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1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการผลิตขา้วหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2547-2551)  ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในช่วงต้นของโครงการฯในปี 2547-2549        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ด้วยการ อบรมถ่ายทอดความรู้การจดัการ
ธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  จดัอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีการ
ผลิตและการตลาด  การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปขา้วหอมมะลิ  การปลูกขา้ว
ดว้ยวิธีการ GAP (Good Agricultural Practice: การปลูกขา้วดว้ยกระบวนการผลิตเกษตรที่ดี
และเหมาะสม ) จัดงานประชาสัมพันธ์จ าหน่ายข้าวหอมมะลิ  เจรจาธุรกิจ  รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน  จดัหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  และในปี 2550  ได้สร้าง
องค์ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการดา้นการบริหารจดัการ  การจดัการธุรกิจ  และดา้น
การตลาด  การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  พฒันาประสิทธิภาพด้านการแปรรูปของ
สหกรณ์ท่ีมีโรงสีขา้วสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการให้มีกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารท่ีมีมาตรฐานยอมรับ  นอกจากน้ีได้ด าเนินการจัด
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ  เป็นตน้ 

ส าหรับในปี 2551 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความประสงค์จะสานต่อโครงการฯ  ด้วยการ
ยกระดบัมาตรฐานการผลิตขา้วหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นสินคา้ลกัษณะพิเศษ  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานสร้างเคร่ืองหมายการคา้ ด้วยเห็นความส าคญัในการสร้างตราสินคา้และการสร้าง
แบรนด์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผูบ้ริโภค กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงสนับสนุนให้มีการจ้างท่ีปรึกษา
สร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ขึ้น โดยคดัเลือกสหกรณ์ที่มีโรงสี
ให้เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 6 สหกรณ์ ดงัน้ี 1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด จังหวดัร้อยเอ็ด 3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด จงัหวดัสุรินทร์ 5) สหกรณ์การเกษตร  มหา
ชนะชัย จ ากดั จงัหวดัยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส.ศรีสะเกษ จ ากัด 
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพฒันาตราสินคา้ขา้วของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเพื่อน าไปใช้เป็นตราสินคา้
ร่วมกัน บริหารจดัการร่วมกันภายใตก้ารใช้สินคา้ตราเดียวกัน  คุณภาพเดียวกัน รวมถึงร่วมกัน
พัฒนาให้เป็นตราที่ เข้มแข็งและมีคุณค่า  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างทัศนคติที่ดี  เป็นที่ รู้จ ัก
แพร่หลายของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคต์ามขอบเขตงาน (TOR)  ดงัน้ี 
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1. เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาตราสินคา้  การบริหารตราสินคา้  และการบริหาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 

2. เพื่อสร้างตราสินคา้ขา้วที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้  จ านวน 1 ตรา 

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีมีคณุค่า 

 

รายงานฉบบัน้ี น าเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการส าหรับผูบ้ริหาร   ซ่ึงจะน าเสนอ
วิธีการด าเนินงานและรวบรวมผลสรุปการด าเนินงานในทุกขั้นตอน     
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2. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
บริษทั เทมเพอรัล แบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดร้ับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาใน

โครงการน้ี ซ่ึงไดด้ าเนินการระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2551 ถึง 25 มกราคม 2552 โดยมีขั้นตอนและ
ขอบเขตการท างาน ดงัต่อไปน้ี 

(ขั้นตอนการจัดท ากลยุทธ์ - ขั้นตอนหลกั) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏบิัติให้เป็นรูปธรรม) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจัดท า
ตราสินค้า 

(Brand Strategy and Logo Development) 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตลาดและการ
วิจัยภาพลักษณ์  

(Brand Audit and Market 

Research) 

 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ตราสินค้า  
(Project Evaluation) 

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างความเข้าใจ
เร่ืองการสร้างแบรนด์และการตลาด 

(Brand and Marketing 

Orientation) 

 

ขั้นตอนที่ 4   การประชาสัมพันธ์ตราสินค้า                                      
 (Brand Communication) 

ขั้นตอนที่ 5  การก าหนดแนวทางการบริหาร
การจัดการตราสินค้า                                      

 (Brand Management) 
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3. ผลการด าเนินงานของโครงการ 

1.  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาตลาดและการวิจัยภาพลักษณ์ 

ผลสรุปจากงานวิจยั 

1.1   ผลสรุปจากการวิจยักลุ่มแม่บา้นในกรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจยั: การวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยการสัมภาษณ์เดี่ยว โดยใชแ้บบสอบถาม (structured 

individual interview)  แมบ่า้นหญิงในกรุงเทพมหานคร อายุ 25-54 ปี จ านวน 300 คน   
โดยไดด้ าเนินงานภาคสนามระหวา่งวนัที่ 1-20 เมษายน 2551 และการวิจยัเชิงคุณภาพ  ดว้ย
วิธีการสนทนากลุ่ม จ านวน  2  กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ในกลุ่มแม่บา้นหญิง อายุ 25-54 ปี และมี
รายไดค้รอบครัวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ระดบั C ขึ้นไป (รายไดค้รัวเรือนสูงกวา่ 
22,500 บาทในกรุงเทพฯ)   การสนทนากลุ่มไดด้ าเนินการ ในวนัที่ 28 มีนาคม 2551 

• 84% ของแม่บา้นในกรุงเทพมหานครซ้ือขา้วหอมมะลิชนิดบรรจุถุง   

• 3 ใน 4 ของกลุ่มเป้าหมาย ซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงจากไฮเปอร์มาร์เก็ตบ่อยท่ีสุด 

•  ถุง 5 กิโลกรัม เป็นขนาดท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุด โดยซ้ือเฉล่ียครั้ งละ 2 ถุง 

• ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพจากลักษณะภายนอกที่จับต้องได้ ได้แก่
ลกัษณะเมล็ดขา้ว สี และความสะอาด รวมทั้งราคาของขา้ว  

