลักษณะนี้มลี กั ษณะเหมือนการศึกษาเชิงชาติ
พันธุว์ รรณนาทุกประการ โดยการศึกษาเชิงชาติพนั ธุ์วรรณนา เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณีท่มี ขี นาด
ใหญ่
การเลือกกรณีศกึ ษา จาเป็ นต้องดูจุดมุ่งหมายของการศึกษา ถ้าอยากรูแ้ บบเจาะลึกในสิง่
ใด เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็เลือกหรือศึกษาเพียงสิ่งเดียว และทาการศึกษากรณีนนั ้ อย่างรอบด้านและ
อย่างลงลึก เป็ นเอกเทศ สมบูรณ์ ในตัวเอง (แบบที่สอง) แต่ถ้าต้องการใช้ตวั อย่างเพื่อแสดงหรือ
สนับสนุ นประเด็นหลักที่นักวิจยั ต้องการเน้ นหรือชี้ช ดั อาจเลือกเป็ น กรณีตวั อย่างสักจานวนหนึ่ ง
(แบบทีส่ อง)
รูปแบบของการวิ จยั แบบการศึกษาเฉพาะกรณี
ยิน (ชาย โพธิสติ า. 2554: 156; อ้างอิงจาก Yin. 1993) จาแนกการวิจยั แบบกรณีศกึ ษา
ได้ 3 รูปแบบและในแต่ละรูปแบบนักวิจยั สามารถเลือกกรณีมาศึกษาเพียงกรณีเดียวหรือหลายกรณี
ก็ได้ วิธกี ารศึกษา 3 รูปแบบ คือ
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1. การศึก ษาเชิง พรรณนา (Descriptive) มุ่ ง แสดงรายละเอีย ดพร้อ มทัง้ บริบ ทอย่า ง
สมบูรณ์ของปรากฏการณ์ทเ่ี ลือกมาศึกษา นักวิจยั นาเสนอเนื้อหาด้วยเทคนิคการบรรยาย สิง่ สาคัญ
ของแบบนี้อยูท่ ก่ี ารให้รายละเอียด พร้อมด้วยบริบทของกรณีศกึ ษา ไม่เน้นการวิเคราะห์
2. ศึกษาแบบมุ่งการค้นหา (Exploratory) เป็ นกรณีศกึ ษาทีร่ ู้จกั และใช้กนั อย่างแพร่หลาย
มีลกั ษณะเป็ น การวิจยั นาร่อง เพื่อหานิ ยามส าหรับมโนทัศน์ ท่ยี งั ไม่ชดั เจน เพื่อสร้างสมมติฐาน
สาหรับการวิจ ยั แบบส ารวจที่จ ะตามมาภายหลัง นอกจากนี้ นักวิจยั อาจทากรณีศึกษาเพื่อค้น หา
ประเด็น ปั ญ หาที่แท้จริงของปรากฏการณ์ อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือค้น หาประเด็น อะไรที่ควรได้ร บั
การศึกษาให้ลกึ ลงไป จากนัน้ จึงออกแบบการวิจยั ทีม่ ุ่งทาความเข้าใจหรือหาแนวทางแก้ไขปัญหานัน้
3. ศึกษาแบบมุ่งหาคาอธิบาย (Explanatory) กรณีศึกษาแบบนี้ ปรากฏการณ์ หรือสิง่ ที่
เลือกมาศึกษาอาจเป็ นที่รู้จกั คุ้นเคยบ้างแล้ว มุ่งศึกษาเพื่อหาคาอธิบายที่ยงั ไม่เคยมีมาก่อน หรือมี
คาอธิบายอยูบ่ า้ งแล้ว แต่ยงั ไม่เป็ นทีพ่ อใจ กรณีศกึ ษาเชิงคุณภาพแบบนี้มปี ระโยชน์มากสาหรับการ
ค้นหาคาอธิบายแก่การศึกษาเชิงปริมาณ ทีข่ อ้ มูลเชิงปริมาณไม่สามารถให้คาอธิบายทีน่ ่าพอใจได้
สาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้ผู้วจิ ยั สนใจการศึกษาเฉพาะกรณีแบบการมุ่งค้นหา (Exploratory)
เนื่องจากการศึกษากระบวนการสร้างแบรนด์ท่ผี ่านมายังไม่นิยามที่ชดั เจนท าให้ผู้วจิ ยั ต้องการท า
ความเข้าใจในกระบวนการสร้างแบรนด์ให้มคี วามชัดเจนยิง่ ขึน้
เทคนิ คการสัมภาษณ์เชิ งลึก
มีนกั วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายการสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้
ขจรศักดิ ์ บัวระพันธ์ (2554: 101) กล่าวว่า การสัมภาษณ์ ไม่ใช่เป็ นเพียงการถามคาถาม
แล้วฟั งคาตอบเท่านัน้ แต่เป็ นการดาเนินบทสนทนาระหว่างนักวิจยั และพลวิจยั เพื่อเข้าถึงความรู้
ความคิด ความรูส้ กึ ความสนใจ ความเชื่อ มุมมอง หรือค่านิยมของพลวิจยั อย่างลึกซึง้
นิ ศ า ชูโต (2545: 165) กล่ าวว่า เป็ น ความสัมพัน ธ์ข องการเผชิญ หน้ า (face to face)
ระหว่างบุค คลสองคน คือ ผู้ส ัม ภาษณ์ แ ละผู้ให้ส ัมภาษณ์ กระบวนการสนทนาโต้ต อบกัน ซึ่ง
องค์ประกอบของการสนทนาขึน้ อยู่กบั ปฏิกริ ยิ าของทัง้ สองฝ่ าย ในการพูดคุย ถาม ตอบ เปิ ดเผย
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ รูจ้ กั เรียนรูถ้ งึ ความรูส้ กึ ความหวัง ประสบการณ์ชวี ติ และโลกของกันและกัน
ชาย โพธิสติ า (2554:251) กล่าวว่า การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ เป็ นการสนทนาเชิงวิชาชีพ
อย่างหนึ่ง แต่มรี ูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาและมีโครงสร้างของการสนทนาใกล้เคียง
กับการสนทนาในชีวติ ประจาวัน
หลักของการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพที่ดี มีหลักเกณฑ์ดงั นี้ (ชาย โพธิสติ า. 2554: 282-283; อ้างอิง
จาก Kvale. 1996: 144-146)
1. คาตอบจากกการสัม ภาษณ์ เชิงคุณ ภาพ ควรเป็ น คาตอบที่ผู้ให้สมั ภาษณ์ พูดออกมา
อย่างเป็ นธรรมชาติ ข้อมูลทีไ่ ด้มคี วามหลากหลายสมบูรณ์ เจาะจง มีความถูกต้องตรงประเด็น
2. ผูถ้ ามใช้คาถามสัน้ ๆ แต่ผตู้ อบให้คาตอบยาวๆ ยิง่ คาถามสัน้ และคาตอบยาวเท่าไรยิง่ ดี
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3. ผู้ส มั ภาษณ์ ต้อ งมีการถามตามประเด็น ที่เกิด ขึ้น ใหม่ ๆ และประเด็น ที่ย งั ไม่ ช ดั เจน
เนื่องจากเมื่อผูส้ มั ภาษณ์เริม่ ถามคาถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คาตอบแรกๆทีผ่ ู้ตอบให้มกั เป็ นคาตอบ
ทีไ่ ม่มรี ายละเอียด มีเฉพาะใจความสาคัญของเรื่องเท่านัน้
4. นักวิจยั มีการตีความ เพื่อทาความเข้าใจความหมายในคาตอบของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มาก
น้อยเพียงใด และตีความได้ดเี พียงใด
5. ผู้ส มั ภาษณ์ มกี ารตรวจสอบความเข้าใจของตนเองต่อคาตอบของผู้ให้สมั ภาษณ์ มาก
น้อยเพียงใด การตรวจสอบนัน้ ควรสะท้อนอยูใ่ นคาถามแบบต่างๆในการสัมภาษณ์ เพื่อยืนยันว่าการ
ตีความและความเข้าใจของผูส้ มั ภาษณ์ตรงตามทีผ่ ตู้ อบหมายถึงเพียงใด
6. การสัม ภาษณ์ ท่ดี ตี ้องมีขอ้ มูลที่มคี วามสมบูรณ์ ในตัวเอง หมายความว่า ข้อมูลที่ได้มี
ความครบถ้วยสมบูรณ์ชนิดทีค่ าอธิบายหรือคาบรรยายอื่นแทบไม่มคี วามจาเป็ น
หลักการและแนวทางการปฏิ บตั ิ ในการสัมภาษณ์
ชาย โพธิสติ า (2554: 256-257) ได้สรุปหลักการและแนวทางการปฏิบตั ใิ นการสัมภาษณ์
เชิงคุณภาพ โดยปรับปรุงจากเวล (Kvale. 1996: 29-36) ดังนี้
1. เน้นศึกษาปรากฏการณ์ในชีวติ จริง: หัวข้อทีเ่ หมาะสาหรับการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพคือ
เรื่องราวในชีวติ ของผูต้ อบ และความสัมพันธ์ทผ่ี ตู้ อบมีกบั โลกรอบตัวเขา
2. ให้ความสาคัญกับความหมาย: มุ่งทาความเข้าใจในข้อเท็จจริงและความหมายในทัศนะ
ของผูต้ อบ อาจได้จากคาพูดโดยตรงหรือจากน้าเสียง สีหน้า หรือท่าทางของผูต้ อบ
3. มุ่งหาข้อมูลเชิงคุณภาพ: มุ่งหาข้อมูลเชิงคุณภาพทีแ่ สดงออกมาในคาพูดของผู้ตอบเอง
ไม่มุ่งเก็บข้อมูลในรูปของจานวน
4. เน้นข้อมูลเชิงพรรณนา: งานหลักในการสัมภาษณ์คอื การถามคาถามเพื่อเอาข้อมูลเชิง
พรรณนามากกว่าทีจ่ ะถามคาถามเพื่อเอาเหตุผลหรือคาอธิบายจากผูต้ อบ
5. มีจุดเน้ นในการสัมภาษณ์ ในชัดเจน: การสัมภาษณ์แต่ละครัง้ มีจุดมุ่งหมายเจาะจงหา
ความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเท่านัน้ และเจาะจงทัศนะของผูต้ อบเป็ นหลัก ไม่ใช่ความเห็น
ของคนทั ่วไป
6. เปิ ดกว้าง: ถามคาถามเหมือนว่าไม่มคี วามรูใ้ นเรื่องนัน้ มาก่อน เปิ ดกว้างสาหรับข้อมูลที่
อาจเป็ นไปได้ทุกรูปแบบ
7. มีประเด็นการสัมภาษณ์ชดั เจน
8. ทาคาตอบที่ไม่ชดั ให้กระจ่างโดยเร็ว: ความไม่ชดั เจนในคาตอบของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เป็ น
เรื่องปกติท่มี กั จะเกิดขึน้ ดังนัน้ เป็ นหน้าที่ของผูส้ มั ภาษณ์ท่จี ะต้องทาให้ความไม่กระจ่างนัน้ ชัดเจน
ขึน้
9. จับ ตาความเปลี่ยนแปลงที่อ าจเกิดขึ้น ในระหว่างการสัมภาษณ์ : ในการสัม ภาษณ์
บางครัง้ ผู้ตอบอาจให้คาตอบหรือความหมายในเรื่องที่กาลังศึกษาเปลี่ยนไปจากที่เ คยให้คาตอบไว้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ต้องกาหนดเองว่า การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีผลต่อข้อมูลทีไ่ ด้หรือไม่
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10. ท าการบ้านก่อนการสัมภาษณ์ อย่างดี: การสัมภาษณ์ ท่ดี มี ีผลต่อความสมบูร ณ์ และ
ความลึกของข้อมูล ดังนัน้ ผูส้ มั ภาษณ์ควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ทุกครัง้
11. สร้างปฏิสมั พันธ์เชิงบวกกับผู้ให้สมั ภาษณ์: ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมั ภาษณ์กบั ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์มคี วามสาคัญต่อความสาเร็จของการสัมภาษณ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ควรตระหนักเรื่องนี้เสมอ
12. สร้างความประทับใจแก่ผใู้ ห้สมั ภาษณ์
การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ม ั ่นใจในความเชื่อถือได้ของข้อมูล เพื่อตรวจดู
ความครบถ้วนของข้อมูล และเพื่อประเมินคุณภาพของข้อมูลว่าอยู่ในระดับที่จะนามาวิเคราะห์และ
ตอบปัญหาของการวิจยั ได้
การตรวจสอบข้อมูลอย่างหนึ่งทีใ่ ช้กนั มากในการวิจยั เชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งสุภางค์ จันทวานิช (2551: 31-32) ได้กล่าวว่า การตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า คือ การแสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกัน โดยปกตินกั วิจยั ไม่
แน่ใจว่าข้อมูลทีไ่ ด้มานัน้ มีความน่ าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ดังนัน้ จึงต้องมีการตรวจสอบข้อมูล โดย
การหาแหล่งข้อมูลที่หลากหลายแล้วนาข้อมูลเหล่านัน้ มาเปรียบเทียบซึ่งกันและกัน การตรวจสอบ
ข้อมูลสามารถทาได้หลายวิธี ดังทีส่ ุภางค์ จันทวานิช (2546:129) ได้กล่าวไว้ดงั นี้
1. การตรวจสอบสามเส้าด้านผูว้ จิ ยั (Investigator Triangulation) คือ การใช้นกั วิจยั อื่นมา
วิเคราะห์ขอ้ มูลเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบว่า ผลทีไ่ ด้จะยืนยันหรือแย้งกันอย่างไรหรือไม่
2. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า
ถ้าผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดทฤษฎีทต่ี ่างไปจากเดิม จะทาให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
3. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธรี วบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือการใช้
วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้ขอ้ มูลการสัมภาษณ์เชิง
ลึกมาตรวจสอบผลจากข้อมูลการสนทนากลุ่ม เพื่อดูวา่ ผลสรุปทีไ่ ด้จะไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจ ัยเชิง คุณ ภาพนัน้ ต่างจากการวิจยั เชิง ปริม าณ เนื่ องจาก
นักวิจยั ไม่จาเป็ นต้องรอให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จสิน้ ก่อนแล้วจึงสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ แต่
นักวิจยั สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมๆกับการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น เมื่อเก็บข้อมูลในแต่ละครัง้
นักวิจยั ก็จะทาการวิเคราะห์ไปด้วย นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเป็ นกระบวนการที่
เกิดย้อนไปย้อนมาได้และส่งผลต่อกันและกัน เช่น ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลส่งต่อการวิเคราะห์
ข้อมูล ในทางกลับกัน ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลก็ส่งผลต่อการเก็บข้อมูลเช่นกัน ทัง้ นี้เพื่อตอบ
คาถามการวิจยั ให้ได้ดยี งิ่ ขึน้
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ไมล์ แ ละฮิว เบอแมน (ชาย โพธิส ิต า. 2554: 337; อ้ า งอิง จาก Miles; & Huberman.
1994) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญของการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักๆ มีอยู่ 3 ประการ ดังนี้
1. การจัดระเบียบข้อมูล (data organizing) เป็ นกระบวนจัดการด้วยกรรมวิธตี ่างๆ เพื่อทา
ให้ขอ้ มูลเป็ นระเบียบ ทัง้ ในทางกายภาพและทางเนื้อหา
2. การแสดงข้อมูล (data display) เป็ นกระบวนการของการนาเสนอข้อมูล มักจะอยู่ในรูป
ของพรรณนา ซึง่ เป็ นผลจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่จดั ระเบียบเข้าด้วยกันแล้ว ตามกรอบแนวคิดทีใ่ ช้
ในการวิเคราะห์ เพื่อบอก “เรื่องราว” ของสิง่ ทีศ่ กึ ษาตามความหมายทีข่ อ้ มูล “พูด” ออกมา
3. การหาข้อสรุป การตีความและการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นของผลการวิจยั
(conclusion, interpretation and verification) เป็ นกระบวนการหาข้อสรุปและการตีความหมายของ
ผลหรือข้อค้นพบที่ได้จากการแสดงข้อมูล รวมทัง้ การตรวจสอบว่า ข้อสรุป ความหมายที่ได้นนั ้ มี
ความถูกต้องตรงประเด็นและน่าเชื่อถือเพียงใด
จากแนวคิดการศึกษารายกรณีดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั ได้นาหลักการต่างๆ ของการศึกษารายกรณี
เช่น การเลือกกรณีตวั อย่าง การมุ่งค้นหาคาอธิบาย (Exploration) ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทัง้ มีการตรวจสอบความน่าเชื่อของข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ ง
คุณภาพ เกีย่ วกับประเด็นการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร

6. นิ ยามปฏิ บตั ิ การ
1. ผลการปฏิ บตั ิ งานต่อแบรนด์ (Brand performance) หมายถึง การปฏิบตั งิ านของ
พนักงานองค์กรต่อหน้าที่ในการส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ไปสู่ลูกค้าหรือกลุ่มผู้บริโภคเป้ าหมาย
ตามวัตถุ ประสงค์ห รือแนวทางของแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม โดยในงานวิจยั นี้ จะใช้การประเมิน
ตนเองของพนักงานภายในองค์กร เป็ นการสะท้อนมุมมองด้านพฤติกรรมโดยการประเมินตนเองของ
พนักงาน
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์จากงานวิจยั
ของปั นใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1
คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ่มี ผี ลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์สงู กว่าพนักงาน
ทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
2. ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (Brand loyalty) หมายถึง ความตัง้ ใจของพนักงานที่จะ
ท างานกับองค์กร รวมถึง การถ่ ายทอดความรู้ส ึกในทางบวกให้กบั บุคคลอื่น ๆ ได้ร บั รู้ เป็ น การ
สะท้อนมุมมองด้านเจตคติโดยการประเมินตนเองของพนักงาน
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สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความจงรักภักดีต่อแบรนด์จากงานวิจยั
ของปั นใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1
คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามจงรักภักดีต่อแบรนด์สงู กว่าพนักงานที่
ได้คะแนนต่ากว่า
3. ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ (Brand commitment) หมายถึง ความรูส้ กึ เชื่อมโยง
ทางจิตของพนักงานที่มตี ่อองค์กร เป็ นการสะท้อนมุมมองด้านเจตคติโดยการประเมินตนเองของ
พนักงาน
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์จากงานวิจยั
ของปั นใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1
คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี คี วามมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์สงู กว่าพนักงาน
ทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
4. การเป็ นส่ว นหนึ่ งกับ แบรนด์ (Brand identification) หมายถึง ความรู้สกึ เชิงบวก
ของพนักงานในการเป็ น ส่วนหนึ่ ง ขององค์ก ร หรือเป็ น หนึ่ ง เดีย วกับองค์กร รวมถึง การรับรู้ถึง
ความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์กรทีต่ นทางานอยู่ เป็ นการสะท้อนมุมมองด้านเจตคติโดยการ
ประเมินตนเองของพนักงาน
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์จากงานวิจยั
ของปั นใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1
คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ร่ี บั รูว้ า่ เป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์สงู กว่าพนักงาน
ทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
5. การสร้างแบรนด์ภ ายในองค์กร (Internal branding) หมายถึง กระบวนการ หรือ
กลยุท ธ์ในการจัดวางแนวทาง (Alignment) ในการสร้างการรับรู้และเข้าใจถึง นโยบาย วิสยั ทัศน์
พันธกิจ คุณค่า/คุณภาพสินค้า หรือบริการขององค์กรผ่านแบรนด์ให้กบั พนักงานนาไปปฏิบตั งิ านใน
การส่งมอบพันธสัญญาของแบรนด์/องค์กรไปสู่กลุ่มลูกค้า โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่
5.1 การอบรมพัฒนา (Training) หมายถึง การให้กบั พนักงานที่มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
เกีย่ วข้องให้รบั รู้ เข้าใจ และนาไปปฏิบตั งิ าน
5.2 การปฐมนิ เทศ (Orientation) หมายถึง การอธิบ ายเพื่อให้พ นัก งานได้ร บั รู้
เกีย่ วกับข้อมูลที่สาคัญขององค์กร โดยจัดปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่ หรือเมื่อมีนโยบายใหม่ของ
องค์กร
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5.3 การประชุม กลุ่มย่ อย (Group meeting) หมายถึง การสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจในนโยบายต่างๆ ผ่านมากับหัวหน้ างานและหัวหน้ างานน ามาแจ้งและหาแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านร่วมกัน
5.4 การสรุป ทบทวน (Briefing) หมายถึง การสรุปทบทวนเนื้ อหาต่างๆ ท าโดย
หัวหน้างานหรือตัวของพนักงานเองเพื่อนาไปสู่ความเฉพาะเจาะจงในการปฏิบตั งิ าน
ส าหรับ การวิจ ยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ัยได้พ ัฒ นาแบบวัด การสร้างแบรนด์ภ ายในองค์ก รจาก
งานวิจยั ของปั น ใจศรี วิลสัน และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี กี ารสร้างแบรนด์ภายในองค์กรสูงกว่า
พนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
6. การสื่ อ สารแบรนด์ ภ ายในองค์ก ร (Internal brand communication) หมายถึง
กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลภายในองค์กรเกี่ยวกับแบรนด์ การสื่อสารภาพลักษณ์ ของ
องค์กรและการสื่อสารการตลาดที่เน้นภาพลักษณ์ องค์กรไปให้พนักงานภายในองค์กรได้รบั รู้และ
สามารถท างานได้วตั ถุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและเมื่อพนักงานภายในองค์กรมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการสื่อสารเป็ น อย่างดีของแบรนด์ แล้วจะสามารถสื่อสารแบรนด์ต่ อออกไปสู่
ภายนอกองค์กรได้ดี โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
6.1 การสื่ อสารภายในองค์กร (Internal communication) หมายถึง การสื่อสาร
ข้อมูลข่าวเกีย่ วข้องกับแบรนด์/องค์กรมาสู่พนักงานขององค์กรโดยผ่านรูปแบบและเครื่องมือทางการ
สื่อสารแบบทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทาง
6.2 การสื่อสารการตลาดภายใน (Internal marketing communication) หมายถึง
การที่องค์กรสื่อสารเกี่ยวกับสิน ค้า/บริการขององค์กรเฉพาะกับพนักงานภายในองค์กร และการ
สื่อสารให้พนักงานทราบถึงกิจกรรมทีอ่ งค์กรสื่อสารการตลาดกับลูกค้า
6.3 การสื่ อ สารด้ ว ยค าพู ด เชิ งบวก (Positive word of mouth) หมายถึง การ
สื่อสารภายในองค์กรผ่านสื่อบุคคล ด้วยคาพูดหรือข้อความเชิงบวกที่มตี ่อแบรนด์/องค์กร หรืออาจ
เรียกอีกอย่างว่าการตลาดแบบปากต่อปาก เป็ นการพูดเชิงบอกต่อๆ กัน
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจากนิยาม
ปฏิบตั กิ าร โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง
“ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานทีไ่ ด้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผูท้ ม่ี ีการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
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7. ความพึ งพอใจในงาน (Job satisfaction) หมายถึง ระดับความรู้ส ึกของบุคคลใน
ทางบวกหรือทางลบต่องานทีท่ าอยู่ ณ ปัจจุบนั โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
7.1 ความพึ ง พอใจด้ า นบรรยากาศ (Climate satisfaction) หมายถึ ง ระดับ
ความรูส้ กึ ของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่อบรรยากาศในการทางานขององค์กร
7.2 ความพึ ง พอใจด้ า นการสนั บ สนุ น จากองค์ก ร (Organizational support
satisfaction) หมายถึง ระดับความรู้สกึ ของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่อการที่ องค์กรให้การ
สนับสนุนทัง้ การพัฒนาตนเอง การให้ขอ้ มูลความรู้ รวมทัง้ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
7.3 ความพึ งพอใจด้ า นแรงจูงใจ (Motivational satisfaction) หมายถึง ระดับ
ความรูส้ กึ ของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่อนโยบาย มาตรการต่างๆ การจัดกิจกรรม สวัสดิการ
และรางวัล ซึง่ เป็ นสิง่ จูงใจให้พนักงานทางานหรือปฏิบตั งิ านได้ดีมากขึน้
สาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้สร้างและพัฒนาแบบวัด ความพึงพอใจในงานจากนิยาม
ปฏิบตั กิ าร โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง
“ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) พนักงานที่ได้คะแนนสูงกว่า แสดงว่าเป็ นผู้ทม่ี ีความพึงพอใจใน
งานสูงกว่าพนักงานทีไ่ ด้คะแนนต่ากว่า
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7. กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การสนับสนุนแบรนด์ของพนักงาน

การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
(Internal Branding)
- การปฐมนิเทศ (Orientation)
- การฝึกอบรม (Training Support)
- การประชุมกลุ่ม (Group Meeting)
- การสรุปทบทวน (Briefing)

ด้านเจตคติ
การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
(Brand identification)

ความมุ่งมันผู
่ กพันต่อแบรนด์
(Brand commitment)
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
(Brand Loyalty)

- การสื่อสารภายในองค์กร
(Internal Communication)
- การสื่อสารการตลาดภายในองค์กร
(Intermal Marketing Communication)
- การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
(Positive Word of mouth)

ด้านพฤติกรรม
ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
(Brand Performance)

ความพึงพอใจในงาน
(Job Satisfaction)
- ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ
(Climate satisfaction)
- ความพึงพอใจด้านการสนับสนุนจากองค์กร
(Organizational support satisfaction)
- ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ
(Motivational satisfaction)

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั
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8. สมมติ ฐานการวิ จยั
1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
กับ พฤติก รรมการสนับ สนุ น แบรนด์ ของพนักงานในองค์ก รเอกชนที่รุ กตลาดอาเซีย น มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ
ดังนี้
1.1 ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
1.2 การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
1.3 การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
1.4 ความจงรักภักดีต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
1.5 ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์
1.6 การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์
1.7 ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์
1.8 ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
1.9 การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
1.10 การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
1.11 ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
1.12 การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
1.13 การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
กับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่ม
พนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการแตกต่างกัน
3. ค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาด
อาเซียน ระหว่างกลุ่ม พนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ
แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การวิจ ยั แบบผสานวิธี แบบล าดับ ขัน้ ตอนเชิง ส ารวจ (Exploratory
sequential method) แบ่งเป็ น 2 ระยะ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์การวิจยั โดยเริม่ ต้นจากการวิจยั
ระยะที่ 1 การวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษากระบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรด้วย
การศึกษารายกรณี เพื่อทาความเข้าใจ การให้ความหมาย ค้นหาเงื่อนไขสาเหตุทางจิตและสาเหตุ
ทางสภาพแวดล้อม เป็ นพื้นฐานในการวางแนวคิด นิยามตัวแปร และสร้างเครื่องมือ และตามด้วย
การวิจยั ระยะที่ 2 การวิจ ยั เชิงปริมาณ เพื่อศึกษาและทดสอบสมมติฐาน เป็ นการสร้างและพัฒนา
รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับ
พฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชนรุกตลาดอาเซียน

กำรวิ จยั แบบผสำนวิ ธี
การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed methods research) เป็ นการผนวกรวมการวิจยั สองรูปแบบ
คือ การวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณเข้าด้วยกัน (Creswell; & Plano. 2011) มาร่วมกัน
ศึกษาหาคาตอบของงานวิจยั ในขัน้ ตอนใดขันตอนหนึ
้
่ง หรือระหว่างขันตอนภายในเรื
้
่องเดียวกัน แต่
ดาเนินการวิจยั ต่อเนื่องแยกจากกัน แล้วนาผลการวิจยั มาสรุปร่วมกัน ซึง่ อาจเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน
หรือเป็ นลาดับก่อนหลังก็ได้ โดยผู้วจิ ยั ให้ความสาคัญกับข้อมูลเป็ นอันดับแรกและเกี่ยวข้องกับการ
บูร ณการข้อมูล ณ จุดใดจุดหนึ่ ง วิธรการวิจยั แบบผสานวิธีเกิดขึ้น บนพื้น ฐานของกลุ่มส านักคิด
(Shool of thought) ปฏิบตั นิ ิยม (Pragmatists) และสถานการณ์นิยม (Situationalist) ซึ่งสนับสนุ น
ว่าการใช้เทคนิควิธกี ารเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ สามารถที่จะนามาร่วมกันศึกษาหาคาตอบใน
ปั ญ หาวิจยั เดียวกัน ได้ โดยเป็ นการผสมผสานกัน ในระดับปรัชญาพื้นฐานของความเชื่อเกี่ยวกับ
ความจริงและวิธกี ารค้น หาความจริง โดยปรัชญาแรกคือ ปฏิฐานนิยม (Positivism) ที่เชื่อว่าความ
จริงมีลกั ษณะเป็ นวัตถุวสิ ยั (Objective) สามารถจาแนกแจงนับเป้ นตัวเลขได้ชดั เจน ส่วนปรัชญาที่
สอง คือ ปรากฏการณ์ นิ ยท (Phenominologism) ที่ เชื่ อ ว่ า ความจริง มี ล ัก ษณะเป็ นอัต วิส ัย
(Subjective) มีความหมายแปรเปลีย่ นไปตามบริบท ไม่ควรจะจาแนกแจงนับเป็ นตัวเลข เพราะจะทา
ให้ห มดความหมายหรือลดความหมายของความจริงนัน้ ไป เครสเวล (Creswell. 2013) ได้เสนอ
รูปแบบการวิจยั ผสานวิธแี บ่งได้ตามเวลาการดาเนินการวิจยั และความสาคัญ ของการวิจยั แต่ละวิธี
เป็ น 6 รูปแบบใหญ่ ดังนี้
1. การวิจ ัย แบบพร้อ มกัน (Convergent parallel design) เป็ นการวิจ ัย ที่นั ก วิจ ัย
ดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพพร้อมกับเชิงปริมาณ โดยให้ความสาคัญการวิจยั ทัง้ สองเท่าเทียมกันและ
นาผลมารวมกันในช่วงการแปลผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือทาให้ผลการวิจยั สมบูรณ์มากขึน้
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2. การวิจยั แบบขัน้ ตอนเชิงอธิบาย (Explanatory sequential design) เป็ นการวิจยั ที่
แบ่งเป็ น 2 ขันตอนช่
้
ววงแรกเป็ นการวิจยั หลักด้วยการวิจยั เชิงปริมาณก่อนเพื่อตอบปั ญหาการวิจยั
และต่อด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อช่วยอธิบายผลให้กระจ่างยิง่ ขึน้
3. การวิจยั แบบขัน้ ตอนเชิงสารวจ (Exploratory sequential design) เป็ นการวิจยั ที่
แบ่งเป็ น 2 ขันตอนช่
้
วงแรกเป็ นการวิจยั หลักเพื่อสารวจข้อมูลโดยการใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ และนา
ผลมาต่อด้วยการวิจยั เชิงปริมาณเพื่อยืนยันและสามารถนาผลไปใช้ต่อในวงกว้าง
4. การวิจยั แบบรองรับภายใน (Embedded design) เป็ นการวิจยั ทีม่ กี ารวิจยั ย่อยเป็ น
เชิงคุณ ภาพหรือเชิงปริมาณภายในการวิจยั หลักไม่ว่าจะเป้ นการวิจยั เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
เพื่อให้การวิจยั ไปสนับสนุนการวิจยั หลักให้มคี ุณภาพดัยงิ่ ขึน้
5. การวิจยั แบบปฏิรูป (Transformative design) เป้ น การวิจยั ที่นักวิจยั ต้องการให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงกรอบแนวคิดจากผลการวิจยั แบบไหนก่อนก็ได้อย่างอิสระเพื่อต้องการให้เกิด
ความร่วมมือสูงสุด ซึ่งมักเป็ นการศึกษาในกลุ่มประชากรทีย่ ากต่อการเข้าถึง สุดท้าย นักวิจยั บูรณา
การผลของการศึกษาวิจ ยั จากระยะแรกและระยะหลังเข้าด้วยกัน ในการแปลผล เพื่อสรุ ปกรอบ
แนวคิด
6. การวิจยั แบบหลายช่ วง (Multi-phase design) เป็ น การวิจยั ที่มีห ลายช่ วงหลาย
รูปแบบ อาจมีทงั ้ แบบเป็ นขัน้ ตอนและแบบพร้อมกัน เพื่อตอบปัยหาการวิจยั อย่างเป็ นระบบสาหรับ
โครงการวิจยั ขนาดใหญ่ อาจต้องอาศัยการทางานร่วมกันของนักวิจยั เป็ นกลุ่มใหญ่
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เลือกการวิจยั แบบผสานวิธี แบบลาดับขัน้ ตอนเชิงสารวจ
(Exploratory sequential design) เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์การวิจยั เริ่มต้น ด้วยการรวบรวมและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพในระยะแรกและนาไปสู่การศึกษาในระยะที่สองโดยใช้ผลการศึกษาใน
ระยะแรกเพื่อทดสอบและอธิบ ายผลการศึก ษาเชิง ปริมาณในระยะที่ส อง สามารถอธิบ ายได้ด ัง
ภาพประกอบที่ 4
การรวบรวมและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพ

นาไปสู่

การรวบรวมและ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงปริมาณ

ภาพปะกอบ 4 การวิจยั รูปแบบลาดับขันตอนเชิ
้
งสารวจ
ทีม่ า: เครสเวล และพลาโน (Cresswell; & Plano Clark. 2011)

การตีความ
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การวิจ ยั แบบลาดับขัน้ ตอนเชิง ส ารวจ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนหลักดัง นี้ เครสเวล
และพลาโน (Cresswell; & Plano Clark. 2011)
ขันตอนที
้
่ 1 การออกแบบและแนวทางการปฏิบตั กิ ารวิจยั เชิงคุณภาพ เป็ นขัน้ ตอนใน
การกาหนดปัญหาการวิจยั และกาหนดแนวทางปฏิบตั กิ ารวิจยั เชิงคุณภาพ กาหนดผูใ้ ห้ขอ้ มูล วิธกี าร
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบคาถามการวิจยั และกาหนดข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับใช้
ในการวิจยั ระยะทีส่ อง
ขัน้ ตอนที่ 2 แนวทางการนาไปใช้จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ เป็ น ขัน้ ตอนการขัด
เกลาคาถามการวิจยั หรือสมมติฐานการวิจยั ในการศึกษาเชิงปริมาณ และคาถามการวิจยั ผสานวิธี
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง ออกแบบแบบวัดการวิจยั และทดลองใช้แบบวัด โดยอยูบ่ นพื้นฐานการวิจยั เชิง
คุณภาพ
ขันตอนที
้
่ 3 การออกแบบและแนวทางการปฏิบตั กิ ารวิจยั เชิงปริมาณ เป็ นการกาหนด
คาถามการวิจ ยั ตัง้ สมมติฐ านการวิจยั รวมถึง กาหนดแนวทางการปฏิบ ัติก ารวิจยั เชิง ปริม าณ
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อตอบคาถามการ
วิจยั
ขันตอนที
้
่ 4 การตีความเพื่อเชื่อมผลการศึกษา เป็ นการสรุปและตีความผลการศึกษา
เชิงคุณภาพ สรุปและตีความผลการศึกษาเชิงปริมาณ อภิปรายผล เพื่อหาความเชื่อมโยง ภายใต้
ขอบเขตผลการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
การวิจ ยั รูปแบบนี้ เน้น หลักการอภิปรายและตีความความสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็ นข้อมูล
พื้นฐานในการออกแบบวิธกี ารสารวจปรากฏการณ์ ท่นี ่ าสนใจ โดยรูปแบบการวิจยั นี้เหมาะสาหรับ
การใช้ท ดสอบองคืป ระกอบ หรือแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกิดขึ้น ใหม่ ท่คี ้น พบจากขัน้ ตอนการวิจยั เชิง
คุณ ภาพ และยังสามารถใช้ในการสรุปข้อค้นพบไปยังกลุ่มตัวอย่างที่มลี กั ษณะต่างกันได้ โดยงาน
วิจคั รัง้ นี้ได้นามาใช้ในการค้นหากระบวนการการสร้างและการสื่อสร้างแบรนด์ขององค์กรเอกชนที่มี
การดาเนินธุรกิจที่แตกต่างกันโดยองค์กรหนึ่งดาเนินธุรกิจการผลิต และอีกองค์กรดาเนินธุรกิจด้าน
การบริการ รวมถึงเป้ น การน าการวิจยั เชิง คุณ ภาพมาใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์
ภายในองคืกร และการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้อง
รวมถึงใช้ในการค้นหาปั จจัยภายในบุคคลหรือปัจจัยทางจิต และปัจจัยภายนอกบุคคลหรือปัจจัยทาง
สังคม ทีม่ คี วามสาคัญต่อพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชน แล้วนาไปสู่การ
การศึกษาเชิงปริมาณในการทดสอบสมมติฐานและศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ต่อไป

80

กำรวิ จยั ระยะที่ 1: กำรวิ จยั เชิ งคุณภำพ
ศึกษำกระบวนกำรกำรสร้ำงและกำรสื่อสำรแบรนด์ภำยในองค์กรเอกชนรุกตลำด
อำเซียนด้วยกำรศึกษำรำยกรณี
การวิจยั ในระยะที่ 1 ผู้วจิ ยั เลือกวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) มา
เป็ นกรอบความคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ เนื่องจากเป็ นการศึกษาเพื่อประโยชน์ของความสนใจ ความ
อยากรู้ อยากทาความเข้าใจ ค้นหาเงื่อนไข กระบวนการ เปิ ดเผยรายละเอียดของสิง่ นัน้ เป็ นหลัก
เป็ นการวิจยั ในพื้นทีจ่ ริง (Field research) กับบริษทั เอกชนที่รุกตลาดอาเซียนทีเ่ ป็ นต้นแบบมาเป็ น
กรณี ศึกษา เพื่อท าความเข้าใจถึง ความรู้ความจริง ของปรากฏการณ์ ท่ีเกิดขึ้น อัน เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภ ายในองค์กรที่มีความสัมพัน ธ์กบั พฤติกรรมการ
สนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานองค์กร โดยเลือกองค์กรที่ทาการศึกษาเป็ นองค์กรที่มนี บายในการ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรและมีนโยบายในการรุกตลาดอาเซียน และเป็ นองค์กรที่มี
แบรนด์เป็ นทีย่ อมรับจากทัง้ บุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กร โดยผูว้ จิ ยั กาหนดวิธดี าเนินการ
วิจยั ดังนี้

บริ บทพื้นที่ศึกษำ
เพื่อให้ได้ม าซึ่ง พื้น ที่ท่มี ีความครอบคลุมตามประเด็นการศึกษาในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั
เลือกบริษทั เอกชนที่มนี โยบายการสร้างและการสื่อสารแบรนด์องค์กร มีนโยบายในการรุกตลาด
อาเซียนและเป็ นองค์กรที่เป็ นที่ยอมรับ 2 องค์กร ได้แก่ บริษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
เป็ นองค์กรทีไ่ ด้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX) ในปี 2549 เป็ นองค์กรทีด่ าเนินธุรกิจ
4 สายธุรกิจ ได้แก่ สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ และอาหาร นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ทาการศึกษา
รายกรณีกบั บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน) โดยทัง้ 2 องค์กรทีเ่ ลือกจะมีความน่าสนใจที่
แตกต่างกัน เป็ น องค์กรที่ม ีการสร้างแบรนด์องค์กร และการสร้างแบรนด์ผ ลิตภัณ ฑ์ขององค์กร
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) จะทาการศึกษาภายใต้แบรนด์องค์กร “ไทยเบฟ” (ThaiBev)
และภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์หลากหลายแบรนด์ ส่วนบริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน)
เป็ นองค์ก รที่ส ร้า งแบรนด์อ งค์ก รโดยใช้ช่ือ องค์ ก รในการสร้างแบรนด์ “ศุ ภ มิต ร” (Supamitr)
การศึกษาจะมุ่ ง เน้ น การท าความเข้าใจความรู้ความจริง ที่ป รากฏในการรุ ก ตลาดอาเซีย นด้ว ย
กระบวนการการสร้างและการสื่อ สารแบรนด์ภ ายในองค์กร โดยการรุ กตลาดอาเซียนจะเป็ น
การศึกษาทัง้ บริบทการดาเนิ นธุรกิจ ภายในประเทศไทยและการขยายธุรกกิจไปยังอาเซียน โดย
ทาการศึกษารายกรณีจากข้อมูลเชิงเอกสาร และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล สาคัญ
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ผูใ้ ห้ข้อมูลในกำรศึกษำ
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเพื่อประโยชน์ของความสนใจ ความอยากรู้ อยากทา
ความเข้าใจ เป็ นเผยรายละเอียดของสิง่ นัน้ เป็ นหลัก จึงเน้นศึกษากับผู้ให้ขอ้ มูลที่เป็ น ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
หรือมีประสบกาษณ์ โดยตรงและมีความพร้อมมีความยิน ยอมในการให้ข้อมูลในฐานะผู้ให้ขอ้ มูล
สาคัญ (Key informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่
ผู้บริห ารระกับสูง ผู้บริห ารฝ่ ายการตลาด ผู้บ ริห ารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือตัวแทนผู้ท่มี ีส่วน
เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรรุกตลาดอาเซียน ผู้ให้ขอ้ มูลรอง ได้แก่
ผู้บริห ารระดับกลาง หัวหน้างาน หรือผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับด้านการตลาด การจัดการทรัพยากร
บุคคล หรือ การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ โดยเลือกตามคาแนะนาของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลในกลุ่มนี้จะเป็ นผูอ้ ธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ได้ชดั เจนมากขึน้
ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น ด้วยวิธีการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่หลากหลาย สามารถตอบ
ปั ญ หาการวิจ ัย ได้ ค รอบคลุ ม ตรงประเด็น และใช้ก ารเลือ กแบบลู ก โซ่ (Snowball technique)
เนื่องจากจะทาให้ได้ผใู้ ห้ขอ้ มูลทีส่ ามารถตอบประเด็นต่างๆ ของงานวิจยั ได้อย่างครบถ้วน
เมื่อผู้วจิ ยั ทาการเลือกและเก็บข้อมูลกับผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญได้ระยะหนึ่งแล้ว จะเริม่ มองเห็น
กระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร เงื่อนไขสาเหตุทางด้านจิตและทางด้าน
สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กร และรูว้ า่ ควร
จะศึกษาในประเด็นใดเพิม่ เติมเพื่อให้ได้คาตอบของการวิจยั ทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ ซึง่ ผู้ทใ่ี ห้ขอ้ มูลสาคัญจะ
เป็ นผูแ้ นะนากับผูว้ จิ ยั ว่าควรจะไปสัมภาษณ์บุคคลใดต่อ และสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อใช้
ประกอบการตอบคาถามการวิจยั ได้จากที่ใด และใครจะเป็ นผู้สามารถให้ข้อมูลสาคัญ ที่ถ่ ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ ในประเด็นที่ผู้วจิ ยั ต้องการศึกษาได้เป็ น อย่างดี และเมื่อผู้วจิ ยั ดาเนินการ
เก็บข้อมูลต่อไปจนพบว่าแม้สมั ภาษณ์บุคคลอื่น ๆ ต่อไปก็ไม่ได้ขอ้ มูลเพิม่ เติมอีก เรียกได้วา่ ข้อมูล
อิม่ ตัว (Saturation of Data) ผูว้ จิ ยั จึงหยุดเก็บข้อมูล

กำรเข้ำสู่สนำมวิ จยั
ผูว้ จิ ยั จะเข้าสู่สนามวิจยั โดยเริม่ การติดต่อแบบไม่เป็ นทางการกับผู้ท่สี ามารถนาไปสู่ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญทีต่ อ้ งการเข้าไปศึกษาถึงความเป็ นไปได้ และขันตอนในการติ
้
ดต่อเพื่อทาการศึกษาวิจยั
โดยแจ้งถึงเรื่องทีจ่ ะทาศึกษาวิจยั วัตถุประสงค์ และประโยชน์ท่จี ะได้รบั จากการศึกษาวิจยั ขันตอน
้
ในการอนุ ม ตั ิให้ท าการศึก ษาวิจ ัยได้ ผู้วจิ ยั จึง ติดต่ อกับ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพื่อ ชี้แจงถึง เรื่องและ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั และเพื่อสร้างสัมพันธภาพ

82

ขัน้ ตอนกำรวิ จยั
1. ขันการศึ
้
กษาข้อมูลเบือ้ งต้น โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้าง
และการสื่อสารแบรนด์ภ ายในองค์กรและพฤติก รรมการสนับสนุ น แบรนด์ของพนักงานองค์ก ร
รวมถึงแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้อง
2. ขัน้ การติดต่อ ผู้วจิ ยั เข้าถึงข้อมูลและผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญ โดยผู้วจิ ยั ติดต่อกับทางองค์กร
โดยทาเอกสารข้อเข้าเก็บข้อมูลอย่างเป็ นทางการและให้มกี ารแนะนาผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญและแนะนาต่อ
ว่าควรเก็บข้อมูลกับใครบ้างเพื่อให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มคี วาบครบถ้วนสมบูรณ์
3. ขัน้ เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วจิ ยั คิดประเด็นปั ญหาการวิจยั ไว้เบื้องต้น และ
จัดทาเป็ นแนวคาถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกาหนดประเด็นหลักและประเด็นย่อย ซึ่ง
แนวคาถามเหล่านี้ เป็ น คาถามปลายเปิ ด ซึ่ง เน้ น ให้ผู้ใ ห้ข้อมูลถ่ ายทอดการรับรู้และความหมาย
เงื่อ นไขสาเหตุ และกระบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรอย่างเปิ ด กว้างและ
ยืดหยุน่
4. ขันการลงสนามและเก็
้
บข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามทีไ่ ด้วางแผนการเก็บข้อมูล
5. ขัน้ การลงรหัส หลังจากผู้วจิ ยั ได้สมั ภาษณ์ โดยมีการขออนุ ญาตบันทึกเสียงกลุ่มผู้ให้
ข้อ มูล แล้ว ได้ท าการถอดค าพู ด จากแถบบัน ทึก เสีย งและการจัด บัน ทึก เพื่อ น ามาพิม พ์ ลงใน
คอมพิวเตอร์ ในลักษณะคาถามและคาตอบ (Question & Answer) จากนัน้ จึงได้มที าการลงรหัส
ข้อมูลทีไ่ ด้มาและจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
6. ขัน้ การตรวจสอบข้อมูล เมื่อแยกหมวดหมู่ของข้อมูลแล้วนัน้ ผู้วจิ ยั ได้อ่านทบทวนอีก
หลายๆ รอบเพื่อตรวจสอบประเด็น คาถามและวางแผนการตรวจสอบข้อมูล เช่น การตรวจสอบ
ข้อมูลควรตรวจสอบกับผูใ้ ด ในประเด็นใด และวิธกี ารใด เป็ นต้น
7. ขัน้ การสรุปและวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อข้อมูลทัง้ หมดได้ถูกแยกจัดตามหมวดหมู่ ผู้วจิ ยั จึง
ได้นาเสนอและอธิบายเพิม่ เติมตามกระบวนการวิจยั

