รายงานสรุ ปผูบ้ ริ หาร
(Executive Summary)
โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

นาเสนอ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ตามสัญญาเลขที่ 20/2551
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552
โดย
บริ ษทั เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด
968 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กทม 10500
โทร. 0-2687 5373-74 แฟ็ กซ์ 0-2687 5376
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1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบโครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่ งออกในทุ่งกุลาร้ องไห้ (ปี 2547-2551) ซึ่ งเป็ นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่ ว ยงานในสั งกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่ ว งต้น ของโครงการฯในปี 2547-2549
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ด้วยการ อบรมถ่ายทอดความรู ้การจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จัดอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ ทั้งในเรื่ องเทคโนโลยีการ
ผลิตและการตลาด การดูแลบารุ งรักษาอุปกรณ์การผลิตและการแปรรู ปข้าวหอมมะลิ การปลูกข้าว
ด้วยวิธีการ GAP (Good Agricultural Practice: การปลูกข้าวด้วยกระบวนการผลิตเกษตรที่ดี
และเหมาะสม ) จัด งานประชาสั มพัน ธ์ จ าหน่ ายข้าวหอมมะลิ เจรจาธุ รกิ จ รวมถึ งสนับ สนุ น
งบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน จัดหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ และในปี 2550 ได้สร้าง
องค์ความรู ้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการด้านการบริ หารจัดการ การจัดการธุรกิจ และด้าน
การตลาด การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ พัฒนาประสิ ทธิภาพด้านการแปรรู ปของ
สหกรณ์ที่มีโรงสี ขา้ วสหกรณ์ในพื้นที่โครงการให้มีกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การจัด การด้านความปลอดภัย ของอาหารที่ มี ม าตรฐานยอมรั บ นอกจากนี้ ได้ด าเนิ น การจัด
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ เป็ นต้น
สาหรับในปี 2551 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีค วามประสงค์จะสานต่ อโครงการฯ ด้ว ยการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็ นสิ นค้าลักษณะพิเศษ โดยการ
กาหนดมาตรฐานสร้างเครื่ องหมายการค้า ด้วยเห็นความสาคัญในการสร้างตราสินค้าและการสร้าง
แบรนด์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผูบ้ ริ โภค กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จึงสนับสนุนให้มีการจ้างที่ปรึ กษา
สร้างตราสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ข้ ึน โดยคัดเลือกสหกรณ์ที่มีโรงสี
ให้เข้าร่ วมโครงการ จานวน 6 สหกรณ์ ดังนี้ 1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
2) สหกรณ์ การเกษตรสุ ว รรณภูมิ จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 3) สหกรณ์ก ารเกษตรโพนทราย จ ากัด
จังหวัดร้อยเอ็ด 4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุ รินทร์ 5) สหกรณ์การเกษตร มหา
ชนะชัย จากัด จังหวัดยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรี สะเกษ จากัด
จังหวัดศรี สะเกษ เพื่อพัฒนาตราสินค้าข้าวของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเพื่อนาไปใช้เป็ นตราสิ น ค้า
ร่ วมกัน บริ หารจัด การร่ ว มกัน ภายใต้ก ารใช้สิน ค้าตราเดี ยวกัน คุณ ภาพเดี ยวกัน รวมถึงร่ วมกัน
พัฒ นาให้ เป็ นตราที่ เข้มแข็ง และมีคุ ณ ค่า เกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี และสร้างทัศนคติ ที่ดี เป็ นที่ รู้จ ัก
แพร่ หลายของผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ตามขอบเขตงาน (TOR) ดังนี้
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1. เพื่อสร้างองค์ความรู ้ดา้ นการพัฒนาตราสินค้า การบริ หารตราสินค้า และการบริ หาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพื้นที่
2. เพื่อสร้างตราสินค้าข้าวที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 1 ตรา
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีคณ
ุ ค่า
รายงานฉบับนี้ นาเสนอสรุ ปผลการปฏิบัติงานของโครงการสาหรับผูบ้ ริ หาร ซึ่งจะนาเสนอ
วิธีการดาเนินงานและรวบรวมผลสรุ ปการดาเนินงานในทุกขั้นตอน
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2. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
บริ ษทั เทมเพอรัล แบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด ได้รับเลือกให้เป็ นที่ปรึ กษาใน
โครงการนี้ ซึ่งได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2551 ถึง 25 มกราคม 2552 โดยมีข้นั ตอนและ
ขอบเขตการทางาน ดังต่อไปนี้
(ขั้นตอนการจัดทากลยุทธ์ - ขั้นตอนหลัก)
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตลาดและการ
วิจัยภาพลักษณ์
(Brand Audit and Market

ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างความเข้าใจ
เรื่องการสร้ างแบรนด์และการตลาด
(Brand and Marketing

Research)

Orientation)

ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ แบรนด์และการจัดทา
ตราสินค้า
(Brand Strategy and Logo Development)
(ขั้นตอนการนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติให้เป็ นรูปธรรม)

ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ ตราสินค้า
(Brand Communication)

ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดแนวทางการบริหาร
การจัดการตราสินค้า
(Brand Management)

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ ตราสินค้า
(Project Evaluation)
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3. ผลการดาเนินงานของโครงการ
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตลาดและการวิจัยภาพลักษณ์
ผลสรุ ปจากงานวิจยั
1.1 ผลสรุ ปจากการวิจยั กลุ่มแม่บา้ นในกรุ งเทพมหานคร
วิธีการวิจยั : การวิจยั เชิงปริ มาณ ด้วยการสัมภาษณ์เดี่ยว โดยใช้แบบสอบถาม ( structured
individual interview) แม่บา้ นหญิงในกรุ งเทพมหานคร อายุ 25-54 ปี จานวน 300 คน
โดยได้ดาเนินงานภาคสนามระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2551 และการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วย
วิธีการสนทนากลุ่ม จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ในกลุ่มแม่บา้ นหญิง อายุ 25-54 ปี และมี
รายได้ครอบครัวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ระดับ C ขึ้นไป (รายได้ครัวเรื อนสูงกว่า
22,500 บาทในกรุ งเทพฯ) การสนทนากลุ่มได้ดาเนินการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2551
• 84% ของแม่บา้ นในกรุ งเทพมหานครซื้อข้าวหอมมะลิชนิดบรรจุถุง
• 3 ใน 4 ของกลุ่มเป้าหมาย ซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจากไฮเปอร์มาร์เก็ตบ่อยที่สุด
• ถุง 5 กิโลกรัม เป็ นขนาดที่ผบู ้ ริ โภคนิยมซื้อมากที่สุด โดยซื้อเฉลี่ยครั้งละ 2 ถุง
• ผูบ้ ริ โ ภคให้ ค วามส าคัญ กับ คุณ ภาพจากลัก ษณะภายนอกที่ จ ับ ต้องได้ ได้แ ก่
ลักษณะเมล็ดข้าว สี และความสะอาด รวมทั้งราคาของข้าว
• 3 ยี่ห้อแรกที่ผบู ้ ริ โภคนึกถึงตรายี่ห้อข้าว คือ มาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตร
• ถึงแม้ว่าสัดส่วนของผูท้ ี่เอ่ยถึงยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรเป็ นยี่ห้อแรกอยู่ในระดับต่า
(บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีสัญลักษณ์เกลียวเชือก)
• ประมาณ 60% ของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 40-54 ปี เอ่ยว่ารู ้จกั หรื อเคยได้ยิน
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มองว่า ข้าวหอมมะลิจากทุ่ง
กุลาร้ อ งไห้ กับ แหล่ งผลิต อื่น ๆ มีค วามหอมและความนุ่ ม ไม่ แตกต่ างกัน ซึ่ ง
แตกต่างจากผลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ที่ผูบ้ ริ โภคมองว่าข้าวหอมมะลิจากทุ่ง
กุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่าแหล่งผลิตอื่นๆ
• โดยภาพรวม ความรู ้จกั และประสบการณ์ในการบริโภคข้าวหอมมะลิยี่ห้อสหกรณ์
การเกษตรยังอยู่ในระดับต่ามาก เมื่อเทียบกับ 3 ยี่ห้อหลักในตลาดข้าว (ตรามาบุญ
ครอง ตราหงษ์ทอง และตราเกษตร)
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• ในเรื่ องสิ่ งที่ชอบเกี่ยวกับยี่ห้อที่บริ โภค ผูท้ ี่บริ โภค 3 ยี่ห้อหลักเป็ นยี่ห้อบ่อยสุ ด
(ตรามาบุญครอง ตราหงษ์ทอง และตราเกษตร) ชอบที่ลกั ษณะของข้าวหลังหุง แต่
เมื่อถามถึงสิ่ งที่ไม่ชอบมีประมาณ 5% ที่เอ่ยว่าไม่ชอบที่ราคาแพงเกินไปและบาง
คนไม่ชอบเรื่ องความสะอาดของข้าวตราเกษตร
• ในเรื่ องสื่อประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์/โฆษณา เป็ นสิ่งที่ผบู ้ ริ โภคเคยเห็น
มากที่สุด และส่ วนใหญ่เห็นจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และทีวี แต่สื่อที่ช่วยจูงใจให้ซ้ือข้าว
หอมมะลิมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญ คือ การส่งเสริ มการขายต่าง ๆ
1.2 ผลสรุ ปจากการวิจยั กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
วิธีการวิจยั : การวิจยั เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผมู ้ ีอานาจตัดสินใจในการเลือกซื้อข้าวสาหรับ
ใช้ในร้านขนาดกลางและใหญ่ เช่ น เจ้าของร้านหรื อผูจ้ ัดการฝ่ ายจัด ซื้อ จานวน 10 ราย