• 3 ยี่ห้อแรกที่ผูบ้ริโภคนึกถึงตรายี่ห้อขา้ว คือ มาบุญครอง หงษท์องและตราเกษตร 

•  ถึงแมว้่าสัดส่วนของผูท้ี่เอ่ยถึงยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรเป็นยี่ห้อแรกอยู่ในระดบัต ่า 
(บรรจุภณัฑท์ี่มีสัญลกัษณ์เกลียวเชือก)  

• ประมาณ 60% ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 40-54 ปี เอ่ยว่ารู้จกัหรือเคยไดย้ิน
ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองว่า ข้าวหอมมะลิจากทุ่ง
กุลาร้องไห้กับแหล่งผลิตอ่ืน ๆ มีความหอมและความนุ่มไม่แตกต่างกัน  ซ่ึง
แตกต่างจากผลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ท่ีผูบ้ริโภคมองว่าขา้วหอมมะลิจากทุ่ง
กุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่าแหล่งผลิตอ่ืนๆ 

• โดยภาพรวม ความรู้จกัและประสบการณ์ในการบริโภคขา้วหอมมะลิยี่ห้อสหกรณ์
การเกษตรยงัอยู่ในระดบัต ่ามาก เมื่อเทียบกับ 3 ยี่ห้อหลกัในตลาดขา้ว (ตรามาบุญ
ครอง ตราหงษท์อง และตราเกษตร) 
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• ในเร่ืองส่ิงท่ีชอบเกี่ยวกับยี่ห้อท่ีบริโภค  ผูท้ี่บริโภค 3 ยี่ห้อหลกัเป็นยี่ห้อบ่อยสุด
(ตรามาบุญครอง ตราหงษท์อง และตราเกษตร) ชอบท่ีลกัษณะของขา้วหลงัหุง แต่
เม่ือถามถึงส่ิงท่ีไม่ชอบมีประมาณ 5% ที่เอ่ยว่าไม่ชอบท่ีราคาแพงเกินไปและบาง
คนไม่ชอบเร่ืองความสะอาดของขา้วตราเกษตร 

• ในเร่ืองส่ือประชาสัมพนัธ์  การประชาสัมพนัธ์/โฆษณา เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเคยเห็น
มากท่ีสุด และส่วนใหญ่เห็นจากส่ือส่ิงพิมพ์และทีวี แต่ส่ือท่ีช่วยจูงใจให้ซ้ือข้าว
หอมมะลิมากที่สุด อย่างมีนยัส าคญั คือ การส่งเสริมการขายต่าง ๆ 

1.2   ผลสรุปจากการวิจยักลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

วิธีการวิจยั: การวิจยัเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผูมี้อ านาจตดัสินใจในการเลือกซ้ือขา้วส าหรับ
ใช้ในร้านขนาดกลางและใหญ่  เช่นเจ้าของร้านหรือผูจ้ัดการฝ่ายจดัซ้ือ  จ านวน 10 ราย  
(ส าหรับการวิจยัครั้ งน้ี ร้านขายอาหารขนาดกลางหมายถึงร้านอาหารท่ีมีสาขาจ านวน 3 - 5 
สาขา  ส่วนร้านอาหารขนาดใหญ่หมายถึงร้านอาหารท่ีมีจ านวนสาขามากกว่า 6 สาขาขึ้น
ไป) การเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการะหว่างวนัที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2551 

•  ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ เลือกใช้ขา้วหอมมะลิเพราะเป็นข้าวที่มี
คุณภาพ  เพราะร้านอาหารระดับน้ีให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพลินค้า และความ
พอใจของลูกคา้ 

•   ขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  มกัจะมีหลกัเกณฑ์ และ มีการทดลองสินคา้  ผู ้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ ผู ้บริหารหรือเจ้าของ ฝ่ายจัดซ้ือ และ ฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

•  กลุ่มธุรกิจร้านอาหารจะมีการส่ังซ้ือสินคา้ขา้วในปริมาณมากต่อครั้ งและมีการ
ส่ังซ้ืออย่างสม ่าเสมอ  โดยปัจจัยส าคัญในการเลือกซ้ือ คือ ความสม ่าเสมอของ
คุณภาพ การบริการ เช่น การจดัส่ง การรับคืน  หรือการให้เครดิต และราคา  แต่
ราคาไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

• การรู้จกัสินคา้และแหล่งผลิต อนัได้แก่ ทุ่งกุลาร้องไห้ ปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่าและ
ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ  แต่กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นว่าขา้วหอม
มะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้น่าจะเป็นขา้วคุณภาพดี 
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1.3   ขอ้เสนอแนะ 

ส าหรับกลุ่มแม่บ้าน 

• เพ่ิมประสบการณ์ในการบริโภคให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมความใกล้ชิดกับ
ผูบ้ริโภค โดยการ : 

-  เพ่ิมการส่ือสารและความมั่นใจถึงคุณภาพท่ีดีของเมล็ดขา้ว (เมล็ดขา้ว
เรียวยาวและขาวใส) ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือขา้ว 

-  เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเฉพาะในไฮเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการหาซ้ือ และท าให้สามารถบริโภคไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

• เพ่ิมการจดัรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีจะช่วยจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือขา้วมากขึ้น 

•  จากการวิจัยครั้ งน้ี ราคาท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั ไม่ควรจะสูงถึงระดับ Top Brands 
เช่น ยี่ห้อมาบุญครองและหงษ์ทอง แต่อาจตอ้งท าการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในเร่ือง
ของราคาท่ีเหมาะสม 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

• โอกาสในการเข้าถึงตลาดธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความ
เป็นไปได้ เพราะร้านอาหารระดับน้ี  ให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพสินค้า และ
เลือกใชข้า้วหอมมะลิเพราะคุณภาพ 

•  ขอ้ดีของตลาดร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ การส่ังซ้ือในปริมาณมาก
ต่อ   ครั้ งและมีการส่ังซ้ืออย่างสม ่าเสมอ 