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
เนื่ อ งจากเป็ น งานวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ ผู้ว ิจยั จึง เป็ นเครื่องมือที่ส าคัญ ที่สุ ด และส าหรับ
เครื่องมือทีใ่ ช้ประกอบการเก็บข้อมูลการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่อท าความเข้าใจในเชิง ลึกเกี่ยวกับความหมาย เงื่อนไขสาเหตุ กระบวนการการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร สาหรับเครื่องมือทีใ่ ช้ประกอบการเก็บข้อมูลสาหรับการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) เป็ นแนวคาถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ เอง จากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎีท่เี กีย่ วข้อง เพื่อค้นหาถึงประเด็นที่เคยมีการ
วิจ ัย แล้ ว และประเด็น ที่ย ัง ไม่ ไ ด้ ท าการวิจ ัย จากนั ้น สร้า งเป็ นแนวค าถามที่ ค รอบคลุ ม ตาม
วัตถุประสงค์ท่ผี ู้วจิ ยั ได้สร้างไว้ โดยสร้างเป็ นประเด็นหลักๆ ทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้
อย่างกว้างขวางและยืดหยุน่ ซึง่ ประเด็นคาถามจะเรียงลาดับตามเนื้อหาของคาถามสามารถปรับได้
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ตามลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยฝ่ ายผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นผูเ้ ล่าประสบการณ์ ความคิด ความรูข้ องตัวเองใน
รูปของเรื่องเล่า ตามหัวข้อหรือประเด็นที่สร้างขึน้ มาเพื่อเป็ นหัวข้อสนทนา ขณะเดียวกัน ผูว้ จิ ยั ก็ฟัง
และตอบสนองต่อสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลพรรณนาออกมา พร้อมกับคอยกระตุ้น ให้กบั ผู้ให้ขอ้ มูลสามารถ
เรียกความคิด/ความจาเกี่ยวกับเรื่องราวหรือประสบการณ์ของตนขึน้ มา และเรียบเรียงออกมาอย่าง
เป็ นเรื่องเป็ นราวและมีความหมาย
แนวคำถำมเพื่อกำรสัมภำษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview)
แบบสัม ภาษณ์ เป็ น แนวคาถามที่ไม่เคร่ง ครัดในเรื่องโครงสร้าง (Unstructured) แต่ยดึ
หัวข้อการสัมภาษณ์ไว้เป็ นหลัก และเป็ นคาถามทีเ่ ปิ ดกว้าง คาถามปลายเปิ ด ซึง่ ประเด็นคาถามนี้จะ
สามารถยืดหยุน่ และปรับเปลีย่ นไปตามลักษณะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล และสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกันไป เช่น
1. ท่านคิดว่าแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นเช่นไร
เป็ น เรื่องราวของการให้คานิ ย ามเกี่ย วกับ แบรนด์ภ ายในองค์กรตามการรับ รู้ของ
ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง
2. กระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรท่านคิดว่าเป็ นอย่างไร
เป็ นการค้นหาองค์กระบวนการและองค์กระกอที่สาคัญ ของการสร้างและการสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กร
3. การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรมีเงื่อนไขสาเหตุอะไรบ้าง
เป็ น เรื่องราวเกี่ยวกับค้นหาข้อคนพบด้านเงื่อนไขสาเหตุท่ที างด้านจิต และทางด้าน
สัง คมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรที่ส มั พัน ธ์กบั พฤติกรรมการ
สนับสนุนแบรนด์
4. พฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงานเป็ นเช่นไร
เป็ นเรื่องราวเกี่ยวกับการให้นิ ยามความหมาย องค์ประกอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
สนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กร
5. องค์กรมียโยบายในการรุกตลาดอาเซียนอย่างไรบ้าง
เป็ นเรื่องราวเชิงนโยบายการดาเนินงานขององค์กรในการดาเนิน ธุรกิจเพื่อรุกตลาด
อาเซียน
นอกจากแนวคาถามจะเป็ น เครื่องมือหลักแล้ว อุปกรณ์ ท่ใี ช้ในการบัน ทึกก็มีความ
จาเป็ นอย่างมากในการเก็บข้อมูล เช่น สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง และกล้องกล้องถ่ายรูป เป็ น
ต้น มีความส าคัญ อย่างมากต่อกระบวนการเก็บ ข้อมูล เนื่ องจากในการลงพื้น ที่แต่ละครัง้ ผู้วจิ ยั
จาเป็ นต้องมีการบันทึกคาพูดและเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึง่ อุปกรณ์ควรมีขนาดเล็ก ง่ายต่อการพกพา
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กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลได้วเิ คราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา โดยเริ่มด้วยการจัด
ระเบียบข้อมูล ทัง้ ในทางกายภาพและในทางเนื้อหา คือทาข้อมูลหลายประเภท ซึง่ ได้มากจากหลาย
แหล่งหลายวิธกี าร จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสังเกต ให้อยูใ่ นรูปของเอกสารทีเ่ ป็ น
ระเบียบและเป็ นระบบ จากนัน้ จึงแตกข้อมูลที่จดั ระเบียบแล้วทัง้ หมดออกมาเป็ นหน่ วยย่อยๆ ตาม
ความหมายเฉพาะของแต่ละหน่ วย โดยผู้วจิ ยั ถอดข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียง ถอดชนิดคาต่อคา
รักษาลักษณะที่เป็ นธรรมชาติ อารมณ์ ความรู้สกึ และบรรยากาศของการสนทนาไว้ไม่ให้เสียไป
จากนัน้ ผู้วจิ ยั เลือกเอาหน่วยที่มคี วามหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่ทาการวิเคราะห์มาให้ช่อื หรือให้
“รหัส” เป็ นการทอนข้อมูลลง กาหนดรหัสสัน้ ๆ ขึน้ มาแทนความหมายสาคัญทีข่ อ้ ความนัน้ สื่อออกมา
ขันตอนต่
้
อมาคือ การนาเอาข้อมูลที่แตกออกเป็ นหน่ วยย่อยๆ และที่ได้รบั การกาหนดรหัสเรียบร้อย
แล้ว กลับมารวมเข้ากันใหม่ รวมข้อมูลเป็ นกลุ่มๆ ตามลักษณะความสัมพันธ์ทห่ี น่วยย่อยเหล่านัน้ มี
ต่อกัน เพื่อสะดวกในการอ่านเพื่อหาความหมาย หาข้อสรุปและตีความ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ยกตัวอย่างขัน้
การลงรหัส (Coding) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้มาจากการสัมภาษณ์กบั ผู้ให้ขอ้ มูลรายหนึ่ง โดยผูว้ จิ ยั
ได้มกี ารจัดการข้อมูลโดยการแยกตามประเภท และขันการแยกข้
้
อมูลเข้าสู่ตารางการเทียบข้อมูลใน
ประเด็นเดียวกัน เพื่อนาไปสู่ขนตอนการเขี
ั้
ยนข้อค้นพบจากการวิจยั ต่อไป

กำรตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือของข้อมูล
ผู้วจิ ยั ใช้การตรวจสอบข้อมูลในขณะที่ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลควบคู่กนั ไป โดยมีการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก การตรวจสอบภายในดูว่าข้อมูลที่ได้เพียงพอและ
ครอบคลุมหรือไม่ ข้อมูลทีไ่ ด้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างและสถานที่ท่ี
เลือกมาศึกษาเหมาะสมกับเรื่องและคาถามในการวิจยั เพียงใด และมีการนาเสนอวิธกี าร ขันตอนของ
้
การทางานในกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ (ชาย
โพธิส ิตา. 2548: 370) ส่วนการตรวจสอบภายนอก ผู้วจิ ยั มีการน าเสนอผลการวิจยั ให้ผู้ให้ข้อมูล
วิจารณ์ และตรวจสอบว่าข้อสรุปและการตีความของนักวิจยั ถูกต้องหรือใช้ได้ในทัศนะของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
มากน้ อ ยเพีย งใด รวมทัง้ มีก ารตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีร วบรวมข้อ มูล (Methodological
Triangulation) คือ การใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน คือ
การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งทีม่ า จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายๆ คน ได้แก่ จากผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร
ฝ่ ายการตลาด ผู้บริห ารฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และผู้ ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างและการสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กรทัง้ ระดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ าร เพื่อตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจะได้ผลสรุปไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ สาหรับในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้
นาข้อมูลต่างๆ ของแต่ละบุคคลมาวิเคราะห์ตามเนื้อหาเป็ นรายบุคคล (Individual) ด้วยการวิเคราะห์
เปรีย บเทีย บ (Analytic Comparison) พร้อ มทัง้ บรรยายเปรีย บเที ย บสิ่ง ที่ มีค วามเหมือ นกัน
(Agreement) และเปรียบเทียบสิง่ ที่มคี วามแตกต่างกันออกไป(Disagreement) สาหรับการศึกษา

85
ครัง้ นี้ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความหมายการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรภายใต้เงื่อนไขของ
องค์กรรุกตลาดอาเซียน ตามความรูส้ กึ ของผู้ให้ขอ้ มูลเป็ นหลัก เพื่อไม่ให้เสียความหมายของข้อมูล
และเพื่อให้ได้ขอ้ สรุปตามความเป็ นจริงโดยปราศจากอคติ ดังนัน้ การอธิบายในการศึกษาครัง้ นี้จงึ ได้
ยกคาพูด (Quotation) ของผู้ให้ขอ้ มูลเพื่อให้ผู้อ่านงานวิจยั นี้ได้เข้าใจถึงคาตอบและความรู้สกึ ของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลอย่างชัดเจน

กำรพิ ทกั ษ์สิทธิ ผใู้ ห้ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั มีการพิทกั ษ์สทิ ธิ ์ผู้ให้ขอ้ มูลทุกราย โดยจะมีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้วจิ ยั กับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เพื่อความสนิทสนมไว้วางใจกัน มีการขอความยินยอมก่อนลงมือเก็บข้อมูลสาหรับ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคน และมีการชีแ้ จงรายละเอียดสาระสาคัญของเรื่องทีท่ าการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั
ความร่วมมือทีน่ กั วิจยั คาดหวังจะได้รบั จากการสัมภาษณ์ เหตุผลและวิธกี ารทีน่ กั วิจยั ใช้ในการเลือก
เขาเป็ นตัวอย่างเพื่อการเก็บข้อมูล ขออนุญาตจดรายละเอียดจากการสัมภาษณ์และบัณทึกเสียงขณะ
สัมภาษณ์ ระยะเวลาและสถานที่ท่ใี ช้ในการสัมภาษณ์ การขอให้ผู้ให้ขอ้ มู ลช่ วยตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล การมีสทิ ธิตอบหรือไม่ตอบคาถามของผู้วจิ ยั รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ให้ขอ้ มูลได้
ซักถามข้อข้องใจ หรือสิง่ ทีเ่ ป็ นข้อสงสัยเพิม่ เติมจนเข้าใจและให้เวลาในการคิดทบทวนก่อนตัดสินใจ
ตอบคาถาม และที่สาคัญผู้วจิ ยั ไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ที่เป็ นผลลบหรือเกิดผลเสียทีเ่ ชื่อมโยงถึงผู้ให้
ข้อมูลและองค์กรจากการนาเสนอผลการวิจยั นัน้ นอกจากนี้ผู้วจิ ยั ได้รกั ษาความลับของข้อมูลโดย
เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและผลการวิจ ยั จะถูกน าเสนอในภาพรวม และข้อมูลทัง้ หมดจะถูกนาไปใช้
ประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านัน้

กำรวิ จยั ระยะที่ 2: กำรวิ จยั เชิ งปริ มำณ
การวิจยั ระยะที่ 2 ผูว้ จิ ยั เลือกวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน โดยเป็ นองค์กร
เอกชนที่มแี บรนด์องค์กรที่เป็ นทีร่ จู้ กั มีช่อื เสียงที่ดาเนินธุรกิจอยูใ่ นประเทศไทย แนวคิดในการสร้าง
และการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร มีแนวคิดทีจ่ ะทาการรุกตลาดอาเซียน โดยในการวิจยั ระยะที่ 2
ของการวิจยั จะเป็ น การน าผลการวิจยั จากระยะแรกด้วยการศึกษารายกรณี มากาหนดตัวแปร
นิยามปฏิบตั กิ าร กาหนดรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงาน ทาการทดสอบรูปแบบ หาค่าขนาด
อิทธิพลทางตรง หาค่าขนาดอิทธิพลทางอ้อม และทิศทางความสัมพันธ์ดว้ ยรูปแบบสมการโครงสร้าง
เชิงเส้น (SEM)
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กำรกำหนดประชำกรและเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ พนั ก งานภายในองค์ก รเอกชนที่ผู้ ว ิจ ัย ได้ เลือ ก
ทาการศึกษารายกรณี 2 องค์กร ได้แก่ บริษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ท าการวิจยั กับ
พนักงานที่มคี วามเกี่ยวข้องกับแบรนด์ “ไทยเบฟ” และบริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน)
ทาการวิจยั กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ “ศุภมิตร” โดยการศึกษาวิจยั จะทาการเก็บข้อมูลกับ
พนักงานทีอ่ ยูภ่ ายในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในประเทศไทยและรุกตลาดอาเซียน
กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ พนักงานภายในองค์กรทีม่ ปี ระสบการณ์ทางานใน
องค์กรมากกว่า 6 เดือน โดยเป็ นพนักงานจากหลากหลายหน่วยงาน หลากหลายระดับ และมีความ
เกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั ผู้บริโภคภายนอกองค์กรทัง้ ทางตรงโดยกล่าวคือเป็ นผูท้ ่ตี ดิ ต่อมีปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้บ ริโภคตามบทบาทหน้ าที่โดยตรง หรือเป็ นผู้ท่ีเกี่ยวข้องสัมพัน ธ์กบั ผู้บริโภคภายนอกองค์กร
ทางอ้อมกล่าวคือ ไม่ ได้ม ีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการมีปฏิส มั พัน ธ์กบั ผู้บริโภค แต่จะเป็ น การมี
ความสัม พันธ์กบั ผู้บริโภคในฐานะเพื่อน ญาติ พี่ น้ อง หรือคนรู้จกั เหตุผ ลที่ต้องกาหนดเงื่อนไข
เกี่ย วกับ ระยะเวลาการปฏิบ ัติง านเนื่ องจากตัวแปรที่ศึก ษาเป็ น ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ งาน การ
ปฏิ บ ัติ ง าน และองค์ ก ร ดัง นั ้น จึง จ าเป็ นที่ พ นั ก งานจะต้ อ งมี ร ะยะเวลาการปฏิ บ ัติ ง านใน
สภาพแวดล้อมปั จ จุ บ ัน ยาวนานระยะพอสมควร ที่จะรับ รู้ เข้าใจในบริบ ท และปั จจัยต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับงาน และองค์กรของตน
การกาหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจยั ที่ใช้ก ารวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัว จาก
แนวคิด (Multivariate analysis technique) จากแนวคิดการใช้สถิตวิ เิ คราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
(Structural equation modeling) สาหรับเทคนิคการประมาณค่า (Estimation technique) เพื่อการ
วิเคราะห์ส มการโครงสร้างเชิงเส้น ด้วยการประมาณค่าวิธีไ ลค์ลิฮู้ดสูง สุด (Maximum likelihood
estimation: MLE) ซึ่ง แฮร์แ ละคณะ (Hair; et al. 2010: 661) ได้แ นะน าว่ากลุ่ มตัว อย่างควรจะ
มากกว่า 400 หน่ วย เนื่องจากเป็ นวิธที ม่ี คี วามคงเส้นคงวา มีประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตร
วัด (Bollen. 1989: 108) นักสถิตสิ ่วนใหญ่เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ควรมีขนาดทีม่ ากพอ เพื่อทีจ่ ะทา
ให้ผ ลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มคี วามมั ่นใจในการทดสอบ จากกฎความเพียงพอในการวิเคราะห์
ข้อมูล (Rule of Thumb) ที่กาหนดไว้ว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างต่อจานวนตัวแปรสัง เกตในโมเดลที่
เพียงพอต่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล ควรมีสดั ส่วน 10-20: 1 (Schumacker; & Lomax. 2010: 20) ซึง่ ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ตอ้ งการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุก
ตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่ม พนักงานองค์การธุร กิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการ
บริการ ซึง่ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นี้มตี วั แปรสังเกตทัง้ สิน้ 14 ตัวแปรสังเกต ดังนัน้ จึงต้องมีจานวน
กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกลุ่มละ 140 – 280 คน แต่ดว้ ยในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วจิ ยั จาเป็ นต้องส่ง
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แบบสอบถามให้หน่ วยงานเป็ นผู้แจกจ่ายและเก็บรวบรวมข้อมูลคืนจากผูท้ ่เี ป็ นกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ สัด
สวนการได้ร บั แบบสอบถามกลับคืน มาไม่เกิน ร้อยละ 70 (Nulty, 2008) ผู้วจิ ยั จึง ท าการชดเชย
จานวนกลุ่มตัวอย่างโดยส่งแบบสอบถามให้กบั บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) จานวน 500
ฉบับ และส่งแบบสอบถามให้กบั บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน) จานวน 400 ฉบับ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง หลังจากที่ได้องค์กรในการศึกษาวิจยั ตามเกณฑ์ท่ไี ด้กาหนดไว้คือ
เป็ นองค์กรเอกชนที่ดาเนินธุรกิจด้านการผลิต และเป็ นองค์กรทีด่ าเนินธุรกิจด้านการบริการอย่างละ
1 องค์กร โดยองค์กรทัง้ 2 เป็ นองค์กรที่มนี โยบายในการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร มีนโยบายการ
รุกตลาดอาเซียน และตอบรับให้ความร่วมมือ โดยบริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) มีจานวน
พนักงานทัง้ หมดประมาณ 40,702 ราย และ บริษ ัท โรงพยาบาลศุภ มิต ร จ ากัด (มหาชน) มี
พนักงานทัง้ หมด 654 ราย

กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเครื่องมือ
ในส่วนการวิจยั เชิงปริมาณนี้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือสาหรับการวิจยั และผู้วจิ ยั ได้
สร้างแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือตามขันตอนดั
้
งนี้
1. กาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึก ษาเอกสารที่เกี่ย วข้อ งกับ ตัวแปรในงานวิจ ัย ได้แ ก่ การสร้า ง และการสื่อ สาร
แบรนด์ภายในองค์กร พฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์ของพนักงาน เพื่อกาหนดเป็ น นิ ยามเชิง
ปฏิบตั กิ ารและโครงสร้างของตัวแปรเพื่อวัดตัวแปรให้ได้ตรงตามความต้องการ
3. สร้างนิยามเชิงปฏิบตั กิ ารของตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจยั ตามลักษณะทีต่ อ้ งการวัด
4. สร้างข้อคาถามให้ส อดคล้องกับ นิ ยามเชิง ปฏิบตั ิการของตัวแปรที่ต้องการวัด และ
ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ ค าถามเพื่อ ให้ เป็ นไปตามจุ ด มุ่ ง หมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แบบสอบถาม
5. จัดทาร่างแบบสอบถามตามรูปแบบมาตรฐานสาหรับใช้ในงานวิจยั
6. ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึน้ พร้อมแบบประเมิน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง มี
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทางด้านที่จะทาการศึกษาพิจารณาแบบสอบถาม จานวน 7 ท่านตรวจสอบ
(รายนามผูเ้ ชียวชาญแสดงในภาคผนวก ข) ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ 1 ท่าน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล 2 ท่ าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและ
แบรนด์ 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบบวัด 2 ท่าน เพื่อดาเนินการหาคุณภาพเครื่องมือ
จากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ของการ
วิจยั (Index of Item-Objective Congruence: IOC) การคานวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั นัน้ ในแต่ละข้อคาถามจะมีตวั เลือก 3 กรณี
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ถ้าข้อคาถามนัน้ มีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ถ้าอยูใ่ นระดับใช้ได้ ให้ค่าเป็ น 1
ไม่แน่ใจ
ให้ค่าเป็ น 0
ใช้ไม่ได้
ให้ค่าเป็ น -1
หลังจากนัน้ นาค่าทีไ่ ด้แต่ละข้อแทนลงในสูตร ดังนี้
IOC= ∑ R / N
∑ R คือ ผลรวมของคะแนนผลการตัดสินในข้อคาถามนัน้ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
N คือ จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
เกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั มีดงั นี้
ถ้า IOC > 0.50 ถือว่า ข้อคาถามนัน้ วัดได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ถ้า IOC < 0.50 ถือว่า ข้อคาถามนัน้ วัดได้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
7. นาแบบวัดทีผ่ ่านการปรับปรุงแก้ไขไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างทีค่ ล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยใช้การวิเคราะห์รายข้อ (Item
analysis) โดยวิธกี ารวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้อด้วยวิธกี ารหาค่าสหสัมพันธ์คะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item-total correlation) โดยพิจารณาตัดทิ้งข้อคาถามที่มคี ่าสหสัมพัน ธ์ต่ ากว่า 0.20
และค านวณหาค่ าความเชื่อมั ่น (Reliability) ของแบบวัดด้วยวิธีก ารหาค่ าสัม ประสิท ธิ ์แอลฟ่ า
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จะต้องมีค่าความเชื่อมั ่นแบบวัดที่ยอมรับได้มคี ่า
0.70 ขึน้ ไป
8. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ของเครื่องมือวัดตัวแปร
ต่างๆ ของตัวแปรทุกตัวแปร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis:
CFA) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เชิงการวัดระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกต โดยกาหนดให้ตวั
บ่งชี้ในแต่ละด้านของตัวแปรแฝงมีความสัมพัน ธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านนัน้ ๆ การตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแต่ละโมเดล พิจารณาจากความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยเทียบกับเกณฑ์ดชั นีทใ่ี ช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
(Schumacker; & Lomax. 2004: 82; Hair; et al. 2010) ดังตาราง 3
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ตาราง 2 เกณฑ์ดชั นีทใ่ี ช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล
ค่ำสถิ ติวดั ระดับควำมสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดล
2
CFI
GFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์ระดับควำมสอดคล้องกลมกลืน
ไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
> 0.90
> 0.90
> 0.90
< 0.08

ส าหรับค่าไค-สแควร์ (2) มีข้อยกเว้น ที่อาจมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ทัง้ นี้ เนื่ องจากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่ม ีจานวนมาก แม้ว่าโมเดลจะมีค วามสอดคล้องกลมกลืน แล้วก็ต าม (Schumacker; &
Lomax. 2004: 100) หากผลการตรวจสอบ พบว่าโมเดลไม่มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผู้วจิ ยั จะปรับโมเดล แล้ววิเคราะห์ใหม่ การปรับโมเดลจะต้องอาศัยความเป็ นไปได้ของ
แนวคิดทฤษฎี โดยผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์หาค่าความเชื่อมั ่นและความเที่ยงตรงในการวัด (Construct
reliability and validity) ตรวจสอบคุ ณ ภาพของตัวบ่ง ชี้ว่าตัวแปรสัง เกตของตัวแปรแฝงมีความ
เชื่อมั ่นและความเที่ยงตรงในการวัดตัวแปรแฝงโดยคานวณหาค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง
(Construct reliability: CR) เกณฑ์พจิ ารณา มีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตของตัวแปร
แฝงมีความเชื่อมั ่นในการวัดตัวแปรแฝงหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงใน
ด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด (Hair; et al. 2010: 710) และคานวณหาค่าเฉลีย่ ความแปรปรวนของ
ตัวบ่งชี้ท่ตี วั แปรแฝงสามารถอธิบายได้ (Average variance extracted: AVE) เกณฑ์การพิจารณา
ควรมีค่ามากกว่า 0.50 (Fornell; & Larcker. 1981) แต่ถ้าค่า AVE น้ อยกว่า 0.50 ควรพิจารณา
หลักฐานอื่นประกอบกับค่า AVE เช่น พิจารณาค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง (ต้องมีค่ามากกว่า
0.70) และความมีนยั สาคัญทางสถิตขิ องค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Ping. 2009)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ จานวน 8 ตอน จานวน 7 แบบวัด ซึ่งแต่ละแบบวัดจะมี
รายละเอียดของการสร้างและหาคุณภาพของแบบวัด ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory factor analysis: CFA) มีรายละเอียดแต่ละแบบวัด ดังนี้
ตอนที่ 1: แบบสอบถำมข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
เป็ นแบบสอบถามที่ถามข้อมูลรายละเอียดทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีขอ้ มูลรายละเอียด
ทั ่วไป ได้แก่ สถานทีท่ างาน หน่วยงาน/แผนก ตาแหน่ง ระยะเวลาทีท่ างานในองค์กร เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา มีจานวน 7 ข้อ
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ตอนที่ 2: แบบวัดผลกำรปฏิ บตั ิ งำนต่อแบรนด์
กำรสร้ำงแบบวัดผลกำรปฏิ บตั ิ งำนต่อแบรนด์
ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์จากงานวิจยั ของปั นใจศรี วิลสัน
และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ าน
ของพนัก งานองค์ก รต่ อ หน้ าที่ใ นการส่ ง มอบพัน ธสัญ ญาแบรนด์ไ ปสู่ลูก ค้าหรือกลุ่ ม ผู้บ ริโ ภค
เป้ าหมายตามวัตถุประสงค์หรือแนวทางของแบรนด์ได้อย่างเหมาะสม เป็ นการสะท้อนมุมมองด้าน
พฤติกรรมโดยการประเมิน ตนเองของพนักงานโดยมีลกั ษณะเป็ น มาตรวัดประมาณค่า 6 ระดับ
ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) มีจานวน 11 ข้อ
กำรหำคุณภำพแบบวัดผลกำรปฏิ บตั ิ งำนต่อแบรนด์
ขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามทัง้ หมด 11 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.67-0.83 ทัง้ 11 ข้อ หลังจากนัน้ น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพเป็ น รายข้อ พบว่า มีค่า
อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.461-0.820 และมีค่าความเชื่อมั ่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.931 หลังจากนัน้
นาไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.568-0.808 และมีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ
0.939 และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง โครงสร้างของโมเดลการวัด ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
พบว่า แบบจาลองวัดผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ยงั ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามทีม่ คี วาม
ซ้าซ้อนกับข้อคาถามอื่น ๆ โดยตัดออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดัง กล่าวมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
แบบวัดวัดผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ ได้แก่ 2 = 2.61, df = 2, P = 0.271, CFI = 1.00, GFI =
1.00, TLI = 1.00, RMSEA = 0.020 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้
จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองวัดผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ มีความสอดคล้องกลมกลืน กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.842 และ AVE
= 0.573 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปร
สังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.67-0.84 และมี
จานวนข้อคาถามผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ปรับใหม่จานวน 4 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดผลการปฏิ บตั ิ งานต่อแบรนด์
0 คุณปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสิง่ ทีแ่ บรนด์/ องค์กรต้องการให้คณ
ุ ส่งมอบสูล่ ูกค้า
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............
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ตอนที่ 3: แบบวัดควำมจงรักภักดีต่อแบรนด์
กำรสร้ำงแบบวัดควำมจงรักภักดีต่อแบรนด์
ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความจงรักภักดีต่อแบรนด์จากงานวิจยั ของปั น ใจศรี วิลสัน
และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมีเนื้อหาเกีย่ วกับความตัง้ ใจของ
พนักงานที่จะทางานกับองค์กร รวมถึงการถ่ายทอดความรูส้ กึ ในทางบวกให้กบั บุคคลอื่น ๆ ได้รบั รู้
เป็ นการสะท้อนมุม มองด้านเจตคติโดยการประเมิน ตนเองของพนักงาน โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตร
ประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) มี
จานวน 6 ข้อ
กำรหำคุณภำพแบบวัดควำมจงรักภักดีต่อแบรนด์
ขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามทัง้ หมด 6 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.67-0.83 ทัง้ 6 ข้อ หลังจากนัน้ น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพเป็ น รายข้อ พบว่า มีค่ า
อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.719-0.892 และมีค่าความเชื่อมั ่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.948 หลังจากนัน้
นาไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.655-0.867 และมีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ
0.937 และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง โครงสร้างของโมเดลการวัด ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
พบว่า แบบจาลองความจงรักภักดีต่อแบรนด์ยงั ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อน
กับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัด ความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ ได้แก่ 2 = 0.03, df = 2, P = 0.986, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00,
RMSEA = 0.000 พบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้องกลมกลืน ทุ ก ตัว ผ่า นเกณฑ์ ดัง นัน้ จึง สรุ ป ได้ว่า
แบบจาลองความจงรักภักดีต่อแบรนด์มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.897 และ AVE = 0.687 แสดงว่าข้อ
คาถามหรือตัวแปรสัง เกตมีความสัม พัน ธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.69-0.90 และมีจานวนข้อคาถาม
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ปรับใหม่จานวน 4 ข้อ
ตัวอย่างแบบวัดความจงรักภักดีต่อแบรนด์
0 แทบจะไม่มเี หตุผลใดทีจ่ ะทาให้ครุ ไปจากแบรนด์/องค์กรนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
..............
..............
..............
..............

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
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ตอนที่ 4: แบบวัดควำมมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
กำรสร้ำงแบบวัดควำมมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์จากงานวิจยั ของปั นใจศรี วิลสัน
และอีว านชิต สกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมีเนื้ อ หาเกี่ย วกับ ความรู้ส ึก
เชื่อมโยงทางจิตของพนักงานที่มตี ่อองค์กร เป็ น การสะท้อนมุมมองด้านเจตคติโดยการประเมิน
ตนเองของพนัก งาน โดยมีล ัก ษณะเป็ น มาตรประมาณค่ า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็น ด้ว ยอย่างยิ่ง ”
(6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) มีจานวน 6 ข้อ
กำรหำคุณภำพแบบวัดควำมมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
ขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามทัง้ หมด 6 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.67-0.83 ทัง้ 6 ข้อ หลังจากนัน้ นาไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้อระหว่าง 0.477-0.713 และมีค่าความเชื่อมั ่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.817 หลังจากนัน้ นาไป
เก็บข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.537-0.708 และมีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ 0.846
และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ พบว่า
แบบจาลองความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ยงั ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนกับข้อ
คาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัด ความมุ่งมั ่น
ผูก พัน ต่ อแบรนด์ ได้แก่ 2 = 3.06, df = 2, P = 0.216, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI = 1.00,
RMSEA = 0.026 พบว่า ดัช นี ค วามสอดคล้องกลมกลืน ทุ ก ตัว ผ่า นเกณฑ์ ดัง นัน้ จึง สรุ ป ได้ว่า
แบบจาลองความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความ
มุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.788 และ AVE = 0.487 แสดงว่า
ข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.55-0.84 และมีจานวนข้อคาถาม
ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ปรับใหม่จานวน 4 ข้อ
ตัวอย่ำงแบบวัดควำมมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
0 คุณรูส้ กึ ว่าได้รบั สิง่ ทีม่ องหามาทัง้ ชีวติ ในการทางานกับองค์กรนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
..............
..............
..............
..............

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
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ตอนที่ 5: แบบวัดกำรเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์
กำรสร้ำงแบบวัดกำรเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์
ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์จากงานวิจยั ของปั นใจศรี วิลสัน
และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับความรู้สกึ เชิง
บวกของพนักงานในการเป็ น ส่ วนหนึ่ งขององค์ก ร หรือหนึ่ งเดียวกับองค์ก ร รวมถึง การรับรู้ถึง
ความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์กรทีต่ นทางานอยู่ เป็ นการสะท้อนมุมมองด้านเจตคติโดยการ
ประเมินตนเองของพนักงาน โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ”
(6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) มีจานวน 10 ข้อ
กำรหำคุณภำพแบบวัดกำรเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์
ขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามทัง้ หมด 10 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.67-0.83 ทัง้ 10 ข้อ หลังจากนัน้ น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพเป็ น รายข้อ พบว่า มีค่า
อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.555-0.793 และมีค่าความเชื่อมั ่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.921 หลังจากนัน้
นาไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.375-0.784 และมีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ
0.887 และตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัด การเป็ น ส่วนหนึ่งกับแบรนด์
พบว่า แบบจาลองการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ยงั ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อน
กับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัด การ
เป็ น ส่วนหนึ่ ง กับแบรนด์ ได้แก่ 2 = 3.25, df = 2, P = 0.196, CFI = 1.00, GFI = 1.00, TLI =
1.00, RMSEA = 0.028 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนทุกตัวผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า
แบบจาลองการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์มคี วามสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการ
เป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.844 และ AVE = 0.576 แสดงว่า
ข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปรสังเกตนัน้ จะวัด
สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.67-0.81 และมีจานวนข้อคาถาม
การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ปรับใหม่จานวน 4 ข้อ
ตัวอย่ำงแบบวัดกำรเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์
0 คุณรูส้ กึ ว่าแบรนด์/องค์กรเปรียบเสมือนเป็ นครอบครัวของคุณ
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
..............
..............
..............
..............

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
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ตอนที่ 6: แบบวัดกำรสร้ำงแบรนด์ภำยในองค์กร
กำรสร้ำงแบบวัดกำรสร้ำงแบรนด์ภำยในองค์กร
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรจากงานวิจยั ของปั นใจศรี วิลสัน
และอีวานชิตสกี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) โดยมีเนื้ อหาเกี่ยวกับกระบวนการ
หรือกลยุทธ์ในการจัดวางแนวทาง (Alignment) ในการสร้างการรับรูแ้ ละเข้าใจถึงนโยบาย วิสยั ทัศน์
พันธกิจ คุณค่า/คุณภาพสินค้า หรือบริการขององค์กรผ่านแบรนด์ให้กบั พนักงานนาไปปฏิบตั งิ านใน
การส่งมอบพันธสัญ ญาของแบรนด์/องค์กรไปสู่กลุ่มลูกค้า ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
การอบรมและพัฒนา เป็ นการให้กบั พนักงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วข้องให้รบั รู้ เข้าใจ และนาไป
ปฏิบตั งิ าน 2) การปฐมนิเทศ การอธิบายเพื่อให้พนักงานได้รบั รู้เกี่ยวกับข้อมูลที่สาคัญขององค์กร
โดยจัดปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่ หรือเมื่อมีน โยบายใหม่ขององค์กร 3) การประชุ มกลุ่มย่อย
เป็ นการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ผ่านมากับหัวหน้างานและหัวหน้างานน ามา
แจ้งและหาแนวทางในการปฏิบตั งิ านร่วมกัน และ 4) การสรุปทบทวน เป็ นการสรุปทบทวนเนื้อหา
ต่างๆ ทาโดยหัวหน้างานหรือตัวของพนักงานเองเพื่อนาไปสู่ความเฉพาะเจาะจงในการปฏิบตั งิ าน
โดยมีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วย
อย่างยิง่ ” (1 คะแนน) มีจานวน 17 ข้อ
กำรหำคุณภำพแบบวัดกำรสร้ำงแบรนด์ภำยในองค์กร
ขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามทัง้ หมด 17 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.67-0.83 ทัง้ 17 ข้อ หลังจากนัน้ น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพเป็ น รายข้อ พบว่า มีค่า
อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.562-0.806 และมีค่าความเชื่อมั ่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.945 หลังจากนัน้
นาไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.335-0.732 และมีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ
0.927 และตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร 4
องค์ประกอบ พบว่า แบบจาลองการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรยังไม่สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้พิจารณาตัดข้อคาถามที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้ อย รวมถึงข้อ
คาถามทีม่ คี วามซ้าซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิตทิ ่ใี ช้ตรวจสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของแบบวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 2 = 124.59, df = 48,
P = 0.000, CFI = 0.99, GFI = 0.97, TLI = 0.99, RMSEA = 0.045 พบว่า ดัช นีความสอดคล้อง
กลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ สาหรับค่า 2 มีขอ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้ เนื่องจาก
จานวนกลุ่มตัวอย่างทีม่ จี านวนมาก ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ แบบจาลองการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ประกอบด้วย
การอบรมและพัฒ นา มีค่ า ความเชื่อ มั ่นของตัว แปรแฝง CR = 0.817 และ AVE = 0.599 การ
ปฐมนิเทศ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.763 และ AVE = 0.522 การประชุมกลุ่มย่อย
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มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.845 และ AVE = 0.646 และการสรุปทบทวน มีค่าความ
เชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.863 และ AVE = 0.679 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสัง เกตมี
ความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านทีต่ วั แปรสังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
ของข้อคาถามรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.59-0.86 และมีจานวนข้อคาถามการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
ปรับใหม่จานวน 12 ข้อ
ตัวอย่ำงแบบวัดกำรสร้ำงแบรนด์ภำยในองค์กร
ด้ำนกำรอบรมและพัฒนำ
0 การฝึ กอบรมทีอ่ งค์กรจัดพัฒนาทักษะ/ความชานาญทีจ่ าเป็ นและสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านของคุณ
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............
ด้ำนกำรปฐมนิ เทศ
0 การจัดปฐมนิเทศบอกกล่าวนโยบายด้านคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรมีสว่ นช่วยสร้างแรงบันดาลใน
ในการปฏิบตั งิ านเพื่อแบรนด์/องค์กรของคุณ
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............
ด้ำนกำรประชุมกลุ่มย่อย
0 ระหว่างการประชุม กลุ่ม คุณเข้าใจชัดเจนว่าคุณต้องปฏิบตั ิงานตามคุณค่าแบรนด์ /ค่านิ ย มองค์กร
อย่างไรบ้าง
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............
ด้ำนกำรสรุปทบทวน
0 การสรุปทบทวนเนื้ อ หาโดยหัว หน้ างานหรือ ด้ว ยตัว คุ ณ เองเป็ น แรงเสริม ช่ว ยให้ คุ ณ เข้าใจและ
ปฏิบตั งิ านตามคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรได้เหมาะสม
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............

ตอนที่ 7: แบบวัดกำรสื่อสำรแบรนด์ภำยในองค์กร
กำรสร้ำงแบบวัดกำรสื่อสำรแบรนด์ภำยในองค์กร
ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาแบบวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจากนิยามปฏิบตั กิ าร โดยมี
เนื้ อหาเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลภายในองค์กรเกี่ยวกับแบรนด์ การสื่อสาร
ภาพลักษณ์ ขององค์กรและการสื่อสารการตลาดที่เน้ น ภาพลักษณ์ องค์กรไปให้พ นักงานภายใน
องค์กรได้รบั รูแ้ ละสามารถทางานได้วตั ถุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและเมื่อพนักงานภายในองค์กร
มีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการสื่อสารเป็ นอย่างดีของแบรนด์แล้วจะสามารถสื่อสารแบรนด์ต่อ
ออกไปสู่ภายนอกองค์กรได้ดี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสื่อสารภายในองค์กร เป็ น
การสื่อสารข้อมูลข่าวเกี่ยวข้องกับแบรนด์/องค์กรมาสู่พนักงานขององค์กรโดยผ่ านรูปแบบและ
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เครื่องมือทางการสื่อสารแบบทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทาง 2) การสื่อสารการตลาดภายใน
เป็ นการที่องค์กรสื่อสารเกี่ยวกับสินค้า/บริการขององค์กรเฉพาะกับพนักงานภายในองค์กร และการ
สื่อสารให้พนักงานทราบถึงกิจกรรมทีอ่ งค์กรสือ่ สารการตลาดกับลูกค้า และ 3) การสื่อสารด้วยคาพูด
เชิงบวก เป็ นการสื่อสารภายในองค์กรผ่านสื่อบุคคล ด้วยคาพูดหรือข้อความเชิงบวกที่มตี ่อแบรนด์/
องค์กร หรืออาจเรียกอีกอย่างว่าการตลาดแบบปากต่อปาก เป็ น การพูดเชิ ง บอกต่อๆ กัน โดยมี
ลักษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (6 คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่าง
ยิง่ ” (1 คะแนน) มีจานวน 20 ข้อ
กำรหำคุณภำพแบบวัดกำรสื่อสำรแบรนด์ภำยในองค์กร
ขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามทัง้ หมด 20 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยูร่ ะหว่าง
0.67-0.83 ทัง้ 20 ข้อ หลังจากนัน้ น าไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณ ภาพเป็ น รายข้อ พบว่า มีค่า
อานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 0.384-0.710 และมีค่าความเชื่อมั ่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.912 หลังจากนัน้
นาไปเก็บข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.457-0.684 และมีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ
0.926 และตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
3 องค์ประกอบ พบว่า แบบจาลองการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรยังไม่ส อดคล้องกลมกลืน กับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้พจิ ารณาตัดข้อคาถามทีม่ คี ่าน้าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึง
ข้อคาถามที่มคี วามซ้าซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัดออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมี
ความสอดคล้องกลมกลืน กับ ข้อมูล เชิง ประจักษ์ พิจารณาได้จากค่ าสถิติท่ีใ ช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 2 = 48.09,
df = 24, P = 0.002, CFI = 0.99, GFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.036 พบว่า ดัช นี ค วาม
สอดคล้องกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ สาหรับค่า 2 มีขอ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญทางสถิติได้
เนื่ องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ม ีจานวนมาก ดัง นัน้ จึง สรุ ปได้ว่าแบบจาลองการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
ประกอบด้วย การสื่อสารภายในองค์กร มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.791 และ AVE =
0.558 การสื่อสารการตลาดภายใน มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.678 และ AVE =
0.417 และการสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.802 และ AVE
= 0.576 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปร
สังเกตนัน้ จะวัด สาหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.52-0.83 และมี
จานวนข้อคาถามการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรปรับใหม่จานวน 9 ข้อ
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ตัวอย่ำงแบบวัดกำรสื่อสำรแบรนด์ภำยในองค์กร
ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร
0 องค์กรสือ่ สารข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรผ่านการสือ่ สารแบบสองทางซึง่ คุณ
โต้ตอบและออกความเห็นได้
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............
ด้ำนกำรสื่อสำรกำรตลำดภำยใน
0 แบรนด์ /องค์ก รท าการประชาสัม พั น ธ์ เกี่ย วกับ สิ้น ค้า/บริก ารขององค์ก รให้ คุณ ทราบเหมาะสม
สม่าเสมอ
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............
ด้ำนกำรสื่อสำรด้วยคำพูดเชิ งบวก
0 คุณจะพูดเกีย่ วกับนโยบาย แบรนด์/องค์กรในเชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานเสมอ
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............

ตอนที่ 8: แบบวัดควำมพึงพอใจในงำน
กำรสร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจในงำน
ผู้วจิ ยั ได้ส ร้างและพัฒนาแบบวัดความพึง พอใจในงานจากนิ ยามปฏิบตั ิการ โดยมี
เนื้ อหาเกี่ยวกับระดับความรู้ส ึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่อการทางาน ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความพึง พอใจด้านบรรยากาศ หมายถึง ระดับ ความรู้ส ึกของบุ คคลใน
ทางบวกหรือทางลบต่อบรรยากาศในการทางานขององค์การ 2) ความพึงพอใจด้านการสนับสนุ น
จากองค์กร หมายถึง ระดับความรู้ส ึกของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่อการที่องค์การให้การ
สนับสนุ นทัง้ การพัฒนาตนเอง การให้ขอ้ มูลความรู้ รวมทัง้ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ 3)
ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ หมายถึง ระดับความรู้สกึ ของบุคคลในทางบวกหรือทางลบต่อนโยบาย
มาตรการต่างๆ การจัดกิจ กรรม สวัส ดิการ และรางวัล ซึ่ง เป็ น สิ่งจูงใจให้พ นักงานท างานหรือ
ปฏิบ ัติง านได้ดีข้นึ โดยมีลกั ษณะเป็ น มาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตัง้ แต่ “เห็น ด้ว ยอย่างยิง่ ” (6
คะแนน) ถึง “ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ” (1 คะแนน) มีจานวน 20 ข้อ
กำรหำคุณภำพแบบวัดควำมพึงพอใจในงำน
ขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพแบบวัด ดังนี้ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จากผลการวิเคราะห์ค่า IOC จากข้อคาถามทัง้ หมด 20 ข้อ พบว่า มีค่า IOC อยู่ระหว่าง
0.67-0.83 ทัง้ 20 ข้อ หลังจากนัน้ นาไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า มีค่าอานาจ
จาแนกรายข้อระหว่าง 0.608-0.805 และมีค่าความเชื่อมั ่นทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.959 หลังจากนัน้ นาไปเก็บ
ข้อมูลจริง มีค่าอานาจจาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.406-0.809 และมีค่าความเชื่อมั ่นเท่ากับ 0.953 และ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวัดความพึงพอใจในงาน พบว่า แบบจาลองความ
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พึงพอใจในงานยังไม่ สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงได้พิจารณาตัดข้อ
คาถามที่มคี ่าน้ าหนักองค์ประกอบน้อย รวมถึงข้อคาถามที่มคี วามซ้าซ้อนกับข้อคาถามอื่นๆ โดยตัด
ออกทีละข้อคาถาม จนแบบจาลองดังกล่าวมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
ได้จากค่าสถิติท่ใี ช้ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบวัดความพึงพอใจในงาน ได้แก่ 2 =
52.83, df = 24, P = 0.000, CFI = 1.00, GFI = 0.99, TLI = 1.00, RMSEA = 0.039 พบว่า ดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนเกือบทุกตัวผ่านเกณฑ์ สาหรับค่า 2 มีขอ้ ยกเว้นว่าอาจมีนัยสาคัญ ทางสถิติได้
เนื่องจากจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มจี านวนมาก ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าแบบจาลองความพึงพอใจในงานมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย ความพึง
พอใจด้านบรรยากาศ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.791 และ AVE = 0.559 ความพึง
พอใจด้านการสนับสนุ น จากองค์กร มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.909 และ AVE =
0.769 และความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ มีค่าความเชื่อมั ่นของตัวแปรแฝง CR = 0.900 และ AVE =
0.751 แสดงว่าข้อคาถามหรือตัวแปรสังเกตมีความสัมพัน ธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้านที่ตวั แปร
สัง เกตนัน้ จะวัด ส าหรับค่าน้ าหนักองค์ประกอบของข้อคาถามรายข้ออยู่ระหว่าง 0.70-0.91 และมี
จานวนข้อคาถามความพึงพอใจในงานปรับใหม่จานวน 9 ข้อ
ตัวอย่ำงแบบวัดควำมพึงพอใจในงำน
ด้ำนบรรยำกำศองค์กำร
0 คุณพึงพอใจในสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงานการได้รบั การยอมรับจากผูร้ ว่ มงาน
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............
ด้ำนกำรรับรู้กำรสนับสนุนขององค์กร
0 คุณพึงพอใจทีอ่ งค์กรจัดเตรียพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรูห้ รือพัฒนาบุคลากร
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............
ด้ำนแรงจูงใจในกำรทำงำน
0 คุณพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กบั บุคลากร
เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
..............
..............
..............
..............
..............
..............