(สาหรับการวิจยั ครั้งนี้ ร้านขายอาหารขนาดกลางหมายถึงร้านอาหารที่มีสาขาจานวน 3 - 5
สาขา ส่วนร้านอาหารขนาดใหญ่หมายถึงร้านอาหารที่มีจานวนสาขามากกว่า 6 สาขาขึ้น
ไป) การเก็บข้อมูลได้ดาเนินการะหว่างวันที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2551
• ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ เลือกใช้ขา้ วหอมมะลิเพราะเป็ นข้าวที่มี
คุณ ภาพ เพราะร้านอาหารระดับนี้ให้ความสาคัญเรื่ องคุณ ภาพลินค้า และความ
พอใจของลูกค้า
• ขั้นตอนในการตัดสิ นใจเลือกซื้อ มักจะมีหลักเกณฑ์ และ มีการทดลองสินค้า ผู ้
มีส่ ว นร่ ว มในการตัด สิ น ใจ ได้แ ก่ ผู ้บ ริ ห ารหรื อ เจ้าของ ฝ่ ายจัด ซื้ อ และ ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการ
• กลุ่มธุรกิจ ร้านอาหารจะมีการสั่งซื้อสิ น ค้าข้าวในปริ มาณมากต่อครั้งและมีก าร
สั่งซื้ออย่างสม่าเสมอ โดยปั จจัยสาคัญ ในการเลือกซื้ อ คือ ความสม่าเสมอของ
คุณภาพ การบริ การ เช่น การจัดส่ ง การรับคืน หรื อการให้เครดิต และราคา แต่
ราคาไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อ
• การรู ้จกั สินค้าและแหล่งผลิต อันได้แก่ ทุ่งกุลาร้องไห้ ปั จจุบนั อยู่ในระดับต่าและ
ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อ แต่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิด เห็นว่าข้าวหอม
มะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้น่าจะเป็ นข้าวคุณภาพดี
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1.3 ข้อเสนอแนะ
สาหรับกลุ่มแม่บ้าน
• เพิ่ มประสบการณ์ ในการบริ โ ภคให้ แก่ก ลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเพิ่มความใกล้ชิด กับ
ผูบ้ ริ โภค โดยการ :
- เพิ่มการสื่ อสารและความมั่นใจถึงคุณ ภาพที่ดีของเมล็ด ข้าว (เมล็ด ข้าว
เรี ยวยาวและขาวใส) ซึ่งเป็ นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อข้าว
- เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย โดยเฉพาะในไฮเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการหาซื้อ และทาให้สามารถบริ โภคได้อย่างต่อเนื่อง
• เพิ่มการจัดรายการส่งเสริ มการขายต่าง ๆ ที่จะช่วยจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคซื้อข้าวมากขึ้น
• จากการวิจ ัยครั้งนี้ ราคาที่ผูบ้ ริ โภคคาดหวัง ไม่ควรจะสู งถึงระดับ Top Brands
เช่น ยี่ห้อมาบุญครองและหงษ์ทอง แต่อาจต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในเรื่ อง
ของราคาที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มธุรกิจร้ านอาหาร
• โอกาสในการเข้าถึงตลาดธุ รกิ จ ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่มี ค วาม
เป็ นไปได้ เพราะร้ านอาหารระดั บ นี้ ให้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งคุ ณ ภาพสิ น ค้า และ
เลือกใช้ขา้ วหอมมะลิเพราะคุณภาพ
• ข้อดีของตลาดร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ การสั่งซื้อในปริ มาณมาก
ต่อ ครั้งและมีการสัง่ ซื้ออย่างสม่าเสมอ
• ปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อ คือ ความสม่าเสมอของคุณภาพ ราคาและการบริ การ
เช่นการจัดส่ ง การรับคืน หรื อการให้เครดิต จึงต้องศึกษาและพัฒนาศักยภาพใน
เรื่ องดังกล่าว
• การสร้างการรู ้จกั สิ นค้า และแหล่งผลิตอันได้แก่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
เพราะปัจจุบนั อยู่ในระดับต่า และไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อ
สาหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์
• กลุ่มเป้าหมายเชื่อว่าข้าวหอมมะลิที่มาจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่า
ยี่ห้ออื่น ๆ จึงน่าที่จะใช้ชื่อ “ทุ่งกุลา” เป็ นส่วนหนึ่งในชื่อยี่ห้อ
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• กลุ่มเป้าหมายเชื่อว่าข้าวที่ผลิตโดยเกษตรกรโดยตรง ยังคงคุณค่าวิตามิน และไม่
ถูกฟอกขาว และเมื่อไม่ได้ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง น่าจะมีราคาถูก
• ภาพลัก ษณ์ ที่กลุ่มเป้ าหมายมองกลุ่มสหกรณ์ การเกษตร คือ ความร่ ว มมือของ
เกษตรกรที่มีความซื่อสัตย์ และอบอุ่นแบบครอบครัว จึงน่าจะใช้โลโก้ที่เป็ นคนจับ
มือประสานกัน
• บรรจุภณ
ั ฑ์น่าจะใช้ภาพร่ วงข้าวสี ทองช่อโตที่แสดงถึงข้าวเมล็ดสวย คุณภาพดี
และ ควรใช้สีเขียวเพื่อสื่ อถึงทุ่งกุลาร้องไห้ และระบุว่าผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้ให้
ชัดเจน

2. ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างความเข้ าใจเรื่ องแบรนด์และการตลาด
2.1 การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่ องการสร้างตราสัญลักษณ์และการตลาดให้กลุ่มสหกรณ์
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
ที่ปรึ กษาได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั ิการ (workshop) เพื่อให้ความรู ้ตวั แทนสมาชิก
สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องการสร้างแบรนด์และการตลาด รวมทั้งสิ้น 180
คน ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2551 ตาม กาหนดการต่อไปนี้
ลำดับที่

่ สหกรณ์
ชือ

วันที่

เวลำ

สถำนที่

1

สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุร ี จำกัด

15 พ.ค. 51 12.00-17.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุร ี จำกัด จังหวัดสุรน
ิ ทร์

2

ั จำกัด
สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสย

ั จำกัด จังหวัดร ้อยเอ็ด
16 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสย

3

สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณภูม ิ จำกัด

17 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณภูม ิ จำกัด จังหวัดร ้อยเอ็ด

4

สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย จำกัด

18 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย จำกัด จังหวัดร ้อยเอ็ด

5

สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนะชัย จำกัด

19 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนะชัย จำกัด จังหวัดยโสธร

6

สหกรณ์กำรเกษตรเพือ
่ กำรตลำดลูกค ้ำ ธกส.ศรีสะเกษ จำกัด

20 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น.

สหกรณ์กำรเกษตรเพือ
่ กำรตลำดลูกค ้ำ ธกส.ศรีสะเกษ จำกัด
จังหวัดศรีสะเกษ

2.2 การศึกษางานในต่างประเทศ
ที่ปรึ กษาได้จดั การเดินทางเพื่อศึกษางานในต่างประเทศ สาหรับตัวแทนสมาชิก
ระดับบริ หารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องจานวน 20 คน โดยได้
เดินทางไปศึกษาตลาดข้าวในเกาะฮ่องกง ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2551
ในการศึกษาดูงานครั้งนี ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ ได้เยี่ยมชมตลาดค้าข้าว ณ เกาะฮ่องกง ซึ่ งได้เยี่ยมชมทั้งตลาดค้าปลีกทั้งแบบ
ดั้งเดิมและตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ( modern trade) และยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการ
ด า เนิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท Golden Resources Development International
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Ltd.(GRDI)ซึ่งเป็ น ผูน
้ าเข้าสินค้าข้าวและเป็ นผูจ้ าหน่ายสินค้าข้าวรายใหญ่ในเกาะฮ่องกง

ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80%
จากการเยี่ยมชมครั้งนี้
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั GRDI ได้บรรยายเพิ่มเติมถึง
ประสบการณ์ในการซื้อข้าวจากประเทศไทย
และการยอมรับในคุณภาพสินค้าข้าวจาก
ประเทศไทย และได้บรรยายถึงปัญหาที่ได้พบเจอเสมอ ๆ เช่น ปัญหาเรื่ องความไม่
สม่าเสมอของคุณภาพสินค้า และปัญหาของการขาดความน่าเชื่อถือของตราสัญลักษณ์ที่
ออกจากหน่วยงานราชการบางแห่ง ที่ออกมาเพื่อรับรองคุณภาพของสินค้าข้าว หากแต่
ขาดการควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าอย่างจริ งจัง
และยังได้แสดงความกังวลในการขาด
แคลนสินค้าข้าวและราคาสินค้าข้าวในปัจจุบนั ซึ่งมีราคาสูงขึ้นมากอย่างไม่มีเหตุอนั ควร
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั GRDI ยังได้บรรยายถึงสิ นค้าข้าวจากประเทศ
ไทยที่รู้จกั ในลาดับต้น ๆ อันได้แก่ ข้าวหอมมะลิปทุมฯจากจังหวัดปทุมธานี ข้าวหอมมะลิ
จากจังหวัดเชียงใหม่ และข้าวหอมมะลิจากจังหวัดอุบลราชธานี และได้กล่าวว่ารู ้จกั ข้าว
หอมมะลิจากจังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งยังชื่นชมว่าเป็ น
ข้าวคุณภาพดี แต่ไม่คนุ้ เคยกับเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ส่ วนในเรื่ องการแข่งขันการค้าข้าว
ในตลาดโลกผูบ้ ริ หารของบริ ษทั GRDI ได้แสดงความเห็นว่าจีนเป็ นประเทศที่น่าจับตา
มอง และมีขา้ วชนิ ดลองเกรน (long grain) ซึ่ งมีคุณ ภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิปทุมฯ
แต่คุณภาพของข้าวลองเกรนนั้นยังเป็ นรองข้าวหอมมะลิที่มาจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัด
ศรี สะเกษ จังหวัดร้อยเอ็ด และในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ นอกจากนี้ ยงั ได้แสดงความคิดเห็น
สนับสนุนการรวมตัวของกลุ่มสหกรณ์ในเขตพื้นที่ทุงกุลาร้องไห้ในการสร้างแบรนด์ของ
ตนเอง เพราะผลประโยชน์จะเป็ นของเกษตรกรโดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้ง
ยังแสดงความสนใจในการสั่งซื้ อสิ น ค้าข้าวเมื่อมีต ราสั ญ ลัก ษณ์ เรี ยบร้อยแล้ว และให้
คาแนะนาในเรื่ องการรักษาคุณภาพของข้าวให้ได้สม่าเสมอ รวมทั้งการบริ หารจัดการแบ
รนด์ อย่างมีระบบ ต่อเนื่ องและเป็ นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ งของแบรนด์ใน
อนาคต อันจะส่งผลโดยตรงไปยังสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร

3. ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ แบรนด์และการจัดทาตราสินค้า
3.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อกาหนดกลยุทธ์แบรนด์
ที่ปรึ กษาได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้ วหอมมะลิ
จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจาหน่าย โดยกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็ นการประชุมระดมสมอง
ครั้งที่ 1 ในวัน ที่ 10 มิถุน ายน 2551 ณ โรงแรมเพ็ชรรัตน์ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
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โดยมีตวั แทนสมาชิกจากทั้ง 6 สหกรณ์ร่วมเข้าประชุมจานวน 30 คน และเจ้าหน้าที่จาก
กรมส่งเสริ มสหกรณ์จานวน 4 คน
3.1.1 บทสรุ ปกลยุทธ์แบรนด์
จากการประชุมเพื่อร่ วมกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้ วหอมมะลิจาก ทุ่งกุลาร้องไห้ที่
ผลิตและจาหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกร ได้มกี ารสรุ ปวิสัยทัศน์ของแบรนด์ บุคลิกภาพของแบ
รนด์ และ การวางตาแหน่งของแบรนด์ ดังรายละเอียดในแผนภูมิน้ ี
กลยุทธ์แบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
วิสัยทัศน์ ของแบรนด์
ความรั ก ความห่ วงใย