•  ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ คือ ความสม ่าเสมอของคุณภาพ ราคาและการบริการ 
เช่นการจดัส่ง การรับคืน  หรือการให้เครดิต  จึงตอ้งศึกษาและพฒันาศกัยภาพใน
เร่ืองดงักล่าว 

•  การสร้างการรู้จกัสินคา้  และแหล่งผลิตอนัไดแ้ก่ทุ่งกุลาร้องไห้  เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น  
เพราะปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่า และไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ 

ส าหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

• กลุ่มเป้าหมายเช่ือว่าขา้วหอมมะลิท่ีมาจากพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่า
ยี่ห้ออ่ืน ๆ จึงน่าท่ีจะใชช่ื้อ “ทุ่งกุลา” เป็นส่วนหน่ึงในช่ือยี่ห้อ 
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•  กลุ่มเป้าหมายเช่ือว่าขา้วที่ผลิตโดยเกษตรกรโดยตรง ยงัคงคุณค่าวิตามิน และไม่
ถูกฟอกขาว และเมื่อไม่ไดข้ายผ่านพ่อคา้คนกลาง น่าจะมีราคาถูก 

•  ภาพลกัษณ์ที่กลุ่มเป้าหมายมองกลุ่มสหกรณ์การเกษตร คือ  ความร่วมมือของ
เกษตรกรที่มีความซ่ือสัตย ์และอบอุ่นแบบครอบครัว จึงน่าจะใชโ้ลโกท้ี่เป็นคนจบั
มือประสานกนั 

•  บรรจุภณัฑ์น่าจะใช้ภาพร่วงขา้วสีทองช่อโตที่แสดงถึงขา้วเมล็ดสวย คุณภาพดี  
และ ควรใช้สีเขียวเพื่อส่ือถึงทุ่งกุลาร้องไห้ และระบุว่าผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้ให้
ชดัเจน 

 

2.  ขั้นตอนที่ 2  การสร้างความเข้าใจเร่ืองแบรนด์และการตลาด 

2.1  การอบรมเพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองการสร้างตราสัญลกัษณ์และการตลาดให้กลุ่มสหกรณ์
ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  

 ที่ปรึกษาไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ (workshop) เพื่อให้ความรู้ตวัแทนสมาชิก
สหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีที่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองการสร้างแบรนดแ์ละการตลาด รวมทั้งส้ิน 180 
คน  ระหว่างวนัที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2551  ตาม ก าหนดการต่อไปน้ี 

ล ำดบัที่ ชือ่สหกรณ์ วนัที่ เวลำ สถำนที่

1 สหกรณ์กำรเกษตรชมุพลบรุ ี จ ำกดั 15 พ.ค. 51 12.00-17.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรชมุพลบรุ ี จ ำกดั  จังหวดัสรุนิทร ์

2 สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวสิยั  จ ำกดั 16 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวสิยั  จ ำกดั จังหวดัรอ้ยเอ็ด

3 สหกรณ์กำรเกษตรสวุรรณภมู ิ จ ำกดั 17 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรสวุรรณภมู ิ จ ำกดั จังหวดัรอ้ยเอ็ด

4 สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย  จ ำกดั 18 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย  จ ำกดั  จังหวดัรอ้ยเอ็ด

5 สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนะชยั  จ ำกดั 19 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนะชยั  จ ำกดั  จังหวดัยโสธร

6 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลกูคำ้ ธกส.ศรสีะเกษ จ ำกดั 20 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น.
สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลกูคำ้ ธกส.ศรสีะเกษ จ ำกดั 

จังหวดัศรสีะเกษ  
  

 
2.2  การศึกษางานในต่างประเทศ 

 ที่ปรึกษาไดจ้ดัการเดนิทางเพื่อศึกษางานในต่างประเทศ  ส าหรับตวัแทนสมาชิก
ระดบับริหารและเจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งจ านวน 20 คน  โดยได้
เดินทางไปศึกษาตลาดขา้วในเกาะฮ่องกง  ระหว่างวนัที่ 12 - 14 มิถุนายน 2551 
 ในการศึกษาดูงานครั้ งนี ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ได้เยี่ยมชมตลาดคา้ข้าว  ณ เกาะฮ่องกง  ซ่ึงได้เยี่ยมชมทั้งตลาดคา้ปลีกทั้งแบบ
ดั้งเดิมและตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่  ( modern trade)  และยงัได้มีโอกาสเขา้เยี่ยมชมการ
ด า เนิ น ง าน ข อ ง  บ ริ ษั ท  Golden Resources Development International 
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Ltd.(GRDI)ซ่ึงเป็น ผูน้ าเขา้สินคา้ขา้วและเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ขา้วรายใหญ่ในเกาะฮ่องกง  
ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80%   