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ร่างหนัง สือถึง ผู้บริห ารองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน ที่ออกจากบัณ ฑิตวิท ยาลัย
มหาวิท ยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการขออนุ ญาตเข้าเก็บข้อมูล และขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อนาไปแสดงระหว่างการขอเก็บข้อมูล
2. ติดต่อทางองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน เพื่อขออนุ ญาตและนัดหมายกาหนดการใน
การเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
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3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
4. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อคาถามและสอบถามเพิม่ เติม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
สมบูรณ์มากทีส่ ุดจากกลุ่มตัวอย่าง

กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
การจัดกระท าข้อมูลส าหรับการวิจยั นี้ ผู้ วจิ ยั ดาเนิ น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อ
คาถามก่อนนาไปบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูลและตรวจสอบค่าของข้อมูลที่กาหนดและปรับแก้ และ
ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั เชิงปริมาณนี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็ น การหาค่า สถิติพ รรณนาข้อมูลลักษณะทั ่วไปของกลุ่ ม
ตัวอย่างแต่ละตัวแปร ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความ
โด่ง และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
2. วิเคราะห์อ งค์ป ระกอบเชิง ยืน ยัน (Confirm Factor Analysis: CFA) เพื่อ ตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลวัด (Measurement Model) ในทุกตัวแปร
3. วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุแบบมีตวั แปรแฝง ด้วยโปรแกรม
LISREL เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืน ของรูปแบบสมมติฐ านเชิง ทฤษฎี กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยใช้การประมาณค่าแบบความน่าจะเป็ นสูงสุด และมีค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืน ของโมเดลตามสมมติฐานเชิง ทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์การพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน (Hair; et al. 1995) ดังนี้
1) ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-square: 2) เป็ นการทดสอบว่ารูปแบบเชิงทฤษฎีทส่ี ร้าง
ขึ้น มีความสอดคล้องกับ ข้อมูลเชิง ประจักษ์ ห รือไม่ โดยถ้ าค่าสถิติไ ค-สแควร์มีค่ าต่ า และไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า โมเดลทีก่ าหนดขึน้ สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2) ค่ า RMSEA (Root mean square error of approximation) เป็ น ค่ า ที่บ่ ง บอกถึ ง
ความไม่ ส อดคล้องของรูปแบบที่ส ร้างขึ้น กับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร โดยค่า
RMSEA ที่มคี ่าต่ากว่า .10 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดับดี (Goof fit) ถ้ามีค่า
ต่ากว่า .05 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดับดีมาก (Very good fit) ถ้ามีค่าต่ากว่า
.01 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดับดีเยีย่ ม (Outstanding fit) และถ้าค่า RMSEA
มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนอย่างแท้จริง
3) ดัช นี วดั ระดับความสอดคล้อง (Goodness-of-fit index: GFI) เป็ น อัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟั งก์ช ั ่นความสอดคล้องกลมกลืนจากโมเดลก่อนและหลังปรับโมเดลกับฟั งก์ช ั ่นความ
สอดคล้องกลมกลืนก่อนปรับโมเดล ค่า GFI ควรมีค่ามากกว่า .90 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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4) ค่า CFI (Comparative fit index) เป็ น ดัช นี ท่คี ิดค้น โดยเบนท์เลอร์ เป็ น ดัช นี เชิง
เปรียบเทียบที่มกี ารคานวณขึน้ จากค่าสถิตไิ คสแควร์ท่มี กี ารแจกแจงแบบ non-central distribution
มีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ยิง่ ค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนดีกว่าโมเดลฐาน
เกณฑ์ทน่ี ิยมใช้ คือ โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน ควรมีค่า CFI ไม่ต่ากว่า .90
5) ค่า TLI (Tucker-Lewis index) หรือเรียกว่า NNFI (Non-normed fit index) มีค่ า
อยูร่ ะหว่าง 0-1 ยิง่ ค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนดีกว่าโมเดลฐาน เกณฑ์ท่ี
นิยมใช้ คือ โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืน ควรมีค่า TLI ไม่ต่ากว่า .90
6) สห สั ม พั น ธ์ พ หุ คู ณ ก าลั ง สอง (Squared multiple correlation: R2) ห รื อ ค่ า
สัมประสิทธิ ์การพยากรณ์ของตัวแปรสังเกต โดยมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 ถึง 1 โดยค่าสถิตทิ ม่ี คี ่าสูง แสดง
ว่า โมเดลมีความเที่ยงตรง แต่ถ้ามีค่าสถิติน้ อย แสดงว่า โมเดลมีความเที่ยงตรงน้ อย และไม่ มี
ประสิทธิภาพ
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองระหว่างกลุ่ม เพื่อทดสอบความแตกต่างของการ
วัดตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี้
ขัน้ ที่ 1 กาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพัน ธ์ของตัวแปร
เหมือนกัน โดยไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิทธิพลเท่ากันระหว่าง
กลุ่ม
ขัน้ ที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อค้น หาว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้างที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม และการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าสัมประสิทธิ ์ในการวัดตัวแปรแฝงทุกตัวที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ ท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อค้น หาว่ามีค่าอิท ธิพ ลของตัวแปรสาเหตุท่มี ีต่อตัวแปรผล
ใดบ้างที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม และการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัว
แปรผลทุกตัวทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตเิ ท่ากันระหว่างกลุ่ม เพื่อนาไปพิจารณาความ
แตกต่างของค่าน้ าหนักองค์ประกอบและความแตกต่างของค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัว
แปรผลระหว่างกลุ่มและการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงระหว่างกลุ่ม ตามลาดับ

บทที่ 4
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจ ยั เรื่อง “รูปแบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน”
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ การให้ความหมาย ค้นหาเงื่อนไขสาเหตุทางด้านจิตและสาเหตุ
ด้านสังคม กระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรของผู้บริหารองค์กรและผู้มี
ส่วนเกีย่ วข้องในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กร
เอกชนที่รุกตลาดอาเซียน และเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่
รุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์ก รธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์ก รธุร กิจการ
บริก าร ผู้ วจิ ัย เลือ กใช้ก ารวิจ ัย ผสานวิธีแ บบล าดับ ขัน้ ตอนเชิง ส ารวจ (Exploratory sequential
design) แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ เริม่ ต้นระยะแรกเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยวิธกี ารศึกษา
รายกรณี เก็บข้อมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ์ เชิงลึกกับผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญกลุ่มผูบ้ ริหารองค์กรเอกชนรุก
ตลาดอาเซีย น และตามด้ว ยการวิจ ัยระยะที่ส องเป็ น การวิจ ัยเชิง ปริมาณ วิเคราะห์ส มการเชิง
โครงสร้างในการหารูปแบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ผู้วจิ ยั ได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ 4 ตอน ดังนี้
ผลการวิจยั ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์การศึกษารายกรณี
ผลการวิจยั ระยะที่ 2
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์สถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปร
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั

102

ผลการวิ จยั ระยะแรก การวิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
ตอนที่ 1: การวิ เคราะห์การศึกษารายกรณี
ผู้ให้ข้อมูล
การศึก ษาวิจ ัย ครัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ด าเนิ น การศึก ษาวิจ ัย ระยะแรกด้ว ยการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ
การศึกษารายกรณี ตามวัตถุประสงค์ทส่ี าคัญคือ เพื่อศึกษาทาความเข้าใจ การให้ความหมาย ค้นหา
เงื่อนไขสาเหตุทางด้านจิตและสาเหตุดา้ นสังคม กระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายใน
องค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูบ้ ริหารที่
มีความเกี่ยวข้องกับด้านแบรนด์ ด้านการตลาด ด้านการจัดการบุคคล ด้านการสื่อสารขององค์กร
เอกชนรุ กตลาดอาเซียนที่ดาเนิ น ธุรกิจด้านการบริการได้แก่ บริษ ัท โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด
(มหาชน) จานวน 14 ท่าน และองค์กรเอกชนรุกตลาดอาเซียนที่ดาเนิน ธุรกิจด้านการผลิต ได้แก่
บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) จานวน 9 ท่าน รวมผู้ให้ขอ้ มูลทัง้ สิ้น 23 ท่าน โดยในการ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ผวู้ จิ ยั ใช้ตาแหน่งของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการนาเสนอดังนี้
ตาราง 3 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักและผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง
องค์กรเอกชนธุรกิ จบริการ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที่ 1
ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที่ 1
ผูบ้ ริหารด้านทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล
ผู้ให้ข้อมูลรอง
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที่ 2
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที่ 3
ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที่ 4
ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที่ 2
ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที่ 3
ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที่ 1
ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที่ 2
ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที่ 3
ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที่ 4
ผูบ้ ริหารด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล
ผูบ้ ริหารด้านประสานบริการทางการแพทย์

องค์กรเอกชนดาเนิ นธุรกิ จการผลิ ต
ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล
ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านการสื่อสารองค์กร

ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล 1
ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล 2
ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและแบรนด์ 1
ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและแบรนด์ 2
ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและแบรนด์ 3
ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการสื่อสารภายในองค์กร
ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านกิจกรรมพนักงาน
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การวิจ ยั เชิง คุณ ภาพด้วยการศึกษารายกรณี ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลจาก
องค์กรเอกชนรุกตลาดอาเซียน 2 องค์กร ดังนี้
1. องค์กรเอกชนด าเนิ นธุร กิ จด้ านการบริ การ คือ บริษ ัท โรงพยาบาลศุภมิตร
จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง จานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็ นผูก้ าหนดนโยบายต่างๆ ของ
องค์กรและเป็ น ผู้ท่มี ีบทบาทในการบริหารดาเนิน งานองค์กร ณ ปั จจุบนั ผู้บริห ารด้านการแพทย์
จานวน 3 ท่าน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการงานทางด้านการแพทย์และการ
พยาบาลเป็ นสาคัญ ผู้บริหารด้านการพยาบาล จานวน 3 ท่าน เป็ นผู้ให้ขอ้ มูลที่มบี ทบาทหน้าที่ใน
การดูแล บริหารจัดการในส่วนงานพยาบาลทัง้ ภาพรวมทัง้ โรงพยาบาล หรือเฉพาะแผนก ผูบ้ ริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล จานวน 1 ท่าน เป็ นผู้ให้ขอ้ มูลที่มบี ทบาทหน้าที่ในด้านการ
สรรหาและพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กร ผู้บริห ารด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล
จานวน 1 ท่ าน เป็ น ผู้ใ ห้ข้อมูลที่ม ีบทบาทหน้ าที่เกี่ยวกับด้านการตลาดทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร ด้านการสื่อสารการตลาด และ ผูบ้ ริหารด้านประสานบริการทางการแพทย์ จานวน 1 ท่าน
เป็ นผู้ให้ขอ้ มูลที่มบี ทบาทหน้าที่ในการประสานงานด้านการแพทย์กบั แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล
เป็ นผูท้ ม่ี กี ารติดต่อสื่อสารภายในกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ สิน้ 14 ท่าน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักขององค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านบริการ ทัง้ หมด 3 ท่าน ได้แก่
1) ผู้บริห ารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที่ 1 เป็ น ผู้บริหารที่ร่วมก่อตัง้ โรงพยาบาลศุภมิตรมา
ตัง้ แต่เรื่องต้น เป็ นผู้รบั ผิดชอบทางด้านการบริหารจัดการภาพรวมขององค์กร ด้านการตลาด ด้าน
การสื่อสาร การสร้างแบรนด์ และมีประสบการในการทางานด้านการบริหารจัดการมาระยะเวลา
ยาวนาน มีความรูท้ างด้านแพทย์ ซึง่ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้ได้รบั ข้อมูลในหลากหลาย
มิตหิ ลากหลายมุมมอง ทัง้ ในเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีความรูค้ วามเข้าใจ
ด้านการสร้างแบรนด์อยูใ่ นระดับที่ดี และมีความต้องการทีจ่ ะนาพาองค์กรสู่การรุกตลาดอาเซียน 2)
ผู้บ ริห ารด้านการแพทย์ร ายที่ 1 เป็ น ผู้บ ริห ารที่มีห น้ าที่ร บั ผิด ชอบบริห ารจัด การทีม ทางด้า น
การแพทย์แ ละการพยาบาล เป็ นผู้ด าเนิ น งานร่ ว มกับ ทีม แพทย์ ทีม พยาบาล ทีม สนับ สนุ น
การแพทย์ ซึง่ เป็ นส่วนทีม่ กี ารปฏิสมั พันธ์กบั ผูม้ าใช้บริการหรือบุคคลภายนอกองค์กรอย่างสม่าเสมอ
3) ผูบ้ ริหารด้านทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล เป็ นผูท้ างานกับโรงพยาบาลศุภมตรมายาวนานตัง้ แต่
ช่วงแรก รับผิดชอบดูแลในด้านการคัดสรรและพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร โดยผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักทัง้ 3 ท่านเป็ นผูท้ ส่ี ามารถให้ขอ้ มูลในมุมมองต่างๆ ขององค์กรได้อย่างครอบคลุม
ผู้ให้ขอ้ มูลรองขององค์กรเอกชนดาเนิน ธุรกิจด้านการบริการ ทัง้ หมด 11 ท่าน
ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที่ 2 เป็ นผูบ้ ริหารร่วมก่อตัง้ โรงพยาบาลศุภมิตร
ในปั จจุบ ัน มุ่ ง เน้ น ในการรับ ผิด ชอบดูแลด้านศูน ย์ตาโรงพยาบาลศุภ มิต รเป็ น หลัก 2) ผู้บริห าร
โรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที่ 3 เป็ นผู้บริหารร่วมก่อตัง้ โรงพยาบาลศุภมิตร ปั จจุบนั จะดูแลใน
ด้านการแพทย์และการพยาบาลเป็ น หลัก 3) ผู้บริห ารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูง รายที่ 4 เป็ น
ผูบ้ ริหารรุ่นใหม่ท่เี ข้ามาดูและรับผิดชอบในการนาพาบริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน)
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เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 4) ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที่ 2 มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดูแล
ส่วนการแพทย์และการพยาบาลเป็ นหลัก 5) ผู้บริหารด้านการแพทย์รายที่ 5 เป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบ
บริหารจัดการโรงพยาบาลศุภมิตรเสนาและช่วยในการพัฒนาศูนย์ตาศุภมิตรเป็ นหลัก 6) ผู้บริหาร
ด้านการพยาบาลรายที่ 1 รับผิดชอบดูแลด้านการพยาบาลของหน่วยงานเป็ นหลัก 7) ผู้บริหารด้าน
การพยาบาลรายที่ 2 รับผิดชอบดูแลด้านการพยาบาลของหน่ วยงานเป็ นหลัก 8) ผูบ้ ริหารด้านการ
พยาบาลรายที่ 3 รับผิดชอบดูแลด้านการพยาบาลของหน่ วยงานเป็ น หลัก 9) ผู้บริห ารด้านการ
พยาบาลรายที่ 4 รับ ผิด ชอบดูแลด้านการพยาบาลของหน่ วยงานเป็ น หลัก 10) ผู้บ ริห ารด้า น
การตลาดและพัฒ นาธุร กิจ โรงพยาบาล มีหน้ าที่ร บั ผิดชอบด้านการตลาดและเป็ น ส่วนสนับสนุ น
ทางด้านการตลาดและการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกขององค์กรเป็ น หลัก 11) ผู้บริห ารด้าน
ประสานบริการทางการแพทย์ มีห น้าที่รบั ผิดสอบดูแลด้านสิท ธิในการรักษาพยาบาลของคนไข้
ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยมีพ้นื ฐานมาจากการเป็ นพยาบาล โดย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองทัง้ 11 ท่านเป็ นผู้ให้ขอ้ มูลเฉพาะด้านทีต่ นเองรับผิดชอบเสริมเพิม่ เติม จากผู้ให้ขอ้ มูล
หลัก เพื่อให้ได้ม าซึ่งข้อมูลในการวิจยั ที่มีความครอบคลุมน่ าเชื่อถือและน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็ น
อย่างดี
2. องค์กรเอกชนด าเนิ นธุร กิ จด้ านการผลิ ต คือ บริษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด
(มหาชน) ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง จานวน 2 ท่าน ซึง่ เป็ นผูก้ าหนดนโยบายต่างๆ ขององค์กร
และเป็ น ผู้ท่ีม ีบ ทบาทในการบริห ารดาเนิ น งานองค์กรทางด้านการจัดการทรัพ ยากรบุ คล และ
ทางด้านการสื่อสารองค์กร ผูบ้ ริหารด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล จานวน 2 ท่าน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่
มีบทบาทหน้ าที่ใ นด้านการสรรหาพนักงาน และพัฒ นาบุ คคลากรภายในองค์กร ผู้บริห ารด้าน
การตลาดและแบรนด์ จานวน 3 ท่าน เป็ นผู้ให้ขอ้ มูลทีม่ บี ทบาทหน้าที่เกีย่ วกับด้านการตลาด ด้าน
การสื่อสารการตลาด ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร โดยผู้บริห ารแต่ละท่ านจะรับผิดชอบแต่ละ
แบรนด์ท่แี ตกต่างกันไป ผู้บริหารด้านการสื่อสารภายในองค์ก ร จานวน 1 ท่าน เป็ นผู้ให้ขอ้ มูลที่มี
บทบาทหน้าทีใ่ นด้านการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ขององค์กรและของแต่ละแบรนด์ให้กบั พนักงานภายใน
องค์กร และผู้บริหารด้านกิจกรรมพนักงาน จานวน 1 ท่าน เป็ นผู้ให้ขอ้ มูลที่มบี ทบาทหน้าทีใ่ นการ
จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ภายในองค์กรให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ สิน้ 9 ท่าน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักขององค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิต ทัง้ หมด 2 ท่าน ได้แก่
1) ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล เป็ นผูบ้ ริหารทีร่ ่วมวางนโยบายทางด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึง่ ทางองค์กรจะให้นิยามว่าทุนมนุ ษย์ขององค์กร มี ประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการด้านที่หลากหลายหน่วยงานเป็ นผูท้ ่เี ข้าใจในบริบทมุมมองต่างๆ ขององค์กรทัง้ ใน
เชิงนโยบายและเชิง ปฏิบตั ิเป็ น ผู้ท่สี ามารถให้ข้อมูลขององค์ก รได้อย่างครอบคลุม 2) ผู้บ ริห าร
ระดับสูง บริษ ัท ไทยเบฟด้านการสื่อสารองค์กร มีห น้ าที่รบั ผิดชอบดูแลด้านการสื่อสารองค์กร มี
ประสบการณ์ทางด้านการสร้างภาพลักษณ์ ด้านการสื่อสาร ด้านการสื่อสารการตลาด ด้านการสร้าง
และการสื่อสารแบรนด์ทงั ้ ภายในและภายนอกองค์กร ปั จจุบนั จะมุ่งเน้นการสื่อสารภายในองค์กรสู่

105
พนักงานขององค์กร ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการ ผลิต ควบคุมดูแล จัดหาสื่อต่างๆ ทีใ่ ช้ใน
การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารการตลาดภายในองค์กร เป็ นผูท้ ส่ี ามารถให้ขอ้ มูลในมุมมองด้าน
ต่างๆ ขององค์กรโดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายใน องค์กรได้อย่าง
ครอบคลุม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลรองขององค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิต ทัง้ หมด 7 ท่าน ได้แก่
1) ผู้บริห ารบริษ ัท ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล 1 มีห น้ าที่รบั ผิดชอบทางด้านการสนับสนุ น การ
ทางานของพนักงาน 2) ผู้บริหารบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล 2 มีหน้าที่รบั ผิดชอบในการ
สรรหาพนักงานขององค์กร 3) ผู้บริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและ แบรนด์ 1 มีห น้าที่ดูแล
รับผิดชอบในการสร้างและการสื่อสารพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบเป็ นหลัก
4) ผู้บริห ารบริษ ัท ไทยเบฟด้านการตลาดและแบรนด์ 2 มีห น้าที่ดูแลรับผิดชอบในการสร้างและ
การสื่อสารพัฒนาแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบเป็ นหลัก 5) ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟ
ด้านการตลาดและแบรนด์ 3 มีห น้ าที่ดูแ ลรับ ผิดชอบในการสร้างและการสื่อสารพัฒ นาแบรนด์
ผลิตภัณ ฑ์ของหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบเป็ นหลัก 6) ผู้บริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการสื่อสารภายใน
องค์กร มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในด้านการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร นโยบายขององค์กร ไทยเบฟ และ
ข้อมูลข่าวสารของแต่ละแบรนด์สนิ ค้าขององค์กรให้แก่พนักงานภายในองค์กรเป็ นหลัก 7) ผู้บริหาร
บริษทั ไทยเบฟด้านกิจกรรมพนักงาน มีหน้าที่รบั ผิดชอบดูแลในการคิดสร้างสรรค์และจัดกิจกรรม
พิเศษต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทางานอย่างมีความสุข และมีความรู้สกึ
เป็ น ส่ วนหนึ่ ง กับ องค์ก ร โดยผู้ใ ห้ข้อ มูล รองทัง้ 7 ท่ า นจะเป็ น ผู้ ใ ห้ข้อ มูล ตามมุ ม มองที่ต นเอง
รับผิดชอบเป็ นหลักเป้ นข้อมูลส่วนเสริมให้แก่ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักทาให้ได้มาซึง่ ข้อมูลทีม่ คี วามครอบคลุม
ครบถ้วนเพิม่ มากขึน้ ในการอธิบายข้อมูลทีท่ าการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล การศึกษารายกรณีผวู้ จิ ยั นาเสนอด้วยการสรุปผลที่
ได้จากการสัม ภาษณ์ เชิง ลึกประกอบกับข้อมูลจากเอกสารรวมถึง แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องกับ
ประเด็นนัน้ ๆ ซึง่ เป็ นการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลหลากหลายมุมมองทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร กับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานภายในองค์กร ซึ่ง
จะรวมไปถึงเรื่องราวต่างๆ องค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการบริการคือ บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร
จากัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ “ศุภมิตร” และองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิต คือ บริษ ัท
ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ภายใต้แ บรนด์ “ไทยเบฟ” ที่เกี่ย วกับ นโยบาย วิส ัย ทัศ น์
สภาพแวดล้อม ปัจจัยทัง้ ภายในและปัจจัยภายนอกของพนักงานผ่านมุมมอง ความคิดเห็นและเจต
คติของผู้บริหารขององค์กรโดยนาเสนอในรูปแบบการเล่าเรื่องราวเชิงพรรณา วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลจากผู้ให้สมั ภาษณ์แต่ละราย และสรุปรวมเป็ นการศึกษารายกรณีขององค์กรเอกชน โดยผล
จากศึกษารายกรณีขององค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการบริการ และ องค์กรดาเนินธุรกิจด้านการ
ผลิต พบว่าจะมีขอ้ มูลและมุมมองในบ้างด้านที่มคี วามสอดคล้องคล้า ยคลึงกัน และในบางด้านจะมี
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ความแตกต่างกัน จึงท าการน าเสนอผลการศึกษารายกรณี ตามวัตถุ ประสงค์ท่ไี ด้กาหนดไว้แบ่ง
ออกเป็ น 6 ส่วน ประกอบคือ 1) ข้อมูลพื้น และบริบ ทขององค์กร 2) การท าความเข้าใจ การให้
ความหมายเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์ 3) กระบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร 4)
เงื่อนไขสาเหตุทางด้านจิตและสาเหตุดา้ นสังคม 5) การสนับสนุ นแบรนด์องค์กรของพนักงานองค์กร
และ 6) นโยบายการรุกตลาดอาเซียนขององค์กร โดยมีรายละเอียดของข้อค้นพบดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานและบริบทขององค์กร
1. องค์กรเอกชนดาเนิ นธุรกิ จด้านการบริ การ บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด
(มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ ด้วยความร่วมมือของบุคคจากสาขาอาชีพต่างๆ ทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 40 ล้าน
บาท เริม่ ต้นเปิ ดดาเนินการให้บริการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ภายใต้ช่อื สถานพยาบาลว่า โรง
พยาบาลศุภมิตร โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุ กสาขาตลอด 24 ชั ่วโมง
ตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 76 ถนน เณรแก้ว ตาบลท่าพี่เลี้ยง อาเภอมือง จังหวัด สุพรรณบุร ี เป็ นโรงพยาบาล
ทั ่วไปขนาด 179 เตียง บนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารสูง 4 ชัน้ หลัง และ
อาคารสูง 6 ชัน้ 2 หลังรวมทัง้ อาคารบริการผูป้ ่ วยนอกพิเศษสูง 4 ชัน้ 1 หลัง และแปรรูปเป็ นบริษทั
มหาชน จ ากัด เมื่อวัน ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ทะเบียนเลขที่ บมจ.64 ด้วยทุ นจดทะเบียน
200 ล้านบาท เป็ น โรงพยาบาลแห่ งแรกของจังหวัดสุ พ รรณบุรที ่ีจดั ขึ้น เป็ น บริษ ัท มหาชนจากัด
ต่อมาในปี 2541 ได้ขยายสถานพยาบาลเพิ่มขึน้ ที่ อาเภอ เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีก 1
แห่ง ภายใต้ช่อื โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา ตัง้ อยู่เลขที่ 34/4 หมู่ 5 ตาบลบางนมโค อาเภอเสนา
จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ น โรงพยาบาลทั ่วไปขนาด 100 เตียง ตัง้ อยู่บนเนื้ อที่ 6 ไร่ 1 งาน
ประกอบด้วยอาคารสูง 6 ชัน้ 1 หลัง และอาคารงานระบบอีก 1 หลัง ด้วยเป้ าหมายนโยบายทีม่ ุ่งมั ่น
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงได้รบั รางวัลสถานพยาบาลประกันสังคมดีเด่นอันดับ1 (รพ.เอกชน) ภาคกลาง
เมื่อปี 2541 และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 เลขที่ 99059059 ดาเนินธุรกิจการให้บริการ
โดยมุ่ ง เน้ นระบบคุ ณ ภาพ สู่ ISO และระบบรับ รองคุ ณ ภาพ โรงพ ยาบาล (HA, Hospital
Accreditation) และมีนโยบายคุณภาพ คือ มุ่งมั ่นพัฒนาประสิทธิผลต่อเนื่อง ทุกเรื่องตามข้อกาหนด
มาตรฐาน บริการด้วยคุณภาพเพื่อสุขภาพอนามัย สร้างความพอใจด้วยน้ าใจ มีจริยธรรมหนุ นน า
การพัฒนาบุคลและสังคม”
โรงพยาบาลศุภมิตร มีภาระกิจหลักในการให้บริการทางการแพทยืและอนามัยแก่
ประชาชน ทัง้ ด้าน ส่งเสริม ป้ องกัน บาบัด รักษา ฟื้ นฟูสุขภาพ อย่างมีระบบ ระเบียบตามมาตรฐาน
วิช าชีพ ทางการแพทย์ ระบบมาตรฐานโรงพยาบาล (HA, Hospital Accreditation) และระบบ
บริห ารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 เพื่อเป็ นหลักประกันว่าบริษทั ฯ จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการ และความคาดหวัง ของผู้ร บั บริก าร และสามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์ และนโยบายด้าน
คุณภาพที่บริษทั กาหนด รวมทัง้ กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง โดยกระบวนการต่างๆ มุ่งตามหลักการคิด
บนพื้น ฐานความเสี่ยง และจะได้รบั การติดตามประเมินผล และปรับปรุง พัฒนาประสิทธิพลอย่าง
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ต่อเนื่ อง ด้วยเล็ง เห็น คุณ ภาพที่ดีของประชาชนทัง้ ยัง ยึดถือแนวทาง การพัฒ นาคุณ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองเป้ าหมายและทิศทางของบริษ ัท ที่ตงั ้ ไว้ บริษ ัท ฯ มีการกาหนดวิสยั ทัศน์
(Vision) คือ ให้บ ริการทางการแพทย์ การดูแลสุ ขภาพด้วยระบบมาตรฐาน พัฒ นาการบริก าร
เชี่ยวชาญเฉพะด้านสู่ระดับประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อ
เติบโตอย่างยั ่งยืน พันธกิจ (Mission) คือ ให้บริการทางการแพทย์ การดูแลรักษาสุขภาพตามระบบ
มาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดผู้รบั บริการเป็ นศูนย์กลางและเน้น ความพึงพอใจสูงสุดของทุกภาคส่วน
ภาระกิจหลักของโรงพยาบาลศุภมิตร คือ การจัดบริการทางการแพทย์ ตรวจวินิจฉัย โดยแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละสาขา เช่น อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม ออร์โธปิ ดกิ ส์ รังสีวทิ ยา ทันตก
รรม จักษุ กรรม พร้อมด้วยอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอด 24 ชั ่วโมง คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้กาหนดเป้ าหมายและทิศทางไว้ดงั นี้
1) บริษทั ก่อตัง้ ด้วยความร่วมมือของบุคคลจากสาขาอาชีพต่างๆ และประชาชน
ทั ่วไปเพื่อประกอบกิจการทางการแพทย์และอนามัยได้แก่โรงพยาบาลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัย เพื่อให้การบริการแก่ชุมชนและสังคมจังหวัดและรวมทัง้ จังหวัดใกล้เคียง
2) บริษทั ตระหนักและมีความมุ่งมั ่นในการจัดบริการทางการแพทย์และอนามัยที่
มีคุณภาพโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา มีจริยธรรมตามหลักแห่งวิชาชีพด้วยความ
ซื่อสัตย์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ทัง้ ร่างกายและจิตใจของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเศรษ
ฐานะและกลุ่มสาขาอาชีพ
3) การประกอบกิจการบริษ ัท ฯ จะใช้ท รัพยากรอย่างมีประสิท ธิภาพเพื่อรักษา
ระดับราคาไว้อย่างเหมาะสม โดยผูร้ บั บริการจะต้องได้รบั ความเข้าใจกระจ่างชัดต่อการบริการเพื่อ
สุขภาพ และมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเลือกใช้บริการตามความจาเป็ นและเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด
4) บริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงานในทุกสาขา โดยถือหลักว่าพนักงาน
ทุกคนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าสูงสุดทีพ่ งึ ได้รบั ผลตอบแทน และสวัสดิการทีเ่ หมาะสม ยุตธิ รรม เพื่อ
ความมั ่นคงในการทางานทัง้ มีโอกาสเท่าเทียมกันในการ พัฒนาความรู้ ความสามารถและการเลื่อน
ตาแหน่งงานให้สงู ขึน้ โดยผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ จะต้องดาเนินการได้อย่างสมดุล
5) บริษทั ฯ จะเป็ นองค์กรธุระกิจทีส่ นับสนุนกิจการสาธารณะดาเนินการด้านภาษี
อากรที่เป็ นธรรม มีขดี ความสามารถรับผิดชอบและเสริมสร้างสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชน คานึงถึง
การมีสุขภาพอนามัยทีด่ ปี กป้ องรักษาสิง่ แวดล้อมเพื่อให้บริษทั ฯ เป็ นทีย่ อมรับต่อสังคมในทางทีด่ ี
6) บริษทั ฯ มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้ร่วมกันนาเงินทุนมาก่อตัง้ สนับสนุ น
กิจ การนี้ โ ดยธุ ร กิจ ควรท าก าไรอย่างเหมาะสม ขณะเดีย วกัน ก็ส ามารถลงทุ น เพื่อ เสริม สร้า ง
ประสิท ธิภาพในการประกอบกิจ การ เพิ่มขึ้น ต่อไปอีกด้วย (บริษ ัท โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด
(มหาชน). 2560)
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“เรามีเป้ าหมายและทิศทางของบริษ ัทฯ 6-7 ข้อ อย่างชัดเจนโดยตลอดมา เน้ นเรือ่ ง
แนวทางการบริห ารจัดการให้บริการทางการแพทย์แบบไม่เน้ นเศรษฐสถานะแต่กต็ ้องให้
ความสาคัญกับเรือ่ งคุณภาพและสังคม” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกีย่ วกับการบรารจัดการโรงพยาบาลศุภมิตร ได้ขอ้
ค้นพบดังต่อไปนี้ การบริหารจัดการโรงพยาบาลศุภมิตรทีผ่ ่านมาตลาดระยะเวลา 20 ปี ด้วยการวาง
รูปแบบตามพื้น ฐานการบริห ารจัดการธุรกิจตามศาสตร์ของ เอ็มบีเอ (MBA) มีกาหนดวิส ยั ทัศน์
(Vission) พันธกิจหรือภารกิจ (Mission) ในตอนเรื่องแรกก็ศกึ ษาอ่านและถอดบทเรียนมาจากบริษทั
ใหญ่ ๆ แล้วนามาปรับประยุกต์ใช้กบั โรงพยาบาลศุภมิตร สร้างให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
กาหนดเป็ นเป้ าหมายและทิศทางในการบริหาจัดการและนามาปฏิบตั ิ โดยเรามีเป้ าหมายและทิศทาง
ของบริษทั ประมาณ 6-7 ข้อ อย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นในเรื่องการให้บริการทางการแพทย์แบบไม่เน้น
เศรษฐสถานะ และให้ความสาคัญกับเรื่องคุณภาพเป็ นสาคัญ ดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม โดยมี
การนาความคิดในลักษณะของอัตวิสยั (Subjective) ของตัวผูบ้ ริหารหลักมาเป็ นส่วนในการกาหนด
ทิศทางและเป้ าหมายให้กบั องค์กรไม่น้อยทีเดียว ถึงแม้วา่ เราจะเป็ นองค์กรมหาชน แต่การบริหาร
จัดการทีเ่ ดินทางมากกว่า 20 ปี จะมีการบริหารจัดการด้วยระบบเถ้าแก่ ผสมผสานอยูก่ บั ระบบการ
บริหารจัดการตามหลักทฤษฎี
“ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี คิดว่าทีเ่ ริม่ การเซตอัพ เป็นลักษณะ คอมพานีโปรไฟล์มา
บนฐานของเอ็ม บีเอแท้ๆ เลยมี มิสชั ่น มี วิส ชั ่น ชัดเจน ในแรกๆก็แทบจะนัง่ อ่านเช็คของ
บริษทั ใหญ่ของ เอ็มบีเอ ทัง้ นัน้ แล้วก็ค่อยๆ ขยายมา อิมพลาย เอามา แอพพลาย เอาเป็น
ของเรา” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
จากการที่ค่านิ ยมของคนท างานโดยทั ่วไปในธุรกิจด้านโรงพยาบาลให้ค่านิ ยมกับ
ความเป็ นข้าราชการสูง ไม่ง่ายเลยทีจ่ ะทาให้คนทางานเข้ามาแล้วเห็นคุณค่าของสิง่ ที่ตวั เองทา ยิง่
อยู่ในธุรกิจด้านสุขภาพ ความท้าทายกับเรื่องจริยธรรมมันทาให้เราคิดว่า กับคนที่เข้ามาแต่ละคน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทัง้ ด้านสายการพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และบริการทางการแพทย์อ่นื ๆ เรา
สามารถที่จ ะควบคุม ดูแลเขาได้ดีใ นระดับ หนึ่ ง การเปลี่ยนแปลงของสัง คมเป็ น ไปอย่างรวดเร็ว
โรงพยาบาลของรัฐบาลจะได้รบั การสนับสนุ นสูงมากจากรัฐบาล สวัสดิการ รายได้ ค่าตอบแทนจะ
ดีกว่าโรงพยาบาลเอกชนปัจจุบนั แต่ในมุมทีด่ พี นักงานทีท่ างานกลับเราสามารถนาเอาแนวคิดหลาย
อย่างไปปรับใช้กบั องค์กรรัฐได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะในกลุ่มของพนักงานพาร์ทไทม์ นาเรื่องของ
การบริการด้วยหัวใจ หรือ เซอร์วสิ มายด์ กับเรื่องระบบคุณภาพไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดี
ในอดีตทีผ่ ่านมา แต่ปัจจุบนั ทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเรื่องระบบคุณภาพมากขึน้ และมีการ
น ามาใช้ก ับโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ จะท าได้ดีกว่าเนื่ อ งจากพนัก งานจะมีเวลา
มากกว่าและสามารถแบ่งคนมาดูแลรับผิดอบได้อย่างเป็ นรูปธรรม ได้เปรียบโรงพยาบาลเอกชนที่
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จะต้องดาเนิ น การเองและต้องเผชิญ กับการแข่ง ขัน ในหลากหลายรูปแบบ ถึง อย่างไรก็ตามการ
บริหารจัดการโรงพยาบาลศุภมิตรก็มกี ารนาหลักการระบบคุณ ภาพมาเป็ น เครื่องมือหลักในการ
บริหารจัดการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารงานในระบบคุณภาพ บริษทั จึงกาหนดแนว
ทางการดาเนินการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 7 ประการดังนี้
1) การให้ความสาคัญแก่ลกู ค้า (Customer focus) คาขวัญ “ศุภมิตร มิตรดี ทีค่ ุณ
อุ่น ใจ” ชี้น าให้พนักงานเล็ง เห็น ความสาคัญ ของลูกค้าเป็ นประเด็น หลัก และในนโยบายคุณ ภาพ
ทุกวรรตอนให้ความสาคัญต่อ “ลูกค้า” และ “สังคม” นอกจากนี้มกี จิ กรรมตรวจสอบความพึงพอใจ
ของลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอก และมีรายงานเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ทุกระยะ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมุ่งมั ่นทีจ่ ะทาให้ได้เกินความคาดหวังของลูกค้า
2) ความเป็ นผู้น า (Leadership) บทบาทผู้น าถูกกาหนดไว้ในเป้ าหมายทิศทาง
ของบริษทั อย่างชัดเจนในการบริหารงาน โครงสร้างแกนนาการบริหารจัดการของบริษทั ชัดเจนมีการ
แบ่งสายงานรับผิดชอบ การกระจายอานาจในการจัดการแต่ละสายงานชัดเจนมีการมอบหมายภาระ
รับผิดชอบรวมทัง้ ปลูกฝั งจิตสานึกให้แก่ผนู้ าทุกระดับในทุกสายงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรได้
3) การสร้างความผูกพัน ของบุคลากร (Engagement of people) การคัดเลือก
บุคลากรพิจารณาความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นของผูส้ มัคร การปฐมนิเทศ การอบรม
ระหว่างประจาการ การจัดกิจกรรมกลุ่มในหน่วยงาน ได้แก่ กลุ่ม 5 ส. กลุ่ม QC กลุ่มคร่อมสายงาน
ฯลฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และมีการกระตุ้นและจูงใจพนักงานตลอดเวลา
ระบบการพิจารณาผลงาน ความดีความชอบ เลื่อนขัน้ และเงินเดือน พิจารณาปั จจัยการมีส่วนร่วม
ของพนักงานเป็ นสาคัญด้วย นอกจากนี้ยงั คานึงถึงปั จจัยที่มผี ลต่อความผูกพันของบุคลากร มีการ
สารวจความพึงพอใจของบุคลากร และสื่อสารผลลัพธ์และผลดาเนินการทีเ่ หมาะสม
4) การบริห ารเชิง กระบวนการ (Process Approach) ทุ กหน่ วยงานมีแนวทาง
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานในกระบวนการของ ISO ทีไ่ ด้ทาและรับรองไว้แล้ว รวมทัง้ มุ่งเอาท์พุทของแต่ละ
กระบวนการ การวางแผนระบบและขันตอนปฏิ
้
บตั งิ านงาน เน้นกระบวนการทีส่ อดคล้องเป็ นเหตุเป็ น
ผลและเกื้อหนุ น ซึ่งกัน และกัน ทัง้ ในและระหว่างหน่ วยงาน และการใช้วงจรบริห ารงานคุณ ภาพ
(PDCA) ที่ประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ปฏิบตั ิ (Do) ตรวจสอบ (Check) และดาเนินการให้
เหมาะสม (Act) เป็ นวงจรพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง การติดตามแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในการบริการ
มีแนวทางให้ผู้รบั ผิดชอบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลุล่วงโดยคานึงถึงการตรวจสอบข้อบกพร่องของ
กระบวนการโดยใช้หลักการคิดบนพืน้ ฐานของความเสีย่ ง บริหารความเสีย่ งตามระบบ
5) การปรับปรุง (Improvement) มีการกาหนดกลุ่มควบคุมคุณ ภาพ (กลุ่ม QC)
เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาคุณ ภาพตามแผนคุณ ภาพที่แต่ละกลุ่มได้กาหนดไว้ คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการ (QMRC) จะกาหนดแผนคุณภาพโดยรวมขององค์กรขึน้ ทุกระยะเพื่อให้แต่ละกลุ่มได้มี
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ส่วนร่วมปฏิบตั ิ มีการติดตาม ทบทวน และตรวจสอบการวางแผน การดาเนินการเสร็จสิ้น มีการ
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงกิจกรรมคุณภาพอย่างสม่าเสมอ
6) การตัด สิน บนพื้น ฐานข้อ เท็จ จริง (Evidence-based decision making) ใน
กระบวนการปฏิบตั งิ าน มีการบริหารความเสี่ยง การเฝ้ าระวัง การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนา
ระบบงาน โดยใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐานทีน่ ามาวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลชัดเจนและโปร่งใส
7) การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship management) มีการกาหนดนโยบาย
จากผูบ้ ริหารในการติดต่อประสานงานกับผู้มสี ่ วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความสัพนั ธ์และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การต่อรอง การแก้ไขปั ญ หาเกี่ยวกับสิน ค้าและบริการของผู้มีส่วนได้เสียและ
กระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสของผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้เพื่อประโยชน์สงู สุดขององค์กร
นอกจากนี้ในการบริหารจัดการทางโรงพยาบาลศุภมิตรมีการนาหลักเกณฑ์ของระบบ
คุณภาพ (ISO 9001: 2015 และ Hospital accreditation: HA) ระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพทางการแพทย์ โดยประยุกต์ขอ้ กาหนดทีเ่ หมือนกันให้เป็ นหนึ่งเดียว และเลือกประยุกต์ส่วน
ทีแ่ ตกต่างกันใช้อย่างเหมาะสม เรียกการประยุกต์หลักการดังกล่าวว่า หลักการบริหาร “หัวใจ 3 ดวง
สู่ความเป็ นเลิศ” ซึง่ ประกอบด้วย หัวใจการบริหารของศุภมิตร หัวใจดวงที่สองเป็ นหลักการบริหาร
ตามมาตรฐาน ISO และ หัวใจดวงทีส่ ามเป็ นระบบคุณภาพตามมาตรฐาน HA นั ่นเอง
2. องค์ ก รเอกชนด าเนิ นธุร กิ จ ด้ า นการผลิ ต บริษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด
(มหาชน) ก่อตัง้ ขึน้ ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวมกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
ธุรกิจเบียร์และสุราชัน้ นาของประเทศไทยที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ และผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็ นกลุ่ม
บริษทั ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สงิ คโปร์ (SGX) ปัจจุบนั มี
มูลค่าตลาดกว่า 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อเมริกา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2559) ภายหลัง
การจดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ส ิง คโปร์ ไทยเบฟได้ข ยายขอบเขตธุ ร กิจ จากเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิม่ ความหลากหลายของสินค้า เพิม่
ประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสีย่ งของกิจการ ปัจจุบนั ไทยเบฟเป็ น
ผูผ้ ลิตเครื่องดื่มที่ใหญ่ท่สี ุดรายหนึ่งในเอเชีย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็ น 4 สายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสุรา
ธุรกิจเบียร์ ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ และธุรกิจกลุ่มอาหาร
ไทยเบฟมีบริษทั ย่อยในกลุ่ม 127 บริษทั ซึง่ รวมโรงงานผลิตสุรา 18 แห่ง โรงงานผลิต
เบียร์ 3 แห่ง และโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์อกี 11 แห่ง มีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่
ครอบคลุมกว่า 400,000 จุดทั ่วประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ท่มี ชี ่อื เสียงและเป็ นที่รจู้ กั ของคนทั ่วไปของ
กลุ่มสุรา จะอยู่ภายใต้แบรนด์ รวงข้าว แสงโสม แม่โขง หงส์ทอง และเบลน 285 ส่วนในกลุ่มเบียร์
แบรนด์ท่ีรู้ จ ัก เป็ นอย่ า งดีคือ แบรนด์ ช้ าง ส่ ว นแบรนด์ ท่ีเป็ น ที่รู้จ ัก กัน ในกลุ่ ม เครื่อ งดื่ม ไม่ มี
แอลกอฮอล์ ได้แก่ ชาเขียวโออิช ิ เครื่องดื่มอัดลมเอส และน้ าดื่มคริสตัล ไทยแบฟจาหน่ ายสินค้า
ครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั ่วโลกและมีโรงกลั ่นสุรา 5 แห่งในประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งเป็ น แหล่ง
ผลิตทีม่ ชี ่อื เสียงในการผลิตเหล้าวิสกี้ชนั ้ นาระดับโลกอย่าง Balblair, Old Pulteney และ Speyburn
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นอกจากนี้ไทยเบฟยังมีโรงงานผลิตสุราอีก 1 แห่งในประเทศจีนที่ผลิตสุราแบรนด์ Yulinquan ณ ปี
2559 ไทยเบฟมีย อดขายตัง้ แต่ มกราคม – กัน ยายน 2559 จ านวน 139,153 ล้า นบาท ก าไร
19,036 ล้านบาท แบ่งเป็ นสัดสวนรายได้จากถายในประเทศร้อยละ 96 และจากต่างประเทศเพียง
ร้อยละ 4 อัตราหนี้ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.52 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ
15.67 มีจานวนพนักงาน 40,702 คน
ไทยเบฟ มีวสิ ยั ทัศน์ คือ การเป็ นกลุ่มบริษทั ไทยผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายเครื่องดื่มครบ
วงจรในระดับโลก โดยมุ่งเน้นทีค่ วามเป็ นเลิศเชิงพาณิชย์ ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
ให้อยูใ่ นระดับพรีเมีย่ ม และความเป็ นมืออาชีพ
พัน ธกิจ ของไทยเบฟ คื อ การประสาน “สัม พัน ธ์ ” กับ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสีย ที่ มี
ความสาคัญกับบริษทั ในทุกๆ ด้าน โดยมอบคุณค่าทีส่ าคัญ 6 ประการ 1) มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง
สุดให้ลกู ค้าทุกกลุ่ม 2) ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูแ้ ทนจาหน่ายโดยให้บริการอยางมืออาชีพ
3) ให้ความสาคัญ เรื่องผลตอบแทนจากการลงทุ นให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการเติบโตของรายได้และผล
กาไรทีม่ ั ่นคงและต่อเนื่อง 4) เป้ นแบบอย่างในด้านความเป็ นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการดาเนิน
ธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล 5) มอบความไว้วางใจ อานาจ และรางวัลแก่พนักงาน เพื่อสร้างความ
ร่วมรับผิดชอบ และ 6) สร้างประโยชน์ให้แก่สงั คม
“วิส ัย ทัศ น์ 2020 กับ วิช ั ่น 2020 เราบอกว่าเราต้อ งการจะเป็ น ผู้น าทางด้านธุร กิจ
เครือ่ งดืม่ ครบวงจรอันดับหนึง่ ของอาเซียน อย่างมั ่นคงและอย่างยังยืน ภายในปี 2020 คาว่า
ครบวงจรแปลว่าอะไร แปลว่าเราต้องมีครบ” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากร
บุคคล)
ไทยเบฟได้กาหนด วิสยั ทัศน์ 2020 ไว้สาหรับเป็ นแผนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มไทย
เบฟ เพื่อตอกยา้ ความมุ่งมั ่นของบริษทั ที่จะขยายต่อความสาเร็จอย่างต่อเนื่องในหลายปี ทผ่ี ่านมา
แผนนี้ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 5 ประการทีน่ าไปสู่ผลิตภัณฑ์ทด่ี ยี งิ่ ขึน้ สาหรับผู้บริโภค การสร้าง
คุณค่าทีส่ ูงและผลตอบแทนทีย่ ั ่งยืนให้กบั ผู้ถอื หุ้น รวมถึงเพิม่ โอกาสในการเติบโตให้กบั พนักงาน มี
รายละเอียดดังนี้
1) การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Growth) ไทยเบฟวางเป้ าหมายที่จะก้าวขึ้น
เป็ นบริษทั เครื่องดื่มทีค่ รบวงจรใหญ่ในภูมภิ าคเอเชียตะกันออกเฉียงใต้ ทีม่ ั ่นคงและยั ่งยืน และสร้าง
ผลตอบแทนให้แก่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย โดยผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ จากการใช้กลยุทธ์ในทุกๆ
ด้าน รวมถึงการออกผลิตภัณ ฑ์ใหม่ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณ ฑ์ ตรา
สินค้าทีห่ ลากหลาย ทัง้ จากลุ่มสินค้าที่มอี ยู่ ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพันธมิตรคู่คา้ ที่
แข็งแกร่ง และความเข้าใจของโอกาสทางการตลาด เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายกระจาย
สินค้าในตลาดหลักให้มปี ระสิทธิภาพ และขยายธุรกิจสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ความ
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ร่วมมือกับ เฟรเชอร์ แอนด์ นิฟ ลิมเิ ต็ด (F&N) ผู้ผลิตและจัดจาหน่ ายเครื่องดิม่ และสิง่ พิมพ์ชนั ้ น า
ของสิงคโปร์ในการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งอันนาไปสู่การเติบโตอย่างยั ่งยืน
“เราก็ตงั ้ เป้ าไว้ว่าปี 2020 เราจะเติบโตขึน้ หนึ่งเท่ายอดขายจะเพิม่ ขึน้ หนึ่งเท่าแต่ กาไร
สามเท่า” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล)
ในส่วนของการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ ไทยเบฟมองว่าประเทศในภูมภิ าค
เอเชียนตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเซียนถือเป็ นตลาดหลักที่มศี กั ยภาพการเติบโตสูง เนื่องจากภูมภิ าค
นี้มีประชาการมากกว่า 600 ล้านคน มีส ภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงจานวนนัก
ลงทุนและนักท่องเที่ยวทีเ่ พิม่ ขึน้ ทุกปี ได้ช่วยสนับสนุนการเพิม่ ขึน้ ของกาลังซื้อสินค้าเครื่องดื่มของ
ไทยนับว่ามีศกั ยภาพในการแข่งขันและเติบโตเพราะพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มของประชากรใน
อาเซียน โดยเฉพาะประเทศ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ต่างได้รบั อิทธิพลจากสื่อโฆษณา
ทางวิทยุและโทรทัศน์ของประเทสไทยทีเ่ ผยแพร่ผ่านนักร้อง นักแสดง รวมทัง้ อิทธิพลจากแรงงานที่
เข้ามาทางานในประเทศไทยด้วย
2) ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณ ฑ์ (Diversity) ไทยเบฟวางแผนที่จะ
กระจายรายได้เพื่อการเติบโตอย่างยั ่งยืน โดยการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์และรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ การขยายกิจการสู่กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ถือเป็ นกลยุทธ์ในการก้าวขึน้ เป็ นบริษทั ผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรชัน้ นา
ในระดับภูมภิ าค โดยเน้นเพิม่ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทม่ี ใี ห้แก่ค่คู า้ รวมถึงการใช้เครือข่าย
การกระจายสินค้าที่มอี ยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไทยเบฟเริม่ ขายธุรกิจสู่เครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์
ผ่านการเข้าซือ้ กิจการ บริษทั โออิช ิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) แบรนด์ “โออิช”ิ บริษทั เครื่องดื่มชาเขียว
อัน ดับหนึ่ งของประเทศไทยในปี 2551 บริษ ัท เสริมสุข จากัด (มหาชน) เป็ นบริษ ัท เครื่องดื่มที่มี
เครือข่ายกระจายสินค้าครอบคลุมที่สดึ ในประเทศไทยในปี 2554 และ F&N ผู้ผลิตและจัดจาหน่ าย
เครื่องดื่มและสิง่ พิมพ์ชนั ้ นาของสิงคโปร์ท่มี ชี ่อื เสียงมายาวนานในปี 2555 ได้มกี ารออกผลิตภัณ ฑ์
รสชาติใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผูบ้ ริโภค พร้อมต่อยอดความสาเร็จ
ด้านธุรกิจอาหารโดยการเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหาร Quick service restaurant (KFC)
“เราถึงเริม่ ขยายนอนแอลให้มนั เติบโตมากยิง่ ขึ้น นีค่ อื กลยุทธ์หลักทีท่ ุกคนท่องจาขึ้น
ใจภายใต้กลยุทธ์หลัก” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล)
3) ตราสินค้าโดนใจ (Brand) ธุรกิจหลักของไทยเบฟแบ่งเป็ น 3 กลุ่มผลิตภัณ ฑ์
ตือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีการกาหนดผลิตภัณฑ์หลัก
รวมถึงตลาดหลักตลาดรองที่มศี กั ยภาพในการเติบโตสูง โดยยึดหลักผูบ้ ริโภคและการตลาดเป็ นตัว
ขับเคลื่อนในการขยายธุรกิจ อาทิ สุรา “รวงข้าว” “หงส์ท อง” “เบลน 285” เบียร์ “ช้าง” เครื่องดื่ม
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น้าอัดลม “เอส” ชาเขียว “โออิช”ิ และเครื่องดื่ม “100พลัส” ตราสินค้าทีโ่ ดนใจ ถือเป็ นหัวใจหลักของ
ความสาเร็จทางธุรกิจ ที่ไทยเบฟมุ่งเน้นในการพัฒนาตราสินค้าในกลุ่มให้มคี วามหลากหลาย และ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทัง้ ด้าน คุณภาพ รสชาติ และราคา มีการวางตาแหน่ ง สินค้า
ทางการตลาดที่ชดั เจน ไทยเบฟต่อยอดกลยุทธ์ดว้ ยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์
บรรจุภณ
ั ฑ์ให้มคี วามทันสมัยเพื่อครอบคลุมไปถึงธุรกิจตลาดสูง
“เรือ่ งของแบรนด์ในแต่ละ กลุ่มผลิตภัฑท์ ุกคนจะต้องหาแบรนด์ทเี ่ ป็นคอร์แบรนด์ ก็คอื
แบรนด์หลักของตัวเองสร้างให้มคี วามเข้มแข็ง แล้วก็ให้มคี วามสามารถเจริญเติบโตไปได้ใน
ต่างประเทศ” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล)
4) การขายและการกระจายสินค้าทีแ่ ข็งแกร่ง (Reach) นอกจากตราสินค้าทีโ่ ดนใจ
การกระจายสินค้าทีแ่ ข็งแกร่งและทั ่วถึงถือเป็ นสิง่ สาคัญ ไทยเบฟมุ่งมั ่นทีจ่ ะพัฒนาเครือข่ายกระจาย
สินค้าที่มอี ยู่ให้ม ีความแข็งแกร่งมากยิง่ ขึน้ ผ่านการจัดการซัพพลายเชนที่เป็ นเลิศของบริษทั และ
สร้างเครือข่ายกระจายสินค้าเพิม่ ขึน้ รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อร่วมกันกระจายสินค้า ให้ครอบคลุม
ตลาดเป้ าหมายทัง้ ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
5) ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ไทยเบฟมุ่งที่จะสร้างทีมงานที่มคี วาม
หลากหลายและประสิทธิภาพสูง ทีม งานของแต่ละกลุ่มผลิตภัณ ฑ์สามารถทางานร่วมกันได้อย่าง
ราบรื่นและยังสามารถใช้ประโยชน์จากการทางานร่วมกันระหว่างกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมอีก
ทัง้ เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มในระยะยาว ความเป็ นมืออาชีพ ไทยเบฟไม่ได้โฟกัสแค่โอกาสทาง
ธุรกิจเท่ านัน้ แต่ยงั คงมุ่ งเน้ นในส่วนของการสร้างความเป็ น มืออาชีพให้เกิดขึน้ ในองค์กร โดยให้
ความส าคัญ กับเรื่องนี้ เป็ น อย่างมาก เราต้องพัฒ นาขีดความสามารถของบุค ลากร และผลักดัน
ศั ก ยภาพ ของทุ ก ค นให้ ถึ ง ขี ด สุ ด เพ ราะบริ ษ ั ท ไม่ ไ ด้ ม องบุ ค ลากรที่ ข ับ เคลื่ อ น องค์ ก ร
เป็ น “ทรัพ ยากร” แต่ ม องว่า เป็ น “ทุ น ” (Human capita)l ที่จ ะน าพาบริษ ัท ให้เติบ ใหญ่ ไ ด้ต าม
วิสยั ทัศน์ (บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน). 2559)
การทาความเข้าใจ การให้ความหมายเกี่ยวกับเรื่องแบรนด์
ความหมายด้านแบรนด์ ผู้ ว ิจ ัย ได้ ข้ อ ค้ น พบเกี่ ย วการท าความเข้ า ใจ การให้
ความหมายของคาว่า แบรนด์ พบว่าทัง้ องค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการบริการและองค์กรเอกชน
ดาเนินธุรกิจด้านการผลิต จะมีผลการศึกษารายกรณีทส่ี ะท้อนผ่านมุมมองของผูบ้ ริหาร ศุภมิตร และ
ไทยเบฟ มีค วามคล้ายคลึง กัน ในหลายมุ ม มองแต่ ก็มีบ างมุ ม มองที่แ ตกต่ างกัน แต่ ไ ม่ ม ากนั ก
เนื่องจากเป็ นมุมมองทั ่วไปจึงนาเสนอข้อมูลการศึกษาวิจยั ร่วมกันในส่วนนี้
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โดยเมื่อพูดถึงคาว่าแบรนด์ส ิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลนึ กถึง ได้ในทัน ทีว่า เป็ น เรื่อง สัญ ลักษณ์
โลโก้ รูปลักษณ์ท่มี คี วามแตกต่างกันเป็ นอัตลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ทส่ี ่อื สารมาจากภาพ ตัวหนังสือ
ตัวอักษร สี ทีแ่ สดงถึงสินค้า หรือองค์กร ช่วยให้แยกความแตกต่างของแต่ละแบรนด์ได้ เมื่อมองเห็น
สัญลักษณ์หรือสีแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ เข้าใจได้ในทันทีว่าเป็ น ผลิตภัณฑ์ใด เป็ นองค์กรใด เช่ น
หากเห็นสัญลักษณ์ตวั อักษร AIA สีแดง ก็จะสามารถรับรูไ้ ด้วา่ เป็ นบริษทั ประกัน AIA หรือจากการที่
พนักงานแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีม่วง มีบุคลิกลักษณะสง่า เดินอยูท่ ่สี นามบินก็จะสามารถบอกได้
ว่าเป็ นพนักงานของ การบินไทย หรือ การรับรู้จดจาได้จากสีท่เี ป็ นอัตลักษณ์ของบริษทั อย่างเช่น
ในกลุ่ ม ธนาคาร สีเขีย วจะสื่ อ ถึง ธนาคารกสิก รไทย สี ช มพู ส่ือ ถึ ง ธนาคาออมสิน สีฟ้ าสื่อ ถึ ง
ธนาคารกรุงไทย เป็ นต้น
“แบรนด์กน็ ่ าจะเป็นแบรนด์ ยีห้่ อสินค้า รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ก็แตกต่างกันไปในแต่ละ
รายการแต่ละแบรนด์คอื ถ้าพูดถึงแบรนด์กม็ องในเรือ่ งของสัญลักษณ์ โลโก้ ” (ผูบ้ ริหารด้าน
การแพทย์รายที ่ 3)
“ตัวหนังสือของโคคาโคล่า คือ ตัง้ แต่ทเี ่ ขาเปิดมาจนถึง ณ บัดนี้รสู้ กึ เขาจะเปลีย่ น 3 -4
ครัง้ เท่านัน้ เอง เพราะฉะนัน้ ตัวหนังสือออกมาสีอย่างนี้ตวั หนังสืออย่างนี้ คือแทบจะไม่ต้อง
มองเลยว่าอันนี้คอื โคคาโคล่า” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 2)
“แบรนด์มองถึงสือ่ สัญลักษณ์ทพี ่ อเห็นแล้วรูว้ า่ เป็นขององค์กรอะไร อย่างเช่นธนาคาร
บริษ ัท ประกัน หรือ การบิน ไทย ทีเ่ ห็น แล้วรู้ว่าอัน นี้ เป็ น ของบริษ ัท จะเป็ น โลโก้ เรือ่ งสี
บุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือสัญลักษณ์บางอย่างทีเ่ ป็นอัตลักษณ์ อย่างสีทบี ่ ริษทั AIA ใช้
เป็นสีแดงหมด กับตัว A” (ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 3)
“ถ้าแบรนด์จริงๆ พูดง่ายๆ มันก็เหมือนตราสินค้าอะครับ ตราสินค้าแหละทีม่ นั ก็เป็น
ส่วนหนึ ่งในการตัดสิน ใจว่าลูกค้าจะเลือกอะไร เพราะจริง ๆ ของในตลาดมีเยอะ มัน นก็
เหมือนๆกัน แต่ ส งิ ่ ทีท่ าให้แตกต่าง ท าให้ลู กค้าสนใจก็คือ คาว่าแบรนด์เนี ย่ แหละครับ ”
( ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและด้านแบรนด์ 2)
แบรนด์เป็ น การสะท้อนถึง เชื่อเสียง ภาพลักษณ์ คุณ ประโยชน์ ขององค์กร สิน ค้า
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กร โดยหากเป็ นองค์กรที่ดาเนินธุรกิจทางด้านการบริการสิง่ ที่แฝง
สะท้อนมากับเรื่องแบรนด์จะต้องเป็ นในเรื่องของคุณภาพการบริการ ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ ความ
เก่ง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทีม่ คี วามพิเศษโดดเด่น แตกต่างเหนือว่า ดีกว่าคู่แข่งขัน
ในการดาเนินธุรกิจเดียวกันและเป็ นไปตามความคาดหวังความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้
ยังรวมถึง โครงสร้างการบริหาร โครงการทางกายภาพ อาคารสถานที่ และพฤติกรรมการบริการ
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ส่วนองค์กรทีด่ าเนินธุรกิจทางด้านการผลิตสิง่ ทีแ่ ฝงสะท้อนมากับเรื่องแบรนด์จะต้องเป็ นในเรื่องของ
คุณภาพ คุณประโยชน์ ลักษณะเฉพาะ ความโดดเด่น ของตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร ซึง่ จะ
สื่อสารออกมาพร้อมกับชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ภาพพจน์ขององค์กร ซึ่งสิง่ เหล่านี้ เป็ นสิ่งที่ช่ วยให้
ลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคเห็นถึงคุณค่าและความแตกต่างของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรแตกต่างจาก
คู่แข่งขันและมีความเชื่อมั ่น มั ่นใจในการตัดสินใจอุปโภค บริโภค
“แบรนด์ คือภาพลักษณ์ ชือ่ เสียง” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 3)
“หากพูดถึงคาว่าแบรนด์ นึกถึงนมตราหมี แบร์ แบรนด์ เป็นสิง่ ทีจ่ ดจาได้จากเสียงชือ่
เรียก นึกถึงคุณค่า คุณประโยชน์ โลโก้” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
“แบรนด์เป็นเรือ่ งของภาพลักษณ์ โลโก้ โครงสร้างการบริหาร โครงการทางกายภาพ
อาคารสถานที ่ โดยในเรือ่ งของภาพลักษณ์ ท ีส่ าคัญ ด้านพฤติกรรมบริการเป็ น สิง่ ส าคัญ
(ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 2)
“ถ้าพูดถึงแบรนด์กจ็ ะมองอย่างเช่นวอลโว่ บีเอ็ม เราก็จะเห็นว่าเป็นอะไรทีท่ นั สมัย พอ
พูด คนก็รู้เลยว่ามัน คืออะไรแล้วก็นึ กถึง ภาพพจน์ และคุณ ภาพของมัน ” (ผู้บ ริห ารด้าน
ทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล)
โดยสรุป แบรนด์จะเป็ น สิง่ ที่สะท้อนถึงสิ่งที่มองเห็น เช่น โลโก้ สี อักษร สัญ ลักษณ์
และสิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น ความเชื่อมั ่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ คุณภาพ คุณประโยชน์ แบรนด์องค์กร
เป็ นการเชื่อมโยงเรื่องราวของแบรนด์เข้ากับองค์กรทีส่ ะท้อนออกมาในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของ
องค์กร ส่วนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่น และการรับรู้
เรื่องราวเกีย่ วกับแบรนด์ องค์กร และ สินค้าหรือบริการขององค์กรให้กบั พนักงานภายในองค์กรได้
รับรู้
ความหมายด้านแบรนด์องค์กร ผู้วจิ ยั ได้ขอ้ ค้นพบเกีย่ วกับการทาความเข้าใจและ
การให้ความหมายเกี่ยวกับด้านแบรนด์องค์กรของรายกรณีทงั ้ 2 จะมีความแตกต่างกันตามบริบท
ของแต่ละองค์กร โดยจะเป็ นมุ มมองทัง้ ด้านการให้ความหมายรวมไปถึงการสร้างและการสื่อสาร
แบรนด์ขององค์กร ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงทาการนาเสนอผลการศึกษาแยกจากการเป็ นการกรณีดงั นี้
แบรนด์อ งค์กรศุภ มิ ต ร เป็ น สิ่ง ที่ท างศุภ มิตรสร้างมาถือว่าอยู่ในระดับ หนึ่ ง
ภายในจัง หวัดสุ พ รรณ คนไข้จ ะรู้ส ึก เป็ น อัน ดับ แรก เป็ น โรงพยาบาลที่มีข นาดใหญ่ ในจัง หวัด
สุพรรณบุร ี อยู่มานานกว่า 20 ปี มีแนวโน้มที่จะเติบโต และพร้อมโตต่อไปภายใต้แบรนด์ศุภมิตรที่
ยังเป็ นที่เชื่อถืออยู่ในความรวดเร็วของการบริการ แต่ยงั ไม่ได้เห็นเด่นชัดมากนักในเรื่องของความ
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ครบถ้วนทุกสาขา แต่วา่ ภายใต้ความรวดเร็วยังมีความเชื่อของคนไทยกลุ่มหนึ่งไม่น้อยทีเดียวว่าเค้า
จะสามารถได้คุณภาพทีด่ จี ากแพทย์ท่ปี รึกษาที่มาจากโรงพยาบาลของรัฐโดยผ่านระบบเอกชน แต่
หากเทียบกับทางกรุงเทพ นครปฐม อยุธยา ยังสู้ไม่ได้เนื่องจากขนาดโรงพยาบาลของเขามีขนาด
ใหญ่กว่า แต่หากเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนทางฝั ง่ ภาคตะวันตก เขต 5 ทีป่ ระกอบด้วยกลุ่ม
จัง หวัด กาญจนบุ ร ี นครปฐม เพชรบุ ร ี ประจวบคีร ีข นั ธ์ ราชบุ ร ี สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร
สุพรรณบุร ี โรงพยาบาลศุมติ รมีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต้นๆ ในระดับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน
การทีโ่ รงพยาบาลมีนโยบายมุ่งเน้นให้บริการด้านศูนย์ตาแบบพรีเมียมจึงเป็ นสิง่ ดีเป็ นการสร้างความ
แตกต่างโดดเด่นเพื่อให้คนทั ่วไปรู้จกั แบรนด์ศุภมิตรมากขึน้ แต่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องการ
บริการของพนักงานเป็ นสิง่ สาคัญเพราะการสร้างเป็ นศูนย์ตาพรีเมียม ถ้าการบริการไม่ดคี นไข้กจ็ ะ
ไม่ ม าเพราะการเป็ นพรีเมีย มค่ า ใช้ จ่ า ยจะสูง กล่ า วได้ว่า เรื่อ งคุ ณ ภาพ การบริก ารที่ร วดเร็ว
พฤติกรรมบริการที่ดีของพนักงานเป็ นสิ่งสาคัญ และเป็ น สิง่ ที่สะท้อนในเรื่องของแบรนด์องค์กรที่
ดาเนินธุรกิจการบริการ
“แบรนด์ศุภมิตรเป็นยังไงในระดับจังหวัดก็คงเป็นแบรนด์โรงพยาบาลทีม่ ขี นาดใหญ่
อยู่ยงคงกระพันมาได้ 20 ปีแล้วก็มแี นวโน้มทีจ่ ะเติบโต พร้อมโตต่อไปภายใต้แบรนด์น้ีกย็ งั
เป็ น ทีเ่ ชือ่ ถืออยู่ในความรวดเร็ว แต่ว่าก็คงยัง ไม่ไ ด้เห็น เด่น ชัดมากนักในเรือ่ งของว่า มี
ครบถ้วนทุกสาขา” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
“แบรนด์ศุภมิตรเป็นแบรนด์ในเรือ่ งของคุณภาพ การบริการเชิงสุขภาพ อยากให้คน
นึกถึงเรา เมือ่ มีปัญ หาเรือ่ งสุขภาพ ของทุกๆเรือ่ ง ครบวงจร ทุกด้านของสุขภาพ ถ้ามอง
ตอนนี้น่าจะเป็นระดับภูมภิ าค เขต 5” (ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 1)
“โรงพยาบาลอันดับหนึ ง่ ในจังหวัดสุพรรณบุรแี ละในภาคกลางและบริเวณใกล้เคียง
อะไรแบบนี้อะคะ แล้วก็โรงพยาบาลทีม่ ศี ูนย์ต้อกระจกผ่าตัดต้อกระจกคะ” (ผู้บริหารด้าน
การพยาบาลรายที ่ 4)
“แบรนด์อ งค์ก รศุ ภมิต ร ก็ต้องมองในกลุ่ มของธุ ร กิจโรงพยาบาลเอกชนถ้าพูด ใน
สุ พ รรณก็ต้อ งบอกว่าเป็ น อัน ดับ หนึ ่ง ของสุ พ รรณซึง่ ให้ บ ริก ารการรัก ษาหลากหลาย
ครอบคลุม” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 3)
“ถ้า เป็ น ศู น ย์ต าโดยเฉพาะต้อ งคิด ราคาแพง ถ้ า เป็ น พรีเมีย ม บริก ารไม่ ดีก็จ บ
เหมือนกันนะ เพราะเก็บเงินก็แพง บริการไม่ดมี น้ ก็จบ” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 1)
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ในปั จ จุ บนั ทางโรงพยาบาลการบริการของพนักงานยังเป็ น สิ่ง ที่เป็ น ปั ญ หาอยู่
พอควรโดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานสนับสนุนยังมีพฤติกรรมการบริการทีไ่ ม่เป็ นไปตามที่ควรจะเป็ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส่วนสนับสนุ นของผู้ป่วยนอก ส่วนพยาบาลของทัง้ ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอกจะอยู่
ในระดับพอใช้ ทางโรงพยาบาลจะได้รบั ข้อร้องเรียนเข้ามาเป็ นระยะ ส่วนมากจะเป็ นเรื่องการบริการ
ไม่ดี พูดจาไม่ดี หน้าบึ้งไม่ ยม้ิ แย้ม ในเรื่องของการสร้างหัวใจรักการบริการ (Service mind) ให้แก่
พนักงานโดยเฉพาะกลุ่มพยาบาลเป็ นสิง่ ทีค่ วรทาอย่างยิง่ เนื่องจากบุคคลากรด้านนี้จะถูกสร้างมาว่า
เป็ น วิชาชีพ พอคาว่าวิช าชีพพนักงานก็จะมุ่งเน้น แต่การปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่วชิ าชีพของตนจน
ละเลยเรื่องของการบริการที่ดไี ป เพราะในโรงเรียนจะไม่ได้มุ่งเน้นการสอนเรื่องเซอร์วสิ มายด์ ทัง้
แพทย์และพยาบาลส่วนใหญ่กจ็ ะมีเซอร์วสิ มายด์ในตนเองน้อยเพราะถือว่าเขาเป็ นวิชาชีพ และจาก
การที่พนักงานเป็ น คนท้องถิ่น สวนใหญ่ การพูดจาก็จะติดตามความคุ้น เคยแบบชาวบ้าน มีความ
กระด้างในคาพูด เป็ นตามลักษณะนิสยั ชาวบ้านพนักงานจะรูส้ กึ ว่าเขาก็พดู จาปกติพกู กับคุณพ่อคุณ
แม่ ท่ีบ้า นก็พูด แบบนี้ แต่ ค นที่ม ารับ บริก ารเข้าจะรู้ส ึก ไม่ ดี เพราะปั จจุ บ ัน คนที่ม ารับ บริก ารที่
โรงพยาบาลศุภมิตรจะเป็ นกลุ่มคนทีม่ คี วามรู้ มีฐานะเขาพร้อมและยินดีท่จี ะจ่า ยในราคาทีแ่ พงกว่า
เพื่อการบริการทีด่ ี บาครัง้ คนไข้ท่มี าก็อาจเป็ นชาวบ้านจริงอยู่ แต่ลกู หลานทีพ่ ามาไม่ใช่ชาวบ้าน คน
ทีร่ ้องเรียนส่วนใหญ่กจ็ ะเป็ นลูกหลาน เนื่องจากคนไข้ทม่ี าโรงพยาบาลก็จะมีความทุกข์อยู่แล้วและ
หากได้รบั การบริการทีไ่ ม่ดกี จ็ ะยิง่ มีเจตคติกบั โรงพยาบาลในเชิงลบ และจะนาไปพูดต่อในทางทีไ่ ม่ดี
ได้ทนั ที เป็ นสิง่ ที่เข้าใจได้ว่าพนักงานในแต่ละวันจะต้องพบเจอกับคนไข้ท่มี คี วามหลากหลายและ
จานวนมากอาจมีความเหนื่อยล้า แต่เราคือโรงพยาบาลเอกชน ดังนัน้ เรื่องการบริการที่ต้องสร้าง
ความประทับใจให้คนไข้และญาติจงึ เป็ นสิง่ ที่สาคัญ อย่างยิง่ การสร้างแบรนด์ศุภมิตรที่เป็ นองค์กร
ให้บ ริการด้านการบริการโรงพยาบาลเอกชนแล้วยังต้องมีการพัฒ นาปรับปรุง ด้านการสร้างให้
พนักงานทัง้ องค์กรมีหวั ใจรักการบริการสร้างให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กร
“เซอร์วสิ มายด์น้ี เรายังน้ อยมาก เพราะว่าบุคลากรทางด้านนี้ ถูกสร้างมาว่า ว่าเป็ น
วิชาชีพ พอคาว่าเป็นวิชาชีพปับ๊ ตัวเองก็จะทาแต่วชิ าชีพตัวเอง เซอร์วสิ มายด์ไม่ม ี เพราะใน
โรงเรียนเขาไม่ได้สอนเซอร์วสิ มายด์มา” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 1)
แบรนด์องค์กรเป็ นสิ่งที่มคี วามส าคัญ ต่อองค์กรเป็ น อย่างยิง่ เป็ น การช่ วยสร้าง
การรับรู้และการจดจาให้กบั บุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เป็ นสิง่ ช่วยทางด้านการตลาดของ
องค์กร ช่วยในการสื่อสารให้แก่ทงั ้ พนักงานภายในองค์กร และคนทั ่วไปภายนอกองค์กร เป็ นการเล่า
เรื่องราว เหตุการณ์ ต่างๆ ขององค์กร เชื่อมโยงกับเรื่องคุณ ภาพ คุณ ประโยชน์ สิง่ คาดหวังความ
ต้องการของผู้บ ริโภคที่ต้องการจากบริก ารขององค์ก ร โดยบริษ ัท โรงพยาบาลศุ ภมิตร จากัด
(มหาชน) เป็ นองค์กรที่รุกตลาดอาเซียนโดยดาเนินธุรกิจด้านการบริการโรงพยาบาลเอกชน แบรนด์
องกรในการรับรู้ของคนทั ่วไปภายใต้ “แบรนด์ศุภมิตร” จะสะท้อนถึงภาพลักษณ์ ภาพพจน์ ชื่อเสียง
ความเชื่อถือ เป็ นทีพ่ งึ พายามเจ็บป่ วย เชื่อมั ่นทีมผูบ้ ริหาร ทีมพนักงานในการให้บริการ ทีมแพทย์ท่ี
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มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทีมพยาบาลที่มพี ฤติกรรมการบริการด้วยใจ สร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้เข้ามารับบริการ ตามคาขวัญโรงพยาบาลทีว่ ่า “ศุภมิตร มิตรดี ที่คุณ อุ่นใจ”
แบรนด์องค์กรเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยในการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกเป็ นการทาการตลาดสร้างการรับรู้
และจดจ าให้แ ก่ ค นทั ่วไป เมื่อเกิดความเชื่อ ถือ เชื่อมั ่นในองค์ก ร และทีม งานขององค์ก รแล้ว
พนักงานภายในองค์กรก็จ ะสื่อสารออกสู่ภายนอกองค์กร ส่วนคนทั ่วไปเมื่อเชื่อมั ่นก็จะเข้ามาใช้
บริการและหากใช้บริการแล้วประทับใจก็จะช่วยสื่อสารต่อแบบปากต่อปากต่อไป
“แบรนด์องค์กรถามว่ามันน่าจะมีไหมควรทีจ่ ะมี และเป็นสิง่ สาคัญมาก อย่างน้อยมันก็
เป็ น สิง่ ทีส่ ามารถท าให้คนทั ่วๆ ไปเห็น แล้วรู้ มัน เหมือนเป็ นงานทีส่ อื ่ ถึงการกระจายการ
แพร่หลายของด้านการตลาด” (ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 3)
“เรือ่ งแบรนด์ เราต้อ งพยายามท าให้ค นเห็น โลโก้ เห็น ชือ่ ของโรงพยาบาล เห็น
เหตุการณ์ต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยเราเอาจุดเด่นของเราว่ามีอะไรออกมาแสดงให้เขาเห็น
และนึกถึงโรงพยาบาลศุภมิตรได้ทนั ที” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 2)
“แบรนด์องค์กร มันจะต้องมีความเชือ่ มั ่นแล้วก็ภาพลักษณ์ มองถึงทีมผูบ้ ริหาร มองใน
เรือ่ งเป็ นทีม ไม่ เหมือนสิง่ ของ อย่างถ้าทีมขององค์กรศุภมิตรก็จะต้องมีท ีมผู้บริห าร ทีม
แพทย์ ทีม พนักงานทีม่ ีความสามารถตามมาตรฐานของโรงพยาบาล” (ผู้บ ริห ารด้า น
ทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล)
“ถ้าพูดถึงแบรนด์ พีจ่ ะนึกถึงสิง่ ทีพ่ าเขามาทีเ่ รา นึกถึงว่าเขามาด้วยอะไร หมอเก่ง มี
หมอให้เลือกเยอะ สะท้อนถึงคุณ ภาพทีต่ รงกับความต้องการของเขาทีอ่ ยากมาใช้บริการ
สะท้อนความเป็นทีพ่ งึ ่ ทีว่ า่ เขาพึง่ พิงเราได้” (ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 1)
“แบรนด์องค์กรศุภ มิต ร สะท้อนออกว่าเป็ น บริการตามสโลแกนโรงพยาบาลเป็ น
บริการแบบดุจญาติมติ ร ให้บริการประทับใจ มีคุณภาพ” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 3)
ศุภมิตรแบรนด์ เป็ น แบรนด์ของโรงพยาบาลเอกชนที่มีข้อจากัดในการดาเนิ น
ธุรกิจทัง้ ในเรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์ ข้อกาหนดข้อบังคับของทางแพทยสภาต่างๆ ในการ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์จงึ เป็ นการสร้างความเชื่อถือใน 2 ประเด็น หลัก คือ ประเด็นแรกด้าน
คุณ ภาพการรักษา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับในเรื่อง ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของแพทย์ ส่วนอีก
ประเด็น ซึ่งเป็ นประเด็น ที่สาคัญ ของการดาเนิ นธุรกิจด้านการบริการคือ คุณ ภาพการบริการโดย
เชื่อมโยงกับความรวดเร็ว พฤติกรรมการบริการของพนักงานทีส่ ร้างความประทับใจด้วยการยิม้ แย้ม
แจ่มใส่ เอาใจใส่ พร้อมให้บริการตลอดจนถึงบุคลิคภาพการแต่งกาย
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“ศุภ มิตรเราเป็ น องค์ก รให้บ ริการส่วนการแพทย์ จะถูกควบคุม ด้วยจริยธรรมและ
ข้อบังคับของแพทยสภาหลายอย่าง ผมมีหลักสาคัญอยู่ 2 ข้อง่าย ๆ ก็คอื อันแรกต้องทาให้
คนไข้เชือ่ ถือว่าเรามีความสามารถรักษาเขาได้หายจริง กับอีกข้อคือคุณภาพการบริการทีด่ ี
เจ้าหน้าทีท่ ุกฝ่ ายยิม้ แย้มแจ่มใส่ เอาใจใส่เขา ผมว่าสองสิง่ นี้คอื หลักสาคัญ ” (ผู้บริหารด้าน
การแพทย์รายที ่ 1)
“ศุภมิตรแบรนด์ เราอยากเห็นศุภมิตรในมุมมองของโรงพยาบาลเอกชนในเรือ่ งการ
ดูแลผู้ป่ วย และการต้อนรับ บุคลิก ภาพ คือ ถ้าพูดถึง ศุภ มิตรเราก็จะนึ ก ถึง โรงพยาบาล
เอกชน มาแล้วหมอดูแลอย่างดี ตรวจอย่างว่องไว ดูแลดี มารยาทดี หรือการแต่งกาย ทุ ก
อย่างมันก็จะมองในมุมนัน้ ” (ผูบ้ ริหารด้านทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาล)
การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ศุภมิตรสร้างให้คนทั ่วไปรับรู้และจดจาว่าเป็ น
โรงพยาบาลเอกชนอัน ดับหนึ่ ง ของจังหวัดสุพ รรณบุร ี มุ่ งเน้ น ให้ผู้มาใช้บริการเกิดการไว้วางใจ
เชื่อถือ เป็ น การสร้างการรับรู้และจดจาด้วยการบริการที่มคี วามแตกต่างและโดดเด่น ในเรื่องการ
ผ่าตัดตาต้อกระจกภายใต้ค่านิ ยมที่ว่า “ไม่เสร็จไม่เลิก” คือเป็ น การให้บริการกับผู้ป่วยที่เข้ามารับ
บริการในเรื่องตาต้อกระจกแล้วจะท าการรักษาให้กบั ทุกรายจนเสร็จมาวันไหนก็ท าวัน นัน้ มีการ
รับส่งผูป้ ่ วย โดยการใช้กลยุทธ์ทงั ้ เชิงรุกและเชิงรับโดยการออกหน่วยไปพืน้ ทีแ่ ละมีทมี งานลงไปฝั ง
ตัว ในพื้ น ที่ค ัด กรองเบื้อ งต้ น และด าเนิ น การขนส่ ง ผู้ป่ วยเพื่อ มาท าการผ่ า ตัด ตาต้ อ กระจกที่
โรงพยาบาลศุภมิตร ตลอดจนสร้างให้แบรนด์ศุภมิตรเปรียบเป็ นทีพ่ ง่ึ ของคนสุพรรณบุร ี
“ศุภมิตรโมเดล ซึง่ ตัวนี้มที งั ้ เชิงรุกและเชิงรับ เชิงรุกคือเราออกหน่ วยไปพื้นทีห่ รือมี
ทีมงานฝั งตัวอยู่ในพื้นทีค่ ดั กรองเบื้องต้น จุดเด่นของเราคือ มาวันไหนก็ทาวันนัน้ กลยุท ธ
เชิง รุกเต็ม ทีถ่ ึงพื้น ทีห่ ลาย ๆ แห่งทัง้ ภาคเหนื อ ภาคอีส าน หรือภาคใต้ การรับส่งผู้ป่วย
transportation management และเมื อ่ ผู้ ป่ วย มาถึ ง ที เ่ รามาถึง ที ต่ รงนั ้น ปั ๊บ ได้ ท าวัน นี้
วันรุ่งขึน้ ได้กลับบ้าน” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 2)
“โรงพยาบาลอันดับหนึ ง่ ในจังหวัดสุพรรณบุรแี ละในภาคกลางและบริเวณใกล้เคียง
อะไรแบบนี้อะคะ แล้วก็โรงพยาบาลที ่ มีศูนย์ต้อกระจกผ่าตัดต้อกระจกคะ” (ผู้บริหารด้าน
การพยาบาลรายที ่ 4)
“แบรนด์ศุภมิตรมองว่าอยากให้เป็ น ทีพ่ งึ ่ อย่างเช่น ป่ วยฉุ กเฉิน เร่งด่วนรวดเร็วคิด
อะไรไม่ออกไปโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ได้นีแ่ หละศุภมิตรคือทีพ่ งึ ่ ทีพ่ งึ ่ ทุกอย่างแม้แต่ว่าศุภมิตร
จะรัก ษาไม่ ไ ด้ ก็ ป รึก ษาเราได้ ก็ คือ อัน นี้ แหละทีเ่ ราอยากให้ จ ดจ าเอาไว้ ” (ผู้ บ ริห าร
โรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 4)
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แบรนด์องค์กรไทยเบฟ จากข้อค้นพบในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารเกี่ยวกับ
เรื่องแบรนด์พบว่า ไทยเบฟแบรนด์เป็ นแบรนด์องค์กรทีด่ าเนินธุรกิจทีห่ ลากหลาย โดยเน้นหลักด้าน
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร โดยชื่อเต็ม คือ ไทยเบฟเวอเรจ คาว่า เบฟเวอเรจจะเป็ นการสื่อสาร
ถึงเครื่องดื่ม และ เอเวอเรจ ที่ส่อื ถึงยอดเขา เป็ น การสื่อให้เห็นถึง ความเป็ น สิง่ ที่สุดยอดในธุรกิจ
เครื่องดื่ม เป็ นแบรนด์ทม่ี คี วามร่วมสมัย มีความทันสมัย ค่อย ๆ เติบโต
“อันนี้เรามีแพลตฟอร์มทีวา่ เบเวอร์เรจก็คอื ทางธุรกิจเครือ่ งดืม่ กับเอเวอร์เรจ คือยอด
เขา มันคือคอมมิวนิเคชั ่นแพลตฟอร์มของเอสเอพี เป็นชือ่ ของเรา” (ผู้บริหารระดับสูงบริษทั
ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล)
“ไทยเบฟเป็นแบรนด์ แบรนด์หนึงทีร่ ่วมสมัย ใช้คาว่าร่วมสมัย คือไม่ได้หวือหวาทีจ่ ะ
เป็ น แบบจีด๊ จ๊ าด เป็ น แบรนด์ท ีท่ นั สมัย ขนาดนัน้ เป็ น กลางๆ ทีค่ ่ อย ๆ เดิน ไปเรือ่ ย ๆ ”
(ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและด้านแบรนด์ 1)
กระบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
การสร้างและการสื่อ สารแบรนด์ภ ายในองค์กรเป็ น สิ่ง ที่ทุ กคนภายในองค์ก รต้อ ง
ร่วมมือกัน ไม่ ใช่ เรื่องของคนใดคนหนึ่ ง เป็ น การสร้างและการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ขององค์ก ร
นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ค่านิยมร่วม การดาเนินธุรกิจขององค์กร สินค้า ผลิตภัณ ฑ์
บริการขององค์กร โดยเรียกสิง่ เหล่านี้วา่ พันธสัญญาแบรนด์ ให้แก่พนักงานภายในองค์กรและบุคคล
ทั ่วไปภายนอกองค์กร เป็ น การสร้างความรับ รู้แ ละจดจ าให้แก่ พ นัก งานภายในองค์กรเพื่อ ให้
พนักงานภายในองค์กรส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ส่งู บุคคลภายนอกองค์กร โดยในมุมมองการสร้าง
และการสื่อสารแบรนด์องค์กรของกรณีศกึ ษาทัง้ สองจะมีส่วนเหมือนและส่น แตกต่างกัน แต่เนื่องการ
ทีอ่ งค์กรที่ศกึ ษาครัง้ นี้มบี ริบทองค์กรที่แตกต่างกันในด้านการดาเนินธุรกิจ จึงนาเสนอแยกออกจาก
กันดังนี้
“การสร้างแบรนด์ในองค์กรเป็นเรือ่ งทีท่ ุกคนทุกหน่ วยงานต้องช่วยกันจากจากอินไซด์
เอาท์และต้องอัพเดทบิสซิเนสกรุ๊ปทัง้ ในเรือ่ งวิสยั ทัศน์ นโยบายองค์กรเพือ่ ให้ทงั ้ คนในและ
คนนอกเห็นเหมือนกันว่าวันนี้คนในองค์กรเคลือ่ นไหวอย่างไร” (บริหารระดับสูงบริษทั ไทย
เบฟด้านการสือ่ สารองค์กร)
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การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ศภุ มิตร ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ ค้นพบหลักสาคัญในการสร้าง
แบรนด์ 2 ข้อง่ายๆ คือ อันแรกต้องทาให้คนไข้เชื่อถือว่าเรามีความสามารถรักษาเขาได้หายจริง กับ
อีกข้อคือคุณ ภาพ การบริการที่ดี เจ้าหน้ าที่ทุกฝ่ ายยิม้ แย้มแจ่มใส่ เอาใจใส่เขา ตราบใดที่เรายัง
บริการไม่ดี เขาก็ไม่มา ไม่มาหาเรา เขาก็ไม่ตอ้ งเสียเงิน โดยเรื่องการบริการของพนักงานเป็ นหัวใจ
สาคัญของการสร้างแบรนด์ศุภมิตร เนื่องจากในเรื่องความชานาญและความเชีย่ วชาญ หรือความเก่ง
ของแพทย์ องค์กรไม่สามารถเลือกได้มากนักในปั จจุบนั ทัง้ นี้เนื่องจากการที่เราเป็ น โรงพยาบาล
เอกชนในต่างจัง หวัด และไม่ ได้เป็ น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนใน
กรุงเทพ ทาให้ปัจจุบนั เราจะใช้แพทย์พาร์ทไทม์ เป็ นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุน้ีจงึ เป็ นสิง่ สาคัญว่าในการ
สร้างแบรนด์ศุภมิตรเราจึงควรมุ่งเน้นทีก่ ารบริการของพนักงานทีด่ ี เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้
มาใช้บริการ
“ผมมีหลักสาคัญอยู่ 2 ข้อง่าย ๆ ก็คอื อันแรกเนีย่ ต้องให้คนไข้มคี วามเชือ่ ถือว่า เราอ่ะ
มีความสามารถทีจ่ ะรักษาเขาได้จริงป่ าวกับตราบใดทีเ่ รายังบริการไม่ดเี นีย่ เขาก็ไม่มา ถ้า
เจ้าหน้าทีเ่ ราบริการดี เจ้าหน้าทีท่ ุกฝ่ ายยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่เขา ผมว่าอันนี้คอื ตัวเมน”
(ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 1)
การบริการในปั จจุบนั เมื่อคนไข้มาถึงโรงพยาบาลจะต้องเดิน ไปติดต่อที่เวชระเบียน
แล้วส่งต่อมายังแผนกผูป้ ่ วยนอก (OPD) หัวหน้าหรือพยาบาลจะทาการสกรีนแล้วส่งต่อไปยังแผนก
ต่าง ๆ ซึง่ คนไข้กจ็ ะเดินไปด้วยตนเอง หรือจะมีเวรเปลพาไปส่ง พร้อมกับเอกสารซึง่ ก็จะไม่ได้มกี าร
สนทนาสร้างความสัมพันธ์ใดๆ กันในปัจจุบนั แต่เดิมทางโรงพยาบาลจะมีพนักงานตอนรับประมาณ
6 คนที่คอยแนะน าให้ข้อมูลกับคนไข้และประจาอยู่ตามแผนกที่ส าคัญ ๆ เช่ น แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกการเงิน และเวลาเมื่อ คนไข้จ ะต้อ งไปยัง แผนกต่ า งๆ พนัก งานต้อนรับ จะค่ อ ยให้ค วาม
ช่วยเหลือแนะนา พูดคุยสร้างความสัมพันธ์ หรือ ขณะทีค่ นไข้นั ่งรอ พนักงานตอนรับเหล่านี้กจ็ ะเข้า
ไปชวนพูดคุย คัดกรองเบือ้ งต้น แนะนาบริการต่างๆ สร้างความประทับใจและสร้างความอุ่นใจให้กบั
คนไข้ และญาติของคนไข้
“การมีทมี พนักงานตอนรับจะทาให้คนไข้ประทับใจมากขึน้ ทาให้ภาพลักษ์โดยรวมดูดี
ขึน้ อีกระดับนึงไม่ใช่โรงพยาบาลทั ่วไปอะคะ” (ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 4)
ปัจจุบนั ทางโรงพยาบาลไม่มพี นักงานตอนรับ สายพยาบาลก็จะเข้าไปช่วยดูแลแนะนา
ได้บ างเล็ก น้ อ ยแต่ไ ม่ ส ามารถสร้างความสัม พัน ธ์ก ับ คนไขได้ม ากนัก เรื่อ งจากไม่ มีเวลา โดย
พฤติก รรมการบริการที่ดีของพนักงานจะเกิด ขึ้น จากการฝึ กอบรม (Training) จะต้องรู้ข้อมูลใน
เบื้องต้นของคนไข้ว่าเขาต้องการมาใช้บริการทางด้านไหนของโรงพยาบาล มีบุคลิกภาพเป็ นมิตร
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ยิม้ แย้ม แจ่มใจ เอาใจใส่ดูแล ซึ่งควรมีการจัดอบรมในเรื่องของพฤติกรรมการบริการโดยจัดเป็ น
ครอสโดยเน้นให้การฝึ กปฏิบตั จิ ริงแบบตัวต่อตัวอย่างสม่าเสมอ เพราะหากจัดเป็ นกลุ่มแล้วมานั ่งฟั ง
บรรยายไม่ได้ปฏิบตั จิ ริงแบบตัวต่อตัวจะไม่ประสบความสาเร็จ มีการเขียนเป็ นสคริปต์ คาพูดและ
ขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านการบริการต่างๆ แต่ทงั ้ นี้ทางผู้บริหารจะต้องประกาศเป็ นนโยบาย กาหนด
เป็ นโครงการ จัดตัง้ คณะกรรมการทางานที่ชดั เจน รวมถึงต้องมีการประเมินผลติดตาม ควบคุม
บังคับใช้อย่างจริงจัง หากพนักงานไม่ปฏิบตั ติ ามก็ควรมีการกาหนดโทษอย่างจริงจัง เพราะทีผ่ ่านมา
พอไม่มกี ารติดตาม ประเมินผลทีช่ ดั เจนก็จะปฏิบตั กิ นั ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยๆ เลือนหายไป
“พนักงานตอนรับ พวกนี้ต้องรูข้ อ้ มูลว่าอันทีห่ นึง่ คนไข้จะไปไหน การต้อนรับก็จะยิ้ม
แย้มแจ่มใส ซึง่ เราจะเทรนให้เขาเป็นพนักงานต้อนรับเลย” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 1)
“ไปชวนคุยไปอะไรพวกนี้แหละ ทีน่ ้ียงิ ่ ว่าสมมุตวิ ่าญาติเขาต้องไปไหนเนีย่ ปล่อยให้
คนไข้นั ่งคนเดียวเนีย่ อันนี้สาคัญมากเลย นัน้ ได้ผลเยอะ ได้ความประทับใจเยอะ” (ผูบ้ ริหาร
ด้านการแพทย์รายที ่ 1)
โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่ผู้บริหารจะเป็ น ผู้กาหนดนโยบายที่ชดั เจนในรูปแบบของวิสยั ทัศน์
พัน ธกิจ เป้ าหมาย หรือค่ านิ ย มร่ ว ม ที่อ งค์ก รต้องการจะต้อ งมีค ณะกรรมการพิเศษ เป็ น การ
ผสมผสานกันระหว่างคนในกับ คนภายนอก เพราะจะให้คนในทาจะไม่ประสบความสาเร็จ เพราะคน
ในจะรู้จกั กันดังนัน้ จะมีเรื่องของความเกรงใจในการประเมิน การลงโทษ การใช้คนภายนอกมาทา
เขาก็จะไม่รจู้ กั ใครเป็ นใครจะทาให้มกี ารทางานทีเ่ หมาะสมกว่า การสร้างหน่วยงานขึน้ มาใหม่และรับ
พนักงานใหม่เข้ามาพื่อมาขับเคลื่อนเรื่องของเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่องของแบรนด์ด้งิ โดยเฉพาะเป็ น
การประสานทัง้ การตลาด การบริหารจัดการ เพราะหากใช้พนักงานปั จจุบนั แล้วแยกมารับผิดชอบ
งานการสร้างแบรนด์แบบเต็มที่จะเป็ นไปได้ยากเพราะปั จจุบนั แต่ละแผนกจะมีงานทีเ่ ยอะกันอยูแ่ ล้ว
โดยเฉพาะงานคุณ ภาพ การรักษาพยาบาล (HA) จึงควรแยกออกเป็ น อีกหน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
เฉพาะ เพราะพนักงานปัจจุบนั งานเยอะและเรื่องด้านการตลาดอะไรพวกนี้เราไม่ค่อยมีความรู้
“พยายามตอกย้าให้พนักงานตระหนักเสมอว่า คนไข้ทุกคนเป็นอาจเป็นผู้ถอื หุ้นก็ได้
ดังนัน้ อย่าเผลอ เพราะเขาคือเจ้าของ ก็จะพูดไปในแนวนี้ว่า Do it right of the first คือทาให้
มันถูกต้องแต่ทแี รก ก็จะไม่ค่อยมีปัญหา” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 4)
“การสร้างและการสือ่ สารแบรนด์ตอ้ งทากับ 1.ตัวผูบ้ ริหารเป็นหลัก 2.พนักงาน 3.ลูกค้า
4.ผูม้ สี ่วนได้เสีย โดยให้เน้นไปในบริการลูกค้าเป็นหลักซึง่ 1 และ 2 เป็นกลไกลของการดูแล
ส่วนที ่ 3 แต่ 4 จะมาเชือ่ มโยงส่วนที1่ กับ 2 เหมือนกัน” (ผู้บริหารด้านการตลาดและพัฒนา
ธุรกิจโรงพยาบาล)
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การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ไทยเบฟ การสร้างแบรนด์ความเป็ นไทยเบฟ ให้
เข้มแข็ง เพราะเราเคยมีประสบประสบการณ์จริงว่า เวลาทีเ่ ราบอกชื่อบริษทั ไทยเบฟ คนไม่เข้าใจ
ไม่รจู้ กั ว่าบริษทั อพะไร แต่ถ้าบอกว่าบริษทั เบียร์ช้างซึง่ ในความเป็ นจริงเบียร์เป็ นแค่ส่วนย่อยๆ ของ
องค์กร ดังนัน้ ต้องการมองให้เห็นไทยเบฟแล้วเค้าจะรู้จกั แบรนด์ไทยเบฟ รู้จกั ที่องค์กรหรือบริษทั
ไทยเบฟ เป็ นองค์กรที่มคี วามเป็ นอินเตอร์เนชั ่นแนล มีความหลากหลาย โดยในความหลากหลาย
มองถึงการหาพนักงานดีๆ มาร่วมงานกับทางองค์กรอยากใหพนักงานมีความรูส้ กึ ว่าเมื่อคุณเข้ามา
ท างานที่อ งค์ก ร ไทยเบฟ คุ ณ ไม่ ม ีวนั ที่จ ะเบื่อ เพราะเรามีค วามหลากหลายที่ท้า ทายให้คุ ณ
ตลอดเวลา วันนี้คุณสนุ กกับธุรกิจสุรา แต่พอคุณอยากหาความท้าทายใหม่คุณสามารถโยกย้ายไป
ทากับกลุ่มธุรกิจอาหาร หรือกลุ่มธุรกิจนอนแอลกอฮอล์หาความท้าทายใหม่ๆ ได้ อยากให้มองไทย
เบฟว่า เป็ นองค์กรทีม่ คี วามสามารถรอบด้านมีความคล่องตัวมีความสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เปรียบเสมือนเป็ น คนรักการเรียนรู้ รักความท้าทาย ไม่หยุดนิ่ง เป็ น สิง่ ที่
สะท้อนออกมาถึงความเป็ นแบรนด์ไทยเบฟ
“การสร้างแบรนด์ในองค์กรเป็นเรือ่ งทีท่ ุกคนทุกหน่ วยงานต้องช่วยกันจากจากอินไซด์
เอาท์และต้องอัพเดทบิสซิเนสกรุ๊ปทัง้ ในเรือ่ งวิสยั ทัศน์ นโยบายองค์กรเพือ่ ให้ทงั ้ คนในและ
คนนอกเห็นเหมือนกันว่าวัน นี้คนในองค์กรเคลือ่ นไหวอย่างไร” (คุณไก่ ผู้บริหารระดับสูง
บริษทั ไทยเบฟด้านการสือ่ สารองค์กร)
“หน่วยงานสื่อสารภายในองค์กรต้องทาคือต้องสื่อสารอย่างไรให้พนักงานในองค์กรเรา
เนี่ย สามารถทีจ่ ะครีเอทแวลู่ยงั ไง ให้กบั Business” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้าน
การสื่อสารองค์กร)
กระบวนการการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร จากข้อค้นพบในการวิจยั พบว่าในและ
จากแนวคิดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร ขององค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจการบริการและองค์กร
เอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิต มีกระบวนการในการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรทีเ่ หมือนกันโดยมี
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบด้วยกัน คือ
1) การปฐมนิ เทศ หรือเป็ นการประกาศแจ้งให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงหลักการ
ในภาพรวม โดยการปฐมนิเทศมิใช่เพียงแต่กระทากับพนักงานใหม่ขององค์กรเท่านัน้ ยังรวมถึงการ
ปฐมนิเทศนโยบายใหม่ๆ ให้พนักงานทัง้ องค์กรทราบ รูปแบบการปฐมนิเทศจะมีการจัดรวมเป็ นการ
ประชุมหรือาจกระทาไปพร้อมกับการฝึกอบรมให้แก่พนักงานใหม่ไปพร้อมกับกระบวนการการสอน
งานเลยหรืออาจเป็ นเอกสารข้อมูลให้พนักงานทาการศึกษาและสอบถามข้อสงสัยจากเพื่อนร่วมงาน
หัวหน้างาน หรือผู้มสี ่วนเกีย่ วข้องในเรื่องนัน้ การปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่เป็ นการเล่าเรื่องราว
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ประวัติ การดาเนิน ธุรกิจ นโยบาย วิสยั ทัศน์ พนันธกิจ เป้ าหมาย ค่านิ ยมรวม สินค้า ผลิตภัณ ฑ์
บริการต่าง ๆ ของค์กรเป็ นการสร้างการรับรู้และเจตคติในทางบวกให้แก่พนักงาน และสร้างความ
ภาคภูมใิ จให้แก่พนักงานทีไ่ ด้ร่วมงานในองค์กรแห่งนี้ ตลอดถึงสร้างให้พนักงานเข้าใจถึงพันธสัญญา
และผลการปฏิบตั งิ านของแบรนด์องค์กร
“ผูบ้ ริหารให้นโยบาย ซึง่ ควรจะบอกกล่าว เหมือนปฐมนิเทศทัง้ องค์กร หลังจากนัน้ คือ
แจ้งไปทีห่ วั หน้างาน ให้มาประชุมกัน” (ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 2)
“ถ้าเป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นทางด้านเทคนิคทัง้ หลาย ON THE JOB TRAINING จะสาคัญ
มาก เพือ่ สร้างทักษะอัน นี้ ห ัวหน้ า งานเทรน และหัวหน้ างานก็จะท าการปฐมนิ เทศแก่
พนักงานใหม่ไปพร้อมการเทรน” (ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 1)
“คนจากทุ กหน่ วยงานมาเล่าให้ฟังเริม่ ตัง้ แต่ประวัตอิ งค์กรโครงสร้างนู่ นนี น่ ั ่น แล้วก็
รวมไปถึงProduct กรุ๊ปหรือตัวแทน product กรุ๊ป ตัวแทนของฟั งก์ชนั ต่างๆจะเล่าให้ฟังว่า
เราควรท ายังไงให้พนักงานน่ ะ มีความรู้ส ึกเชือ่ มโยงตัวเองให้เข้ากับองค์กรรวมถึงการไป
visit โรงงานเพือ่ ให้เห็นภาพธุรกิจว่าเป็ นยังไงแต่ถ้าเป็น ทางฟั งก์ช ั ่นงานอันนี้ คอื ทั ่วไปใช่
ไหมครับ” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล)
“มีOrientation และสอนSale on the job ทีม ในOJทีมเนีย่ ตอนปฐมนิเทศจะบอกเรือ่ ง
ข้อบัง คับ นโยบายเกีย่ วกับ บริษ ัท ทัง้ หมด ความรู้ขององค์กร ผัง สายการบัง คับ บัญ ชา
ผูบ้ ริหาร ผลิตภัณฑ์ มีหนังสือจรรยาบรรณให้”(ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล 2)
2) การจัดฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิท ธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานให้มคี วามสอดคล้องกับบทบาทหน้าทีข่ องพนักงานและเป็ นไปตามนโยบายขององค์กร การ
อบรมถ้าเป็ นหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับเชิงเทคนิคจะเป็ นการฝึกอบรมโดยหัวหน้างานสอนการปฏิบตั ิ
จริงในการทางาน (On the job training) การจัดฝึกอบรมทัง้ ภายในองค์กร หรืออ พนักงานสามารถ
ขอไปอบรมภายนอกองค์กรตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ในการอบรมจะทาการยกตัวอย่างต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในองค์กรเพื่อเป็ นการ
สร้างให้พ นัก งานรู้ส ึกและเชื่อมโยงกับแบรนด์แ ละมีความเข้าใจ มีความผูกพัน กับ องค์กร และ
สามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้กบั การทางานในชีวติ จริง
“บางปีนาคนร้อยเปอร์เซ็นต์ไปจัดเวิรค์ ช็อปทีต่ ่างอาเภอหรือไม่ได้เดินทางไปไกลมาก
บางปีหวั หน้างานก็ทาในพื้นที”่ (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
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“เรือ่ งพฤติก รรมการบริก ารณ์ การแต่ ง กาย บุ ค ลิก ภาพ มารยาทในการพูด จะมี
พนักงานของเราเนีย่ แหละคะเป็นคนอบรมให้” (ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 4)
“มีก ารฝึ ก อบรมให้ ก ับ พนั ก งานทัง้ ภายในองค์ ก รหรือ บางครัง้ ขอไปอบรมตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของตนเอง” (ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและ
ด้านแบรนด์ 1)
“มีก ารฝึ ก อบรมให้ ก ับ พนั ก งานทัง้ ภายในองค์ ก รหรือ บางครัง้ ขอไปอบรมตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของตนเอง” (ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและ
ด้านแบรนด์ 1)
“เวลาฝึ กอบรมไม่ ว่าจะเรือ่ งอะไรก็แล้วแต่ตวั อย่างทีจ่ ะใช้จะเป็ น ตัวอย่างทีเ่ กิดขึ้น
ภายในองค์กรเพือ่ ทาให้พนักงานมีความรู้สกึ เข้าใจยิง่ ขึ้นสามารถเชือ่ มโยงเรือ่ งทีเ่ รากาลัง
พูดคุยเข้ากับชีวติ การทางานในแต่ละวันได้ชดั เจนกว่าการทีแ่ บบไปเอาเคสทีม่ นั เป็นเคสข้าง
นอก” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล)
3) การจัด ประชุ ม กลุ่ ม การจัด ประชุ ม กลุ่ ม หัว หน้ า งานเพื่อ บอกกล่ า วและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นพร้อมทัง้ การหาแนวทางในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน และหัวหน้างานก็จะมาทาการประชุมกลุ่มย่อยภายในหน่วยงานหรือภายในแผนกเพื่อให้
ทุกคนปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดประชุมจะมีตงั ้ แต่การประชุมของระดับผูบ้ ริหาร
การประชุมระดับหัวหน้างาน และการประชุมภายในแผนกหรือหน่วยงานเป็ นการระดมความคิดเห็น
บอกกล่าวสื่อสารแจงเรื่องราวสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กร
“การประชุมก็ม ี การถ่ายทอดต่อก็มี การทาให้ดูทาให้เห็น คนทางานเขาก็ทาของเขา
ไปเลย โดยไม่ ต้ อ งเขีย นเลยด้ ว ยซ้ า ว่ า มัน คือ อะไร ท ามาเป็ น 10 ปี แ ล้ ว ” (ผู้ บ ริห าร
โรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 2)
ศุภมิตรมีการประชุมหัวหน้าสายงานทุกเดือนร่วมกับทางผูบ้ ริหารเพื่อเป็ นการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ นโยบายต่างๆ ขององค์กรซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญ อย่างหนึ่งในการสร้าง
แบรนด์ภายในองค์กรเป็ นการประชุมผ่านหัวหน้าสายงานแล้วให้หวั หน้าสายงานไปประชุมหรือสรุป
ทบทวนให้ แ ก่ พ นัก งานภายในแผนกของตนได้ร ับ รู้แ ละเข้า ใจในเรื่ อ งราวต่ างๆ ขององค์ก ร
นอกจากนี้ทางหน่วยงานด้านการแพทย์จะมีระบฟรอนท์ (Front system) ซึง่ มีผอู้ านายการทางด้าน
การแพทย์เป็ น ประธาน จะมีการเรียกประชุมเวลาที่เกิดปั ญ หา จะเรียกหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมา
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ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหานัน้ ๆ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีช่ ่วยลดข้อผิดพลาด แก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้เป็ นอย่างดี และมีการจัดรูปแบบในการดาเนินงานด้านนี้เป็ นระบบทีด่ อี ยู่
“เราก็จะมีการประชุมของแต่ละแผนกอะคะจะมีการเน้นย้าอยู่แล้ว ในการปลูกฝั งเรือ่ ง
การบริการ” (ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 4)
“เรือ่ งทีน่ โยบายต่างๆโครงการใหม่ๆ ทีม่ อี ย่างเนีย่ เป็นการสือ่ สารผ่าน การประชุมเป็น
ลักษณะการมินิเวิรค์ ช็อป นอกเหนือจากอินทราเน็ต” ” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูง
รายที ่ 2)
ไทยเบฟจะมี ก ารประชุ ม ระดับ ผู้ บ ริห ารสู ง ประมาณ 300 คน ที่ เรีย กกว่ า
เมเนเจอร์ทาวน์ฮอล จัดขึน้ ทุกไตรมาส เป็ นการประชุมพูดคุยแลกเปลีย่ น รายงาน การดาเนินธุรกิจ
ประสิทธิผลของแต่ละสายธุรกิจ แต่ละผลิตภัณ ฑ์ แจ้งข่าวสาร นโยบายใหม่ๆ ขององค์กร เพื่อให้
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมนาไปบอกล่าวต่อในการประชุมหน่ วยงานทีต่ นเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูและต่อไป
“เมเนจเมนทาวน์ ฉอล์จะเป็น ระดับผู้บริหารระดับท็อป 300 คนก็จะมาคุยกันทุ กไตร
มาสก็จ ะมีก ารอัพ เดทเรือ่ งของเพอร์ฟ อร์แ มนซ์ข องแต่ ล ะ product ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง
ประมาณ 300 คนทุ กๆ ไตรมาส จะมีอพั เดทเรือ่ งของบิสสิเนสเพอร์ฟอร์แมนซ์ แล้วก็วอซ
นิวส์ เกิดอะไรใหม่ใหม่ขน้ ึ กาลังจะเกิดอะไรใหม่ขน้ึ หรือว่าเกิดอะไรใหม่ขน้ึ ในรอบไตรมาสที ่
ผ่านมาบิส สิเนสเดียวกัน ก็จ ะถูกผู้บริห ารทีม่ าเข้าการประชุมครัง้ นี้ ไปสือ่ สารต่อให้กบั ทีม
มิตติ้งของเค้าแล้วมันก็จะถูกกระจายไปเรือ่ ยเรือ่ ย” (ผู้บริหารระดับสูงบริษ ัทไทยเบฟด้าน
ทรัพยากรบุคคล)
“ท าการ Brainstorm โดยดึงพนักงานเข้ามาร่วมกัน บอกว่าเรามีโจทย์แบบนี้น ะและ
ประชุ ม กลุ่ ม ร่ วมกัน ว่า เราจะท ากิจ กรรมอะไรหรือ ไอเดียอะไรทีล่ ้งิ ค์ก ับ มาในเรือ่ งของ
friendship และ Link กับมาทีแ่ บรนด์ชา้ ง สร้างโอกาสให้กบั สินค้ามากขึน้ สร้างภาพลักษณ์
ของเราให้ดยี งิ ่ ขึน้ ” (ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและด้านแบรนด์ 3)
“จะะมีก ารประชุ ม ผู้บริห ารประชุ มกับพนง. มีไ ลน์ กรุ๊ ป มี Morning talk” (ผู้บ ริห าร
บริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล 1)