 จากการเยี่ยมชมครั้ งน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทั GRDI ไดบ้รรยายเพ่ิมเติมถึง
ประสบการณ์ในการซ้ือขา้วจากประเทศไทย  และการยอมรับในคุณภาพสินคา้ขา้วจาก
ประเทศไทย และไดบ้รรยายถึงปัญหาท่ีไดพ้บเจอเสมอ ๆ เช่น ปัญหาเร่ืองความไม่
สม ่าเสมอของคุณภาพสินคา้  และปัญหาของการขาดความน่าเช่ือถือของตราสัญลกัษณ์ที่
ออกจากหน่วยงานราชการบางแห่ง  ที่ออกมาเพื่อรับรองคุณภาพของสินคา้ขา้ว  หากแต่
ขาดการควบคุมดูแลคณุภาพสินคา้อย่างจริงจงั  และยงัไดแ้สดงความกงัวลในการขาด
แคลนสินคา้ขา้วและราคาสินคา้ขา้วในปัจจุบนั  ซ่ึงมีราคาสูงขึ้นมากอย่างไม่มีเหตุอนัควร 
 นอกจากน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทั GRDI  ยงัได้บรรยายถึงสินคา้ขา้วจากประเทศ
ไทยท่ีรู้จกัในล าดบัตน้ ๆ   อนัไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิปทุมฯจากจงัหวดัปทุมธานี  ขา้วหอมมะลิ
จากจงัหวดัเชียงใหม่  และขา้วหอมมะลิจากจงัหวดัอุบลราชธานี  และได้กล่าวว่ารู้จกัขา้ว
หอมมะลิจากจงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดัศรีสะเกษ  และจงัหวดัร้อยเอ็ด อีกทั้งยงัช่ืนชมว่าเป็น
ขา้วคุณภาพดี แต่ไม่คุน้เคยกบัเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  ส่วนในเร่ืองการแข่งขนัการคา้ขา้ว
ในตลาดโลกผูบ้ริหารของบริษทั GRDI ได้แสดงความเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่น่าจบัตา
มอง และมีขา้วชนิดลองเกรน (long grain) ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิปทุมฯ  
แต่คุณภาพของขา้วลองเกรนนั้นยงัเป็นรองขา้วหอมมะลิท่ีมาจากจงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดั
ศรีสะเกษ  จงัหวดัร้อยเอ็ด และในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  นอกจากน้ียงัได้แสดงความคิดเห็น
สนับสนุนการรวมตวัของกลุ่มสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีทุงกุลาร้องไห้ในการสร้างแบรนด์ของ
ตนเอง เพราะผลประโยชน์จะเป็นของเกษตรกรโดยตรง ไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง อีกทั้ง
ยงัแสดงความสนใจในการส่ังซ้ือสินค้าข้าวเม่ือมีตราสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว และให้
ค าแนะน าในเร่ืองการรักษาคุณภาพของขา้วให้ได้สม ่าเสมอ  รวมทั้งการบริหารจดัการแบ
รนด์อย่างมีระบบ  ต่อเน่ืองและเป็นมืออาชีพ  เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งของแบรนด์ใน
อนาคต  อนัจะส่งผลโดยตรงไปยงัสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร 
 

 3. ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจัดท าตราสินค้า 

3.1  การประชุมเชิงปฏิบตักิารเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด ์

ที่ปรึกษาไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้วหอมมะลิ
จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่าย โดยกลุ่มเกษตรกร  ซ่ึงเป็นการประชุมระดมสมอง
ครั้ งท่ี 1  ในวนัที่ 10 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเพ็ชรรัตน์  อ าเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด  
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โดยมีตวัแทนสมาชิกจากทั้ง 6 สหกรณ์ร่วมเขา้ประชุมจ านวน 30 คน  และเจา้หน้าที่จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์จ านวน 4  คน 

3.1.1  บทสรุปกลยุทธ์แบรนด ์

 จากการประชุมเพื่อร่วมก าหนดกลยุทธ์แบรนดข์า้วหอมมะลิจาก ทุ่งกุลาร้องไห้ที่
ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกร  ไดม้กีารสรุปวิสัยทศัน์ของแบรนด์  บุคลิกภาพของแบ
รนด์  และ การวางต าแหน่งของแบรนด์  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิน้ี 

©Temporal Brand Consulting, 2008

วสัิยทัศน์ของแบรนด์
ความรัก  ความห่วงใย

Caring, Love and affection

การวางต าแหน่งแบรนด์บุคลิกภาพของแบรนด์

• มอีนามยั  สะอาด  สุขภาพดี(Healthy)

• ทันยคุสมยั ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ทนัต่อ
เหตุการณ์ (Up to date)

• โอบอ้อมอารี  อบอุ่น มีมีตรไมตรี ห่วงใย 
เอ้ืออาทร รู้จกัรับฟัง (Caring)

• ร่าเริง ร่าเริง แจ่มใส(Cheerful)

• น่าเช่ือถือ วางใจได้ (Trustworthy)

• มรีะดับ สง่างาม ภูมิฐาน (Elegant)

• สร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative)

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม

เหนือกว่า

ข้าวหอมมะล ิ100% ยีห้่อมาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตร ทีผ่ลิต
นอกเขตพืน้ทีทุ่่งกุลาร้องไห้

ส าหรับ

ผู้บริโภคผู้ใส่ใจในการดูแลครอบครัวทีม่องหาข้าวหอมมะลิทีอ่ร่อยและ 
สะอาดถูกอนามัย และคุ้มค่ากับราคา เพ่ือสร้างสรรค์ให้ครอบครัว

ได้รับส่ิงดใีนชีวติ

เพราะ

เรามีข้าวหอมมะลิแท้ 100% ทีป่ลูกในเขตพืน้ทีทุ่่งกุลาร้องไห้ เมล็ด
ข้าวสะอาด เรียวยาว ขาวใส และมีความหอมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ อีก
ทั้งยงัผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรทีอ่บอุ่นและรักในการปลูก
ข้าว พฒันาการผลิตให้ทนัยคุสมัยและคดัสรรพนัธ์ุข้าวเพ่ือให้ได้ข้าว

คุณภาพดแีละเช่ือถือได้

เพือ่ให้

ผู้บริโภคสามารถดูแลคนทีห่่วงใยด้วยความรัก และสร้างสายสัมพนัธ์ให้
แน่นแฟ้นขึน้

กลยทุธ์แบรนดข์า้วหอมมะลิทุ่งกลุาฟาร์ม

 

 

3.1.2  การประชุมระดมสมองเพื่อคดัเลือกตราสินคา้  
ที่ปรึกษาได้จดัการประชุมระดมสมองเพื่อคดัเลือกตราสินคา้ (การประชุมระดม

สมองครั้ งท่ี 2) ในวนัที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเพช็รรัตน์ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อน าเสนอและคดัเลือกแบบบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ขา้วหอม
มะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ และเพื่อฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจดัการแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่ง
กุลาฟาร์มอย่างมีระบบ  โดยมีสมาชิกสหกรณ์  ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และที่ปรึกษาร่วมเขา้ประชุมจ านวน 29 คน 

ที่ประชุมได้มีมติคดัเลือกรูปแบบบรรจุภณัฑ์และตราสัญลกัษณ์แบบที่1   (สีม่วง-
ทอง) จากแบบที่ทางที่ปรึกษาน าเสนอทั้งหมด 5 แบบ โดยใชช่ื้อตราสินคา้ว่า  “ทุ่งกุลาฟาร์ม”  
และที่ปรึกษาไดส่้งมอบ artwork ของแบบบรรจุภณัฑท์ี่คดัเลือกให้แก่ หจก.โชคชยัณรงค์
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พลาสติก ซ่ึงเป็นบริษัทผูร้ับจ้างจากเครือข่ายสหกรณ์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับทั้ง 6 
สหกรณ์ในวนัที่ 5 สิงหาคม 2551 

©Temporal Brand Consulting, 2008

รูปแบบบรรจุภณัฑ์และตราสินค้า

แบบท่ี1 แบบท่ีไดรั้บการอนุมติั

 
3.1.3   การยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้ “ทุ่งกุลาฟาร์ม” 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้ากับกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามแบบท่ีได้รับการอนุมตัิ ในวนัที่ 14 สิงหาคม 2551 โดยที่ปรึกษา
ไดด้ าเนินการยื่นขอจดทะเบียนแยกเป็น 2 เคร่ืองหมายที่ใช้ร่วมกันบนบรรจุภณัฑข์า้วสาร
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ได้แก่ เคร่ืองหมายการคา้ ค  าว่า "ทุ่งกุลาฟาร์ม" และเคร่ืองหมาย
การคา้ “เครือข่ายสหกรณ์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้” 

 ในการจดทะเบียนดังกล่าว ที่ปรึกษาไดท้ าการยื่นขอจดทะเบียนในนามสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ซ่ึงเป็นผูร้ับมอบอ านาจจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   ตามมติ
คณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ในการประชุมวนัที่ 14 กรกฎาคม 2551 และอนุญาต
ให้เครือข่ายสหกรณ์ ทั้ ง 6 สหกรณ์ ขอใช้เคร่ืองหมายการค้าทุ่งกุลาฟาร์มน้ีได้ ซ่ึงการ
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายน้ีได้จะกระท าได้ต่อเม่ือทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนให้กับทางสหกรณการเกษตร เกษตรวิสัย จ ากัด แลว้ 
และตอ้งด าเนินการอนุญาตให้สหกรณ์ที่เหลือทั้ง 5 สหกรณ์ใชต้ราสัญลกัษณ์น้ีได ้โดยการ
ยื่นแบบ  ก. 05 

 ในการด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ต่อกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 
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โดยปกติจะใชเ้วลาในการตรวจสอบเอกสาร และประกาศโฆษณาเป็นเวลาทั้งส้ิน ประมาณ 
180 วนั   หากไม่มีผูใ้ดเสนอคดัคา้นการยื่นขอจดทะเบียน 

 

4.  ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ตราสินค้า 

4.1 การจดัแถลงข่าวประชาสัมพนัธ์เปิดตวัตราสินคา้ 
หลงัจากรูปแบบตราสินคา้ได้รับการอนุมตัิ และกลุ่มเกษตรกรได้ผลิตสินคา้เพื่อ

เตรียมวางจ าหน่ายสินค้าแล้ว  ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวตราสินค้า         
“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม” ในวนัที่  26 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถ.
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  เวลา 14.00-16.30 น.   โดยมีการแถลงข่าวโดยนางสาวสุพัตรา      
ธนเสนีวฒัน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   และ นางบุญเกิด ภานนท์ ตัวแทนเครือข่าย
สหกรณ์การเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้   

4.2     การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ 
 4.2.1   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์ 
             การประชาสัมพนัธ์ในส่ือส่ิงพิมพมี์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) บทสัมภาษณ์และ advertorial ในส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ การเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพนัธ์และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกบัขา้วหอมมะลิ  ทุ่งกุลาฟาร์ม  ได้รับ
การตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์และนิตยสารต่างๆ  
2)   ส่ือแผ่นพบั ที่ปรึกษาจดัท าแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับขา้วหอม
มะลิทุ่งกุลาฟาร์มจ านวน 10,000 แผ่น ส าหรับแจกในงานวนัแถลงข่าวเปิดตวั
และงานแสดงสินคา้ 

4.2.2   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือวิทยุ   การเผยแพร่ทางวิทยุ มีระยะเวลาเผยแพร่ตลอดทั้ง
เดือนตุลาคม 2551 ซ่ึงจดัให้มีการออกอากาศในสถานีวิทยุทอ้งถ่ิน (ต่างจงัหวดั) และ
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)  ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1 ตรภ. ร้อยเอ็ด FM 98.75 
2 ทอ.สุรินทร์ FM 107.5  
3 Virgin Soft FM 103.0 
4 Green Wave FM 106.5 
นอกจากน้ีได้มีการสัมภาษณ์ คุณวชัรี กล่ินสอน ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริม

พฒันาธุรกิจด้านปศุสัตว ์ประมง หัตกรรม และผลิตภณัฑ์  ออกอากาศทางรายการ
วิทยุ FM 92.5  ในวนัที่ 24  กนัยายน 2551 เวลา 16.30 น. 
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4.2.3   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือโทรทศัน์ ที่ปรึกษาได้ประสานงานให้มีการแนะน าขา้ว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในรายการอ่ิมละไม ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศวนัอาทิตย์
ที ่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 7.55-8.20 น. นอกจากน้ีไดมี้การน าเสนอข่าวงานแถลงข่าว
เปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มทาง สถานีโทรทัศน์  NBT เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 
2551 ช่วงข่าวภาคค ่า เวลา 19.00 น. 