127
4) การสรุป ทบทวน ของตัวพนัก งานเองและสรุ ป ทบทวนความเข้าใจในการ
ปฏิบตั งิ านกับหัวหน้างาน เป็ นการทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ จาการปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม และการ
ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้มคี วามเข้าใจที่ถูกต้องและตรงตามนโยบายหรือความต้องการขององค์กร
โดยตัวพนักงานเอง และ สรุปทบทวนกับหัวหน้างาน
“มีการทาการสรุปทบทวนเรือ่ งราวจากการฝึกอบรม การประชุมโดยพนักงานเองและ
หัวหน้าจะคอยสอบถามหรือช่วยเหลือให้เป็นไปตามนโยบายองค์กร” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
เอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
กระบวนการสื่ อสารแบรนด์ภายในองค์กร ข้อค้นพบจากการวิจยั พบว่ามีความ
คล้ายคลึงกันทัง้ สององค์กรในเรื่องของกระบวนการ แนวคิด วัตถุประสงค์หลัก ที่ต้องการสื่อสาร
เพื่อให้พนักงานภายในองคืกรได้รแู้ ละเข้าใจถึงพันธสัญญาแบรนด์/องค์กรที่ส่งมอบไปสู่ลูกค้าหรือ
ผูร้ บั บริการขององค์กร โดยจะมีความแตก่างกันในเรื่อ งของเนื้อหาข้อมูล ข่าวสาร สื่อ และผูร้ บั สาร
ของแต่ละองค์กรที่จะมีลกั ษณะที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะขององค์กร โดยองค์กรเอกชน
ดาเนินธุรกิจด้านการบริการสิง่ ที่มุ่งเน้นจะเป็ นในเรื่องของพฤติกรรมการบริการของพนักงาน และ
เรื่องการบริการด้วยหัวใจ ส่วนองค์กรดาเนิน ธุรกิ จด้านการผลิตสิง่ ที่มุ่งเน้น ในเรื่องความเป็ นส่วน
หนึ่ ง ขององค์ก ร ความภาคภูม ิใจ ความสุข ในการที่ไ ด้ร่ วมงานกับ องค์กร ความใหญ่ โ ต ความ
หลากหลายในผลิตภัณฑ์ทอ่ี งค์กรมี ซึง่ สิง่ เหล่านี้ได้สะท้อนออกมาในส่วนของแบรนด์องค์กรของแต่
ละองค์กร
“การสร้างกับการสือ่ สารแบรนด์ในความคิด พนักงานทัง้ หมดทุกระดับในองค์กรต้อง
ช่วยกันทาไปพร้อมกันทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร แต่ส่วนของภายในก็น่าจะมีความเข้ม
มากกว่านิดนึง คือเวลาทีเ่ ราสือ่ สารออกไปแล้วคนข้างในเองก็จะต้องพร้อมทีจ่ ะรับรูด้ ว้ ยหรือ
ถ้าสือ่ สารออกข้างนอกแต่วา่ คนข้างในไม่รมู้ นั ก็ไม่ใช่ละ”(ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 3)
“การประชาสัมพันธ์การสือ่ สารองค์กรปั จจุบนั ใช้อนิ ทราเน็ต แล้วก็ดเู หมือนว่าฝ่ ายการ
พยาบาลน่ ะ จะพอใจกับ ระบบนี้ ฝ่ ายการพยาบาลและฝ่ ายบุ คคล ดูเหมือนกับจะพอใจ ”
(ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
การสื่อสารภายในสาคัญมากมองว่าต้องเป็ นนโยบายอันดับแรกของศุภมิตร เนื่องจาก
การที่เป็ นโรงพยาบาลเอกชน เรื่อ งการสร้างรายได้แ ละก าไรก็เป็ น สิ่ง ส าคัญ และจ าเป็ นของ
โรงพยาบาลก็จริงอยู่ แต่หากมุ่งเน้นสร้างแบรนด์ภายในและสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กก์ บั พนักงาน
ให้เข้มแข็ง สร้างให้พนักงานมีพฤติกรรมการบริการที่ดมี หี วั ใจรักในงานบริการหากทาสาเร็จได้แล้ว
กาไรจะตามมาเอง คนไข้จะมาใช้บริการและจะมีความผูกพัน เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ศุภมิตร
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ตามมาเอง ต้องสร้างให้ขา้ งในมีความเข้มแข็ง แข็งแรงก่อนเดีย๋ วข้างนอกจะมาเอง เพราะพนักงาน
ภายในองค์กรเหล่านี้จะเป็ นผู้ไปบอกกล่าวเชิญชวนคนข้างนอก กระจายข่าวสารไปยัง ญาติ พี่น้อง
เพื่อน และกลุ่มคนรู้จกั ตลอดจนขนไข้หรือผู้ท่มี าใช้บริการ เมื่อมีความประทับใจและจะกลายเป็ น
กระบอกเสียงแบบปากต่อปากไปยังบุคคลทั ่วไป สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี สร้างแบรนด์ทงั ้ ภายในและ
ภายนอกให้แก่โรงพยาบาลศุภมิตร ซึ่งเป็ นเรื่องธรรมชาติอยูแ่ ล้ว ไม่เห็นต้องทาอะไรเลย การสร้าง
แบรนด์และการสื่อสารภายในองค์กรจึงมีความสาคัญ ส าคัญ กว่าการวิง่ ออกไปหาตลาดข้างนอก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรให้บริการอย่างโรงพยาบาลศุภมิตร หากสร้างภายในให้ดแี ล้วภายนอกจะ
เรียกหาและมาใช้บริก ารเราเอง เพราะใครก็อยากมารับ บริการนที่ดี ยิ้มแย้มเอาใจใส่พ ร้อ มให้
ช่วยเหลือ
“ต้อ งสร้างให้ข้างในมีค วามเข้ม แข็ง แข็ง แรงก่ อ นเดี๋ยวข้างนอกจะมาเอง เพราะ
พนักงานภายในองค์กรเหล่านี้จะเป็นผูไ้ ปบอกกล่าวเชิญชวนคนข้างนอก กระจายข่าวสารไป
ยังญาติ พีน่ ้อง เพือ่ น และกลุ่มคนรูจ้ กั ” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 1)
“เน้นเรือ่ งของมอตโต้ เราก็ใช้ตวั นี้มาโดยตลอดแล้วเราก็ยงั คิดว่ายังใช้ได้ดกี ค็ อื ศุภมิตร
ก็แปลว่ามิตรดี รักและห่วงใยท่านดุจญาติมติ ร แล้วก็ศุภมิตรมิตรดีทคี ่ ุณอุ่นทีใ่ จ ก็เป็นอีกตัว
หนึง่ ทีม่ นั ก็ฟังได้แล้วรูส้ กึ ใกล้ชดิ กัน” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
ข้อค้นพบของการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจากงานวิจยั นี้ เป็ น การสื่อสารไปยัง
พนักงานภายในองค์กรเป็ นการสื่อสารทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์กร โดยมี 2 มิตหิ ลักในการสื่อสารดังนี้
มิ ติ 1 การสื่อ สารแบรนด์ภ ายในองค์ก รที่ส่ือ สารเกี่ย วกับ วิส ัย ทัศ น์ พัน ธกิจ
เป้ าหมาย และค่านิยมร่วมขององค์กรเพื่อให้พนักงานภายในองค์กรมีความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร และเกิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กร โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารภายในองค์กร
เช่ น อิน ทราเน็ ต จดหมายข่าว บอร์ด ประชาสัม พัน ธ์ วารสาร หรือ สื่อ สัง คมออนไลน์ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ อกี เครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรคือ การสื่อสารด้วยการพูดเชิง
บวกเกี่ยวกับองค์กร หรือการสื่อสารแบบปากต่อปากเป็ นการสื่อสารโดยบุคคลในการบอกกล่าวเล่า
เรื่องราวต่างๆ ขององค์กร
“การถ่ายทอดคนต่อคนก็จะเป็นเค้าเรียกเป็นเหมือน WOM เยอะนะเพราะว่า สือ่ สาร
ทางเอกสารเยอะเค้าไม่อ่าน” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
“โซเชียลเน็ตเวิรค์ ภายในองค์กรเท่าทีใ่ ช้อยูก่ จ็ ะเป็นแกนนาก็จะอยูใ่ นกลุ่มนาของแต่ละ
กลุ่ม เช่ น กลุ่ม ไตเทียม เช่ น กลุ่มหัวหน้ างาน เช่ น กลุ่ม กรรมการบริห าร” (ผู้บ ริห ารด้าน
การตลาดและพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาล)
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“...เรามีช่องทางเป็นสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ ออนไลน์ สือ่ ตามแต่ละสถานที ่ บิลบอร์ด บอร์ดขา
ตัง้ แสตนดี้ ถ้าเป็นปริ้นแอด เราก็จะมีสอื ่ ทีเ่ ป็นโปสเตอร์ มีไทยเบฟแมกกาซีน ไทยเบฟเรดิ
โอทีเ่ ป็นสือ่ กระจายเสียงภายในองค์กรแล้วก็สามารถฟั งผ่านอินเตอร์เน็ตได้ แล้วก็มเี ว็บไซต์
ภายในองค์กรจะเป็นชือ่ HCไทยเบฟดอทคอม เฉพาะคนในองค์กรเข้าได้เท่านัน้ คนทีม่ ไี อดี
พนักงานเท่านัน้ พวกสือ่ บิลบอร์ด โปสเตอร์จะอยูใ่ นทีท่ พี ่ นักงานมองเห็นได้เยอะ อย่างเช่น
ใต้ตึกชัน้ 1 ทางเข้าใกล้ห น้ าลิฟท์ห รือจุดสแกนนิ้ ว ...” (ผู้บ ริห ารบริษ ัท ไทยเบฟด้านการ
สือ่ สารภายในองค์กร)
“เราก็มองว่าจะท ายังไงให้พนักงานรูส้ กึ ว่าผลิตภัณ ฑ์ของไทยเบฟอยูใ่ นทุกช่วงเวลา
ของชีวติ ” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านการสือ่ สารองค์กร)
มิติ 2 การสื่อสารแบรนด์แก่พนักงานภายในองค์กรเช่นเดี่ยวกับการทาการสื่อสาร
แบรนด์กบั ภายนอกองค์กร โดยมองว่าพนักงานภายในองค์กรเปรียบเสมือนลูกค้าขององค์กร โดย
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการสื่อสารลักษณะนี้จะใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด อาทิเช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง โดย
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจะเป็ นสิง่ ที่ต้องกระทาไปพร้อม ๆ กันกับการสร้างแบรนด์ภายใน
องค์กร
“เราก็มองว่าจะท ายังไงให้พนักงานรูส้ กึ ว่าผลิตภัณ ฑ์ของไทยเบฟอยูใ่ นทุกช่วงเวลา
ของชีวติ พนักงานรู้กนิ รู้ใช้ รู้จกั แบรนด์รู้จกั สินค้ามากขึ้น ” (ผู้บริหารบริษทั ไทยเบฟด้าน
การตลาดและแบรนด์ 2)
“จัดแคมเปญว่า แบรนด์บอกว่าแบรนด์มนั มีซรี สี ต์ ่อ อันแรกรูจ้ กั กันก่อน รูจ้ กั ปับ้ แนะนา
เพือ่ น 10 คน แล้วส่งมาชิงโชค ตอนนัน้ ลงทุนเป็นมอเตอร์ไซสกู๊ปปี้ไอ คนถล่มถทายตรงนี้
ล้นไปหมดเลย พรีเมียมเป็นเสื้อแจคเก็ต กระเป๋ าเดินทาง 10 รางวัล 100 รางวัลไปเลย แต่
รางวัลใหญ่ๆ ต้องมี” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านการสือ่ สารองค์กร)
“การร่วมตอบคาถามชิงรางวัลกับแบรนด์ ได้ต ั ๋วหนังบัตรคอนเสิรต์ ได้ผลิตภัณฑ์ ได้
ซื้อของกิน” (ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการสือ่ สารภายในองค์กร)
โดยสรุปการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นเรื่องที่พนักงานทุกคนภายใน
องค์กรจะต้องทาร่วมกันเพียงแต่จะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันตามลักษณะของงานทีต่ นเองทา
และจากการวิจยั พบว่ากระบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ของทัง้ องค์เอกชนดาเนิ น ธุร กิจ
บริการและองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิตจะมีการะบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
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คล้ายคลึงกัน โดยกระบวนการสร้างแบรนด์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักคือ การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การประชุมกลุ่มย่อย และการสรุปทบทวน โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะนาไปสู่การเจตคติ
และพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงาน ส่วนการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจะมี
2 มิตหิ ลักคือสื่อสารในเรื่องราวเกีย่ วกับองค์กร และ สื่อสารโดยมองว่าพนักงานคือลูกค้าขององค์กร
เงื่อนไขสาเหตุทางด้านจิตและสาเหตุด้านสังคม
ข้อค้นพบจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ขอ้ มูลหลักจะพบสาเหตุและเงื่อนไขในการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์ภายในของพนักงานองค์กร
เอกชนที่มคี วามหลากหลาย แต่ทงั ้ 2 องค์กรทัง้ องค์กรเอกชนดาเนิน ธุรกิจด้านการบริการ และ
องค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิตจะมีความเหมือนและความคล้าย จะมีความแตกต่างกันบ้าง
ในส่วนของรายละเอียดส่วนย่อย โดยจากข้อคนพบในงานวิจยั นี้พบว่าในเงือนไขสาเหตุหลังนัน้ จะ
สะท้อนออกมาในเรื่องของเจตคติของพนักงานในเรื่องความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย เงื่อนไข
สาเหตุทางด้านจิตซึ่งเป็ นปั จจัยที่เกิดขึ้นภายในตัวพนักงาน สะท้อนออกมาในรูปแบบของความพึง
พอใจด้านแรงจูงใจ เงือนไขสาเหตุทางด้านสังคมทีเ่ ป็ นปัจจัยภายนอกตัวพนักงาน สะท้อนออกมาใน
ความพึ ง พอใจด้ า นบรรยากาศ และความพึ ง พอใจด้ า นการรับ รู้ก ารสนั บ สนุ นขององค์ ก ร
มีรายละเอียดข้อค้นพบดังนี้
เงื่อนไขสาเหตุทางด้านจิ ต ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ เป็ นปัจจัยภายในตัวตน
ของพนักงานเป็ นเจตคติท่พี นักงานรับรู้และแสดงออกสะท้อนไปสู่พฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์
โดยสะท้อนออกมาในหลากหลายรูปแบบทัง้ ในเรื่องของเงินเดือน รายได้ ค่าตอบแทน การชมเชย
รางวัล การสร้างขวัญและกาลังใจในการทางาน สวัสดิการ ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานในการปฏิบตั งิ าน กิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรจัดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ี ให้แก่
บุคลากรตามเทศกาลต่าง ๆ มาตรการ การดาเนินการต่างๆ ขององค์กรที่เสริมสร้างความก้าวหน้า
และความมั ่นคงในการทางานของพนักงาน สื่งเหล่านี้เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสนับสนุ น
แบรนด์ของพนักงาน มีรายละเอียดจากข้อค้นพบการวิจยั ดังนี้
ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจแน่ นอนว่าตอนนี้ท่หี ลักๆ คือปั จจัยพื้นฐานทางการดารง
ชีพ โรงพยาบาลไม่ได้ขน้ึ เงินเดือนมาหลายปี ตอนนี้มกี ารพิจารณาปรับโครงสร้างขึน้ เงินเดือนให้แก่
พนักงานแล้ว กาลังปรับคุณวุฒติ ามขีดความสามารถ และอีก 3 – 6 เดือน จะเห็นผลชัดเจนพนักงาน
คนไนขยันทางานดีมคี วามตัง้ ใจผลตอบแทนก็จะดีตามไปด้วย การดารงชีพขันพื
้ น้ ฐาน เป็ นสิง่ สาคัญ
ของพนักงานถ้าเกิดเงิน เดือนน้อยมากอย่าไปคิดเลยว่าพนักงานจะมีความภูมใิ จในการท างานกับ
องค์กรมัน ไม่ ม ีท าง เรื่องนี้ จ ึงถือ เป็ น โจทย์ท่สี าคัญ ของผู้บริห ารว่าเท่ าไหร่ ก็ต้องสู้ โดยหากเมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วเราก็ยงั มีตน้ ทุนทีต่ ่ากว่า
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“การดารงชีพขัน้ พื้นฐาน เป็นสิง่ สาคัญของพนักงานถ้าเกิดเงินเดือนน้อยมากอย่าไป
คิด เลยว่ า พนั ก งานจะมีค วามภู มิใ จในการท างานกับ องค์ ก รมัน ไม่ มีท าง” (ผู้ บ ริห าร
โรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
ผลตอบแทน เป็ น อีกหนึ่ ง ปั จจัย ที่ท าให้พนักงานท างานไม่ เต็ม ประสิท ธิภาพ เมื่อ
พนักงานรูส้ กึ ว่าตนได้รบั ผลตอบแทนน้อยไม่เหมาะสม แรงจูงใจในการทางานก็จะน้อยตามไปด้วย
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทางานไม่เต็มที่ กล่าวได้วา่ ปัญหาด้านพฤติกรรมการบริการจะซ่อนเร้น
อยูภ่ ายใต้รายได้และผลตอบแทนทีพ่ นักงานได้รบั และพนักงานทีม่ คี ุณภาพมีศกั ยภาพก็อาจจะโดน
ดึงไปสู่องค์กรอื่น ที่ให้ผ ลตอบแทนที่มากกว่า ท าให้พนั กงานที่มีศกั ยภาพดารงอยู่ในองค์กรลด
น้อยลง ส่วนพนักงานที่อยู่ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองจะมีไม่มาก ต้องการสิง่ กระตุน้ ทัง้
จากภายในตนเอง และจากสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนในการปฏิบตั ิงาน
โดยพิจารณาจากในปั จจุบนั หากสั ่งให้ท างานใดๆ ก็ตามหากไม่มกี ารกระตุ้น การติดตามแล้วงาน
นัน้ ๆ จะไม่สาเร็จ หรือบ้างงานแม้จะมีการติดตามแล้วก็ยงั ไม่สาเร็จโดยพนักงานจะอ้างว่าไม่มเี วลา
จุดนี้เป็ นการสะท้อนถึงสาเหตุของปั ญ หาที่แท้จริงคือ 1) การขาดนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และบทลงโทษที่ชดั เจน 2) ผลตอบแทนที่พนักงานได้ร บั ไม่จูงใจพอให้พนักงานทุ่ มเทให้แก่การ
ทางานอย่างเต็มศักยภาพ
“ทาแค่น้ีกเ็ หนือ่ ยจะตายอยู่แล้วได้เงินมาแค่น้เี อง แล้วทาไมต้องไปทาอะไรให้มนั หนัก
หนา” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 1)
“พอผลตอบแทนมัน น้ อย ท างานไม่เต็มที ่ ผมว่าตัวนี้ น ะทีท่ าให้ท างานให้ไ ม่ เต็ม
ประสิทธิภาพ เป็นส่วนใหญ่” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 3)
ตอนนี้ทางองค์กรพยายามแก้ปัญ หาในเรื่องผลตอบแทนโดยมีการวิเคราะห์และปรับ
โครงสร้างเงินเดือนใหม่ให้แก่พนักงานเป็ นการเพิม่ ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจในงานให้กบั พนักงาน
หากพืน้ ฐานเงินเดือนมีการปรับที่เหมาะสมแล้วองค์กรก็สามารถทีจ่ ะสร้างข้อบังคับหรือบทลงโทษ
กับพนักงาน แต่ถ้าแรงจูงใจไม่พอและไปลงโทษพนักงานอีกก็เปรียบเสมือนใจดา ปั จจุบนั พนักงาน
รับรูไ้ ด้วา่ ไม่ว่าอย่างไรองค์กรก็ไม่ไล่เขาออก ซึ่งเป็ นนโยบายของโรงพยาบาลถ้าหากไม่ได้เลวร้าย
เกินไปก็จะไม่มกี ารไล่ออก พนักงานส่วนใหญ่จะรูส้ กึ ว่าทุกวันนี้เขาทางานเพื่อแลกกับรายได้ในการ
ดารงชีพ แต่ห ากพนักงานคนไหนรู้ส ึกว่าเขาเป็ น คนส าคัญ หรือเขามีความพึงพอใจในงานด้าน
แรงจูงใจแล้วเขาก็จะมีพฤติกรรมด้านการบริการที่ดมี เี ซอร์วสิ มายด์แสดงออกมา พนักงานมีความ
ภาคภูมใิ จเพราะชื่อเสียงเก่าของทางโรงพยาบาลศุภมิตรทีส่ ั ่งสมมานานแต่ยงั ไม่พงึ พอใจในเรื่องของ
ค่ า ตอบแทน ค่ า ตอบแทนของทางเราต่ ากว่าของโรงพยาบาลรัฐ ซึ่ง ปกติเอกชนไม่ ค วรจะมี
ค่าตอบแทนต่ากว่ารัฐ แต่ทพ่ี นักงานเลือกมาทาก็จากการทีไ่ ม่มที ท่ี างานก็มาฝึกมาเรียนรูก้ บั ทางเรา

132
แต่พอเป็ นพอคล่องก็ยา้ ยไปอยูท่ ่ที ่ใี ห้ผลตอบแทนที่ดกี ว่าหรือย้ายงานไปทาในงานที่ง่ายหรือสบาย
กว่า ส่วนใหญ่จะเป็ นพนักงานระดับผูช้ ่วยพยาบาลและเป็ นเด็กรุ่นใหม่
“เขาภูมใิ จเพราะมีชอื ่ เสียงเก่าๆ ของเราอยู่ ภูมใิ จในเรือ่ งของชือ่ เสียงโรงพยาบาล แต่
ไม่ได้พอใจกับค่าตอบแทน” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 2)
การให้รางวัลหรือเงิน พิเศษ กรณีท่พี นักงานแนะนาให้คนมาทาบัตรส่วนลดกับทาง
โรงพยาบาล ส่วนพนักงานไม่ตอ้ งทาบัตรส่วนลด เพราะพนักงานได้รบั สิทธิส่วนลดอยูแ่ ล้ว พนักงาน
สามารถขอส่วนลด หรือสิทธิพเิ ศษได้เสมือนหนึ่งผูถ้ อื หุน้ ของโรงพยาบาล โดยเรื่องสิทธิสวัสดิการใน
การรักษาพยาบาลส่วนตัวนัน้ แทบจะรักษาฟรีอยู่แล้ว เพราะใช้ได้ทงั ้ ประกันสังคม ซึ่งมันจะไม่พอ
หรอกแต่ทางโรงพยาบาลเราดูแลเรื่องสิทธิและสวัสดิการให้กบั พนักงาน
“สิท ธิสวัส ดิการในการรักษาพยาบาลส่วนตัวนัน้ แทบจะรักษาฟรีอยู่แล้ว (ผู้บริห าร
โรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
“เนือ่ งจากคนเราเยอะ การดูแลเรือ่ งของสวัสดิการ เรือ่ งของผลตอบแทน มองว่าน่ าจะ
ท าให้ม าตรฐาน (standard) มากกว่า ก็คือเป็ น เงือ่ นไขในเรือ่ งของความพึงพอใจในการ
ทางาน” (ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและด้านแบรนด์ 1)
เงื่อนไขสาเหตุทางด้านสังคม ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ เป็ นปั จจัยภายนอก
ตัวพนัก งานที่ส ะท้ อนออกมาในด้านสภาพแวดล้อ ม บรรยากาศในการท างาน ในเรื่อ งต่ างๆ
หลากหลาย ภาระงานที่ไ ด้ร บั มอบหมาย ความอิส ระในการตัด สิน ใจในการท างานตามความ
รับผิดชอบ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน การได้รบั การยอมรับ การเป็ นบุคคลสาคัญ
ขององค์กร การมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ขององค์กร โดยมีรายละเอียดข้อค้นพบดังนี้
สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ สภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่อยากให้มกี ารเพิ่มพื้น ที่ส ี
เขียวเพื่อใช้สาหรับสันทนาการ สิทธิประโยชน์และสิทธิพเิ ศษต่างๆ ทีพ่ นักงานควรได้ เพื่อนร่วมงาน
ความยุตธิ รรม วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีส่ นับสนุ นการทางาน การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการและ
สอดคล้องกับงานทีป่ ฏิบตั ิ สัมพันธภาพกับผูร้ ่วมงาน และหัวหน้างาน
“เพิม่ พื้นทีส่ เี ขียวมุมพักผ่อนทีเ่ ป็นสันทนาการ”(ผูบ้ ริหารด้านการพยาบาลรายที ่ 3)
“Role model ผู้บริหารเราเป็นแบบนี้ แล้วก็เรือ่ งจรรยาบรรณเราก็จะระบุเลยว่าพนง.
ต้องรับผิด ชอบต่ ออะไรบ้าง ต่ อตัวเองต่อ เพือ่ นพนัก งาน ต่อหุ้น ส่วน ต่อสัง คม ต่อผู้ค้า ”
(ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล 2)
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การให้คุณค่ากับตาแหน่ งหน้าที่การงานว่า พนักงานเป็ นกลไกที่สาคัญไม่ว่าเขาจะอยู่
ในตาแหน่งหน้าทีอ่ ะไรก็ตาม ถ้าไม่มกี ลไกตรงนัน้ ขาดคุณไป ทางานได้ไม่เต็มทีง่ านของโรงพบาลก็
จะเสียหายหมด องค์กรพยายามสร้างและบอกให้พนักงานรับ รู้ว่าไม่ว่าคุณ จะอยู่ตาแหน่ ง ใดใน
องค์กรคุณ ก็มคี วามส าคัญ และหากส่วนไหนที่คุณ มีความสามารถส่วนตัวทางองค์กรก็พ ร้อมที่จะ
ส่วนเสริมสนับสนุนพัฒนาให้ดยี งิ่ ขึน้ ไป
“บอกให้รวู้ า่ ไม่ ว่า คุ ณ เป็ น น็ อ ตตัวไหนก็ต ามก็ส าคัญ หมด แล้วถ้า มีส่ว นอืน่ ทีเ่ ป็ น
ความสามารถส่วนตัวคุณจะช่วยเสริมจากนี้ไป” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
“ด้านการสือ่ สารการตลาดองค์กรก็จะเลือกพนักงานทีม่ คี วามสามารถมาสร้างให้เป็น
แบรนด์แอมบาสเดอร์ของโรงพยาบาลศุภมิตร ประจาหมู่บา้ น” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชน
ระดับสูงรายที ่ 1)
บรรยากาศในการท างานพวกพนักงานส่วนหน้ าบรรยากาศการท างานค่อนข้างจะ
ดีกว่าเก่า ทีบ่ อกว่าดีกว่าเก่า คือเดิมมันเลวร้ายมากพนักงานปิ ดกัน้ ตัวเองอยูใ่ นพื้นที่ของหน่ วยงาน
ของตัวเอง ห้ามใครมาแตะต้องแต่เดิมเป็ น แบบนัน้ เกือบทุ ก แผนกทุ กจุด เลย ต่างคนต่างอยู่ก ัน
นอกจากนี้ ห ากมาแตะต้อง มาแนะน าท าอย่างโน้ น ไม่ไ ด้ มีการด่ากลับทัน ที ปั จจุบนั ดีข้นึ เยอะ
บรรยากาศดีกว่าเดิม ประมาณนึงเนื่องจากก็จะมีบางส่วนที่ยงั มีพฤติกรรมเดิมๆ อยู่ คือพอมีใครมา
วิจารณ์หรือแนะนาแล้วไม่เป็ นตามทีต่ นเองคิดในข้อผิดพลาดของตน ก็จะไม่ยอมรับ โดยหัวใจหลักที่
พัฒ นาดีข้นึ ก็ม ีส่ว นส าคัญ มาจากการน าระบบคุ ณ ภาพ HA เข้า มาใช้ใ นการด าเนิ น งานท าให้
พฤติกรรมในการบริการปรับเปลี่ยนไปสู่ทศิ ทางที่ดี โดยบรรยากาศในการทางานที่กล่าวมาจะเป็ น
การสะท้อนในเรื่องของความสัม พัน ธ์ของการท างานร่วมกันของพนักงานในแต่ละแผนก ซึ่งเป็ น
ปั จจัยเงื่อนไขที่สาคัญ องค์ประกอบหนึ่ งที่สร้างให้พนักงานเกิดความพึง พอใจในงานเป็ น ปั จจัยที่
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมเป็ น ปั จจัยภายนอกที่มากระทบเกี่ยวข้องกับการทางานของพนักงาน
องค์กร
เงื่อนไขสาเหตุท างด้ านสังคม ความพึ งพอใจด้ านการรับรู้การสนับสนุนของ
องค์กร เป็ นปั จจัยภายนอกตัวพนักงานทีส่ ะท้อนออกมาในด้านการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับ
การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิม่ ความชาญการในการปฏิบตั งิ าน การสนับสนุนปรับเปลีย่ นพื้นที่ในการ
ทางานให้มบี รรยากาศกระตือรือร้นต่อการพัฒนาตน การที่องค์กรจัดเตรียมแหล่งและข้อมูลเพื่อส่ง
เริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุ นทางด้านวัสดุอุปกร์ สาหรับการปฏิบตั งิ าน
โดยมีรายละเอียดข้อค้นพบดังนี้
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“ให้พนักงานเข้าใจด้วยว่า ฮิวเมนแคปิตอล (HC) เราทาอะไรบ้างให้พนักงาน ไม่ว่าจะ
เป็น ในเรือ่ ง การพัฒนา การสร้างบรรยากาศในการทางานทีด่ ี ” (ผู้บริหารบริษทั ไทยเบฟ
ด้านทรัพยากรบุคคล 1)
“เราสนับสนุ นให้คนทางานร่วมกัน ทางานกับคนซึง่ มาจากลักษณะงานทีห่ ลากหลาย
กลุ่มธุรกิจทีห่ ลากหลายเพราะว่าเรามองว่าการทางานร่วมกันเป็นการเรียนรู้ซงึ ่ กันและกัน
เป็นการพัฒนาตัวเอง” (คุณชนา ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล)
“ทุ กคนต้องเติบโต ในตัวของคนต้องมีการเรียนรู้ ในตัวของคนต้องมีโอกาสในการ
ก้าวหน้า” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านการสือ่ สารองค์กร)
“โปรแกรมว้าว มันให้เขาคิด พยายามฝึก ได้ใช้ศกั ยภาพ เราพัฒนาการทางานโดยเอา
ระบบไอทีมารองรับ” (ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล 1)
โดยสรุปแล้วเงื่อนไข สาเหตุของการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร และส่งผล
ก่อให้เกิดการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานจะมีความสอดคล้องกับเรื่องความพึงพอใจในงานที่
สามารถสรุ ปได้เป็ น เงื่อนไขสาเหตุท าง 1 องค์ประกอบ คือ ความพึงพอใจด้านแรงจูง ในในการ
ทางาน เงื่อนไขสาเหตุท างสังคม 2 องค์ประกอบส าคัญ คือ ความพึงพอใจด้านบรรยาการในการ
ทางาน กับ ความพึงพอใจด้านการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์กร
การสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงานองค์กร
ข้อ ค้น พบจากการวิจ ยั ครัง้ นี้ ข ององค์ก รเอกชนด าเนิ น ธุร กิจ ด้านการบริก าร และ
องค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิตสะท้อนการสนับสนุ นแบรนด์องค์กรของพนักงานออกมาใน
ลักษณะทีใ่ กล้เคียงกันโดยองค์กรเอกชนดาเนิธุรกิจด้านการบริการจะสะท้อนผานในเรื่องพฤติกรรม
การบริการ และการสร้างให้พนักงานมีการบริการด้วยหัวใจหรือเซอร์วสิ มายด์ ส่วนองค์กรเอกชน
ดาเนินธุรกิจด้านการผลิตจะสะท้อนไปในเรื่องพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
พฤติกรรมทีพ่ นักงานสนับสนุนองค์กรศุภมิตร ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องเซอร์วสิ มายด์
ให้เขาเข้าใจก่อนคือถ้าหากพนักงานมองว่าคาว่าเซอร์วสิ มายเนี่ยเป็ นการต้องไปรับใช้คนอื่นเขาจะ
ไม่สนใจที่จะทา เพราะรู้สกึ ตัวเองด้อยค่า ต้องมองมุมกลับกันว่าถ้าตัวพนักงานมีเซอร์วสิ มายด์จะ
เป็ น การสร้างมูล ค่ าให้ต ัวเอง แต่ก่ อนจะมีก ารเทรน การฝึ กอบรม เรื่องเหล่านี้ ใ ห้กบั พนักงาน
พนักงานตอนรับชุดนัน้ ก็เหมือนกัน สร้างให้เขาเข้าใจ ทีน้ีพอเขาเข้าใจมีพฤติกรรมการบริการฝั ง่ เข้า
ไปในหัวใจเขาแล้ว คนไข้ม าใช้บ ริก ารก็เรีย กหาพนัก งานคนนัน้ ๆ เขาก็จ ะรู้ส ึก ตัวเองส าคัญ
เหมือนกับว่าสร้างให้พนักงานรู้สกึ เขาคือคนสาคัญ เขาจะรูส้ กึ เหมือนกับว่าองค์กรคือบ้านของเขา
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พวกพนักงานรุ่นเก่าเขารูส้ กึ อย่างนัน้ ปั จจุบนั เริม่ เลือนหายไปในพนักงานรุ่นหลัง เกิดจากสาเหตุ
รายได้ สมัย โน้ น รายได้ ดีก ว่า ดีก ว่ าโรงพยาบาลรัฐ เพราะฉะนั ้น จากพนั ก งานที่ท างานกับ
โรงพยาบาลรัฐก็จะออกมาอยู่โรงพยาบาลเอกชน แต่พอเวลาผ่านไปรายได้ของพนักงานเรายิง่ ต่ า
กว่าพนักงานรัฐ เนื่องจากช่วงวิกฤษเศรษฐกิจ เราจะไปหยุดอยูต่ อนที่ ตอนนัน้ มันกระทบทัง้ ประเทศ
แล้วเราก้าวไม่ขน้ึ เราผลักตัวเองไม่ขน้ึ
“ถ้าทุกคนมองคาว่าเซอร์วสิ มายด์เป็นการต้องไปรับใช้คนอืน่ เขาจะไม่สนใจทีจ่ ะท า
เพราะรูส้ กึ ตัวเองด้อยค่า มันต้องมองมุมกลับกัน ว่าถ้าตัวเองไปทาอย่างนั น้ อ่ะมันจะเป็นการ
สร้างมูลค่าให้ตวั เอง” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 1)
“เหมือนทาแบรนด์อะครับ ต้องมีทุกอย่างให้ชดั เจน ตัง้ แต่ ตาแหน่งของแบรนด์ (Brand
Position) กลยุทธ์ของแบรนด์ (Brand Strategy) ต่างๆ ก่อนทีเ่ ราจะไปบอกคนอืน่ ว่าเราเป็น
ใคร เราคืออะไร” (ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและด้านแบรนด์ 2)
การสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงานภายในองค์กรสะท้อนออกมา 2 มิติ คือ มิตทิ ่ี
1 ด้านเจตคติซง่ึ การวิจยั ครัง้ นี้คน้ พบ 3 องค์ประกอบคือ 1) การรับรูว้ า่ ตนเป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์/
องค์กร 2) ความมุ่ งมั ่นผู้พนั กับแบนด์/องค์กร 3) ความจงรักภักดีต่อแบรนด์/องค์กร ส่วนมิติท่ี 2
ด้านพฤติกรรม แสดงออกมาในผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์/องค์กร เป็ นด้านพฤติกรรมที่พนักงาน
แสดงออกในการปฏิบตั งิ านและการส่งมอบพันธสัญ ญาแบรนด์ไปสู่ลูกค้า มีรายละเอียดข้อค้นพบ
ดังนี้
การรับรู้ว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่ งของแบรนด์/องค์กร เป็ นการสนับสนุนแบรนด์
องค์ก รทางด้านเจตคติ โดยพนักงานจะมี ความรู้ส ึกว่า ทัง้ ศุ ภ มิต และ ไทยเบฟ เปรีย บเสมือ น
ครอบครัว หากใครมาวิจารณ์หรือชื่นชมองค์กรหรือแบรนด์กจ็ ะรูส้ กึ ว่าตนเองถูกวิจารณ์หรือได้รบั คา
ชื่นชมนัน้ ไปด้วยมองความสาเร็จของแบรนด์/องค์กรเปรียบเสมือนเป็ นความสาเร็จของตน มีความ
ภาคภูมใิ จในการทางานอยู่ภายใต้แบรนด์/องค์กร และจะใช้คาว่าเรามากกว่าคาว่าเขาในการพูดถึง
แบรนด์หรือองค์กร
“เราเริม่ ต้นตัวเราเองด้วยกับเป้ าหมายและทิศทาง ซึง่ ในนัน้ เน้นคาว่าคุณภาพในการ
ให้บริการทีเ่ ป็นมาตรฐานเป้ าหมายและทิศทางของเราเรียกว่าเป็นหัวใจดวงแรกก็คอื หัวใจ
ของศุภมิตร” (ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลเอกชนระดับสูงรายที ่ 1)
“เราทาให้พนักงานภายในเราเอง คือมีความรับรูว้ า่ ไทยเบฟเนีย่ มันมีอะไรบ้าง ใหญ่แค่
ไหน มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และให้พนักงานรู้วา่ คือคนขององค์กร” (ผู้บริหารบริษทั ไทยเบฟ
ด้านทรัพยากรบุคคล 2)
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“เวลาทีเ่ ราปฐมนิเทศเนีย่ เราต้องการให้เขารูว้ า่ เขาเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร” (ผูบ้ ริหาร
บริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล 2)
ความมุ่งมั ่นผูกพันกับแบรนด์/องค์กร เป็ นการสนับสนุนแบรนด์องค์กรทางด้าน
เจตคติ โดยพนักงานจะมีส่งมอบคุณ ค่าแบรนด์ห รือคุณ ค่าองค์กรไปสู่ลูกค้า มีความรู้ส ึกผูกพัน
ทางด้านอารมณ์ และความรู้ส ึกกับ องค์กร รู้ส ึกพร้อ มที่จะท างานให้เหนื อกว่าความคาดหวัง ใน
บทบาทหน้ าที่ของตนเพื่อที่จ ะได้ท างานกับองค์กรแห่ ง นี้ และมองความส าเร็จขององค์กรก็คือ
ความสาเร็จของเขาเอง
“เราอยากให้พนักงานมีความรู้สกึ ว่าทางานในไทยเบฟไม่มวี นั ทีค่ ุณจะเบือ่ และมีความ
ผูกพันกับองค์กร” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล)
“อยากให้พนักงานทุ กคนมีไทยเบฟอยู่ในใจ เวลาทีท่ างาน อยากให้ท างานเป็ น ทีม
อยากให้มหี วั ใจในการท างาน ให้เป็นตาม Core Value ของเขา” (ผู้บริหารบริษทั ไทยเบฟ
ด้านการตลาดและด้านแบรนด์ 1)
ความจงรักภักดีกบั แบรนด์ /องค์กร เป็ นการสนับสนุ นแบรนด์องค์กรทางด้าน
เจตคติ พนักงานจะบอกเพื่อนหรือคนรูจ้ กั ว่าทางานอยู่ในองค์กรที่ดมี าก รู้สกึ ว่านี่คอื องค์กรทีด่ ที ส่ี ุด
ทีอ่ ยากทางานด้วย ไม่มคี วามต้องการที่จะย้ายหรือเปลี่ยนทีท่ างานและมีความสุขในการทางานกับ
องค์กรนี้
ผลการปฏิ บตั ิ งานต่ อแบรนด์/องค์กร เป็ น การสนับสนุ น แบรนด์องค์กรด้าน
พฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกในการปฏิบตั งิ านและการส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ไปสู่ลูกค้าหรือ
บุคคนภายนอกองค์กร กล่าวคือพนักงานพร้อมที่จะปฏิบตั งิ านนอกเหนือบทบาทหน้าที่ของตนเอง
เพื่อให้เกิดความสาเร็จของแบรนด์หรือของค์กร พร้อมทีใ่ ช้สนิ ค้าหรือบริการขององค์กร ตลอดจนถึง
บอกกล่าวผูค้ นทั ่วไปว่าองค์กรทีท่ างานอยูด่ อี ย่างไรและแนะนาให้คนทั ่วไปมาใช้สนิ ค้าหรือใช้บริการ
องค์กร และพร้อมที่จะเรียนรู้พฒ
ั นาประสิท ธิภาพในการปฏิบตั ิของตนเองเพื่อให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จ
“เลือกซื้อแบรนด์เราได้ คือมัน ต้องเริม่ จากบ้านเราก่อน ทาบ้านเราให้แข็ง แรงก่อน”
(ผูบ้ ริหารบริษทั ไทยเบฟด้านการตลาดและด้านแบรนด์ 2)
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โดยสรุปการสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงานสะท้อนออกมาใน 2 มิตดิ ว้ ยกันคือ มิตทิ ่ี
1 ด้านเจตคติซง่ึ การวิจยั ครัง้ นี้คน้ พบ 3 องค์ประกอบคือ การเป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ ความมุ่งมั ่น
ผูกพันต่อแบรนด์ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ มิตทิ ่ี 2 ด้านพฤติกรรม ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ าน
และการส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ไปสู่ลกู ค้าหรือบุคคลภายนอกองค์กร
นโยบายการรุกตลาดอาเซียนขององค์กร
ข้อ ค้น พบที่ไ ด้จ ากการวิจยั เกี่ย วกับ การรุ ก ตลาดอาเซีย นขององค์ก ร องค์ก รจะมี
นโยบายทัง้ เชิงรุกและเชิงรับในการขยายตลาดเข้าสู่อาเซียนโดยทัง้ 2 องค์กรที่ท าการศึกษาราย
กรณีครัง้ นี้จะมีนโยบายในการรุกตลาดอาเซียนทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจน
ศุภมิตร ดาเนินธุรกิจการบริการจะมีนโยบายในการตัง้ รับทัง้ นี้เนื่องจากเป็ นธุรกิจด้าน
การบริการดัง นัน้ ในการที่จ ะรุ กตลาดอาเซียนโดยการไปสร้างโรงพยาบาลหรือการหาลูกค้าใน
ต่างประเทศจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สงู ดังนัน้ การใช้นโยบายการตัง้ รับในการรุกตลาดอาเซียนจึงเป็ น
แนวทางในการดาเนินกรที่มคี วามเหมาะสม ทาโดยการพัฒนาพฤติกรรมการบริการของพนักงาน
และเตรียมความพร้อมในด้านที่สาคัญทัง้ ด้านภาษา ด้านการบริการเพื่อรองรับการขยายตัวเข้ามา
ของนักท่องเทีย่ ว และแรงงานทีม่ กี ารเคลื่อนย้ายเข้าสู่ประเทศไทย มองรวมถึงลูกค้าชาวต่างประเทศ
อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
โดยสิง่ ที่องค์กรดาเนินการตามนโยบายที่สาคัญ หลักจะเป็ นเรื่องการสื่อสารโดยการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือ การหาล่ามเพื่อใช้สาหรับการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าอาเซียน โดย
ในธุรกิจด้านการบริการมองว่าสิง่ สาคัญประการหนึ่งในการรุกตลาดอาเซียนก็คอื การพัฒนาคุณภาพ
ด้านการบริการมีประสิท ธิภาพ สร้างให้พนักงานมีห วั ในในการให้บริการ (Service mind) ตลาด
อาเซียนกับองค์กร เราต้องเตรียมพร้อมภายในให้เสร็จ เพราะว่าด้วยโครงสร้างของเราเนี่ยมองว่ามัน
ออกไปต่างประเทศไม่ได้หรอก อย่างเพิง่ ไปเตรียมที่จะต้องเอาข้างนอกเข้ามาเลย เพราะว่าจะเอา
ข้างนอกเข้ามาเนี่ย โครงสร้างอะไรต่างๆ เราต้องดีกว่านี้ เพราะถ้าต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเขาต้องมี
เงินอยูแ่ ล้ว เขามีเงินเขาต้องเคยไปที่ สถานที่ทม่ี นั ซึง่ มันใหญ่โตอยูแ่ ล้ว พอมาเจอสถานที่อย่างเรา
มัน ไม่ค่อยน่ าเชื่อถือ เตรียมความพร้อมคือว่ายัง ไงก็ต้องเน้น ที่บริการก่อน ภาษาใช้ล่ามได้ ไม่มี
ปั ญ หา ปั ญ หาคือเราจะท ายังไงให้เขาเข้ามาแล้วเขาเต็มใจที่จะมาใช้บริการเรา เพราะพูดง่าย ๆ
อย่างสมมุตบิ ารุงราษฎร์เขาทาเนี่ย โห บารุงราษฎร์เขาบริการดีมากอ่ะ เจ้าหน้าที่อะไรต่าง ๆ โดย
การทางานของเขาอะไรพวกนี้ พูดจาอะไร ยิม้ แย้มแจ่มใส เซอร์วสิ มายเขาเยีย่ ม
“เราต้องเตรียมพร้อมภายในให้เสร็จ เพราะว่าด้วยโครงสร้างของเราเนีย่ มองว่ามัน
ออกไปต่างประเทศไม่ได้หรอก” (ผูบ้ ริหารด้านการแพทย์รายที ่ 1)
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ไทยเบฟมีนโยบายในการรุกตลาดอาเซียนโดยกาหนดเป็ นวิสยั ทัศน์ 2020แต่ละ กลุ่ม
ผลิต ภัณ ฑ์ จ ะต้อ งมีต ัวแทนของตัว เองที่จ ะไปตอบรับ วิส ัย ทัศ น์ 2020 อย่ างเช่ น กลุ่ ม สุ ร า จะ
ดาเนินการขยายธุรกิจ ไปในประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมา เพราะเราอาจจะต้องเติบโตนอก
ประเทศ ดัง้ นัน้ เป้ าหมายต้องเป็ นแบรนด์ของเราไปสร้างให้เป็ น แบรนด์ ท่ีเติบโตในต่างประเทศ
อาจจะมีทงั ้ การผลิตและจาหน่ ายในประเทศกลุ่มอาเซียนหรือ ผลิตในประเทศแล้วส่ง ไปจาหน่ ายยัง
กลุ่มประเทศอาเซียน หรือดาเนินการทัง้ สองอย่างคือ ทัง้ ส่งออก และการไปผลิตยังต่างประเทศ โดย
เลือกวิธกี ารซือ้ กิจการในต่างประเทศที่มที มี ขายในต่างประเทศ ปั จจุบนั นี้ ไทยเบฟ มีการขยายตัว
เข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียนบางประเทศ ด้วยการไปซื้อกิจการ หรือควบรวมกิจการ และเราใช้การ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์ให้กบั กลุ่มพนักงานขององค์กรทีเ่ ราเข้าไปซือ้ กิจการหรือควบรวมกิจการ
ให้รบั รู้ถึงความแบรนด์องค์กร ไทยเบฟ โดยเราจะท าการสื่อสารให้พนักงานทราบทัง้ พนักงาน
ปั จจุบนั เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจ มีความเชื่อถือ เชื่อมั ่นในแบรนด์ไทยเบฟ ว่าเราเป็ น
องค์กรขนาดใหญ่และพร้อมทีจ่ ะเติบโต
“วิสยั ทัศน์ 2020 เราบอกว่าเราต้องการจะเป็นผู้นาทางด้านธุรกิจเครือ่ งดืม่ ครบวงจร
อันดับหนึง่ ของอาเซียน อย่างมั ่นคงและอย่างยั ่งยืน ” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้าน
ทรัพยากรบุคคล)
“ตอนนี้เราเข้าอาเซียนบางประเทศ จากของสุราเขาโฟกัสบางประเทศ เช่น เวียดนาม
เมียนมา หลักๆ เราใช้วธิ เี วิรส์ เอา” (ผูบ้ ริหารระดับสูงบริษทั ไทยเบฟด้านทรัพยากรบุคคล)
การศึก ษาวิจ ยั เชิง คุ ณ ภาพในระยะแรกนี้ ด้วยการศึก ษารายกรณี เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูบ้ ริหารโรงพยาบาลศุภมิตร เป็ นองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจการบริการ และ
กลุ่มผูบ้ ริหาร บริษทั ไทยเบฟ เป็ นองค์กรดาเนินธุรกิจด้านการผลิต สรุปข้อค้นพบโดยเชื่อมโยงกับ
แนวคิดทฤษฎีได้ดงั นี้
การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นเรื่องที่พนักงานทุกคนภายในองค์กร
จะต้องทาร่วมกันเพียงแต่จะมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน ตามลักษณะของงานที่ตนเองทาและ
จากการวิจยั พบว่ากระบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ของทัง้ องค์เอกชนดาเนิน ธุรกิจบริการ
และองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิตจะมีการะบวนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์คล้ายคลึง
กัน โดยกระบวนการสร้างแบรนด์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักคือ การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม
การประชุ ม กลุ่ ม ย่อ ย และการสรุ ป ทบทวน โดยองค์ป ระกอบเหล่ านี้ จะน าไปสู่ก ารเจตคติแ ละ
พฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงาน ส่วนการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจะมี 2 มิติ
หลักคือสื่อสารในเรื่องราวเกีย่ วกับองค์กร และสื่อสารโดยมองว่าพนักงานคือลูกค้าขององค์กร
สรุปเงื่อนไข สาเหตุของการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร และส่งผลก่อให้เกิด
การสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานจะมีความสอดคล้องกับเรื่องความพึงพอใจงานทีส่ ามารถสรุปได้
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เป็ น เงื่อนไขสาเหตุทางสังคม 2 องค์ประกอบสาคัญคือ ความพึงพอใจด้านบรรยาการในการทางาน
กับ ความพึง พอใจด้านการรับ รู้ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ร และเงื่อนไขสาเหตุ ท างจิต วิท ยา 1
องค์ประกอบ คือ ความพึงพอใจด้านแรงจูงในในการทางาน
การสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงานภายในองค์กรจะสะท้อนออกมาใน 2 มิตดิ ว้ ยกัน
คือ มิตทิ ่ี 1 ด้านเจตคติซง่ึ การวิจยั ครัง้ นี้คน้ พบ 3 องค์ประกอบคือ 1) การรับรูว้ า่ ตนเองเป็ นส่วนหนึ่ง
ของแบรนด์/องค์กร โดยพนักงานจะมีมีความรู้ส ึกว่าองค์กรเปรียบเสมือนครอบครัว หากใครมา
วิจารณ์หรือชื่นชมองค์กรหรือแบรนด์กจ็ ะรูส้ กึ ว่าตนเองถูกวิจารณ์หรือได้รบั คาชื่นชมนัน้ ไปด้วย และ
จะใช้คาว่าเรามากกว่าคาว่าเขาในการพูดถึงแบรนด์ห รือองค์กร 2) ความมุ่งมั ่นผูกพันกับแบรนด์/
องค์ก รโดยพนักงานจะมีส่ง มอบคุณ ค่ าแบรนด์ห รือคุณ ค่าองค์กรไปสู่ลูกค้า มี ความรู้ส ึก ผูกพัน
ทางด้านอารมณ์ และความรู้ส ึกกับ องค์กร รู้ส ึกพร้อ มที่จะท างานให้เหนื อกว่าความคาดหวัง ใน
บทบาทหน้ าที่ของตนเพื่อที่จ ะได้ท างานกับองค์กรแห่ ง นี้ และมองความส าเร็จขององค์กรก็คือ
ความสาเร็จของเขาเอง 3) ความจงรักภักดีกบั แบรนด์/องค์กร พนักงานจะบอกเพื่อนหรือคนรูจ้ กั ว่า
ทางานอยู่ในองค์กรที่ดมี าก รูส้ กึ ว่านี่คอื องค์กรที่ดที ่สี ุดที่อยากทางานด้วย ไม่มคี วามต้องการที่จะ
ย้ายหรือเปลีย่ นทีท่ างานและมีความสุขในการทางานกับองค์กรนี้ ส่วนมิตทิ ่ี 2 เป็ นด้านพฤติกรรมที่
พนั ก งานแสดงออกในการปฏิ บ ัติ ง านและการส่ ง มอบพั น ธสัญ ญาแบรนด์ ไ ปสู่ ลู ก ค้ า หรือ
บุคคลภายนอกองค์กร กล่าวคือพนักงานพร้อมที่จะปฏิบตั งิ านนอกเหนือบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง
เพื่อให้เกิดความสาเร็จของแบรนด์หรือของค์กร พร้อมทีใ่ ช้สนิ ค้าหรือบริการขององค์กร ตลอดจนถึง
บอกกล่าวผูค้ นทั ่วไปว่าองค์กรทีท่ างานอยูด่ อี ย่างไรและแนะนาให้คนทั ่วไปมาใช้สนิ ค้าหรือใช้บริการ
องค์กร และพร้อมที่จะเรียนรู้พฒ
ั นาประสิท ธิภาพในการปฏิบตั ิของตนเองเพื่อให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จ
นโยบายการรุกตลาดอาเซียนขององค์กร การรุกตลาดอาเซียนองค์กรจะมีนโยบายทัง้ เชิง
รุกและเชิงรับในการขยายตลาดเข้าสู่อาเซียนโดยในการทาการตลาดเชิงรุกทาโดยใช้น โยบายการ
ควบรวมธุรกิจ การร่วมธุรกิจกับองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียน การไปตัง้ โรงงานผลิตยังประเทศ
กลุ่มอาเซียน การส่งสินค้าไปขาย หรือการไปหาลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการเรา ส่วนกลยุทธ์เชิงรับจะ
เป็ นการดาเนินนโยบายโดยการตัง้ รับอยูใ่ นประเทศไทยโดยมุ่งทาการตลาดกับ กลุ่มลูกค้าที่เป็ นชาว
อาเซียนที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือทางานในประเทศไทย นอกจากนี้ในการดาเนินนโยบายการรุก
ตลาดอาเซียนนี้กจ็ ะมองรวมถึงลูกค้าชาวต่างประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยสิง่ ทีอ่ งค์กรดาเนินการ
ตามนโยบายทีส่ าคัญหลักจะเป็ นเรื่องการสื่อสารโดยการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือ การหา
ล่ามเพื่อใช้สาหรับการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าอาเซียน โดยในธุรกิจด้านการบริการมองว่าสิง่ สาคัญ
ประการหนึ่งในการรุกตลาดอาเซียนก็คอื การพัฒนาคุณภาพด้านการบริการมีประสิทธิภาพ สร้างให้
พนักงานมีหวั ในในการให้บริการ (Service mind) ซึง่ เป็ นเช่นเดียวกับองค์กรที่ดาเนินการด้านการ
ผลิตที่พยายามพัฒนาคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพตามความต้องการของลูกค้า
อย่างครบวงจรและการก้าวเป็ นผูน้ าทางธุรกิจในตลาดอาเซียน
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ข้อค้นพบจากการวิ จยั ระยะที่ 1 เชื่อมโยงสู่การวิ จยั ระยะที่ 2
ผลจากการวิจยั เชิงคุณ ภาพในระยะที่ 1 ผู้วจิ ยั ได้ค้น พบข้อสรุปที่สาคัญหลากหลาย
ประการดังนี้
1) ผลจากการวิจยั ระยะที่ 1 ช่วยให้ผวู้ จิ ยั สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทาการวิจยั
เชิงประมาณในระยะที่ 2 จากข้อค้นพบทีว่ ่าในการสร้างและการสื่อแบรนด์แบรนด์ภ ายในองค์กรนัน้
พนัก งานทุ ก คนจะต้อ งช่ วยกัน ไม่ ใ ช่ ห น้ าที่ร บั ผิด ชอบของใครคนใดคนหนึ่ ง หรือ หน่ ว ยงานใด
หน่ วยงานหนึ่ ง กอรปกับการที่พนัก งานทุ ก คนภายในองค์ก รจะมีบ ทบาทหน้ าที่ใ นการส่ ง มอบ
พัน ธสัญ ญาแบรนด์องค์ก รจากภายในไปสู่ภ ายนอกทัง้ ทางตรงโดยภายบทบาทหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบที่ต้องมีปฏิสมั พัน ธ์กบั ลูกค้าโดยตรงในการปฏิบตั งิ าน ส่วนทางอ้อมเป็ นการที่พนักงาน
บอกกล่าว กระจายข้อมูลไปสู่บุคคลทั ่วไปภายนอกองค์กร ญาติ พี่น้อง หรือคนรูจ้ กั ด้วยข้อค้นผมนี้
ทาให้กลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 สามารถเลือกกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานภายใน
องค์กรเอกชนได้จากทุกแผนกทุกหน่วยงาน
2) จากข้อค้น พบที่ว่าการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นการสื่อสาร
เกี่ยวกับเรื่องของตัวสิน ค้า ผลิตภัณ ฑ์ การบริการ องค์กร วิสยั ทัศน์ พัน ธกิจ เป้ าหมาย ค่านิ ยม
องค์กร หรือสิง่ ต่างๆ ที่องค์กรต้องการส่งมอบสู่บุคคลภายนอกโดยสร้างให้เกิ ดความเข้าใจ การรับรู้
ของพนักงานภายในองค์กรเสียก่อน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กร ดังนัน้ ในการ
สร้างเครื่องมือวิจ ยั ในระยะที่ 2 ข้อคาถามที่ใช้ถามจึงเป็ น การสะท้อนถึงแบรนด์และองค์องค์กรคู่
ขนาดกัน
3) จากข้อค้นพบในเรื่องการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร และการสื่อสารแบรนด์ภายใน
องค์กรพบว่าเป็ นเรื่องที่แยกจากันแต่ต้องมีการทาควบคู่กนั ไปโดยการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
จะเป็ น สิง่ ที่ก่อให้การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรประสบความส าเร็จจากข้อค้น พบนี้ ช่วยให้ผู้วจิ ยั
นาไปสร้างแบบจาลองเชิงโครงสร้างโดยแยกตัวแปรการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร กับ การสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กรออกจากกัน
4) จากข้อค้นพบในกระบวนการการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรจากการวิจยั ระยะที่ 1
เป็ นข้อมูลยืนยันองค์ประกอบที่สาคัญในกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรว่าประกอบด้วย 4
องค์ประกอบได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประชุม และการสรุปทบทวน ผูว้ จิ ยั จึงนาไปใช้
ในการสร้างเครื่องมือและสร้างแบบจาลองเชิงโครงสร้างในการวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป
5) จากข้อค้นพบในกระบวนการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรพบว่าสิง่ สาคัญคือ การ
สื่อสารด้วยการพูดเชิงบวก หรือการสื่อสารแบบปากต่อปาก จะมีบทบาทสาคัญในการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์ก รและจะเข้าไปสอดแทรกอยู่ใ นกระบวนการสร้างแบรนด์ภ ายในองค์ก รในทุ ก ๆ
กระบวนการ นอกจากนี้จะมีรปู แบบของการสื่อสารภายในองค์กรในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
องค์กร และการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดกับพนักงานภายในองค์กรโดยเปรียบพนักงาน
เสมือนเป็ นลูกค้าขององค์กร ด้วยข้อค้นพบเหล่านี้ผวู้ จิ ยั จึงใช้เป็ นข้อกาหนดองค์ประกอบการสื่อสาร
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แบรนด์ภายในองค์กรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารภายในองค์การ การสื่อสาร
ด้วยการพูดเชิงบวก และการสื่อสารการตลาดภายในองค์กร ในการนาไปสร้างเครื่องมือและสร้าง
เป็ นรูปแบบจาลองเชิงโครงสร้างในการวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป
6) จากข้อค้นพบทางด้านเงื่อนไขสาเหตุทางจิตและเงื่อนไขสาเหตุทางสังคมทีม่ ตี ่อการ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์ และพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานองค์กรพบว่าจะเป็ น
การแสดงความคิดเห็นและเจตคติทส่ี ะท้อนออกมาในรูปแบบของความพึงพอใจในงานซึง่ ผูว้ จิ ยั นามา
สรุปจัดกลุ่มได้เป็ น 3 องค์ประกอบหลักได้แก่ ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ กับความพึงพอใจใน
การรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์กร ซึ่งเป็ นปั จจัยภายนอกตัวบุคคลและเป็ นเงื่อนไขสาเหตุทางสังคม
ส่วนความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ เป็ นปั จจัยภายในบุคคลเป็ นเงื่อนไขสาเหตุทางจิต โดยภาพร่วม
แล้วผู้วจิ ยั จึงใช้เป็ นตัวแปรความพึงพอใจในงานเป็ นตัวแปรสาเหตุท่สี ่งผลไปสู่การสนับสนุ นแบรนด์
องค์กร โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศ ด้านการรับรู้การสนับสนุนขององค์กร และ
ด้านแรงจูงใจ นาไปสู่การสร้างเครื่องมือและสร้างแบบจาลองความสัมพันธ์ในการวิจยั ระยะที่ 2
โดยสรุ ปข้อค้น พบที่ไ ด้จากการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ น สิ่งที่ช่ วยให้เกิดความชัดเจนในเรื่อง
นิยามความหมาย องค์ประกอบของตัวแปรต่างๆ เพื่อมมากขึน้ ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ของตัว
แปรหลายตัว และมีส่วนสาคัญอย่างยิง่ ในการใช้เป็ นส่วนประกอบของการสร้างเครื่องมือ โดยการ
สร้างเป็ น แบบสอบถาม สร้างข้อคาถามที่ใช้ในการวัดงานวิจยั เชิงปริมาณ และน าไปสู่การสร้าง
รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการการ
สนับสนุ นแบรนด์องค์กรของพนักงานเอกชนรุกตลาดอาเชียน และทาการทดสอบสมมติฐานต่างๆ
ในการวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป
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ผลการวิ จยั ระยะที่สอง การวิ เคราะห์เชิ งปริ มาณ
่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 การวิ เคราะห์ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอสัญลักษณ์และอักษรย่อทีใ่ ช้ ดังนี้
n
= จานวนคน
M
= ค่าเฉลีย่
SD
= ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
skewness = ค่าความเบ้
kurtosis = ค่าความโด่ง
2
= ค่าสถิตไิ ค-สแควร์
2/df
= ค่าสถิตไิ ค-สแควร์สมั พัทธ์
r
= ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สนั
p-value = ค่านัยสาคัญทางสถิติ
R2
= ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกาลังสอง
2
= ผลต่างของค่าไค-สแควร์
df
= ผลต่างขององศาอิสระ
df
= องศาอิสระ
GFI
= ดัชนีวดั ความกลมกลืน
RMSEA = ดัชนีความกลมกลืนในการประมาณค่าพารามิเตอร์
CFI
= ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
TLI
= ดัชนีระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
SE
= ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
TE
= อิทธิพลรวม
IE
= อิทธิพลทางอ้อม
DE
= อิทธิพลทางตรง
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กลุ่ม ตัว อย่างที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น พนัก งานในองค์ก รเอกชนที่รุ ก ตลาดอาเซีย น
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ย่อย คือ กลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิต จานวน 456 คน และกลุ่ม พนักงาน
องค์กรธุรกิจการบริการ จานวน 341 คน รวมจานวนทัง้ สิน้ 797 คน มีขอ้ มูลทั ่วไป ดังนี้
ตาราง 4 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
น้อยกว่า 20 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50 ปี ขน้ึ ไป
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตาแหน่ ง
ผู้ จ ัด การ/หัว หน้ า /รองหัว หน้ า /
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส
วิศวกร/ช่าง
พนักงาน/เจ้าหน้าที่
พยาบาล
ผูช้ ่วยพยาบาล

ธุรกิจการบริการ
ธุรกิจการผลิต
(n = 341)
(n = 456)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ

กลุ่มรวม
(n = 797)
จานวน ร้อยละ

62
279

18.2
81.8

211
245

46.3
53.7

273
524

34.3
65.7

3
77
90
123
48

0.9
22.6
26.4
36.1
14.1

0
80
135
135
106

0.0
17.5
29.6
29.6
23.2

3
157
225
258
154

0.4
19.7
28.2
32.4
19.3

219
116
4
2

64.2
34.0
1.2
0.6

142
254
59
1

31.1
55.7
12.9
0.2

361
370
63
3

45.3
46.4
7.9
0.4

45

13.2
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31.8

190

23.8

2
177
35
82

0.6
51.9
10.3
24.0

13
298
0
0

2.9
65.4
0.0
0.0

15
475
35
82

1.9
59.6
4.4
10.3
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ตาราง 4 (ต่อ)

ข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
หน่ วยงาน/แผนก
ทรัพยากรบุคคล
การตลาด/การสื่อสาร/พัฒนาธุรกิจ
บัญชีและการเงิน/พัสดุและจัดซือ้
ธุรการ/บริหารกลาง/เวชระเบียน
วิศวกรรม/ช่าง/ควบคุมคุณภาพ
คอมพิวเตอร์/วิเคราะห์ขอ้ มูล
การผลิต/โภชนาการ/เวรเปล
ดูแลผูป้ ่ วยใน
อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
คลินิกต่างๆ
อื่นๆ
ระยะเวลาที่ทางานในองค์กร
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
6 ปี

ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิต
กลุ่มรวม
(n = 341)
(n = 456)
(n = 797)
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
6
19
31
69
3
7
52
33
21
54
46

1.8
5.6
9.1
20.2
0.9
2.1
15.2
9.7
6.2
15.8
13.5

64
86
45
58
99
26
78
0
0
0
0

14.0
18.9
9.9
12.7
21.7
5.7
17.1
0.0
0.0
0.0
0.0

70
105
76
127
102
33
130
33
21
54
46

8.8
13.2
9.5
15.9
12.8
4.1
16.3
4.1
2.6
6.8
5.8

72
52
63
36
52
66

31.1
15.2
18.5
10.6
15.2
19.4

75
78
60
41
42
160

16.4
17.1
13.2
9.0
9.2
35.1

147
130
123
77
94
226

18.4
16.3
15.4
9.7
11.8
28.4

จากตาราง 4 ข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น พนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาด
อาเซียน จานวน 797 คน แบ่งเป็ นกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิต จานวน 456 คน และกลุ่ม
พนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ จานวน 341 คน พบว่า ในกลุ่มรวม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน
524 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 65.7 ส่ ว นใหญ่ มีอ ายุ 40-49 ปี จ านวน 258 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 32.4
รองลงมาคือ อายุ 30-39 จานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.2 ปี ส่วนใหญ่ สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 370 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.4 รองลงมาคือ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 361 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45.3 ส่วนใหญ่ อยู่ในตาแหน่ ง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ จานวน 475 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.6 รองลงมาคือ ผู้จดั การ/หัวหน้ า/รองหัวหน้ า/เจ้าหน้าที่อาวุโส จานวน 190 คน คิดเป็ นร้อยละ
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23.8 ส่วนใหญ่อยู่ในหน่ วยงาน/แผนกการผลิต/โภชนาการ/เวรเปล จานวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ
16.3 รองลงมาคือ ธุรการ/บริหารกลาง/เวชระเบียน จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.9 และส่วน
ใหญ่ทางานอยูใ่ นองค์กรมา 6 ปี จานวน 226 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.4 รองลงมาคือ 1 ปี จานวน 147
คน คิดเป็ นร้อยละ 18.4
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างที่เป็ นพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิต (n = 456) พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 245 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.7 ส่วนใหญ่มอี ายุ 40-49 ปี และอายุ 3039 ปี โดยมีสดั ส่วนเท่ากัน จานวนละ 135 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.6 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.7 รองลงมาคือ ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 142 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.1 ส่วนใหญ่ อยู่ในตาแหน่ ง พนักงาน/เจ้าหน้าที่ จานวน 298 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.4 รองลงมาคือ ผู้จดั การ/หัวหน้ า/รองหัวหน้ า/เจ้าหน้าที่อาวุโส จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.8 ส่วนใหญ่อยูใ่ นหน่ วยงาน/แผนกวิศวกรรม/ช่าง/ควบคุมคุณภาพ จานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.7 รองลงมาคือ การตลาด/การสื่อสาร/พัฒนาธุรกิจ จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.9 และส่วน
ใหญ่ทางานอยู่ในองค์กรมา 6 ปี จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.1 รองลงมาคือ 2 ปี จานวน 78
คน คิดเป็ นร้อยละ 17.1
เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ (n = 341) พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 279 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.8 ส่วนใหญ่มอี ายุ 40-49 ปี จานวน 123
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ อายุ 30-39 จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.4 ปี ส่วนใหญ่
สาเร็จการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 219 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.2 รองลงมาคือ ปริญญา
ตรี จานวน 116 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 ส่วนใหญ่อยู่ในตาแหน่ งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จานวน 177
คน คิดเป็ นร้อยละ 51.9 รองลงมาคือ ผูช้ ่วยพยาบาล จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.0 ส่วนใหญ่
อยู่ใ นหน่ วยงาน/แผนกธุร การ/บริห ารกลาง/เวชระเบีย น จ านวน 69 คน คิด เป็ น ร้อ ยละ 20.2
รองลงมาคือ คลินิกต่างๆ จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.8 และส่วนใหญ่ทางานอยูใ่ นองค์กรมา 1
ปี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.1 รองลงมาคือ 6 ปี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.4

ตอนที่ 3 : การวิ เคราะห์สถิติพื้นฐานของตัวแปร
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์สถิตพิ ้นื ฐานของตัวแปร โดยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น
สาหรับการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้แก่ ลักษณะการแจกแจงของ
ตัวแปรต้องเป็ นการแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้อง
ไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรง (Multicollinearity) ดังนี้
1. ลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปร
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบลักษณะการแจกแจงข้อมูลของตัวแปรว่าเป็ นการแจงแจงแบบปกติหรือไม่
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (M) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis)
ค่าสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ (2) และค่านัยสาคัญทางสถิตขิ องสถิตทิ ดสอบไค-สแควร์ ทดสอบว่าตัว
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แปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในรูปแบบความสัมพันธ์มกี ารแจกแจงเป็ นแบบโค้งปกติหรือไม่ โดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และความโด่ง ถ้าไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตแิ สดงว่า
ตัวแปรมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ ซึง่ ผลการวิเคราะห์แสดงในตาราง 5-7
ตาราง 5 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม
ตัวแปร
ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
การอบรมพัฒนา
การปฐมนิเทศ
การประชุมกลุ่มย่อย
การสรุปทบทวน
การสื่อสารภายในองค์กร
การสื่อสารการตลาดภายใน
การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
บรรยากาศองค์กร
การรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์กร
แรงจูงใจในการทางาน

M
4.753
4.615
4.455
4.730
4.639
4.651
4.524
4.522
4.321
4.322
4.497
4.248
4.556
4.656

SD Skewness Kurtosis p-value
0.730
-0.899
-1.618
0.180
0.866
-1.178
-2.135
0.051
0.801
-0.589
-1.164
0.427
0.800
-1.055
-1.850
0.103
0.753
-0.714
-1.216
0.370
0.771
-0.662
-1.093
0.442
0.777
-0.419
-0.797
0.667
0.773
-0.510
-0.766
0.654
0.882
-0.475
-0.730
0.684
0.805
-0.228
-0.489
0.865
0.770
-0.540
-0.854
0.600
1.035
-0.740
-1.613
0.207
0.908
-1.120
-1.939
0.082
0.781
-0.916
-1.460
0.226

ตาราง 5 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์
ในกลุ่มรวม ทดสอบว่าตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุ่มรวมมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติหรือไม่ โดยวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และพิจารณาจากผลการทดสอบนัยสาคัญ
ทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในรูปแบบความสัมพันธ์ใน
กลุ่มรวมทุกตัวแปรไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า ตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในรูปแบบความสัมพันธ์ใน
กลุ่มรวมมีการบ่งชีว้ า่ ตัวแปรทัง้ หมดมีการแจกแจงแบบเป็ นโค้งปกติ
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ตาราง 6 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตในกลุ่ม พนักงานองค์กร
ธุรกิจการผลิต
ตัวแปร
ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
การอบรมพัฒนา
การปฐมนิเทศ
การประชุมกลุ่มย่อย
การสรุปทบทวน
การสื่อสารภายในองค์กร
การสื่อสารการตลาดภายใน
การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
บรรยากาศองค์กร
การรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์กร
แรงจูงใจในการทางาน

M
4.693
4.574
4.391
4.666
4.586
4.626
4.470
4.453
4.207
4.297
4.487
4.243
4.524
4.617

SD Skewness Kurtosis p-value
0.719
-0.497
-0.981
0.546
0.879
-0.798
-1.363
0.287
0.791
-0.245
-0.507
0.853
0.805
-0.605
-1.157
0.427
0.787
-0.485
-0.829
0.630
0.824
-0.582
-0.915
0.555
0.823
-0.294
-0.540
0.828
0.789
-0.316
-0.448
0.860
0.932
-0.286
-0.409
0.883
0.825
-0.158
-0.263
0.954
0.793
-0.370
-0.864
0.643
0.959
-0.415
-0.639
0.748
0.877
-0.560
-1.054
0.490
0.785
-0.507
-0.609
0.730

ตาราง 6 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์
ในกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิต ทดสอบว่าตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุ่มรวมมีการแจกแจงเป็ นโค้ง
ปกติหรือไม่ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และพิจารณาจาก
ผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาใน
รูปแบบความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตทุกตัวแปรไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ แสดง
ว่า ตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษาในรูปแบบความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตมีการบ่งชีว้ ่า
ตัวแปรทัง้ หมดมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
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ตาราง 7 ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบการแจกแจงแบบโค้งปกติของตัวแปรสังเกตในกลุ่มพนักงานองค์กร
ธุรกิจการบริการ
ตัวแปร
ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
การอบรมพัฒนา
การปฐมนิเทศ
การประชุมกลุ่มย่อย
การสรุปทบทวน
การสื่อสารภายในองค์กร
การสื่อสารการตลาดภายใน
การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
ควาพึงพอใจด้านบรรยากาศองค์กร
ความพึงพอใจด้านการสนับสนุนขององค์กร
ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ

M
4.833
4.737
4.541
4.815
4.710
4.684
4.597
4.613
4.473
4.357
4.511
4.255
4.598
4.708

SD Skewness Kurtosis p-value
0.738
-0.786
-1.292
0.319
0.811
-1.001
-1.810
0.118
0.807
-0.597
-1.113
0.450
0.785
-0.900
-1.447
0.234
0.699
-0.493
-0.808
0.639
0.693
-0.291
-0.550
0.824
0.704
-0.225
-0.597
0.816
0.741
-0.354
-0.563
0.802
0.786
-0.284
-0.696
0.754
0.776
-0.185
-0.278
0.946
0.738
-0.418
-0.217
0.895
1.130
-0.659
-1.613
0.219
0.947
-1.027
-1.772
0.123
0.775
-0.850
-1.395
0.263

ตาราง 7 การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาในแบบจาลองความสัมพันธ์
ในกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ ทดสอบว่าตัวแปรที่ศกึ ษาในกลุ่มรวมมีการแจกแจงเป็ นโค้ง
ปกติหรือไม่ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง และพิจารณาจาก
ผลการทดสอบนัยสาคัญทางสถิตขิ องทัง้ ค่าความเบ้และค่าความโด่ง พบว่า ตัวแปรสังเกตทีศ่ กึ ษาใน
รูปแบบความสัม พัน ธ์ใ นกลุ่ม พนัก งานองค์กรธุร กิจการบริการทุ กตัวแปรไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติ
แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ศกึ ษาในรูปแบบความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการมี
การบ่งชีว้ า่ ตัวแปรทัง้ หมดมีการแจกแจงเป็ นโค้งปกติ
2. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผู้วจิ ัย ได้ ต รวจสอบความสัม พัน ธ์ร ะหว่างตัวแปรด้ว ยการค านวณหาค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson product moment correlation coefficient) ในกลุ่มตัวอย่างกลุ่มรวม
กลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิต และกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ ดังตาราง 8-10 ดังนี้
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ตาราง 8 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มรวม
ตัวแปรสังเกต
1. BP
2. BL
3. BC
4. BI
5. BT
6. BO
7. BG
8. BB
9. CI
10. CM
11. CW
12. CL
13. SO
14. MT

1
1.00
0.723**
0.669**
0.712**
0.551**
0.545**
0.576**
0.597**
0.439**
0.416**
0.643**
0.640**
0.641**
0.541**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.00
0.829**
0.740**
0.600**
0.528**
0.551**
0.588**
0.523**
0.421**
0.651**
0.664**
0.695**
0.596**

1.00
0.740**
0.613**
0.559**
0.551**
0.580**
0.507**
0.450**
0.637**
0.634**
0.661**
0.571**

1.00
0.580**
0.551**
0.540**
0.561**
0.428**
0.397**
0.669**
0.602**
0.612**
0.497**

1.00
0.651**
0.611**
0.578**
0.530**
0.410**
0.571**
0.515**
0.557**
0.496**

1.00
0.631**
0.612**
0.464**
0.461**
0.606**
0.481**
0.498**
0.468**

1.00
0.722**
0.539**
0.414**
0.637**
0.543**
0.488**
0.457**

1.00
0.620**
0.506**
0.686**
0.582**
0.531**
0.494**

1.00
0.549**
0.557**
0.469**
0.510**
0.503**

1.00
0.550**
0.460**
0.472**
0.479**

1.00
0.604**
0.590**
0.546**

1.00
0.712**
0.631**

1.00
0.707**

1.00

*P < .05, **P < .01
หมายเหตุ: BP = ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์, BL = ความจงรักภักดีต่อแบรนด์, BC = ความมุ่งมันผู
่ กพันต่อแบรนด์, BI = การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
BT = การอบรมและพัฒนา, BO = การปฐมนิเทศ, BG = การประชุมกลุ่มย่อย, BB = การสรุปทบทวน
CI = การสื่อสารภายในองค์กร, CM = การสื่อสารการตลาดภายใน, CW = การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
CL =ความพึงพอใจด้านบรรยากาศองค์กร, SO = ความพึงพอใจการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์กร, MT = ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ
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ตาราง 9 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิต
ตัวแปรสังเกต
1. BP
2. BL
3. BC
4. BI
5. BT
6. BO
7. BG
8. BB
9. CI
10. CM
11. CW
12. CL
13. SO
14. MT

1
1.00
0.731**
0.669**
0.712**
0.551**
0.545**
0.576**
0.597**
0.439**
0.416**
0.643**
0.640**
0.641**
0.541**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.00
0.832**
0.738**
0.602**
0.544**
0.542**
0.590**
0.516**
0.424**
0.643**
0.653**
0.690**
0.591**

1.00
0.740**
0.613**
0.559**
0.551**
0.580**
0.507**
0.450**
0.637**
0.634**
0.661**
0.571**

1.00
0.580**
0.551**
0.540**
0.561**
0.428**
0.397**
0.669**
0.602**
0.612**
0.497**

1.00
0.651**
0.611**
0.578**
0.530**
0.410**
0.571**
0.515**
0.557**
0.496**

1.00
0.631**
0.612**
0.464**
0.461**
0.606**
0.481**
0.498**
0.468**

1.00
0.722**
0.539**
0.414**
0.637**
0.543**
0.488**
0.457**

1.00
0.620**
0.506**
0.686**
0.582**
0.531**
0.494**

1.00
0.549**
0.557**
0.469**
0.510**
0.503**

1.00
0.550**
0.460**
0.472**
0.479**

1.00
0.604**
0.590**
0.546**

1.00
0.712**
0.631**

1.00
0.707**

1.00

*P < .05, **P < .01
หมายเหตุ: BP = ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์, BL = ความจงรักภักดีต่อแบรนด์, BC = ความมุ่งมันผู
่ กพันต่อแบรนด์, BI = การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
BT = การอบรมและพัฒนา, BO = การปฐมนิเทศ, BG = การประชุมกลุ่มย่อย, BB = การสรุปทบทวน
CI = การสื่อสารภายในองค์กร, CM = การสื่อสารการตลาดภายใน, CW = การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
CL =ความพึงพอใจด้านบรรยากาศองค์กร, SO = ความพึงพอใจการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์กร, MT = ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ
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ตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ
ตัวแปรสังเกต

1. BP
2. BL
3. BC
4. BI
5. BT
6. BO
7. BG
8. BB
9. CI
10. CM
11. CW
12. CL
13. SO
14. MT

1
1.00
0.760**
0.725**
0.782**
0.510**
0.572**
0.627**
0.592**
0.481**
0.441**
0.538**
0.706**
0.576**
0.396**

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.00
0.811**
0.703**
0.516**
0.539**
0.629**
0.623**
0.546**
0.441**
0.525**
0.688**
0.572**
0.446**

1.00
0.744**
0.484**
0.541**
0.614**
0.596**
0.539**
0.434**
0.549**
0.659**
0.548**
0.460**

1.00
0.502**
0.540**
0.602**
0.586**
0.465**
0.426**
0.576**
0.630**
0.512**
0.350**

1.00
0.710**
0.641**
0.578**
0.454**
0.467**
0.497**
0.416**
0.541**
0.399**

1.00
0.706**
0.632**
0.473**
0.506**
0.526**
0.459**
0.588**
0.443**

1.00
0.743**
0.609**
0.441**
0.645**
0.546**
0.543**
0.386**

1.00
0.720**
0.454**
0.675**
0.545**
0.539**
0.399

1.00
0.455**
0.666**
0.466**
0.478**
0.385

1.00
0.542**
0.447**
0.609**
0.432**

1.00
0.515**
0.527**
0.428**

1.00
0.623**
0.528**

13

14

1.00
0.749** 1.00

*P < .05, **P < .01
หมายเหตุ: BP = ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์, BL = ความจงรักภักดีต่อแบรนด์, BC = ความมุ่งมันผู
่ กพันต่อแบรนด์, BI = การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
BT = การอบรมและพัฒนา, BO = การปฐมนิเทศ, BG = การประชุมกลุ่มย่อย, BB = การสรุปทบทวน
CI = การสื่อสารภายในองค์กร, CM = การสื่อสารการตลาดภายใน, CW = การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก
CL =ความพึงพอใจด้านบรรยากาศองค์กร, SO = ความพึงพอใจการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์กร, MT = ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ
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ตาราง 8 การตรวจสอบความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งตัว แปรสัง เกตในก ลุ่ ม รวม พบว่า มี
ความสัมพันธ์ทางบวก มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.397-0.829 ซึ่งมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.01
โดยตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั มากทีส่ ุด ได้แก่ ความมุ่งมันผูกพันต่อแบรนด์กบั ความจงรักภักดีต่อ
แบรนด์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.829 รองลงมาคือ การเป็ น ส่วนหนึ่งกับแบ
รนด์กบั ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์กบั ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.740 ส่วนตัวแปรที่มคี วามสัมพัน ธ์กนั น้อยที่สุด คือ
การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์กบั การสื่อสารการตลาดภายใน มีค่าสัมประสิท ธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์ส นั
เท่ากับ 0.397
ตาราง 9 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่ม พนักงานองค์กรธุรกิจ
การผลิต พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.397-0.832 ซึ่งมีนัยสาคัญ ทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั มากที่สุด ได้แก่ ความมุ่งมันผูกพันต่อแบรนด์กบั
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.832 รองลงมาคือ การเป็ น
ส่วนหนึ่งกับแบรนด์กบั ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ
0.740 ส่วนตัวแปรที่มคี วามสัม พัน ธ์กนั น้ อยที่สุด คือ การเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์กบั การสื่อสาร
การตลาดภายใน มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.397
ตาราง 10 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตในกลุ่ม พนักงานองค์กรธุรกิจ
การบริการ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวก มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.350-0.811 ซึง่ มีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยตัวแปรที่มคี วามสัมพันธ์กนั มากที่สุด ได้แก่ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์กบั
ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.811 รองลงมาคือ การเป็ น
ส่วนหนึ่งกับแบรนด์กบั ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ
0.782 ส่วนตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั น้อยที่สุด คือ การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์กบั แรงจูงใจในการ
ทางาน มีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สนั เท่ากับ 0.350
เมื่อพิจ ารณาถึง เกณฑ์ความเหมาะสมของข้อมูลที่จะน าไปใช้ใ นการวิเคราะห์ส มการ
โครงสร้างเชิงเส้น ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรไม่ควรสูงกว่า 0.85 (Kline. 2005: 56)
เนื่ องจากจะท าให้ เกิด ปั ญ หาภาวะร่ วมเส้น ตรงพหุ (Multicollinearity) ในการศึก ษาครัง้ นี้ ไม่ มี
ความสัม พันธ์ร ะหว่างตัวแปรที่เกินกว่า 0.85 ตัวแปรที่ศกึ ษาครัง้ นี้ จงึ มีความเหมาะสมที่จะน ามา
วิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นต่อไป
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ตอนที่ 4 : การวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสมมติฐานเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการวิ เคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภ ายในองค์กรกับพฤติ กรรมการสนับสนุนแบรนด์ข องพนักงานในองค์กร
เอกชนที่รกุ ตลาดอาเซียน
การวิเคราะห์ความกลมกลืนของแบบจาลองความสัมพันธ์ เป็ นการตรวจสอบแบบจาลอง
ความสัมพันธ์ทไ่ี ด้พฒ
ั นาขึน้ ว่ามีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ โดยพิจารณาถึงดัชนี
ความกลมกลืน และขนาดอิทธิพลของแต่ละตัวแปรทีป่ รากฏในแบบจาลองความสัมพันธ์ ในการวิจยั
ครัง้ นี้ ได้วเิ คราะห์ข้อมูล เพื่อ ทดสอบความกลมกลืน ของแบบจาลองความสัม พัน ธ์ หากพบว่า
แบบจาลองไม่มคี วามกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วจิ ยั จึงปรับแบบจาลองโดยพิจารณาค่าดัชนี
การปรับแก้ (Modification index) ที่ได้จากการวิเคราะห์ รวมถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ในเชิงแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการทดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า 2 = 459.22,
df = 67, P = 0.000, CFI = 0.98, GFI = 0.92, TLI = 0.98, RMSEA = 0.086 ซึ่ ง ข้ อ มู ล ยัง ไม่
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงจาเป็ นต้องปรับแบบจาลอง เพื่อให้แบบจาลองความสัมพันธ์ท่ี
พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากยิง่ ขึน้
แนวทางการปรับแบบจาลองในการวิจยั ครัง้ นี้ โดยการปรับโมเดลในส่วนแรก ผูว้ จิ ยั ได้ ตดั
เส้นอิทธิพลทีไ่ ม่มนี ัยสาคัญออก 2 เส้น ได้แก่ 1) เส้นอิทธิพลตัวแปรการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
ทีม่ ตี ่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์ และ 2) เส้นอิทธิพลตัวแปรการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ท่มี ตี ่อผล
การปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
รวมทัง้ ได้ยอมให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตสัมพันธ์กนั ซึ่งเป็ นตัวแปรสังเกต
ภายในตัวแปรแฝงนัน้ ๆ ได้แก่ 1) เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรูก้ ารสนับสนุนขององค์กร
และตัวแปรแรงจูงใจในการทางาน 2) เส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการอบรมและพัฒนาและตัว
แปรการปฐมนิเทศ นอกจากนี้ได้ยอมให้ความคลาดเคลื่อนของตัวแปรสังเกตสัมพันธ์กนั ซึง่ เป็ นตัว
แปรสัง เกตแยกตัวแปรแฝงกัน แต่ ตวั แปรแฝงดังกล่าวเป็ น ตัวแปรที่มีความต่อเนื่ องกัน ในกลุ่ ม
เดียวกัน นั ่นคือ เส้นความสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์และตัวแปรผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ ซึง่ เป็ นกลุ่มพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ และเส้นความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรการสื่อสารภายในองค์กรและตัวแปรการปฐมนิ เทศ ซึ่งเป็ นกลุ่มกระบวนการสร้างและสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กร
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ผลการทดสอบความสอดคล้องของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่
รุ ก ตลาดอาเซีย น หลัง จากการปรับ โมเดล พบว่า ค่ าดัช นี ว ดั ความสอดคล้องมี ความเหมาะสม
สอดคล้องกลมกลืนมากขึ้น พบว่า ได้แก่ 2 = 278.00, df = 65, P = 0.000, CFI = 0.99, GFI =
0.95, TLI = 0.99, RMSEA = 0.064
ตาราง 11 ค่าดัชนีความกลมกลืนทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เกณฑ์และผลการพิจารณาในกลุ่มรวม
ดัชนี
2

เกณฑ์
p > .05

RMSEA
GFI
TLI
CFI

< .08
> .90
> .90
> .90

ค่าดัชนี ก่อนปรับ
2 = 459.22, df = 67, p =
0.00
0.086
0.92
0.98
0.98

ค่าดัชนี หลังปรับ
2 = 278.00, df = 65, p <
0.00
0.064
0.95
0.99
0.99

เมื่อพิจารณาถึงค่าดัชนี วดั ความกลมกลืน เหล่านี้ กบั เกณฑ์ ท่ีบ่งชี้ว่าแบบจาลองมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แม้ว่าค่าไค-สแควร์ (2) จะยังมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งค่าไคสแควร์
ดังกล่าวอาจมีนัยสาคัญทางสถิตไิ ด้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่มขี นาดใหญ่ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์
ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียนที่ปรับแก้โมเดล มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ จึงสามารถประมาณค่าขนาดอิทธิพลในแบบจาลองดังกล่าวได้ ถือว่าเป็ นการยอมรับ
สมมติฐานที่ 1
ทัง้ นี้ ผลการวิเคราะห์ดงั ตาราง 12 และภาพประกอบ 5
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ตาราง 12 คะแนนมาตรฐานผลการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียนในกลุ่มรวม
ตัวแปร
เชิ งสาเหตุ
IC
JS
IB
BRI
BRC
BRL
R2

DE
0.94*
-

IB
IE
0.88

TE
0.94*
-

DE
0.48*
0.37*
-

BRI
IE
0.35*
0.65

TE
0.35*
0.48*
0.37*
-

ตัวแปรผล
BRC
DE
IE
0.26*
0.38* 0.26*
0.08 0.20*
0.54*
0.86

TE
0.26*
0.64*
0.28*
0.54*
-

DE
0.08
0.92*
-

BRL
IE
0.24*
0.58*
0.26*
0.49*
0.93

TE
0.24*
0.64*
0.26*
0.49*
0.92*
-

DE
0.32*
0.17*
0.46*

BRP
IE
0.27*
0.29*
0.12*
0.23*
0.42*
0.79

TE
0.27*
0.61*
0.29*
0.23*
0.42*
0.46*

* p<.05
หมายเหตุ: BRP = ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
BRC = ความมุ่งมันผู
่ กพันต่อแบรนด์
IB = การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
JS = ความพึงพอใจในการทางาน

BRL = ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
BRI = การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
IC = การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร

155

R2=0.65
0.92
MT
SO
0.68*

BRI

0.48*

R2=0.86

BI
0.54*

BRC

0.81*
CL

CI

CM

CW

JS

0.84

0.38*

R2=0.93

BL

0.92*
0.94

0.08

BRL
0.08

0.74
0.64*

BC
0.88

0.46*

0.32*
0.37*

IC

0.83*

0.92

IB

0.94*

0.17*

0.72

BRP = ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
BRL = ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
BRC = ความมุ่งมันผู
่ กพันต่อแบรนด์
BRI = การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
IB = การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
IC = การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
JS = ความพึงพอใจในการทางาน