4.2.4    การประชาสัมพันธ์ทางส่ืออ่ืน ๆ    นอกจากน้ียงัได้มีการน าข่าวประชาสัมพันธ์    
และบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ลงทางInternet ใน Website ต่าง ๆ 

4.3  การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ 
ที่ปรึกษาไดจ้ดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มด้วยการเขา้ร่วม

ในงานแสดงสินคา้  รวมทั้งส้ิน 4 ครั้ ง โดยเป็นงานแสดงสินคา้ระดับประเทศ 1 ครั้ ง  ตาม
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1) งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
ระหว่างวนัที่ 19-23 กนัยายน 2551 
(ภาคผนวก 10 : รูปงานมหกรรมสินคา้สหกรณ์) 

2) งานแสดงสินคา้ FUNITURE FASHION FOOD FESTIVAL ณ ศูนย์
แสดงสินคา้อิมแพค็ เมืองทองธานี ระหว่างวนัที่ 4-12 ตุลาคม 2551 โดยมีรายละเอียด
จ านวนผูเ้ขา้ชมงานและยอดขายดงัน้ี 

1. จ านวนผูเ้ขา้ชมงานทั้งหมดตลอด 9 วนั มีจ านวน 110,000 คน ซ่ึงเป็นวนั
ธรรมดา ประมาณวนัละ 5,000 - 7,000 คน วนัเสาร์-อาทิตย ์ ประมาณวนั
ละ 15,000 - 18,000 คน (ขอ้มูลจากบริษทั ยูเน่ียนแพน จ ากดั)  

2. ยอดแผ่นพบั ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ที่แจกในงานน้ีรวมทั้งส้ิน 1,700 
แผ่น และมีผูส้นใจเขา้มาชมท่ีบูธ กว่า 3 พนักว่าคน  

3. ยอดขายของขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในงานน้ีรวม 260 ถุง  ซ่ึงเป็น
ยอดขายของสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั จ านวน 160  ถุง และ ยอดขาย
ของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั จ านวน 200 ถุง 

3) งานออกบูธประชาสัมพนัธ์แสดงสินคา้ ณ ศนูยก์ารคา้เสรีเซ็นเตอร์ ระหว่าง
วนัที่ 12-14 ธนัวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 3วนั จ านวน 63 ถุง 

4) งานออกบูธประชาสัมพนัธ์แสดงสินคา้ ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั ส านกังานใหญ่ 
(สาขาป่ินเกลา้) ระหว่างวนัที่ 15-20 ธนัวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 5 วนัจ านวน 300 ถุง และ
ทางร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั รับซ้ือสินคา้ไวจ้ านวน 700 ถุง เพื่อจ าหน่ายต่อไป 
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5.  ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการตราสินค้า 

5.1  การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์และคณะท างานเร่ืองแบรนด์  
ขั้นตอนน้ีได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการประชุมระดมสมองครั้ งท่ี 1 เมื่อวนัที่ 10 

มิถุนายน  2551 ที่ปรึกษาได้ให้แนวทางในเร่ืองการบริหารการจัดการแบรนด์ และได้
แนะน าให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์ทุ่งกลุาฟาร์มและคณะท างาน
เร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  รวม 2 ชุด  และได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
และคณะท างานฯ ให้รับทราบ  โดยนัดหมายให้การประชุมระดมสมองในการคัดเลือก
แบบบรรจุภณัฑใ์นครั้ งต่อไป  เป็นการประชุมคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ  ครั้ งท่ี 1 
 ที่ประชุมไดม้ีมติคดัเลือกคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ  รวมถึงท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ   ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด ์
1. ประธานสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน  
2. ผูจ้ดัการสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน 

 คณะท างานเร่ืองแบรนด ์
1. ผูจ้ดัการสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน 
2. ฝ่ายการตลาด (ทั้ง 6 สหกรณ)์   6  คน 

 ที่ปรึกษา 
1. ที่ปรึกษาสหกรณ์ (หัวหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์) ทั้ง 6

 สหกรณ์  6 คน 
2. ที่ปรึกษา (จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 1 คน 

5.2  การฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ 
ขั้นตอนน้ีไดด้ าเนินการควบคู่ไปกบัการประชุมระดมสมองครั้ งท่ี 2 เพื่อคดัเลือกตรา

สินค้า เมื่ อว ันที่  7 ก .ค . 2551 ที่ป รึกษาจัดให้ เป็นการประชุมคณะกรรมการฯและ
คณะท างานฯครั้ งท่ี 1 โดยได้จดัให้มีวาระส าคญั 2 วาระได้แก่การคดัเลือกตราสินคา้และ
บรรจุภณัฑ์ร่วมกนั และการอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารการจดัการ แบ
รนด์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถน าหลกัการไปใช้ในการบริหารแบ
รนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ที่ประชุมได้มีมติคดัเลือกประธาน
และเลขาธิการคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะท างานเร่ืองแบ
รนด์ทุ่งกุลาฟาร์มโดยได้คดัเลือกประธานคณะกรรมการฯ , เลขาธิการคณะกรรมการฯ , 
ประธานคณะท างานฯ และเลขาธิการคณะท างานฯ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการบริการจดัการแบรนด ์
1. ประธานคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่ คุณนิภา สัจจา ประธานสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จ ากดั 
2. เลขาธิการคณะกรรมการฯ  ได้แก่  คุณประยุทธ  หงษ์ทอง ผูจ้ ัดการสหกรณ์

การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั  
คณะท างานเร่ืองแบรนด ์

1. ประธานคณะท างานฯ  ได้แก่  คุณประยุทธ  หงษ์ทอง  ผู ้จัดการสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั 

2. เลขาธิการคณะท างาน ได้แก่  คุณพชัรินทร์  ดีผาย ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร             
โพนทราย จ ากดั 

ที่ปรึกษาไดส้รุปบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ และคณะท างานเร่ืองแบรนด์
ให้รับทราบ    นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาไดเ้สนอแนวทางในการบริหารจดัการและก ากบัดูแลแบ
รนด์ในดา้นต่าง ๆ รวม 5 ประการ ดงัน้ี 

1. การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้  
 ที่ประชุมมีมติให้  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เป็นหัวหน้าทีม

คณะท างาน 
2. การบริการและการจดัจ าหน่าย  
 ที่ประชุมมีมติให้  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เป็นหัวหน้าทีม

คณะท างาน 
3. การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  
 ที่ประชุมมีมติให้  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด เป็นหั วหน้าทีม

คณะท างาน 
4. การพฒันาสินคา้    
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด      

เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
5. การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้  

     ที่ประชุมมีมติ ให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เป็นหัวหน้าทีม
คณะท างาน 

5.3  คู่มือแนวทางบริหารตราสินคา้   
ที่ปรึกษาได้จัดท าและน าเสนอคู่มือแนวทางบริหารตราสินค้าให้คณะกรรมการ

พิจารณาในวนัที่  28  ตุลาคม 2551  และไดน้ าส่งฉบบัแกไ้ขในวนัที่ 5 มกราคม 2552 โดยมี
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หัวขอ้น าเสนอในคู่มือแนวทางบริหารตราสินคา้  ดงัน้ี 
1.  บทน า          
2. ภูมิหลงัและวตัถุประสงคข์องโครงการ            
3. ความส าคญัของการสร้างแบรนด์          
4. กลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม     
5. การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรม  
6. แนวทางการสร้างและพฒันาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม       
         6.1 การบริหารจดัการและก ากบัดูแลแบรนด์   

6.2 การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินคา้ 
6.3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ    
6.4 การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์  
6.5 การพฒันาสินคา้      
6.6 การเงินและการดูแลตน้ทุน      

7. บทส่งทา้ย    
    

6.  ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ตราสินค้า  

      6.1   สรุปผลการประเมินผลการใชต้ราสินคา้และผลส าเร็จของโครงการโดยรวม 
 วิธีการวิจยั: การวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview) ร่วมกับ
การวิจัยโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. ศรีษะเกษ จ ากดั ตามที่ระบุ
ในขอบเขตการจ้างท่ีปรึกษา) รวมทั้งส้ิน 42 คน  โดยท าการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์กับ
สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม และคณะท างาน
เร่ืองแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม จ านวนทั้งส้ิน 15 คน และท าการส่งแบบสอบถามให้กับสมาชิก
สหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการฯแต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ อีก 27 
คน   การเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการระหว่างวนัที่ 17 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2551 
6.1.1  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ์ 

• สมาชิกในกลุ่มสหกรณ์ฯแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวม  และ
ประโยชน์ของโครงการฯในระดับสูง  รวมถึงความพึงพอใจในรูปแบบและสีของ
ตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์   ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ 4 
คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  โดยมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ
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โดยรวมท่ี  4.31  คะแนน ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของโครงการ 4.19  คะแนน  
ความพึงพอใจต่อรูปแบบตราสินค้าที่  4.36  คะแนน ความพึงพอใจต่อสีตรา
สัญลกัษณ์ที่  4.43 คะแนน  และความพอใจต่อรูปแบบบรรจุภณัฑท์ี่  4.26 คะแนน 

6.1.2   การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค  

• สหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่ร่วมโครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การตลาดเพื่อการเกษตร 
ธกส. ศรีสะเกษ จ ากัด) ได้เร่ิมผลิตและจ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มแล้ว
ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกนัยายน 2551   สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสัิย 
จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั
มียอดผลิตและยอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มสูงกว่าสหกรณ์การเกษตร
อ่ืน ๆ   

• แมว้่าสมาชิกสหกรณ์ฯจะแสดงความพึงพอใจต่อโครงการฯและประโยชน์ที่ไดร้ับ
จากโครงการฯในระดบัสูง   ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคที่มีต่อขา้ว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มอยู่ในระดบัคะแนนที่ต ่ากว่า  โดยรวมแลว้จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน  ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคอยู่ในระดบั 3.45 คะแนน  

• ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคมีความสัมพันธ์กับยอดจ าหน่ายขา้ว         
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ดงัจะเห็นว่าสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัดซ่ึงจ าหน่าย
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มไดม้ากกว่าสหกรณ์การเกษตรฯอื่น ๆ ให้คะแนนความ
พึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคในระดบัสูง ส่วนสหกรณ์การเกษตรมหาชนะ
ชยั จ ากัดที่มียอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มนอ้ยที่สุดให้คะแนนในหัวขอ้
น้ีนอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบในกลุ่มสหกรณ์ฯ 

• เหตุผลหลกัที่สมาชิกสหกรณ์ฯมีความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคน้อย 
เกี่ยวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์    และการตลาดในเร่ืองการจดัจ าหน่ายที่ทาง
สหกรณ์ไม่มีความถนดั  นอกจากน้ี สหกรณ์ฯบางรายยงัไม่สามารถผลิตขา้วเพื่อ
จ าหน่ายได้ในจ านวนมากเน่ืองจากการเก็บข้อมูลด าเนินการหลงัจากเร่ิมเปิดตัว
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 2 เดือน   

6.1.3   ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• สมาชิกสหกรณ์ฯโดยรวมแล้วเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตรา
สินคา้ร่วมกันโดยการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
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และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม   และให้คะแนนเห็นด้วยกับแนวคิด
ดงักล่าวอยู่ในระดับ 4.21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 โดยสมาชิกสหกรณ์ฯที่อยู่ใน
คณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ จะให้คะแนนความเห็นดว้ยในแนวคิดดงักล่าว
มากกว่าสมาชิกที่ไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการฯหรือคณะท างานฯ 

• สมาชิกสหกรณ์ฯส่วนมากแลว้เห็นดว้ยกบัแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน    เน่ืองจากเป็นการท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานเดียวกันให้ตราสินค้า  นอกจากน้ี ย ังท าให้แต่ละสหกรณ์มีโอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และท างานร่วมกนัเป็นทีมได ้