BT

0.76*
BO

R2=0.88
0.84*

0.86*

BP

BRP
R2=0.79

BB

BG

*P > .05

ภาพประกอบ 5 ค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลมาตรฐานของแบบจาลองความสัมพันธ์ในกลุ่มรวม
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จากภาพประกอบที่ 5 และตาราง 12 พบผลการวิเคราะห์สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1. ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
ตัวแปรแฝงทุกตัวที่มกี ารทดสอบนัยสาคัญของค่าน้ าหนักองค์ป ระกอบ พบว่าค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของทุกตัวแปรสังเกตมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่า
น้าหนักองค์ประกอบ (Comrey; & Lee. 1992) คือ ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.70 ขึน้ ไปอยูใ่ น
ระดับดีเยีย่ ม (Excellent) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.63 ขึน้ ไปอยู่ในระดับดีมาก (Very good)
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.55 ขึน้ ไปอยู่ในระดับดี (Good) ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.45
ขึน้ ไปอยู่ในระดับพอใช้ (Fair) ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัง้ แต่ 0.32 ขึน้ ไปอยูใ่ นระดับแย่ (Poor) และ
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบน้ อยกว่า 0.32 อยู่ในระดับแย่มาก และควรถูก ตัดออก (Disregard) ซึ่ง มี
รายละเอียดดังนี้
ตัวแปรแฝงการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร พบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สัง เกตเท่ ากับ 0.76-0.86 แสดงว่า ตัว แปรสัง เกตที่ ใ ช้ ว ดั การสร้า งแบรนด์ ภ ายในองค์ ก รทุ ก
องค์ ป ระกอบมีค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบในระดับ ดีเ ยี่ย ม โดยที่ต ัว แปรสัง เกตที่มีค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ การสรุปทบทวน แสดงว่ามีความสาคัญต่อตัวแปรแฝงการสร้างแบรนด์
ภายในองค์กรมากทีส่ ุด
ตัวแปรแฝงการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร พบว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปร
สังเกตอยู่ระหว่าง 0.64-0.83 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรทุ ก
องค์ประกอบมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบในระดับ ดีมากไปจนถึง ดีเยี่ยม โดยที่ตวั แปรสังเกตที่มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือ การสื่อสารด้วยคาพูดเชิงบวก แสดงว่ามีความสาคัญ ต่อตัวแปร
แฝงการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรมากทีส่ ุด
ตัวแปรแฝงความพึงพอใจในการทางาน พบว่ามีค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
อยูร่ ะหว่าง 0.68-0.81 แสดงว่า ตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้วดั ความพึงพอใจในการทางานทุกองค์ประกอบมี
ค่ า น้ า หนั ก องค์ ป ระกอบในระดับ ดีม ากไปจนถึ ง ดีเยี่ย ม โดยที่ ต ัว แปรสัง เกตที่มีค่ า น้ า หนั ก
องค์ประกอบมากที่สุดคือ การรับรู้การสนับสนุ นขององค์กร แสดงว่ามีความส าคัญต่อตัวแปรแฝง
ความพึงพอใจในการทางานมากทีส่ ุด
โดยภาพรวม ตัวแปรสังเกตทุกตัวมีค่าน้าหนักองค์ประกอบเป็ นค่าบวกและมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ชีใ้ ห้เห็นว่าผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับโครงสร้างของแต่ละตัวแปรแฝง แสดงว่า การวัดตัว
แปรแฝงในแบบจาลองมีความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้างอีกด้วย
2. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่มีต่อการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี ีอทิ ธิพลทางตรงต่อการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร คือ การ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.94 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้
ตัวแปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรได้รอ้ ยละ 88
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3. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อการเป็ นส่วนหนึ่ งกับแบรนด์
พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ คือ ความพึง
พอใจในการท างาน และการสร้า งแบรนด์ภ ายในองค์ก ร มีค่ าอิท ธิพ ลเท่ ากับ 0.48 และ 0.37
ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อการเป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ คือ การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ
0.35 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ ตัวแปรเชิง สาเหตุทงั ้ หมดร่วมกัน อธิบายความ
แปรปรวนของการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ ได้รอ้ ยละ 65
4. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ คือ การเป็ น
ส่ว นหนึ่ ง กับ แบรนด์ และการสร้า งแบรนด์ภ ายในองค์ก ร มีค่ าอิท ธิพ ลเท่ า กับ 0.54 และ 0.38
ตามลาดับ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบตัวแปรเชิงสาเหตุท่มี อี ทิ ธิพล
ทางอ้อมต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ คือ การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร ความพึงพอใจในการ
ทางาน และการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร มีค่าอิทธิพลเท่ ากับ 0.26, 0.26 และ 0.20 ตามลาดับ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ ตัวแปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ ได้รอ้ ยละ 86
5. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์
พบว่า ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์ คือ ความมุ่งมั ่น
ผูกพันต่อแบรนด์ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.92 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบ
ตัวแปรเชิงสาเหตุทม่ี อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์ คือ ความพึงพอใจในการทางาน
การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร และการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร มี
ค่าอิท ธิพลเท่ ากับ 0.58, 0.49, 0.26 และ 0.24 ตามลาดับ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
ทัง้ นี้ ตัวแปรเชิง สาเหตุ ท งั ้ หมดร่ วมกัน อธิบ ายความแปรปรวนของความจงรักภักดีต่อ แบรนด์
ได้รอ้ ยละ 93
6. อิ ทธิ พลของตัวแปรเชิ งสาเหตุที่ส่งผลต่อผลการปฏิ บตั ิ งานต่อแบรนด์
พบว่า ตัวแปรเชิง สาเหตุท่มี ีอิทธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ คือ ความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ ความพึงพอใจในการทางาน และการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ 0.46, 0.32 และ 0.17 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบตัวแปรเชิง
สาเหตุท่มี อี ทิ ธิพลทางอ้อมต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ คือ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ ความ
พึงพอใจในการทางาน การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ และการสร้าง
แบรนด์ภ ายในองค์กร มีค่าอิท ธิพลเท่ ากับ 0.42, 0.29, 0.27, 0.23 และ 0.12 ตามลาดับ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ ตัวแปรเชิงสาเหตุทงั ้ หมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผล
การปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ ได้รอ้ ยละ 79
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สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1
จากอิท ธิพ ลของตัวแปรเชิง สาเหตุ ท่ีมีต่ อ ตัว แปรผล ทัง้ อิท ธิพ ลทางตรงและอิท ธิพ ล
ทางอ้อมสามารถสรุปผลตามสมมติฐ านการวิจยั ข้อ 1 แบบจาลองสมมติฐานที่พฒ
ั นาขึ้น มีความ
กลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองสมมติฐานที่พฒ
ั นาขึ้น มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ตามสมมติฐานย่อย
ดังนี้
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.1 “ความพึงพอใจในการท างานมีอิท ธิพลทางตรงต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ต่อแบรนด์ มีค่าอิท ธิพลเท่ ากับ 0.32 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดัง นัน้ ผลการวิจยั
ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.2 “การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์ พ บว่า การสร้างแบรนด์ภ ายในองค์ก รมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อ ผลการ
ปฏิบ ัติง านต่อ แบรนด์ มีค่าอิท ธิพ ลเท่ ากับ 0.17 อย่างมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดัง นัน้
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.3 “การเป็ น ส่วนหนึ่ งกับแบรนด์มีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์” โดยผู้วจิ ยั ได้ปรับโมเดลด้วยการตัดเส้น อิท ธิพลเส้น นี้ ออก เนื่ องจากไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ และความเป็ นไปทางด้านแนวคิดและทฤษฎี
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.4 “ความจงรักภัก ดีต่อแบรนด์มีอิท ธิพ ลทางตรงต่อผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความจงรักภักดีต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ต่อแบรนด์ มีค่าอิท ธิพลเท่ ากับ 0.46 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดัง นัน้ ผลการวิจยั
ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.5 “ความพึง พอใจในการท างานมีอิท ธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในการทางานไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ ดังนัน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.6 “การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์” โดยผู้ว ิจ ยั ได้ป รับ โมเดลด้วยการตัด เส้น อิท ธิพ ลเส้น นี้ ออก เนื่ อ งจากไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ และความเป็ นไปทางด้านแนวคิดและทฤษฎี
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สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.7 “ความมุ่ง มั ่นผูกพันต่อแบรนด์มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดี
ต่อแบรนด์ มีค่าอิท ธิพลเท่ ากับ 0.92 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดัง นัน้ ผลการวิจยั
ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.8 “ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่น
ผูกพันต่อแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์พ บว่า ความพึง พอใจในการท างานมีอิท ธิพ ลทางตรงต่ อความมุ่ง มั ่น
ผู ก พัน ต่ อ แบรนด์ มีค่ า อิท ธิพ ลเท่ า กับ 0.38 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ร ะดับ 0.05 ดัง นั ้น
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.9 “การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
มุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่น
ผูกพันต่อแบรนด์ ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.10 “การเป็ น ส่วนหนึ่ งกับแบรนด์มีอิท ธิพลทางตรงต่อความ
มุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์พบว่า การเป็ น ส่วนหนึ่ ง กับแบรนด์มีอิท ธิพ ลทางตรงต่อความมุ่ง มั ่น
ผู ก พัน ต่ อ แบรนด์ มีค่ า อิท ธิพ ลเท่ า กับ 0.54 อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ร ะดับ 0.05 ดัง นั ้น
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.11 “ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเป็ น
ส่วนหนึ่งกับแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเป็ นส่วนหนึ่ง
กับแบรนด์ มีค่าอิท ธิพลเท่ ากับ 0.48 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ผลการวิจยั
ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้ อ 1.12 “การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการ
เป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์”
ผลการวิเคราะห์พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเป็ นส่วน
หนึ่งกับแบรนด์ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.37 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ดังนัน้ ผลการวิจยั
ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 1.13 “การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการ
สร้างแบรนด์ภายในองค์กร”
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ผลการวิเคราะห์พบว่า การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรมีอิทธิพลทางตรงต่อการสร้าง
แบรนด์ภ ายในองค์ก ร มีค่าอิท ธิพ ลเท่ ากับ 0.94 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดัง นัน้
ผลการวิจยั ดังกล่าวจึงสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้วา่ สนับสนุนสมมติฐานที่ 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8, 1.10-1.13
การวิ เคราะห์เพิ่ มเติ ม เนื่ องจากค่าอิท ธิพล 2 เส้น นัน่ คือ 1) เส้น อิท ธิพ ลตัวแปรการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรทีม่ ตี ่อการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร และ 2) เส้นอิทธิพลตัวแปรความ
มุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ท่มี ตี ่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์ มีค่าอิท ธิพลที่สูง มาก ซึ่งอาจท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดได้ว่าเป็ นตัวแปรเดียวกัน ดังนัน้ จึงได้ท าการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิง จาแนก
(Discriminant validity) เพื่อพิจารณาว่าตัวแปรแฝง 2 ตัว แยกจากกัน ได้หรือไม่ ผู้วจิ ยั จึง ทาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยกาหนดให้ตวั แปรแฝง 2 ตัว วัดรวมกันเป็ นตัวแปรแฝงเพียงแค่
องค์ ป ระกอบเดีย ว ถ้ า ตัว แปรแฝง 2 ตัว วัด ตัว แปรแฝงที่เป็ น 2 องค์ ป ระกอบที่แ ยกจากกัน
แบบจาลองทีก่ าหนดให้มตี วั แปรแฝงเพียงแค่ตวั เดียว จะต้องมีความกลมกลืนทีต่ ่ากว่าแบบจาลองที่
กาหนดให้ม ีตวั แปรแฝง 2 องค์ประกอบ อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จาก
ผลต่างของไคสแควร์ ( 2) ของทัง้ สองแบบจาลองว่ามีนยั สาคัญหรือไม่ ทีร่ ะดับ df เท่ากับผลต่าง
ของ df ระหว่างแบบจาลอง ดังตาราง 13
ตาราง 13 ค่าสถิตคิ วามเทีย่ งตรงเชิงจาแนกขององค์ประกอบและตัวแปรแฝงในการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ลาดับการวิ เคราะห์

2

df

pvalue

2

df

pvalue

1. ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์กบั ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ขันที
้ ่ 1: กาหนดให้วดั ตัวแปรแฝงเพียงแค่องค์ประกอบ
เดียว
ขันที
้ ่ 2: กาหนดให้วดั ตัวแปรแฝง 2 องค์ประกอบแยก
จากกัน

315.26

20

0.00

-

-

-

286.75

19

0.00

28.51

1

0.00

-

-

-

21

0.00

2. การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
ขันที
้ ่ 1: กาหนดให้วดั ตัวแปรแฝงเพียงแค่องค์ประกอบ
เดียว
ขันที
้ ่ 2: กาหนดให้วดั ตัวแปรแฝง 2 องค์ประกอบแยก
จากกัน

1861.15 189

0.00

473.22

0.00 1387.93
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จากตาราง 13 ผูว้ จิ ยั จึงสรุปได้วา่ ตัวแปรแฝง 2 ตัว สามารถแยกจากกันได้ นั ่นคือ ตัวแปร
แฝงทัง้ 2 ตัว มีความแตกต่างกันมากพอทีจ่ ะแยกเป็ นตัวแปรแฝงคนละตัว
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การวิเคราะห์ต่อไปเป็ นการเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้าง
และการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กร
เอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจ
การบริการ
ส่วนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุระหว่างการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติ กรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กร
เอกชนที่ ร ุกตลาดอาเซี ยน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิ จการผลิ ตและกลุ่มพนักงาน
องค์กรธุรกิ จการบริการ
ขัน้ ตอนการวิ เคราะห์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานใน
องค์กรเอกชนที่รุ กตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุร กิจการผลิตและกลุ่มพนักงาน
องค์กรธุรกิจการบริการแตกต่างกัน เป็ นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสังเกตทีใ่ ช้ในการวัดตัวแปรแฝง และเพื่อเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรเชิง
สาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล โดยมีรายละเอียดขันตอนดั
้
งนี้
ขันที
้ ่ 1 เป็ นการกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรูปแบบความสัมพันธ์ของตัว
แปรเหมือนกัน โดยไม่ ม ีการกาหนดเงื่อนไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิท ธิพ ลเท่ ากัน
ระหว่างกลุ่ม ซึ่งหากแบบจาลองในขัน้ นี้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงว่าโครงสร้าง
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างตัวแปรในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่ มเหมือ นกัน แต่อาจแตกต่ างกัน ที่ขนาด
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึง่ จะได้นาแบบจาลองในขัน้ นี้เป็ นฐานในการทดสอบในขันที
้ ่2
ขันที
้ ่ 2 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตัวแปรสังเกตใดบ้างที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนตอนย่
ั้
อยดังนี้
2.1 ขัน้ การกาหนดเงื่อนไขให้ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสัง เกตทุ กตัว
เท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขันนี
้ ้กบั
ขันที
้ ่ 1 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากมีนัยสาคัญทาง
สถิติ แสดงว่า มีค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตอย่างน้อย 1 ตัวทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
ซึง่ จะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่าน้าหนักองค์ประกอบใดบ้างทีม่ คี ่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2.2 ขันการทดสอบว่
้
าค่าน้าหนักองค์ประกอบมีค่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ มหรือไม่
โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่ าน้ าหนัก องค์ประกอบนัน้ มีค่าเท่ ากัน ระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบ
พิจารณาจากค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองนี้ กับขันที
้ ่ 1 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับ ผลต่าง
ขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าน้าหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรสัง เกตนี้ มคี ่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยต้องทดสอบทุ กค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีการ
ทดสอบนัยสาคัญ
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2.3 ขันสรุ
้ ป โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าน้าหนักองค์ประกอบทุกตัวทีไ่ ม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตมิ คี ่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์
ระหว่างแบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 นี้ กับขัน้ ที่ 1 ที่ระดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของ
แบบจาลองทัง้ สอง ถ้าไม่ ม ีนัย ส าคัญ ทางสถิติ แสดงว่าแบบจาลองทัง้ สองมีความกลมกลืน ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งจะได้นาแบบจาลองสรุปในขัน้ ที่ 2 นี้ เป็ นฐานในการทดสอบความแตกต่างของค่ า
อิทธิพลในการวิเคราะห์ในขันที
้ ่ 3 ต่อไป
การวิเคราะห์เพื่อหาว่าค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตใดบ้างทีแ่ ตกต่าง
กันระหว่างกลุ่ม ถ้าพบว่าค่าน้าหนักองค์ประกอบทุกตัวแปรสังเกตแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ก็ไม่ควร
ที่จะวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง เพราะอย่างน้ อยที่สุดที่จะท าให้ส ามารถแปล
ความหมายของความแตกต่างค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงได้ ตัวแปรแฝงจะต้องมีความเท่าเทียมกันในการ
วัด บางส่วน (Partial measurement invariance) ที่ค่าน้ าหนักองค์ประกอบในการวัดตัวแปรแฝง
อย่างน้อย 1 ค่า จะต้องเท่ากันระหว่างกลุ่ม (Byrne; Shavelson; & Muthén. 1989)
ขัน้ ที่ 3 การวิเคราะห์เพื่อค้น หาว่ามีค่าอิท ธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ีต่อตัวแปรผล
ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนตอนย่
ั้
อยดังนี้
3.1 ขัน้ การกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบ
พิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขันตอนนี
้
้กบั แบบจาลองสรุปขันที
้ ่ 2 ทีร่ ะดับองศา
อิสระเท่ ากับผลต่ างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สอง หากพบว่า ผลต่างไค-สแควร์ระหว่าง
แบบจาลองในขัน้ นี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า มีค่าอิทธิพลอย่าง
น้อย 1 ตัวที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งจะต้องทดสอบค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลใดบ้างที่มคี ่าแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม
3.2 ขัน้ การทดสอบว่าค่าอิท ธิพลมีค่ าแตกต่ างกัน ระหว่างกลุ่ มหรือไม่ โดยการ
กาหนดเงื่อนไขให้มคี ่าอิทธิพลนัน้ มีค่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากค่าผลต่างไคสแควร์ระหว่างแบบจาลองนี้กบั แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 2 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระ
ของแบบจาลองทัง้ สอง หากมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่า ค่าอิทธิพลนี้มคี ่าแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
โดยทดสอบความแตกต่างทุกค่าอิทธิพล
3.3 ขัน้ สรุป โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตมิ คี ่าเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการทดสอบพิจารณาจากผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองสรุป
ขันที
้ ่ 3 นี้กบั แบบจาลองสรุปขันที
้ ่ 2 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้
สอง ถ้าไม่มนี ัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าแบบจาลองทัง้ สองมีความกลมกลืนไม่แตกต่างกัน ซึ่งจะได้นา
แบบจาลองสรุปขัน้ ที่ 3 นี้เป็ นแบบจาลองสรุป เพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบและค่าอิทธิพลทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
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ผลการวิ เคราะห์ในแต่ละขัน้ ตอนและรายละเอียดต่าง ๆ มีดงั ต่อไปนี้
ขัน้ ที่ 1 เป็ นการกาหนดให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีรปู แบบความสัมพันธ์ของตัว
แปรเหมือนกัน โดยไม่ ม ีการกาหนดเงื่อนไขให้แบบจาลองของทัง้ สองกลุ่มมีค่าอิท ธิพ ลเท่ ากัน
ระหว่างกลุ่ม ซึง่ ในการตรวจสอบพิจารณาจากดัชนีความกลมกลืน
ผลการวิ เคราะห์พบว่า แบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดง
ว่า แบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในแบบจาลองทัง้ สองกลุ่มเหมือนกัน แต่อาจ
แตกต่างกัน ที่ขนาดความสัม พัน ธ์ร ะหว่างตัวแปร พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) = 392.07, df = 128,
P = 0.000, RMSEA = 0.072, 2/df = 3.063 ซึ่งจะได้นาแบบจาลองในขัน้ นี้เป็ นฐานในการทดสอบ
ในขันที
้ ่2
ขัน้ ที่ 2 เป็ น การวิเคราะห์เพื่อค้น หาว่ามีค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนตอนย่
ั้
อยดังนี้
2.1 ขันการก
้
าหนดเงื่อนไขให้ค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตในการวัด
ตัวแปรแฝงทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ ที่ 2.1
กับขันตอนที
้
่ 1 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สองไม่มนี ยั สาคัญ
ทางสถิติ (2 = 6.75, df = 7, P = 0.455) แสดงว่า ไม่มคี ่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกต
ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม
2.2 สรุ ป ขัน้ ที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ โ ดยการก าหนดเงื่อ นไขให้ ค่ า น้ าหนั ก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงทุกตัวที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
เท่ ากัน ระหว่างกลุ่ม ผลการวิเคราะห์พ บว่า ค่าไค-สแควร์ (2) = 398.82, df = 135, P = 0.000,
RMSEA = 0.070, 2/df = 2.954
ผลการทดสอบพบว่ า ผลต่างไค-สแควร์ร ะหว่างแบบจาลองทัง้ สองไม่ มี
นัยสาคัญทางสถิติ (2 = 6.75, df = 7, P = 0.455) แสดงว่า แบบจาลองสรุปขัน้ ตอนที่ 2 มีความ
กลมกลืนไม่แตกต่างกับแบบจาลองขัน้ ตอนที่ 1 ซึ่งจะได้นาแบบจาลองสรุปขัน้ ตอนที่ 2 นี้ ไปเป็ น
แบบจาลองฐานในการทดสอบความแตกต่างกันของค่าอิทธิพล
จากผลการทดสอบดังกล่าว พบว่า ไม่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบใดแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ ม จึง จะต้องท าการค้น หาว่ามีค่ าอิท ธิพ ลของตัวแปรสาเหตุใดที่มีผ ลต่อตัวแปรผลที่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มในขันที
้ ่ 3 ต่อไป
ขัน้ ที่ 3 เป็ นการวิเคราะห์เพื่อค้นหาว่ามีค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล
ใดบ้างทีแ่ ตกต่างกันระหว่างกลุ่ม โดยมีขนตอนย่
ั้
อยดังนี้
3.1 ขันการก
้
าหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปรสังเกตทีม่ ตี ่อตัวแปรผลทุกตัว
เท่ากันระหว่างกลุ่ม
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ผลการทดสอบพบว่า ค่าผลต่างไค-สแควร์ระหว่างแบบจาลองในขัน้ ที่ 3.1
กับแบบจาลองสรุปขันที
้ ่ 2 ทีร่ ะดับองศาอิสระเท่ากับผลต่างขององศาอิสระของแบบจาลองทัง้ สองไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ (2 = 15.00, df = 11, P = 0.182) แสดงว่า ไม่มคี ่าอิทธิพลใดที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่ม
3.2 สรุปขันที
้ ่ 3 เป็ นการวิเคราะห์โดยการกาหนดเงื่อนไขให้ค่าอิทธิพลของตัวแปร
สาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลทุกตัวทีไ่ ม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญเท่ากันระหว่างกลุ่ม ผลการวิเคราะห์
พบว่า ค่าไค-สแควร์ (2) = 413.82, df = 146, P = 0.000, RMSEA = 0.068, 2/df = 2.834
ผลการทดสอบพบว่ า ผลต่างไค-สแควร์ร ะหว่างแบบจาลองทัง้ สองไม่ มี
นัยสาคัญ ทางสถิติ (2 = 15.00, df = 11, P = 0.182) แสดงว่า แบบจาลองสรุ ปขัน้ ที่ 3 มีความ
กลมกลืนไม่แตกต่างกับแบบจาลองสรุปขันที
้ ่2
ตาราง 14 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กร
เอกชนที่รุ ก ตลาดอาเซียน ระหว่า งกลุ่ม พนัก งานองค์กรธุร กิจ การผลิต และกลุ่ม พนัก งาน
องค์กรธุรกิจการบริการ

เงื่อนไข

2

df

p

ขัน้ ทื่ 1 รูปแบบความสัมพัน ธ์เหมือนกัน 392.07 128 0.00
และไม่มกี ารกาหนดเงื่อนไขให้คา่ อิทธิพล
ในแบบจาลองเท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขั ้น ที่ 2 ก าร ก าห น ด เงื่ อ น ไ ข ให้ ค่ า 398.82 135 0.00
สัม ประสิท ธิใ์ นการวัดตัว แปรแฝงทุ กตัว
เท่ากันระหว่างกลุ่ม
ขั ้น ที่ 3 ก าร ก าห น ด เงื่ อ น ไ ข ให้ ค่ า 413.82 146 0.00
สัมประสิทธิ ์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ม ี
ต่อตัวแปรผลทุกตัวเท่ากันระหว่างกลุ่ม

เงื่อนไขความ
ไม่แปรเปลี่ยน
RMSEA 2/df
2 df p
0.072
3.063
-

0.070

2.954 6.75

7

0.45

0.068

2.834 15.00

11

0.18
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สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 2
จากสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 ที่กาหนดว่า “รูปแบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุระหว่างการ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กร
เอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจ
การบริการแตกต่างกัน”
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุก
ตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ
พบว่า มีค่ าน้ าหนักองค์ป ระกอบของตัวแปรสัง เกตที่ใ ช้วดั ตัวแปรแฝงไม่ แตกต่างกัน และมีค่ า
อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุท่มี ตี ่อตัวแปรผลไม่แตกต่างกัน โดยเป็ นลักษณะที่ไม่แตกต่างกันเลย ผล
การวิเคราะห์จงึ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2
ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ
ระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติ กรรมการสนับสนุนแบรนด์
ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่ รกุ ตลาดอาเซี ยน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิ จการ
ผลิ ตและกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิ จการบริการ
ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุร ะหว่างการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุก
ตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ
นอกจากเปรียบเทียบค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตที่ใช้วดั ตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพล
ของตัวแปรสาเหตุท่ีมตี ่อตัวแปรผลลัพธ์แล้ว การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงของ
แบบจาลองถือเป็ นขัน้ ตอนสาคัญ เพราะผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง ทาให้ทราบว่ากลุ่ม
พนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการมีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงที่
ศึกษาในการวิจยั แตกต่างกันหรือไม่ เพื่อทาความเข้าใจบริบทของระดับการศึกษาทัง้ สองประเภทได้
ชัดเจนมากขึน้ ดังตาราง 15
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ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้าง
และการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กร
เอกชนที่รุ ก ตลาดอาเซียน ระหว่า งกลุ่ม พนัก งานองค์กรธุร กิจ การผลิต และกลุ่ม พนัก งาน
องค์กรธุรกิจการบริการ

ตัวแปร
1. ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
2. ความจงรักภักดีต่อแบรนด์
3. ความมุง่ มั ่นผูกพันต่อแบรนด์
4. การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
5. การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
6. การสือ่ สารแบรนด์ภายในองค์กร
7. ความพึงพอใจในการทางาน

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝง
ธุรกิ จการ
ธุรกิ จการผลิ ต ไม่แตกต่ างกัน
บริ การ
0.03
0.00
0.03
0.05
0.03
0.10*
0.08
-

*p<.05
จากตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของ
พนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่ม
พนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ ซึง่ ในการวิเคราะห์ได้กาหนดให้พนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตเป็ น
กลุ่มฐาน และให้กลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการเป็ นกลุ่มเปรียบเทียบ ผลการวิเคราะห์พบว่า
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรม
การสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กร
ธุรกิจการผลิตและกลุ่ม พนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ มีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จานวน 1 ตัวแปรแฝง ได้แก่ การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
นั ่นคือ กลุ่ม พนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ มีค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิต
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สรุปผลการวิ เคราะห์ตามสมมติ ฐานการวิ จยั ข้อ 3
จากสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 ที่กาหนดว่า “ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของ
พนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่ม
พนักงานองค์กรธุรกิจการบริการแตกต่างกัน”
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพัน ธ์เชิงสาเหตุ
ระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภ ายในองค์ก รกับพฤติก รรมการสนับสนุ น แบรนด์ของ
พนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่ม
พนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุก
ตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรธุรกิจการบริการ
มีค่ าเฉลี่ยตัวแปรแฝงแตกต่ างกัน โดยเป็ น ลัก ษณะที่แตกต่ างกัน บางส่วน ผลการวิเคราะห์จึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ข้อ 3 เป็ นบางส่วน

บทที่ 5
สรุปผล อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่อง “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน”
ออกแบบการวิจ ยั แบบผสานวิธี แบบลาดับขัน้ ตอนเชิง สารวจ (Exploratory sequential method)
แบ่ง เป็ น 2 ระยะ การวิจ ยั ระยะแรกเป็ นการวิจยั เชิงคุณ ภาพ วิธีการวิจยั (Method) ด้วยรูปแบบ
การศึกษารายกรณี เก็บข้อมูลโดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ส่วนการวิจยั ระยะที่
สองเป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ ผู้วจิ ยั พัฒนาแบบสอบถามด้วยข้อมูลที่ไ ด้จากการศึกษาในการวิจยั
ระยะแรกร่วมกับแนวคิดพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงาน แนวคิดการสร้างและการ
สื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร และแนวคิดความพึงพอใจในงาน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงาน
องค์กรเอกชนที่ดาเนินธุรกิจด้านการผลิตและพนักงานองค์กรเอกชนที่ดาเนินธุรกิจด้านการบริการ
เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและศึกษาอิทธิพลทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของปั จจัยเชิง
สาเหตุต่างๆ ที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานองค์กร และทาการ
เปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับ
พฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุ กตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่ม
พนักงานองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้านการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้าน
การบริการ โดยใช้สถิตแิ บบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) เป็ นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั 3 ข้อ ได้แก่
1. เพื่อศึกษาความเข้าใจ การให้ความหมาย ค้นหาเงื่อนไขสาเหตุทางด้านจิตและสาเหตุ
ด้านสังคม และกระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรของผูบ้ ริหารองค์กรและผู้
มีส่วนเกีย่ วข้องในองค์กรเอกชนต้นแบบทีร่ ุกตลาดอาเซียน
2. เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพัน ธ์เชิง สาเหตุร ะหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาดอาเซียน
3. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน
ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการบริการ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้แก่
การวิจยั ระยะที่ 1 ผูบ้ ริหาระดับสูง ผูบ้ ริหารด้านการตลาด ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
และด้านการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร ของ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด โดยใน
การเลือกศึกษารายกรณีในครัง้ นี้ มุ่งเน้นศึกษาถึงกระบวนการการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ของ
องค์กรทีด่ าเนินธุรกิจด้านการผลิต และองค์กรทีด่ าเนินธุรกิจด้านการบริการ ทาการศึกษาในมุมมอง
ทัง้ แบรนด์องค์กร แบรนด์บริการขององค์กร และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ขององค์กร ผู้บริหารระดับกลาง
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หรือหัวหน้างานที่ปฏิบตั งิ านเกี่ยวข้องกับการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรรุ ก ตลาด
อาเซียน ภายใต้ แบรนด์ “ไทยเบฟ” และ แบรนด์ “ศุภมิตร” ซึ่งข้อมูลจากผู้ให้ขอ้ มูลในส่วนนี้จะมี
ความสาคัญทีช่ ่วยอธิบายปรากฏการณ์ท่เี กิดขึน้ ให้เห็นภาพที่ชดั เจนยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ผู้วจิ ยั คัดเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญ โดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ นด้วยวิธกี ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
และใช้การเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball technique)
การวิจ ยั ระยะที่ 2 กลุ่ม ตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานภายในองค์กรเอกชนที่ผู้วจิ ยั ได้เลือก
ท าการศึกษารายกรณี 2 องค์กร ได้แก่ บริษ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) ท าการวิจยั กับ
พนักงานทีม่ คี วามเกี่ยวข้องกับแบรนด์ “ไทยเบฟ” จานวน 456 คน และบริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร
จากัด (มหาชน) ทาการวิจยั กับพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับแบรนด์ “ศุภมิตร” จานวน 341 คน โดยการ
ศึกษาวิจยั จะทาการเก็บข้อมูลกับพนักงานที่อยู่ภายในองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในประเทศไทยและ
รุกตลาดอาเซียน รวมทัง้ สิน้ 797 คน การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ทีใ่ ช้การวิเคราะห์
ตัวแปรหลายตัว จากแนวคิด (Multivariate analysis technique) จากแนวคิดการใช้สถิตวิ เิ คราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง(Structural equation modeling) สาหรับเทคนิคการประมาณค่า (Estimation
technique) เพื่อ การวิเ คราะห์ส มการโครงสร้า งเชิง เส้น ด้ว ยการประมาณค่ า วิธีไ ลค์ลิฮู้ดสูง สุด
(Maximum likelihood estimation: MLE)
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งได้เป็ น 2 ระยะ ได้แก่
การวิจยั ระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ประกอบการเก็บข้อมูลสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เป็ นแนวคาถามในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เอง
จากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้อง เพื่อค้นหาถึงประเด็นทีเ่ คยมีการวิจยั แล้ว
และประเด็นทีย่ งั ไม่ได้ทาการวิจยั จากนัน้ สร้างเป็ นแนวคาถามทีค่ รอบคลุมตามวัตถุประสงค์ท่ผี ู้วจิ ยั
ได้สร้างไว้ นอกจากแนวคาถามจะเป็ นเครื่องมือหลักแล้ว อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการบันทึกก็มคี วามจาเป็ น
อย่างมากในการเก็บข้อมูล เช่น สมุดจดบันทึก เครื่องบันทึกเสียง และกล้องกล้องถ่ายรูป เป็ นต้น
การวิจ ยั ระยะที่ 2 เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครัง้ นี้ สร้างขึ้น จากการทบทวนวรรณกรรม
ร่วมกับผลจากการวิจยั ในระยะที่ 1 เพื่อให้เครื่องมือมีความสอดคล้องกับบริบทขององค์กรที่ใช้ใน
การศึกษาวิจ ยั ครัง้ นี้โ ดยแบ่งออกเป็ น จานวน 8 ตอน จานวน 7 แบบวัด ได้แก่ แบบวัดผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ แบบวัดความจงรักภักดีต่อแบรนด์ แบบวัดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ แบบ
วัดการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
และความพึงพอใจในการทางาน โดยแบบวัดดังกล่าว มีค่าความเชื่อมั ่นอยูร่ ะหว่าง 0.817-0.959
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในครัง้ นี้ แบ่งได้เป็ น 2 ระยะ ได้แก่
การวิจยั ระยะที่ 1 ได้วเิ คราะห์ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยเริม่ จัดระเบียบข้อมูล ทัง้
จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสังเกต ให้อยู่ในรูปของเอกสารที่ เป็ นระเบียบและเป็ น
ระบบ จากนัน้ จึงแตกข้อมูลทีจ่ ดั ระเบียบแล้วทัง้ หมดออกมาเป็ นหน่วยย่อยๆ ตามความหมายเฉพาะ
ของแต่ละหน่วย โดยผูว้ จิ ยั ถอดข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียง ถอดชนิดคาต่อคา รักษาลักษณะทีเ่ ป็ น
ธรรมชาติ อารมณ์ ความรูส้ กึ และบรรยากาศของการสนทนาไว้ไม่ให้เสียไป จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เลือกเอา
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หน่ วยที่มคี วามหมายตรงประเด็นกับเรื่องที่ทาการวิเคราะห์มาให้ช่อื หรือให้ “รหัส” เป็ นการทอน
ข้อมูลลง กาหนดรหัสสัน้ ๆ ขึน้ มาแทนความหมายสาคัญที่ขอ้ ความนัน้ สื่อออกมา ขัน้ ตอนต่อมาคือ
การน าเอาข้อมูลที่แตกออกเป็ นหน่ วยย่อยๆ และที่ไ ด้ร บั การกาหนดรหัสเรียบร้อยแล้ว กลับมา
รวมเข้ากันใหม่ รวมข้อมูลเป็ นกลุ่มๆ ตามลักษณะความสัมพันธ์ทห่ี น่วยย่อยเหล่านัน้ มีต่อกัน เพื่อ
สะดวกในการอ่านเพื่อหาความหมาย หาข้อสรุปและตีความ ซึ่งผู้วจิ ยั ได้ยกตัวอย่างขัน้ การลงรหัส
(Coding) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ไ ด้มาจากการสัมภาษณ์กบั ผู้ให้ขอ้ มูลรายหนึ่ง โดยผู้วจิ ยั ได้มกี าร
จัดการข้อมูลโดยการแยกตามประเภท 1 และขัน้ การแยกข้อมูลเข้าสู่ตารางการเทียบข้อมูล ใน
ประเด็นเดียวกัน เพื่อนาไปสู่ขนตอนการเขี
ั้
ยนข้อค้นพบจากการวิจยั ต่อไป
การวิจ ยั ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจยั เชิง ปริมาณนี้ 1) วิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้น เป็ น การหาค่าสถิติพรรณนาข้อมูลลักษณะทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่างแต่ละตัวแปร ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความโด่ง และค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลวัดในทุกตัว
แปร 3) วิเคราะห์รูปแบบความสัม พัน ธ์โ ครงสร้างเชิง สาเหตุแ บบมีต ัว แปรแฝง ด้วยโปรแกรม
LISREL เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของรูปแบบสมมติฐานเชิงทฤษฎี กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และ 4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบจาลองระหว่างกลุ่ม เพื่อทดสอบความแตกต่างของ
การวัดตัวแปรแฝงและค่าอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุทม่ี ตี ่อตัวแปรผล

สรุปผลการวิ จยั
สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 1
ผู้วจิ ยั ขอน าสนอสรุ ปผลการวิจยั ระยะที่ 1 เป็ น ผลการวิจยั จากการศึกษารายกรณี ก ับ
องค์กรเอกชนทีม่ กี ารดาเนินธุรกิจด้านการผลิต ได้แก่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) เป็ น
องค์กรเอกชนขนาดใหญ่ทม่ี กี ารสร้างแบรนดืองคืกร ภายใต้แบรนด์ “ไทยเบฟ : ThaiBev” มีแบรนด์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นไปทางด้านผลิตภัฑณ์เครื่องดื่มมีการสร้างแบรนด์
ภายในองค์กรอย่างต่อเนื้อง และ แบรนด์องค์กรเป็ ฯทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย และทาการศึกษาวิจยั กับ
บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรทีด่ าเนินธุรกิจด้านการบริการโรงพยาบาล
เอกชน เป็ นบริษทั มหาชน ทีม่ นี โยบานยในการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ เป็ นองค์กรขนาดกลางมี
ที่ตงั ้ อยู่จงั หวัดสุพรรณบุร ี ทัง้ สององค์กรเป็ นองค์ กรที่มนี โยบายในการรุกตลาดอาเซียนเช่นกันทัง้
สององค์กร โดยสรุปผลการวิจยั ระยะที่ 1 ได้ดงั นี้
แบรนด์จะเป็ นสิง่ ทีส่ ะท้อนถึงสิง่ ทีม่ องเห็นเช่น โลโก้ สี อักษร สัญลักษณ์ และสิง่ ทีจ่ บั ต้อง
ไม่ไ ด้ เช่ น ความเชื่อมั ่น ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ คุณ ภาพ คุณ ประโยชน์ แบรนด์องค์กรเป็ น การ
เชื่อมโยงเรื่องราวของแบรนด์เข้ากับองค์กรทีส่ ะท้อนออกมาในเรื่องภาพลักษณ์ ชื่อเสียงขององค์กร
แบรนด์องค์กรเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างยิง่ เป็ นการช่วยสร้างการรับรูแ้ ละการจดจา
ให้กบั บุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร เป็ นการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ขององค์กร เชื่อมโยงกับเรื่อง
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คุณภาพ คุณประโยชน์ สิง่ คาดหวังความต้องการของผูบ้ ริโภคที่ต้องการจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ขององค์กร สะท้อนไปถึงภาพลักษณ์ ภาพพจน์ ชื่อเสียง เฉกเช่นเดียวกับความเข้าใจในเรื่องแบรนด์
เพียงแต่จะมีความลุ่มลึกเชื่อมโยงเข้ากับชื่อขององค์กรนัน้ ๆ มากขึน้ โดยการใช้ช่อื องค์กรกับชื่อ
แบรนด์เป็ นชื่อเดียวกัน ตลอดจนการนาแบรนด์องค์กรมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ด้วยเครื่องมือและ
วิธกี ารต่าง ๆ ทัง้ ภายในกับพนักงานและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กร และภายนอกกับลูกค้า
ผู้บริโภค ผู้มสี ่วนได้เกี่ยวข้องภายนอกองค์กร ส่วนการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
เป็ นการสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึน้ กับพนักงานองค์กร สร้างการรับรู้ เข้าใจด้านผลิตภัณฑ์ห รือ
บริการขององค์กรให้พนักงานได้รบั รู้เพื่อที่จะนาไปสื่อสารต่อยังภายนอกองค์กร นอกจากนี้ในการ
สร้างแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นการสร้างความเข้าใจในเรื่องของวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วมของ
องค์กร และนโยบายขององค์กร ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะเป็ นแนวทางนาไปสู่การปฏิบตั งิ าน
การสร้างแบรนด์จะมีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบด้วยกันคือ 1) การปฐมนิเทศ หรือ
เป็ นการประกาศแจ้งให้ทุกคนในองค์กรทราบถึงหลักการในภาพรวม โดยการปฐมนิเทศมิใช้เพียงแต่
กระทากับพนักงานใหม่ขององค์กรเท่านัน้ ยังรวมถึงการปฐมนิเทศนโยบายใหม่ ๆ ให้พนักงานทัง้
องค์กรทราบ 2) การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ให้มคี วามสอดคล้องกับบทบาทหน้าทีข่ องพนักงานและเป็ นไปตามนโยบายขององค์กร โดยมีการจัด
ฝึ กอบรมทัง้ ภายในองค์กร หนือพนักงานสามารถขอไปอบรมภายนอกองค์กรตามหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อเป้ นการพัฒนาศักยภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนี้ในการอบรมสจะทา
การยกตัวอย่างต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในองคืกรเพื่อเป็ นการสร้างให้พนักงานรูส้ กึ และเชื่อมโยงกับแบรนดื
และมีความเข้าใจ มีความผูกพันกับองคืกร และสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้กบั การทางานในชีวติ
จริง 3) การจัดประชุมกลุ่มหัวหน้างานเพื่อบอกกล่าวและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทัง้ การหา
แนวทางในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน และหัวหน้างานก็จะมาทา
การประชุ ม กลุ่ ม ย่อ ยภายในหน่ ว ยงานหรือ ภายในแผนกเพื่อ ให้ทุ ก คนปฏิบ ัติง านได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดประชุมจะมีตงั ้ แต่การประชุมของระดับผู้บริหาร การประชุมระดับหัวหน้า
งาน และการประชุมภายในแผนกหรือหน่ วยงานเป็ นการระดมความคิดเห็น บอกกล่าวสื่อสารแจง
เรื่องราวสิง่ ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ภายในองค์กร 4) การสรุปทบทวนของตัวพนักงานเองและสรุปทบทวน
ความเข้าใจในการปฏิบตั งิ านกับหัวหน้างาน เป็ นการทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ จาการปฐมนิเทศ การ
ฝึ กอบรม และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้มคี วามเข้าใจที่ถูกต้องและตรงตามนโยบายหรือความ
ต้องการขององค์กรโดยตัวพนักงานเอง และ สรุปทบทวนกับหัวหน้างาน
การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นการสื่อสารที่เกิดขึน้ ภายในองค์กร โดยมี 2 มิตหิ ลักใน
การสื่อสาร กล่าวคือ 1) การสื่อสารแบรนด์ภ ายในองค์กรที่ส่ือสารเกี่ย วกับ วิส ัยทัศ น์ พัน ธกิจ
เป้ าหมาย และค่านิยมร่วมขององค์กรเพื่อให้พนักงานภายในองค์กรมีความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร และเกิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กร โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารภายในองค์กร
เช่ น อิน ทราเน็ ต จดหมายข่า ว บอร์ด ประชาสัม พัน ธ์ วารสาร หรือ สื่อ สัง คมออนไลน์ เป็ น ต้น
นอกจากนี้อกี เครื่องมือที่สาคัญในการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรคือ การสื่อสารด้วยการพูดเชิง
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บวกเกีย่ วกับองค์กร หรือการสื่อสารแบบปากต่อปากเป็ นการสื่อสารโดยบุคคลในการบอกกล่าวเล่า
เรื่องราวต่าง ๆ ขององค์กร 2)การสื่อสารแบรนด์แก่พนักงานภายในองค์กรเช่นเดีย่ วกับการทาการ
สื่อสารแบรนด์กบั ภายนอกองค์กร โดยมองว่าพนักงานภายในองค์กรเปรียบเสมือนลูกค้าขององค์กร
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารลักษณะนี้จะใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด อาทิเช่น การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม) ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง
โดยการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจะเป็ น สิง่ ที่ต้องกระท าไปพร้อม ๆ กัน กับการสร้างแบรนด์
ภายในองค์กร
เงื่อนไข สาเหตุของการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร และส่งผลก่อให้เกืดการ
สนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานจะมีความสอดคล้องกับเรื่องความพึงพอใจในงานทีส่ ามารถสรุปได้
เป็ น เงื่อนไขสาเหตุทางสังคม 2 องค์ประกอบสาคัญคือ ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ กับ ความพึง
พอใจด้านการรับรู้การสนับสนุ นขององค์กร และเงื่อนไขสาเหตุทางจิตวิท ยา 1 องค์ประกอบ คือ
ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ
การสนับสนุ นแบรนด์องค์กรของพนักงานภายในองค์กรจะสะท้อนออกมาใน 2 มิตดิ ้วยกัน
คือ มิตทิ ่ี 1 ด้านเจตคติซง่ึ การวิจยั ครัง้ นี้คน้ พบ 3 องค์ประกอบคือ 1) การรับรูว้ า่ ตนเองเป็ นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร โดยพนักงานจะมีมคี วามรูส้ กึ ว่าองค์กรเปรียบเสมือนครอบครัว หากใครมาวิจารณ์หรือ
ชื่นชมองค์กรหรือแบรนด์กจ็ ะรูส้ กึ ว่าตนเองภูกวิจารณ์หรือได้รบั คาชื่นชมนัน้ ไปด้วย และจะใช้คาว่า
เรามากกว่าคาว่าเขาในการพูดถึงแบรนด์หรือองค์กร 2) ความมุ่งมั ่นผูกพันกับแบรนด์ โดยพนักงาน
จะมีส่ง มอบคุณ ค่าแบรนด์ห รือคุณ ค่าองค์กรไปสู่ลูกค้า มีความรู้ส ึกผูกพัน ทางด้านอารมณ์ และ
ความรู้ส ึกกับองค์กร รู้ส ึกพร้อมที่จ ะท างานให้เหนือกว่าความคาดหวังในบทบาทหน้าที่ของตน
เพื่อที่จะได้ทางานกับองค์กรแห่งนี้ และมองความสาเร็จขององค์กรก็คอื ความสาเร็จของเขาเอง 3)
ความจงรักภักดีกบั แบรนด์ พนักงานจะบอกเพื่อนหรือคนรูจ้ กั ว่าทางานอยูใ่ นองค์กรที่ดมี าก รูส้ กึ ว่า
นี่ คือองค์กรที่ดีท่สี ุดที่อยากท างานด้ว ย ไม่มีความต้องการที่จะย้า ยหรือ เปลี่ยนที่ท างานและมี
ความสุขในการทางานกับองค์กรนี้ ส่วนมิติท่ี 2 เป็ น ด้านพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกในการ
ปฏิบตั ิง านและการส่ง มอบพัน ธสัญ ญาแบรนด์ไ ปสู่ลูก ค้าหรือบุ คคนภายนอกองค์กร กล่าวคือ
พนักงานพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั งิ านนอกเหนือบทบาทหน้าทีข่ องตนเองเพื่อให้เกิดความสาเร็จของแบรนด์
หรือของค์กร พร้อมที่ใช้สนิ ค้าหรือบริการขององค์กร ตลอดจนถึงบอกกล่าวผู้คนทั ่วไปว่าองค์กรที่
ทางานอยู่ดอี ย่างไรและแนะนาให้คนทั ่วไปมาใช้สนิ ค้าหรือใช้บริการองค์กร และพร้อมที่จะเรียนรู้
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบตั ขิ องตนเองเพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จ
การรุ กตลาดอาเซีย นองค์ก รจะมีน โยบายทัง้ เชิง รุ กและเชิง รับในการขยายตลาดเข้า สู่
อาเซียนโดยในการทาการตลาดเชิงรุกทาโดยใช้นโยบายการควบรวมธุรกิจ การร่วมธุรกิจกับองค์กร
ในกลุ่มประเทศอาเซียน การไปตัง้ โรงงานผลิตยังประเทศกลุ่มอาเซียน การส่งสินค้าไปขาย หรือการ
ไปหาลูกค้าเพื่อให้มาใช้บริการเรา ส่วนกลยุทธ์เชิงรับจะเป็ นการดาเนินนโยบายโดยการตัง้ รับอยู่ใน
ประเทศไทยโดยมุ่งทาการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่เป็ นชาวอาเซียนทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วหรือทางาน
ในประเทศไทย นอกจากนี้ในการดาเนินนโยบายการรุกตลาดอาเซียนนี้กจ็ ะมองรวมถึงลูกค้าชาว
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ต่างประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน โดยสิง่ ทีอ่ งค์กรดาเนินการตามนโยบายทีส่ าคัญหลักจะเป็ นเรื่องการ
สื่อสารโดยการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ หรือ การหาล่ามเพื่ อใช้สาหรับการสื่อสารกับกลุ่ม
ลูกค้าอาเซียน โดยในธุรกิจด้านการบริการมองว่าสิง่ สาคัญประการหนึ่งในการรุกตลาดอาเซียนก็คอื
การพัฒ นาคุ ณ ภาพด้า นการบริก ารมีป ระสิท ธิภ าพ สร้า งให้พ นัก งานมีห ัว ในในการให้บริการ
(Service Mind) ซึง่ เป็ นเช่นเดียวกับองค์กรทีด่ าเนินการด้านการผลิตที่พยายามพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรและการก้าวเป็ นผูน้ า
ทางธุรกิจในตลาดอาเซียน
สรุปผลการวิ จยั ระยะที่ 2
ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอผลการวิจยั ตามสมมติฐาน ดังนี้
1. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
กับพฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุ กตลาดอาเซียนที่ มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยดังนี้
1) ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
2) การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
3) ความจงรักภักดีต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์
4) ความพึงพอใจในการทางานไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์
5) ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความจงรักภักดีต่อแบรนด์
6) ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
7) การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรไม่มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
8) การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
9) ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
10) การสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์
11) การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
2. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
กับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนที่รุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่ม
พนักงานองค์การธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการบริการไม่แตกต่างกัน
3. ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานในองค์กรเอกชนทีร่ ุกตลาด
อาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการบริก าร
แตกต่างกัน ได้แก่ การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร โดยกลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการบริการ มี
ค่าเฉลีย่ ตัวแปรแฝงการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรสูงกว่ากลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการผลิต
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อภิ ปรายผล
อภิ ปรายผลการวิ จยั ระยะที่ 1
จากผลการวิจยั พบว่าการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรเป็ นการสร้างความ
เชื่อมั ่นให้กบั พนักงานภายในองค์กร สร้างจากคนภายในองค์กรก่อนให้เกิดความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่ง
ของแบรนด์ มีความผูกพันกับแบรนด์ มีความจงรักภักดีต่อแบรนด์และเกิดเป็ นพฤติกรรมในการ
ปฏิบตั งิ านและส่งมอบพันธสัญญาของแบรนด์ไปสู่ลกู ค้าและบุคคลภายนอก ซึง่ มีความสอดคล้องกับ
ศิรยิ ุพา รุ่งเริงสุข. (2551) ที่กล่าวว่า การเริม่ ต้นสร้างแบรนด์จะต้องทาให้พนักงานทุกคนมีความ
เข้าใจ เกิดความเชื่อในแบรนด์ท่อี งค์กรสร้างและสื่อสารแบรนด์ออกสู่ภายนอก พนักงานจะทางาน
ภายใต้แนวคิดของแบรนด์ได้อย่างมั ่นใจและภูมใิ จ ความรูส้ กึ ดีๆ ทีพ่ นักงานมีต่อแบรนด์ขององค์กร
จะถูกถ่ายทอดจากตัวพนักงานภายในองค์กรไปสู่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้ าหมายภายนอกองค์กร ทัง้ นี้
เนื่องจากแบรนด์ขององค์กรได้กลายมาเป็ นส่วนหนึ่งของความเป็ นตัวตนของพนักงานแล้ว พนักงาน
จะเกิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กร แบรนด์จงึ เปรียบเสมือนเป็ นค่านิยม หรือวัฒนธรรมที่
มีคุณค่าที่แฝงไว้ด้วยมาตรฐานของคุณธรรมในตัวตนของแบรนด์ การสร้างแบรนด์ของพนักงานจึง
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กร และ เดวิสและดันน์ (Davis; & Dunn. 2002) ได้
กล่าวไว้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผลประกอบการขององค์กรมีความเกีย่ วข้องกัน โดย
องค์กรทีพ่ นักงานอยากทางานด้วยมากนัน้ จะส่งผลต่อผลประกอบการทีเ่ พิม่ ขึน้ นาไปสู่กาไรและการ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร
การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์ก รเป็ น การสื่อสารกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้า
ผลิตภัณฑ์ การบริการ องค์กร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย ค่านิยมองค์กร หรือสิง่ ต่างๆ ที่องค์กร
ต้องการส่งมอบสู่บุคคลภายนอกโดยสร้างให้เกิดความเข้าใจ การรับรู้ของพนักงานภายในองค์กร
เสียก่อน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์องค์กร สอดคล้องกับ เดอเชอร์น าโทนี (de
Chernatony. 2001) ที่กล่าวว่า แบรนด์เป็ นกลุ่มของสิง่ ที่แสดงคุณค่าของสินค้าอย่างชัดเจน สิง่ ที่
เป็ น ตัวแทน ขององค์กรและเป็ น สิ่ง ที่ส ร้างความคาดหวัง ให้แก่ผู้บริโ ภค เพียงแต่ใ นงานวิจยั นี้
ผู้บ ริโ ภคจะรวมถึง พนัก งานภายในองค์กรด้ว ย ซึ่ง มีค วามเชื่อ มโยงกับ แนวคิด คิง ส์และเกรซ
(King; & Grace. 2008)ที่ว่า การจัดการแบรนด์ภายในองค์กรจึงถือว่าเป็ นการริเริม่ กลยุทธ์ในการ
จัดการทีส่ าคัญ โดยพนักงานจะต้องสามารถถ่ายทอดความคาดหวังทีม่ ตี ่อแบรนด์ให้แก่ผู้บริโ ภคได้
ถ้าหากปราศจากความรูใ้ นด้านนี้แล้ว พนักงานจะไม่สามารถปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ของแบรนด์ให้เป็น
จริงได้ ในการสร้างและการสื่อแบรนด์แบรนด์ภายในองค์กรนัน้ พนักงานทุกคนจะต้องช่วยกันไม่ใช่
หน้าที่รบั ผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่ วยงานหนึ่งกอรปกับการทีพ่ นักงานทุก
คนภายในองค์ก รจะมีบ ทบาทหน้ า ที่ใ นการส่ง มอบพัน ธสัญ ญาแบรนด์อ งค์กรจากภายในไปสู่
ภายนอกทัง้ ทางตรงโดยภายบทบาทหน้า ทีค่ วามรับผิดชอบทีต่ ้องมีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าโดยตรงใน
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การปฏิบตั งิ าน ส่วนทางอ้อมเป็ นการทีพ่ นักงานบอกกล่าว กระจายข้อมูลไปสู่บุคคลทั ่วไปภายนอก
องค์กร ญาติ พีน่ ้อง หรือคนรูจ้ กั
กระบวนการการสร้า งแบรนด์ภายในองค์ก รจากการวิจ ัย ระยะที่ 1 เป็ น ข้อ มูล ยืน ยัน
องค์ประกอบที่สาคัญในกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การประชุม และการสรุปทบทวน เป็ นไปตามแนวคิดของ ปันใจ
ศรี วิลสัน และอีวานชิตากี้ (Punjaisri; Wilson; & Evanschitzky. 2009) ที่ให้ความหมายของการ
สร้างแบรนด์ภายในองค์กร ว่าเป็ นการใช้เทคนิคการสื่อสารและโปรแกรมการฝึ กอบรมในการให้
ความรู้กบั พนักงานเกี่ยวกับพันธสัญญาแบรนด์ ประกอบด้วย การฝึ กอบรม การปฐมนิเทศ การ
ประชุมกลุ่มย่อย และการสรุปทบทวนเนื้อหา ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนาข้อค้นพบนี้ไปใช้ในการสร้างเครือ่ งมือ
ในการวิจยั เชิงปริมาณในการสร้างตัวแปรการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรทีป่ ระกอบด้วย 4 องค์กระ
กอบดังกล่าวต่อไป
กระบวนการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรพบว่าสิง่ สาคัญคือการสื่อสารด้วยการพูดเชิงบวก
หรือการสื่อสารแบบปากต่อปาก จะมีบทบาทสาคัญในการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรและจะเข้าไป
สอดแทรกอยูใ่ นกระบวนการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรในทุกๆ กระบวนการ สอดคล้องกับปันใจศรี
(Punjaisri. 2008) ได้กล่าวว่า การสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร เป็ น การสื่อสารกับพนักงานใน
องค์กร และเป็ น การน าไปสู่การสร้างและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแบรนด์ และศรีโ ยธิน
(Sriyothin. 2016) ได้ส รุ ปความหมายของการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร ว่าเป็ น กระบวนการ
สื่อสารค่านิยมของแบรนด์และข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ที่มอี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมของ
พนักงาน นอกจากนี้ จะมีรูปแบบของการสื่อสารภายในองค์กรในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
องค์กร และการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดกับพนักงานภายในองค์กรโดยเปรียบพนักงาน
เสมือนเป็ นลูกค้าขององค์กร ด้วยข้อค้นพบเหล่านี้ผวู้ จิ ยั จึงใช้เป็ นข้อกาหนดองค์ประกอบการสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กรประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสื่อสารภายในองค์การ การสื่อสารด้วย
การพูดเชิงบวก และการสื่อสารการตลาดภายในองค์กร ในการนาไปสร้างเครื่องมือและสร้างเป็ นรูป
แบบจาลองเชิงโครงสร้างในการวิจยั ระยะที่ 2 ต่อไป
เงื่อนไข สาเหตุของการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร และส่งผลก่อให้เกิดการ
สนับสนุ นแบรนด์ของพนักงานจะมีความสอดคล้องกับเรื่องความพึงพอใจในงานทีส่ ามารถสรุปได้
เป็ น เงื่อนไขสาเหตุทางสังคม 2 องค์ประกอบสาคัญคือ ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ ซึ่งจากข้อ
ค้น พบในการวิจ ยั พบว่าในความพึง พอใจในด้านบรรยากาศ พนักงานจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่อง
สภาพแวดล้อม ความสัม พัน ธ์ร ะหว่างหัวหน้ างาน เพื่อนร่ วมงาน การให้การช่ วยเหลือ การให้
ค าปรึก ษา ซึ่ง เป็ น สิ่ง ที่ม ีผ ลต่ อ การท างานของพนัก งาน กับ ความพึง พอใจด้า นการรับรู้การ
สนับสนุนขององค์กร พนักงานจะมีมุมมองในเรื่องของการให้การสนับสนุนทางด้านการพัฒนาความรู้
ความสามารถ การให้โอกาสในการเติบโตในสายงาน ตลอดจนถึงในการให้การสนับสนุ นต่อวัส ดุ
อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการทางาน มีความสอดคล้องกับการศึกษาของเชย์และแบร์ต (Scheys;
& Baert. 2008) พบว่า สภาพการท างานเป็ น ปั จจัยส่ง เสริมเจตคติใ นทางบวกที่พนักงานมีต่ อ
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วิสยั ทัศน์หรือองค์กร เช่น การที่องค์กรมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการทางานที่มคี ุณภาพดี
ท าให้ท างานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงก็จะทาให้พนักงานเกิดเจตคติท่ดี ีต่อองค์กรได้ ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าหากสภาพในการทางานเป็ นไปในทางลบ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต หรือ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ไม่มคี ุณภาพ ก็ย่อมทาเป็ นอุปสรรคในการทางานและทาให้พนักงานมีเจต
คติใ นทางลบต่อองค์กรได้ เงื่อนไขสาเหตุท างจิตวิท ยา 1 องค์ประกอบ คือ ความพึง พอใจด้าน
แรงจูงใจ
ข้อค้นพบที่สาคัญจากงานวิจยั ครัง้ ที่พบว่าในการสร้างและการสื่อสารแบรนด์เป็ นเรื่องที่
พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ดงั นัน้ ในการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจึงควรทาการศึกษากับพนักงานทุกระดับและทุก
หน่วยงานภายในองค์กร ซึง่ จะมีความแตกต่างจากงานวิจยั ทีผ่ ่านมาในอดีตทีจ่ ะทาการศึกษาเฉพาะ
กับพนักงานทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้าเท่านัน้ โดยในการสร้างแบรนด์ผบู้ ริหารระดับสูงจะเป็ นผูก้ าหนด
นโยบาย วิสยั ทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร แล้วทาการบอกล่าวหรือการปฐมนิเทศให้พนักงาน
ทัง้ องค์กรรับรู้ การประชุมกลุ่ม การฝึกอบรม และการสรุปทบทวน มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Punjaisri, K., Evanschitzky, H., & Wilson, A. (2009) ทีศ่ กึ ษาเรื่องการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
กับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงาน
อภิ ปรายผลการวิ จยั ระยะที่ 2
จากผลการวิจ ยั ในระยะที่ 2 เป็ น การวิจยั เชิงปริมาณโดยท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานองค์กรเอกชนรุกตลาดอาเซียนแบ่งเป็ น 2 กลุ่มย่อย คือ กลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการ
ผลิต จานวน 456 คน และกลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการบริการ จานวน 341 คน รวมจานวนทัง้ สิน้
797 คน อภิปรายผลได้ดงั นี้
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1 แบบจาลองสมมติฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจาลองสมมติฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีท้งส่วนที่ผลการวิเคราะห์เป็ นไปตามสมมติฐ านการวิจยั และส่วนที่ไ ม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจยั เพื่อทาความเข้าใจและอธิบายได้ชดั เจนมากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอการอภิปรายผล
เป็ นประเด็นสาคัญดังนี้
ประเด็นที่ หนึ่ ง ตามแนวคิดทฤษฎีความพึง พอใจในการท างาน (Job Satisfaction) มี
นักวิชาการให้ความหมายไว้หลากหลายท่าน โยเดอร์ (Yoder. 1958: 6) ให้ความหมายของความพึง
พอใจในการปฏิบตั งิ านว่า เป็ นความพึงพอใจในงานทีท่ าและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ านนัน้ ให้สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร บุคคลจะมีความรูส้ กึ พอใจในงานทีท่ าเมื่องานนัน้ ให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ทัง้ ทางด้านวัตถุและจิตใจ และสามารถสนองความต้องของเขาได้ กลิมเมอร์ (Glimmer. 1971: 279283) ได้สรุปมิตทิ ม่ี ผี ลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านไว้ 10 ด้านดังนี้ ลักษณะของงานทีท่ า การ
บังคับบัญชา ความมั ่นคงในการทางาน บริษทั และการดาเนินงาน สภาพการทางาน ค่าจ้าง หรือ
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รายได้ ความก้าวหน้าในการทางาน ลักษณะทางสังคม การติดต่อสื่อสาร ผลตอบแทนที่ได้รบั จาก
การทางาน ซึง่ จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าในด้านความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
จะประกอบด้วยปัจจัยทางด้านจิตได้แก่ แรงจูงใจในการทางาน และปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ การ
รับ รู้ก ารสนับ สนุ น ขององค์ก ร และบรรยากาศองค์ก ร ซึ่ง มิติต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ล้ว นส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.1 ความพึงพอใจในการทางาน
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์มคี ่าอิทธิพลเท่ากับ 0.32 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05 เป็ นผลการสนับสนุนแบรนด์/องค์กรด้านพฤติกรรม ส่วนผลการสนับสนุนแบรนด์ดา้ น
เจตคติท่ปี ระกอบด้วย ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และการเป็ นส่วน
หนึ่งกับแบรนด์ พบว่า ความพึงพอใจในการทางานมีอทิ ธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบ
รนด์ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.38 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั
ข้อ 1.8 และความพึง พอใจในการท างานมีอิท ธิพลทางตรงต่อการเป็ น ส่วนหนึ่ งกับแบรนด์ มีค่า
อิทธิพลเท่ากับ 0.48 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อ 1.11
แต่ปฏิเสธสมมติฐานการวิจ ยั ข้อที่ 1.5 ความพึงพอใจในการทางานไม่มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์
ประเด็นที่ สอง การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรซึ่งเป็ น ตัว
แปรปั จจัยเชิงสาเหตุมอี งค์ประกอบสาคัญประกอบด้วย การปฐมนิเทศ การฝึ กอบรม การประชุม
กลุ่ ม ย่อ ย และการสรุ ป ทบทวน โดยตัว แปรการสรุ ป ทบทวนเป้ น ตัว แปรสัง เกตที่มีค่า น้ าหนัก
องค์ประกอบมากทีส่ ุดแสดงว่ามีความสาคัญต่อตัวแปรแฝงการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรมากที่สุด
ซึ่ง สามารถอธิบายได้จากผลการวิจ ยั เชิง คุณภาพในระยะที่ 1 เนื่ องจากการสรุ ปทบทวนจะเป็ น
กิจกรรมทีท่ งั ้ สององค์กรได้กระทาเป็ นประจาและสม่าเสมอมากทีส่ ุดโดยจะมีทงั ้ การสรุปทบทวนรวม
กับหัวหน้างานหรือการสรุปทบทวนด้วยตนเองโดยมีความทีใ่ นการสรุปทบทวนเกี่ยวกับสิง่ ทีไ่ ด้ร บั รู้
จากการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม หรือการประชุมกลุ่มย่อย ซึง่ ตัวแปรการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
เป็ น ตัวแปรเชิงสาเหตุ ท่สี ่ง ผลต่อตัวแปรผลการสนับสนุ นแบรนด์ทงั ้ ทางด้านเจตคติไ ด้แก่ ความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และการเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ และผลทางด้าน
พฤติกรรม ได้แก่ ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ ซึง่ มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบอร์ร่ี และ แลม
โป (Berry; & Lampo. 2004) ทีก่ ล่าวว่าการสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงานสะท้อนทัง้ ด้านเจต
คติแ ละพฤติก รรม เป็ นผลลัพ ธ์ข องการสร้ า งและการสื่อ สารแบรนด์ ภ ายในองค์ ก ร ซึ่ง เป็ น
กระบวนการทีก่ ่อให้เกิดการสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงาน ประกอบด้วย การแสดงตัวตนต่อ
แบรนด์ ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ และความจงรักภักดีต่อแบรนด์ เป็ นเจตคติของพนักงานทีม่ ี
ต่อแบรนด์ท่สี ่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางานของพนักงาน หรือด้านพฤติกรรมทีม่ ี
การศึกษาเกีย่ วกับ ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์หรือการส่งมอบพันธสัญญาของแบรนด์จากพนักงาน
ภายในสู่การรับรู้ของลูกค้าภายนอกองค์กร การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการสร้างแบรนด์ภายใน
องค์กรที่มอี ทิ ธผลต่อการสนับสนุนแบรนด์พบว่า การสร้างแบรนด์ภายในองค์กร มีอทิ ธิพลทางตรง
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ต่อ ผลการปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์ (β = 0.17) และ การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบนด์ (β = 0.37) สนับสนุน
สมมติฐานข้อที่ 1.2 และ สมมติฐานข้อที่ 1.12 ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1.9 พบว่า การสร้างแบรนด์
ภายในองค์กรไม่ ม ีอิทธิพลทางตรงต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ แต่การสร้างแบรนด์ภายใน
องค์กรมีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์ (β = 0.20)
ประเด็นที่ 3 แนวคิดพฤติกรรมการสนับสนุ นแบรนด์ของพนักงาน เป็ นผลลัพธ์ท่เี กิดขึน้
จากกระบวนการสร้างแบรนด์ท่มี อี งค์ประกอบด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม
ด้านความรูส้ กึ และด้านการรับรู้ ในส่วนของกระบวนการด้านการรับรูเ้ ริม่ ต้นจากการทีผ่ รู้ บั สารได้รบั
ความรูเ้ กีย่ วกับแบรนด์ (Burman; & Zepplin. 2004; citing Scheys; & Baert. n.d.) โดยการเข้าใจ
และน าตนเองเข้า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง กับ คุ ณ ค่ า ของแบรนด์ ( de Chernatony. 2001; Ind. 2003;
Vallaster; & de Chernatony. 2005; citing Scheys; & Baert. n.d.) ซึ่ ง ก่ อ นที่ พ นั ก งานจะมี
ปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้า จากผลการวิจยั ครัง้ นี้พบว่า การเป็ นส่วนหนึ่งกับแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อ
ความมุ่ง มั ่นผูกพัน ต่อแบรนด์ มีค่าอิท ธิพลเท่ ากับ 0.54 อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1.10 ความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์มีอทิ ธิพลทางตรงต่อความ
จงรักภักดีต่อแบรนด์ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.92 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 สนับสนุ น
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1.7 และความจงรักภักดีต่อแบรนด์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ต่อแบรนด์ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.46 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สนับสนุนสมมติฐานการ
วิจยั ข้อที่ 1.4 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการสนับสนุ นแบรนด์ท่กี ล่าวว่า พนักงานต้องรูส้ กึ เป็ น
ส่วนหนึ่งของแบรนด์ และมีการพัฒนาความเชื่อมั ่นแบรนด์ (Vallaster; & de Chernatony. 2005)
พนักงานจะต้องตระหนักและเข้าใจคุณค่าแบรนด์ เป้ าหมายสูงสุด และกลยุทธ์ขององค์กรพนักงานมี
ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์ (Brand Identification) แล้ว องค์กรต้องทาให้พนักงานมีความมุ่ง
มันผูกพันต่อแบรนด์ (Brand Commitment) (Vallaster; & de Chernatony. 2005) และก่อให้เกิด
ความจงรักภักดีในแบรนด์ (Brand Loyalty) และสะท้อนออกเป็ นพฤติกรรมในด้านผลการปฏิบตั งิ าน
ต่อแบรนด์ (Brand Performance) ของพนักงาน ในการส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ (Deliver Brand
Promise) จากภายในองค์กรไปยังลูกค้าหรือกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความหวัง
ของลูกค้า (Punjaisri; et al. 2009)
ประเด็นที่ 4 การวิจยั ครัง้ นี้ได้มกี ารศึกษาการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรโดยแยกออกมา
จากการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรโดยอาศัย แนวคิดส่วนประสมการตลาดภายใน เป็ นการจัดการ
ส่วนประกอบของส่วนประสมการตลาดภายใน เพื่อทีจ่ ะทาให้พนักงานในองค์การสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาดเป้ าหมายได้ โดยการประยุกต์ใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix)
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการตลาด (Perreault; & McCarthy. 2005:
38) มาเป็ นกรอบแนวคิดส่วนประสมการตลาดภายใน แต่การตลาดภายในเป็ นเหมือนกับผลิตภัณฑ์
ที่จบั ต้องไม่ได้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับพนักงานทีม่ จี ติ สานึกถึงลูกค้า จึง ได้นาส่วนประสมการตลาดที่
ใช้ ส าหรับ ธุ ร กิจ บริก ารมาประยุ ก ต์ ใ ช้ จึง ท าให้ ก รอบแนวคิด ส่ ว นประสมการตลาดภายใน
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ประกอบด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ 2) ราคา 3) สถานที่ 4) การส่งเสริมการตลาด 5) สิง่ ทีเ่ ห็นทางกายภาพ
6) กระบวนการ และ 7) ผู้ม ีส่วนร่วม ซึ่ง มุ่ง เน้น ทาการศึกษาการสื่อสารภายในหรือการส่งเสริม
การตลาด ในบริบทส่วนประสมทางการตลาดนัน้ การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย การโฆษณา
การประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย และการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็ นเครื่องมือให้ขอ้ มูลข่าวสารชักจูง
และมีอทิ ธิพลต่อทัศนคติทล่ี กู ค้ามีต่อผลิตภัณฑ์ขององค์การ (Perreault; & McCarthy. 2005: 378)
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดดังที่ได้กล่าวมาคือ การสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลทางตรงต่อการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.94 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สนับสนุ นสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1.13 โดยเครื่องมือในการสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กรมีห ลากหลายเครื่องมือจากผลการวิจยั ระยะที่ 1 จึง เป็ น สิ่ง ที่ช่ วยกาหนด
เครื่องมือในการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรโดยมี 2 มิตหิ ลักในการสื่อสาร กล่าวคือ 1) การสื่อสาร
แบรนด์ภายในองค์กรที่ส่อื สารเกี่ยวกับวิส ยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และค่านิยมร่วมขององค์กร
เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรมีความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร และเกิดพฤติกรรมการสนับสนุ น
แบรนด์องค์กร โดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารภายในองค์กร เช่น อินทราเน็ต จดหมายข่าว บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ วารสาร หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็ น ต้น 2) การสื่อสารแบรนด์แก่พนักงานภายใน
องค์กรเช่นเดีย่ วกับการทาการสื่อสารแบรนด์กบั ภายนอกองค์กร โดยมองว่าพนักงานภายในองค์กร
เปรียบเสมือนลูกค้าขององค์กร โดยเครื่องมือที่ใช้ใ นการสื่อสารลักษณะนี้ จะใช้เครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาด อาทิเช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม)
ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง โดยการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจะเป็ นสิง่ ทีต่ ้องกระทาไป
พร้อม ๆ กันกับการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร นอกจากนี้อกี เครื่องมือทีส่ าคัญในการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรคือ การสื่อสารด้วยการพูดเชิงบวกเกี่ยวกับองค์กร หรือการสื่อสารแบบปากต่อปาก
เป็ นการสื่อสารโดยบุคคลในการบอกกล่าวเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ขององค์กร
ตามสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 จากผลการวิจยั รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ระหว่างการ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ของพนักงานในองค์กร
เอกชนที่รุกตลาดอาเซียน ระหว่างกลุ่มพนักงานองค์การธุรกิจการผลิตและกลุ่มพนักงานองค์การ
ธุรกิจการบริการไม่แตกต่างกันซึง่ มีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ในระยะที่ 1 จากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารด้านการตลาด ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการสร้างและ
การสื่อสารแบรนด์ และการทาการสัมภาษณ์กบั ผูบ้ ริหารระดับการ ตลอดจนถึงหัวหน้างานทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้
ข้อมูลสาคัญโดยพบว่าการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ขององค์กรเอกชนทัง้ ด้านการผลิตและองค์กร
เอกชนด้านบริการจะมีกระบวนการและองค์ประกอบทีค่ ล้ายคลึงกัน
ผลจากการวิจ ัย ในครัง้ นี้ มีค วามเกี่ย วข้อ งสัม พัน ธ์ ก ับ แนวคิด พฤติก รรมศาสตร์ท่ี
ประกอบด้วยปั จจัยภายในตัวบุคคลซึ่งสะท้อนออกมาในสาเหตุเงือนไขทางจิตได้แก่ความพึงพอใจ
ด้านแรงจูงใจในการทางานของพนักงานองค์กร ส่วนปั จจัยภายนอกตัวบุคคลสะท้อนออกมาใน
สาเหตุเงื่อนไขทางสังคม ได้แก่ ความพึงพอใจด้านบรรยากาศ กับ ความพึงพอใจด้านการรับรูก้ าร
สนับสนุนขององค์กร ปัจจัยทางจิตและปัจจัยทางสังคมเห่านี้เป็ นปัจจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
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สนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนรุกตลาดอาเซียน ซึง่ การสนับสนุนแบรนด์องค์กร
จะมีทงั ้ ทางด้านเจตคติท่ปี ระกอบด้วย การรับรู้เป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์/องค์กร ความมุ่งมั ่นผูกพัน
ต่อแบรนด์/องค์กร และ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์/องค์กร ซึง่ จะมีระดับทางเจตคิเรียงเป็ นลาดับขัน้
แต่ไ ม่จาเป็ น จะต้องมีครบทุกขัน้ ส่ว นอีกด้านจะสะท้อนออกมาทางด้านพฤติกรรม ได้แก้ผลการ
ปฏิบตั งิ านต่อแบรนด์/องค์กร โดยตัวแปรนี้องค์กรเอกชนทีด่ าเนินธุรกิจบริการ พนักงานจะสะท้อน
ออกมาทางด้านพฤติกรรมการบริการ หรือการบริการด้วยหัวใจ ส่วนองค์กรเอกชนดาเนินธุรกิจด้าน
การผลิตจะสะท้อนออกมาในรูปแบบความภาคภูมใิ จ การปฏิบตั งิ านตามหน้าที่รบั ผิดชอบอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ และพนักงานทัง้ สององค์กรจะสะท้อนในด้านการส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ไปสู้ลูกค้า
ขององค์กรโดยการพูดเชิงบวก และการแสดงพฤติกรรมในความภาคภูมใจในการเป็ นคนขององค์กร

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บตั ิ
ผลการวิจยั พบว่าการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรจะต้องเป็ นสิง่ ที่องค์กร
จะต้องทาไปพร้อมกัน โดยการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร จะแบ่งออกเป็ น 2 ด้านคือ 1) ด้านการ
สื่อสารเกี่ยวกับ วิสยั ทัศน์ นโยบาย และ ค่านิยมร่วมขององค์กร ที่จะต้องสื่อสารไปพร้อมกับการ
สร้างแบรนด์ภายในองค์กรโดยสื่อสารผ่านเครื่องมือการสื่อสารภายในองค์กร และการสื่อสารด้วย
คาพูดเชิงบวกผ่านการประชุม การฝึ กอบรม การสรุปทบทวน 2) ด้านการสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์
ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์บริการขององค์กร โดยมีมุมมองต่อพนักงานภายในองค์กรเปรียบเสมือนเป็ น
ลูกค้าขององค์กรโดยอาศัยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดทาการสื่อสารกับพนักงานภายในองค์กร
ก่อนหรือท าการสื่อสารไปพร้อมกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกองค์กร นอกจากนี้ ปัจจัยสาคัญที่ ม ี
ส่วนช่วนในการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรให้ประสบความสาเร็จคือ ความพึงพอใจใน
การทางาน ทีป่ ระกอบด้วย 3 องค์ประกอบทีส่ าคัญ ได้แก่ บรรยาการองค์กร การรับรูก้ ารสนับสนุ น
ขององค์กร และแรงจูงใจในการทางาน โดย 2 องค์ประกอบแรกเป็ นปัจจัยทางด้านสังคม ส่วนอง์ประ
กอบสุดท้ายเป็ นองค์ประกอบดางด้านจิต
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
การวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น ในระยะที่ 1 เป็ น การวิจยั เชิง คุณ ภาพที่ท าการศึกษาในมุมมองของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องกับด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการตลาด และด้าน
การสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับองค์กรเอกชนรุกตลาดอาเซียน 2 แห่งที่ดาเนิน
ธุรกิจด้านการผลิตและด้านการบริการ ซึง่ จากผลการวิจยั พบว่าทัง้ 2 องค์กรจะมีกระบวนการในการ
สร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรที่น าไปสู่พฤติกรรมการสนับสนุ น แบรนด์องค์กรของ
พนักงานมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยในเรื่องของมุมมองทีพ่ นักงาน
องค์กรส่งมอบพันธสัญญาแบรนด์ไปสู่ลกู ค้าหรือบุคคลภายนอกองค์กร โดยองค์กรด้านการผลิตจะ
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ส่งมอบในเรื่องคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑเป็ นสาคัญ ส่วนองค์กรด้านการบริการจะทาการส่ง
มอบคุณภาพการบริการสะท้อนผ่านพฤติกรรมการบริการหรือการมีหวั ใจรักการบริการของพนักงาน
การวิจยั ในระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณเพื่อทดสอมสมมติฐานต่าง ๆ ที่ได้มากจาก
การทบทวนวรรณการมและจากผลของการวิจยั ในระยะที่ 1 ซึ่งผลการวิจยั ที่ได้ออกมาจะเป็ นการ
ยืน ยัน ข้อค้น พบที่ส าคัญ ในงานวิจ ยั ครัง้ นี้ ท่วี ่า ทัง้ สององค์กรจะการสร้างและการสื่อสารแบรนด์
ภายในองค์กรทีส่ ่งผลให้เกิดพฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์องค์กรของพนักงานมีความคล้ายคลึงไม่
แตกต่างกัน จะมีความต่างในเรื่องของพันธสัญญาที่พนักงานภายในส่งมอบให้กบั ผู้บริโภคภายนอก
องค์กรที่แตกต่างกัน ตามรูปแบบในการดาเนิ น ธุร กิจโดยจะสะท้อนออกมาในการวิจยั ระยะที่ 1
ดังนัน้ ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจทาการศึกษากับองค์กรเอกชนที่เพิ่มเติมมากขึน้ มากกว่า 2 องค์กร
เพื่อที่จะได้ขอ้ มูลที่มคี วามหลากหลายลุ่มลึกเพิม่ มากขึน้ โดยควรเลือกองค์กรที่มกี ารดาเนินธุรกิจ
ด้านการผลิตและองค์กรที่ดาเนินธุรกิจด้วยบริการที่มคี วามแตกต่างหลากหลายเพิม่ มากขึน้ และมี
ขนาดองค์กรทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และทาการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อจะได้ความ
ชัดเจนของผลการวิจยั มากยิง่ ขึน้
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ใบรับรองจริยธรรมการวิจยั
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ภาคผนวก ข
ตัวอย่างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
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แบบสอบถามการทางานในองค์กร

เรียน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกท่าน
กระผมนายหัสพร ทองแดง นิสติ ปริญญาเอก สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความกรุณาจากท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามข้อมูลทีเ่ ป็ น
จริง ทัง้ นี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ โดยจะนาข้อมูลไปศึกษาวิเ คราะห์ผลในภาพรวม และจะไม่ม ี
การนาผลไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์เป็ นรายบุคคลแต่อย่างใดเพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความมุง่ หมายในการวิจยั
เรือ่ ง “รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรกับพฤติกรรมการ
สนับสนุนแบรนด์ของพนักงานองค์กรเอกชนที่รกุ ตลาดอาเซียน” ซึง่ ผูว้ จิ ยั เชือ่ มั ่นว่าความร่วมมือของท่านในครังนี
้ ้
จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการทางานในองค์กรของท่าน
ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึ้งและขอขอบพระคุณอาจารย์ทุ กท่ านเป็ น อย่ างยิ่ง ที่ไ ด้สละเวลาอันมีค่าและให้ ค วาม
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
นายหัสพร ทองแดง
ผูว้ จิ ยั

คาชี้แจง:
1. แบบสอบถามนี้มจี ุดประสงค์เพื่อประเมินการรับรูข้ องพนักงานที่มตี ่อคุณลักษณะของแบรนด์/องค์กร
2. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้ว ยข้อ คาถาม 4 ตอน ได้แ ก่ 1) ข้อ มูล ทั ่วไป 2) การสร้างและการสื่อ สาร
แบรนด์ภายในองค์กร 3) พฤติกรรมการสนับสนุนแบรนด์ 4) ความพึงพอใจในการทางาน แบบสอบถาม
นี้มีจานวนหน้ าทัง้ หมด 6 หน้ า (ไม่รวมหน้านี้) ใช้ เวลาในการตอบประมาณ 10 – 20 นาที กรุณา
อ่านและตอบข้อคาถามให้ครบถ้วนเพื่อแบบสอบถามฉบับนี้จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไป
คาชี้แจง โปรดใส่เครือ่ งหมาย ลงในช่อง  หรือเติมคาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ตามความเป็ นจริงทุกข้อ
1. สถานทีท่ างาน

 1. บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน)
 2. บริษทั โรงพยาบาลศุภมิตร จากัด (มหาชน)

2. หน่วยงาน /แผนก

......................................................................................................

3. ตาแหน่ง

.......................................................................................................

4. ระยะเวลาทางานทีอ่ งค์กรนี้

.........................ปี ...............เดือน

5. เพศ

 1. ชาย

6. อายุ (เต็มปี )

........................... ปี

7. ระดับการศึกษา

 1. ต่ากว่าปริญญาตรี
 3. ปริญญาโท

 2. หญิง
 2. ปริญญาตรี
 4. ปริญญาเอก
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ตอนที่ 2 กิ จกรรมในการสร้างและการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
คาชี้แจง

โปรด  วงกลมล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับความเป็ นจริง เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ โดย
6 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 5 = เห็นด้วย 4 = ค่อนข้างเห็นด้วย
3 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2 = ไม่เห็นด้วย1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ข้อความ

BT1 การฝึ กอบรมที่องค์กรจัดช่วยเน้นย้าด้านคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กร (นโยบาย
พันธกิจ วิสยั ทัศน์ หรือ ข้อความที่เกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร)
BT2 การฝึ กอบรมที่องค์กรจัดช่วยให้คณ
ุ เข้าใจและสามารถปฎิบตั งิ านตามคุณค่าแบ
รนด์/ค่านิยมองค์กร (นโยบาย พันธกิจ วิสยั ทัศน์ หรือ ข้อความที่เกี่ยวกับแบรนด์ของ
องค์กร)
BT3 การฝึ กอบรมที่องค์กรจัดช่วยให้คณ
ุ รูส้ กึ ได้รบั การสนับสนุ นและได้รบั คาแนะนา
ใหม่ ในการนาไปปฏิบตั งิ านตามคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กร (นโยบาย พันธกิจ
วิสยั ทัศน์ หรือ ข้อความที่เกี่ยวกับแบรนด์ขององค์กร)
BT4 การฝึ กอบรมที่องค์กรจัดพัฒนาทักษะ/ความชานาญที่จาเป็ นและสอดคล้องกับ
การปฏิบตั งิ านของคุณ
BT5 การฝึ กอบรมที่องค์กรจัดสอดคล้องกับความต้องการของคุณ
BO1 การจัด ปฐมนิ เ ทศขององค์ก รเป็ นการบอกกล่า วเกี่ยวกับนโยบายด้านคุณค่า
แบรนด์/ค่านิยมองค์กรให้กบั พนักงานอย่างทราบเหมาะสม
BO2 การจัดปฐมนิเทศหรือการบอกล่าวนโยบายด้านคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรมี
ส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบตั งิ านเพื่อแบรนด์/องค์กรของคุณ
BO3 การจัดปฐมนิเทศบอกกล่าวนโยบายด้านคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรเป็ นสิง่ ที่ไม่
จาเป็ นและเสียเวลา (R)
BG1 การจัดประชุมกลุ่มภายในหน่วยงาน/แผนกของคุณทาให้คณ
ุ รูเ้ รื่องนโยบายต่าง
ๆ ที่เกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กร
BG2 ระหว่างการประชุมกลุ่มคุณเข้าใจอย่างชัดเจนในนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณค่า
แบรนด์/ค่านิยมองค์กร
BG3 ระหว่างการประชุมกลุ่มคุณเข้าใจชัดเจนว่าคุณต้องปฏิบตั งิ านตามคุณค่าแบรนด์/
ค่านิยมองค์กรอย่างไรบ้าง
BG4 หลังการประชุมกลุ่มย่อยคุณมีความเข้าอย่างชัดเจนถึงสิง่ ที่คณ
ุ จะต้องปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กร
BG5 การประชุมกลุ่มหัวหน้างานเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรและหัวหน้างาน
นามาบอกกล่าวกับคุณต่อ
BB1 การสรุ ป ทบทวนเนื้ อ หาโดยหัว หน้ า งานหรือ ด้ว ยตัว คุณ เองเกี่ย วกับ คุ ณ ค่ า
แบรนด์/ค่านิยมองค์กรมีความเหมาะสม
BB2 การสรุปทบทวนเนื้ อหาโดยหัวหน้างานหรือด้วยตัวคุณเองเป็ นแรงเสริมช่วยให้
คุณเข้าใจและปฏิบตั งิ านตามคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรได้ด ี
BB3 ระหว่างการสรุปทบทวนเนื้อหาโดยหัวหน้างานหรือด้วยตัวคุณเองคุณเข้าใจและ
ปฏิบตั งิ านตามคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรได้เหมาะสม
BB4 การสรุปทบทวนเนื้อหาสาคัญของคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรและคุณภาพ
สินค้า/บริการช่วยให้คณ
ุ เข้าใจถึงความคาดหวังของลูกค้าที่มตี ่อแบรนด์
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ข้อความ
CI1 การสือ่ สารผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ภายในองค์กรช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรเป็ นอย่างดี
CI2 คุณเข้าถึงและรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิ ยมองค์กรผ่านระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ภายในองค์กร
CI3 องค์กรสือ่ สารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรมาที่คณ
ุ โดยตรง
(แบบรายบุคคล) ผ่านมาทางหัวหน้างานของคุณ
CI4 รูปแบบที่องค์กรสือ่ สารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรมาที่
คุณจะมีความเฉพาะแตกต่างกันออกไปในแต่ละหน่ วยงาน/แผนก
CI5 องค์กรสือ่ สารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรผ่านการสือ่ สาร
แบบสองทางซึ่งคุณโต้ตอบและออกความเห็นได้
CI6 องค์กรสือ่ สารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรผ่านการสือ่ สาร
แบบมวลชน เช่น บอร์ดประกาศ แผ่นพับ จดหมายข่าว ฯลฯ เหมาะสม
CI7องค์กรสือ่ สารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคุณค่าแบรนด์/ค่านิยมองค์กรผ่านสือ่ อนไลน์
เช่น ไลน์ เฟซบุค อีนิวส์ ฯลฯ เหมาะสม
CM1 องค์ก รท าการประชาสัมพัน ธ์ เ กี่ย วกับ สิน ค้า /บริก ารขององค์ก รให้คุณ ทราบ
เหมาะสมและสม่าเสมอ
CM2 คุณรับรูเ้ กี่ยวกับสือ่ โฆษณาต่าง ๆ ขององค์กรช้ากว่าลูกค้า (R)
CM3 องค์กรจัดสิทธิพเิ ศษให้กบั คุณในการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการขององค์กรอย่าง
เหมาะสม
CM4 องค์กรจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เมื่อมีสนิ ค้า/บริการใหม่ ๆภายในองค์กรให้คณ
ุ
รับรูก้ ่อนลูกค้าเหมาะสม
CM4 คุณรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า/บริการขององค์กรผ่านสือ่ โปสเตอร์ แผ่นพับ
ใบปลิว นิตยสารที่เผยแพร่ภายในองค์กร
CM5 คุณรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารสินค้า/บริการขององค์กรผ่านสือ่ ออนไลน์ ขององค์กร
CM6 คุณรูส้ กึ ว่าองค์กรสือ่ สารการตลาดหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กบั พนักงานเพื่อ
มุ่งเน้นยอดขายสินค้า/บริการ (R)
CM7 คุณรูส้ กึ ว่าองค์กรมีการจัดกิจกรรมในการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีของพนักงาน
กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมตามวันสาคัญน้อยเกินไป (R)
CW1 คุณจะพูดเกี่ยวกับนโยบาย แบรนด์/องค์กรในเชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานเสมอ
CW2 การสื่อสารผ่านคาพูดจากหัวหน้ างานมายังคุณเกี่ยวกับแบรนด์/องค์กรช่วยให้
คุณเข้าใจถึงการปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบของคุณได้ด ี
CW3 การสือ่ สารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวของกับแบรนด์/องค์กรมายังคุณผ่านสือ่ บุคคล
ด้วยการพูดหรือเล่าต่อให้คณ
ุ ฟั งช่วยให้คณ
ุ เข้าใจข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้ดขี น้ึ
CW4 การสือ่ สารด้วยคาพูดเชิงบวกภายในองค์กรช่วยให้คณ
ุ เข้าถึงและเข้าใจข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CW5 คุณคิดว่าการสือ่ สารผ่านคาพูดเชิงบวกเป็ นการสือ่ สารที่ลา้ สมัยไม่ก่อให้เกิด
ความสาเร็จของแบรนด์/องค์กร
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อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
6
5 4 3
2
1
6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6

5

4

3

2

1

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

6

5

4

3

2

1

202
ตอนที่ 3 พฤติ กรรมการสนับสนุนแบรนด์
คาชี้แจง

โปรด  วงกลมล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับความเป็ นจริง เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ โดย
6 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 5 = เห็นด้วย 4 = ค่อนข้างเห็นด้วย
3 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2 = ไม่เห็นด้วย1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ข้อความ

BI1 คุณรูส้ กึ ว่าเมื่อมีใครพูดวิจารณ์แบรนด์/องค์กรเปรียบเสมือนคุณถูกวิจารณ์ดว้ ย
BI2 คุณรูส้ กึ ว่าความสาเร็จของแบรนด์/องค์กรเปรียบเหมือนเป็ นความสาเร็จของคุณ
BI3 คุณรูส้ กึ เจ็บปวดเสียใจเมื่อแบรนด์/องค์กรถูกวิจารณ์
BI4 คุณรูส้ กึ เหมือนได้รบั คาชมเวลาที่แบรนด์/องค์กรมีคนชื่นชม
BI5 คุณรูส้ กึ ภูมใิ จที่จะบอกคนอื่นว่าคุณเป็ นส่วนหนี่งของแบรนด์/องค์กร
BI6 คุณรูส้ กึ ภาคภูมใิ จกับแบรนด์/องค์กรเกิดจากแรงเสริมโดยข้อความที่คณ
ุ รับรู้
เกี่ยวกับแบรนด์/องค์กร
BI7 คุณรูส้ กึ ว่าแบรนด์/องค์กรเปรียบเสมือนเป็ นครอบครัวของคุณ
BI8 คุณรูส้ กึ ว่าคุณทางานเปรียบเหมือนคุณคือเจ้าของแบรนด์/องค์กรด้วย
BI9 คุณรูส้ กึ ว่าคุณคือส่วนหนึ่งของแบรนด์/องค์กร
BI10 เมื่อคุณพูดถึงแบรนด์/องค์กร คุณรูส้ กึ จะพูดว่าแบรนด์/องค์กรของพวกเรา
มากกว่าแบรนด์/องค์กรของเขา
BC1 ความมุ่งมัน่ ผูกพันที่มีต่อแบรนด์/องค์กร จะถูกถ่ายทอดไปยังลูกค้าเพิม่ มากขึ้น
ตามความรูเ้ กี่ยวกับแบรนด์/องค์กรของคุณ
BC2 คุณรูส้ กึ มุ่งมันผู
่ กพันมากในการส่งมอบคุณค่าแบรนด์/องค์กรให้กบั ลูกค้า
BC3 คุณรูส้ กึ มึความมุ่งมันผู
่ กพันในการทางานให้องค์กรนี้น้อยมาก
BC4 คุณไม่รสู้ กึ ถึงสิง่ ที่ดงึ ดูดทางอารมณ์ในการทางานกับองค์กรนี้
BC5 คุณรูส้ กึ ว่าได้รบั สิง่ ที่มองหามาทัง้ ชีวติ ในการทางานจากองค์กรนี้
BC6 คุณรูส้ กึ มุ่งมันผู
่ กพันในการทางานทุกงานที่ได้รบั มอบหมายอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้
ทางานกับองค์กรนี้อย่างยาวนาน
BL1 คุณมีความตัง้ ใจที่จะทางานให้เหนือความคาดหวังขององค์กร เพื่อช่วยให้องค์กร
ประสบความสาเร็จ
BL2 คุณบอกเพื่อนเสมอว่าแบรนด์/องค์กรที่ทางานอยู่น้ีเป็ นที่ทางานที่ดมี าก
BL3 สาหรับคุณนี่คอื แบรนด์/องค์กรที่ดที ่สี ดุ ที่คณ
ุ อยากทางานด้วย
BL4 แทบจะไม่มเี หตุผลใดที่จะทาให้คณ
ุ ไปจากแบรนด์/องค์กรแห่งนี้
BL5 คุณมีความสุขและเต็มใจกับการใช้ชวี ติ ที่เหลือในทางานกับแบรนด์/องค์กรนี้
BL6 คุณมีความสุขที่ได้ทางานกับแบรนด์/องค์กรนี้และไม่คดิ จะเปลี่ยนงาน
BP1 คุณพร้อมที่จะปฏิบตั งิ านนอกเหนือจากความรับผิดชอบเพื่อความเข้มแข็งและ
ความสาเร็จของแบรนด์/องค์กร
BP2 คุณปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐานหรือตามเกณฑ์ท่อี งค์กรกาหนดไว้
BP3 คุณปฏิบตั งิ านได้ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานคุณ
BP4 คุณไม่ใสใจในการปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่ของคุณ (R)
BP5 คุณปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสิง่ ที่องค์กรต้องการให้คณ
ุ ส่งมอบ
สูล่ ูกค้า
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ข้อความ
BP6 คุณจะตระหนักถึงผลกระทบที่สง่ ผลต่อแบรนด์/องค์กรก่อนที่คณ
ุ จะลงมือทาสิง่
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์/องค์กร
BP7 คุณพร้อมที่จะปกป้ อง โต้เถียงหากมีคนเข้าใจผิดต่อแบรนด์/องค์กร
BP8 คุณยินดีและภูมใิ จที่จะใช้สนิ ค้า/บริการขององค์กร
BP9 คุณจะแนะนาและบอกกล่าวให้กบั คนรูจ้ กั ใช้สนิ ค้า/บริการขององค์กร
BP10 คุณเรียนรูเ้ พิม่ เติมเกี่ยวกับแบรนด์/องค์กรเสมอเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน
BP11 คุณอธิบายแนะนาเกี่ยวกับแบรนด์/องค์กรที่เชื่อมโยงกับการปฏิบตั งิ านให้กบั
พนักงานใหม่ได้

เห็นด้วย <-------------> ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
6
5
4
3
2

1

6
6
6
6

5
5
5
5

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

6

5

4

3

2

1

เห็นด้วย <-------------> ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
6
5
4
3
2

1

ตอนที่ 4 ความพึงพอในใจการทางาน

คาชี้แจง

โปรด  วงกลมล้อมรอบตัวเลขทีต่ รงกับความเป็ นจริง เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ

6 = เห็นด้วยอย่างยิง่ 5 = เห็นด้วย 4 = ค่อนข้างเห็นด้วย
3 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 2 = ไม่เห็นด้วย1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ข้อความ
S1 คุณพึงพอใจในภาระงานที่ได้รบั มอบหมาย มีอสิ ระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ
S2 คุณพึงพอใจที่ได้ทางานในหน่วยงานอย่างเต็มความรูค้ วามสามารถ
S3 คุณพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อมในการทางานของหน่ วยงานที่เอื้อต่อการทางาน
S4 คุณพึงพอใจในกระบวนการแก้ไขปั ญหาและการยุตคิ วามขัดแย้งในหน่วยงาน
S5 คุณพึงพอใจในการให้คาปรึกษา การช่วยเหลือในการ ปฏิบตั งิ านจากหัวหน้างาน
S6 คุณพึงพอใจในบรรยากาศการทางานของหน่ วยงานที่สง่ เสริมความผูกพันระหว่าง
บุคลากร สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมการอยู่ร่วมกัน
S7 คุณพึงพอใจในสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงานการได้รบั การยอมรับจาก
ผูร้ ่วมงาน
S8 คุณพึงพอใจที่องค์กรให้ความสาคัญในการสร้าง การมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการ
ทางานเป็ นทีม
S9 คุณพึงพอใจที่หน่ วยงานเปิ ดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผูบ้ ริหารใน
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในความสาเร็จของหน่ วยงาน
S10 คุณพึงพอใจทที่องค์กรสนับสนุนบุคลากรให้ได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความ ชานาญในการปฏิบตั งิ าน
S11 คุณพึงพอใจบรรยากาศขององค์กรที่สง่ เสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะ
พัฒนาตนเอง
S12 คุณพึงพอใจที่องค์กรจัดเตรียมและพัฒนาแหล่ง ข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการ
พัฒนาบุคลากร
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6
6
6
6

5
5
5
5
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4
4
4
4
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3
3
3
3
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6
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3
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4

3

2
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ข้อความ
S13 คุณพึงพอใจในการสนับสนุ นขององค์กรให้บุคลากรได้นา ความรูม้ าใช้นการพัฒนา
คุณภาพงานที่รบั ผิดชอบ
S14 คุณพึงพอใจการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับการปฏิบตั งิ านของ
หน่ วยงาน
S15 คุณพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการสร้างขวัญและกาลังใจในการทางานให้กบั บุคลากร
S16 คุณพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในแก่บุคลากร
ในการปฏิบตั งิ าน
S17 คุณพึงพอใจต่อต่อหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในหน่ วยงานตามเทศกาลต่าง ๆ
S18 คุณพึงพอใจต่อมาตรการดาเนินงานเสริมสร้างความก้าวหน้าและความมันคงใน
่
อาชีพการทางานของบุคลากร
S19 คุณพึงพอใจในรายได้/ค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่คณ
ุ ได้รบั ในปั จจุบนั
S20 คุณพึงพอใจกับการชมเชย รางวัลที่ได้รบั จากการปฏิบตั งิ านที่ด ี

เห็นด้วย <-------------> ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
อย่างยิ่ง
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6
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----ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริง----
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ภาคผนวก ค
รายนามผูท้ รงคุณวุฒทิ ค่ี รวจสอบเครื่องมือในการวิจยั

206

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ครวจสอบเครื่องมือในการวิ จยั
1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุม้ ทรัพย์

ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และพฤติกรรมองค์กร
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวตั ถ์ มณีโชติ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดผลและวิจยั การศึกษา
วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และพฤติกรรมองค์กร
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตพิ ฒ
ั น์ เอีย่ มนิรนั ดร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสื่อสารและแบรนด์
อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสื่อสารและแบรนด์
รองผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดผลและวิจยั การศึกษา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติววิ ทั น์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์
อาจารย์ประจาสถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก ง
รายละเอียดการวิเคราะห์ขอ้ คาถาม

208
ตาราง 16 ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั ่นของแบบวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ค่าอานาจจาแนก
.595
.683
.590
.727
.733
.724
.682
.562
.660
.806
.695
.780
.694
.703
.691
.706
.706
ค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ .945

209
ตาราง 17 ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั ่นของแบบวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่าอานาจจาแนก
.676
.571
.501
.391
.584
.500
.667
.585
.384
.451
.555
.695
.608
.466
.588
.603
.710
.638
.662
.491
ค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ .912

210
ตาราง 18 ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั ่นของแบบวัดการเป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าอานาจจาแนก
.555
.764
.693
.793
.760
.659
.779
.676
.697
.702
ค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ .921

ตาราง 19 ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั ่นของแบบวัดความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ค่าอานาจจาแนก
.633
.635
.490
.590
.477
.713
ค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ .817

211
ตาราง 20 ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั ่นของแบบวัดเจตคติความจงรักภักดีต่อแบรนด์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6

ค่าอานาจจาแนก
.719
.852
.854
.878
.892
.880
ค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ .948

ตาราง 21 ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั ่นของแบบวัดผลการปฏิบตั งิ านของแบรนด์
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ค่าอานาจจาแนก
.648
.792
.755
.461
.566
.755
.801
.784
.791
.820
.787
ค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ .931

212
ตาราง 22 ค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั ่นของแบบวัดความพึงพอใจในการทางาน
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ค่าอานาจจาแนก
.608
.712
.665
.710
.654
.727
.709
.642
.719
.744
.803
.795
.791
.782
.757
.677
.691
.805
.711
.740
ค่าความเชื่อมั ่นรวมทัง้ ฉบับ เท่ากับ .959

213

ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างและความเทีย่ งของข้อคาถามในแต่ละแบบวัด

214

ภาพประกอบ 6 โมเดลการวัดของแบบวัดการสร้างแบรนด์ภายในองค์กร

ภาพประกอบ 7 โมเดลการวัดของแบบวัดการสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กร

215

ภาพประกอบ 8 โมเดลการวัดของแบบวัดเจตคติการเป็ นส่วนหนึ่งของแบรนด์

ภาพประกอบ 9 โมเดลการวัดของแบบวัดเจตคติความมุ่งมั ่นผูกพันต่อแบรนด์

216

ภาพประกอบ 10 โมเดลการวัดของแบบวัดเจตคติความจงรักภักดีต่อแบรนด์

ภาพประกอบ 11 โมเดลการวัดของแบบวัดผลการปฏิบตั งิ านของแบรนด์

217

ภาพประกอบ 12 โมเดลการวัดของแบบวัดวัดความพึงพอใจในการทางาน

218

ประวัติย่อผู้วิจยั

219
ประวัติย่อผู้วิจยั
ชื่อ ชื่อสกุล
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ ัจจุบนั
ตาแหน่งหน้าทีก่ ารงานปัจจุบนั
สถานทีท่ างานปัจจุบนั

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2561

หัสพร ทองแดง
จังหวัดชลบุรี
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อาจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาฟิ สกิ ส์ประยุกต์
จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการโฆษณา
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรณานุกรม
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