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ฯในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   สมาชิกสหกรณ์ฯแสดงความเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์ฯมี
ศกัยภาพในเร่ืองการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ด้วยตนเองสูงกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ  
โดยให้คะแนน 4.21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5  คะแนน  และให้คะแนนศกัยภาพ
ของกลุ่มสหกรณ์ฯในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายน้อย
ที่สุด  โดยให้คะแนนที่ 2.79 คะแนน และ 2.83  คะแนน ตามล าดบั 

6.1.4   การสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณ์ตอ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• สมาชิกสหกรณ์ฯแสดงความต้องการการสนับสนุนในการสร้างและพฒันาตรา
สินคา้เพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง  โดยให้คะแนนความ
ตอ้งการการสนับสนุนอยู่ในระดับคะแนนท่ี 4  คะแนนขึ้นไปในทุกเร่ือง  จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยเฉพาะในเร่ืองการเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้  การ
ส่งเสริมการขาย  การพฒันาสินคา้  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริหารจดัการ
และก ากบัดูแลตราสินคา้ 

• นอกเหนือจากการสนับสนุนในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ดังกล่าว  สมาชิก
ส่วนใหญ่คาดหวงัการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมเติมในเร่ือง การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ  การสนับสนุนที่คาดหวงัรองลงมาตามล าดับได้แก่  
การหาช่องทางการจดัจ าหน่าย  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์  การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญ
มาอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้ และการอบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองการขายและการตลาด 

6.2  บทสรุปและขอ้เสนอแนะจากที่ปรึกษา 
6.2.1 ความพึงพอใจต่อโครงการการสร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่ง

กุลาร้องไห้อยู่ในเกณฑ์สูง  สมาชิกสหกรณ์ฯแสดงความพึงพอใจในโครงการฯ
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โดยรวม  ความพึงพอใจต่อรูปแบบตราสัญลกัษณ์และบรรจุภณัฑ์  รวมถึงความพึง
พอใจต่อประโยชน์ของโครงการฯ  จึงนับไดว้่าโครงการฯดังกล่าวไดร้ับผลตอบรับ
จากสมาชิกสหกรณ์ฯดว้ยดี และไดร้ับผลส าเร็จ 

6.2.2 อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคและยอดขายอยู่ในเกณฑต์ ่า
กว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการฯ  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะยอดขายขา้วหอมมะลิ  
ทุ่งกุลาฟาร์มยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ และบางสหกรณ์ยงัมีก าลงัการผลิตขา้วได้น้อย   
จึงควรมีการวดัผลส าเร็จของโครงการฯหลงัจากด าเนินการไปแล้วอีกครั้ ง  หรือ
ประมาณ 12 เดือนนบัจากเร่ิมเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 

6.2.3 สมาชิกสหกรณ์ฯส่วนมากแลว้เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน  ด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  เน่ืองจากเป็นการท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานเดียวกันให้ตราสินคา้  นอกจากน้ี ยงัท าให้แต่ละ
สหกรณ์มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ และท างานร่วมกันเป็นทีมได้  การสร้าง
และพฒันาตราสินคา้ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในอนาคต  จึงควรยึดแนวทางน้ีเป็น
หลกั  เพราะจะไดร้ับการสนบัสนุนที่ดีจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 

6.2.4 ในการประเมินศกัยภาพในการบริหารจดัการตราสินคา้ดว้ยตนเองต่อไปในอนาคต
อยู่ในเร่ืองต่าง ๆ  สมาชิกสหกรณ์ฯประเมินศกัยภาพของตนให้อยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ค่าเฉล่ียในเร่ืองการผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินค้า และประเมินว่ากลุ่ม
สหกรณ์ฯยงัมีศกัยภาพนอ้ยในเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและเร่ืองส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพนัธ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงควรพิจารณาให้การสนับสนุน
ในเร่ืองช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายในช่วงปีแรกของการ
ด าเนินการสร้างและพฒันาตราสินคา้  เพื่อสนบัสนุนให้ประสบความส าเร็จ 

6.2.5 นอกจากน้ี  กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือและให้องคค์วามรู้
ในการบริหารจดัการตราสินคา้  โดยอาจเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการฯและคณะ            
ท างานฯทุกครั้ ง  หรือว่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือช่วยให้แนวทางในการบริหารจดัการแบ
รนด์ให้ถูกทางในช่วงตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ฯที่มี
พ้ืนฐานความเขา้ใจเร่ืองการสร้างตราสินคา้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  อาจมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างและขดัแยง้กัน  และอาจด าเนินการตดัสินใจในการบริหาร
จดัการแบรนด์ไม่ถูกตอ้ง  ทั้งน้ี จะท าให้การสร้างและพฒันาตราสินคา้ขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มไม่ถูกตอ้งตาม กลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว ้
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6.2.6 โดยสรุปแลว้  โครงการการสร้างตราสินคา้ที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่ง
กุลาร้องไห้ นับว่าประสบผลส าเร็จในระยะเร่ิมตน้ จากการท่ีกลุ่มสหกรณ์ฯแสดง
ความพึงพอใจและให้การยอมรับสนบัสนุนโครงการฯ       กรมส่งเสริมสหกรณ์ควร
ให้การสนับสนุนและดูแลโครงการตราสินค้าน้ีต่อไป  โดยในระยะปีแรกตั้งแต่
เปิดตวัสินคา้  ควรพิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์ฯ อย่างนอ้ย 3 เร่ือง  ไดแ้ก่  
การบริหารจดัการและก ากับดูแลแบรนด์    ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  และการ
ส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  และควรมีการประเมินผลส าเร็จของ
โครงการเป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเน่ือง  โดยควรด าเนินการประเมินผลทุก 12 เดือน 

 