Caring, Love and affection

การวางตาแหน่ งแบรนด์

บุคลิกภาพของแบรนด์

ข้าวหอมมะลิท่ งุ กุลาฟาร์ ม

• มีอนามัย สะอาด สุ ขภาพดี (Healthy)
• ทันยุคสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันต่อ
เหตุการณ์ (Up to date)
• โอบอ้ อมอารี อบอุ่น มีมีตรไมตรี ห่วงใย
เอื้ออาทร รู ้จกั รับฟัง (Caring)

เหนือกว่ า
ข้าวหอมมะลิ 100% ยีห่ ้ อมาบุญครอง หงษ์ ทองและตราเกษตร ทีผ่ ลิต
นอกเขตพืน้ ทีท่ ่ งุ กุลาร้ องไห้
สาหรั บ
ผู้บริ โภคผู้ใส่ ใจในการดูแลครอบครั วทีม่ องหาข้าวหอมมะลิทอี่ ร่ อยและ
สะอาดถูกอนามัย และคุ้มค่ ากับราคา เพื่อสร้ างสรรค์ ให้ ครอบครั ว
ได้รับสิ่ งดีในชีวติ
เพราะ

• ร่ าเริ ง ร่ าเริ ง แจ่มใส (Cheerful)
• น่ าเชื่ อถือ วางใจได้

(Trustworthy)

• มีระดับ สง่างาม ภูมิฐาน

(Elegant)

• สร้ างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative)

©Temporal Brand Consulting, 2008

เรามีข้าวหอมมะลิแท้ 100% ทีป่ ลูกในเขตพืน้ ทีท่ ่ ุงกุลาร้ องไห้ เมล็ด
ข้าวสะอาด เรี ยวยาว ขาวใส และมีความหอมทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ อีก
ทั้งยังผลิตและจาหน่ ายโดยกลุ่มเกษตรกรทีอ่ บอุ่นและรั กในการปลูก
ข้าว พัฒนาการผลิตให้ ทนั ยุคสมัยและคัดสรรพันธุ์ ข้าวเพื่อให้ ได้ข้าว
คุณภาพดีและเชื่ อถือได้
เพือ่ ให้
ผู้บริ โภคสามารถดูแลคนทีห่ ่ วงใยด้วยความรั ก และสร้ างสายสั มพันธ์ ให้
แน่ นแฟ้นขึน้

3.1.2 การประชุมระดมสมองเพื่อคัดเลือกตราสินค้า
ที่ปรึ กษาได้จดั การประชุมระดมสมองเพื่อคัดเลือกตราสิ นค้า (การประชุมระดม
สมองครั้งที่ 2) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเพ็ชรรัตน์ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอและคัดเลือกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสิ นค้าข้าวหอม
มะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ และเพื่อฝึ กอบรมเรื่ องการบริ หารจัดการแบรนด์ขา้ วหอมมะลิ ทุ่ง
กุลาฟาร์ มอย่างมีระบบ โดยมี สมาชิ กสหกรณ์ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่จากกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ และที่ปรึ กษาร่ วมเข้าประชุมจานวน 29 คน
ที่ประชุมได้มีมติคดั เลือกรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสัญลักษณ์แบบที่ 1 (สี ม่วงทอง) จากแบบที่ทางที่ปรึ กษานาเสนอทั้งหมด 5 แบบ โดยใช้ชื่อตราสิ นค้าว่า “ทุ่งกุลาฟาร์ ม”
และที่ปรึ กษาได้ส่งมอบ artwork ของแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่คดั เลือกให้แก่ หจก.โชคชัยณรงค์
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พลาสติก ซึ่งเป็ นบริ ษ ัทผูร้ ับจ้างจากเครื อข่ายสหกรณ์ในการผลิต บรรจุภ ัณ ฑ์ให้กับทั้ง 6
สหกรณ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2551

รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ และตราสิ นค้ า

แบบที1่ แบบที่ได้รับการอนุมตั ิ
©Temporal Brand Consulting, 2008

3.1.3 การยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่ องหมายการค้า “ทุ่งกุลาฟาร์ม”
ที่ ป รึ ก ษาได้ด าเนิ น การยื่น ขอจดทะเบี ยนลิข สิ ท ธิ์ เครื่ อ งหมายการค้ากับ กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญาตามแบบที่ได้รับการอนุมตั ิ ในวันที่ 14 สิ งหาคม 2551 โดยที่ปรึ กษา
ได้ดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนแยกเป็ น 2 เครื่ องหมายที่ใช้ร่วมกันบนบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วสาร
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ได้แก่ เครื่ องหมายการค้า คาว่า "ทุ่งกุ ลาฟาร์ม" และเครื่ องหมาย
การค้า “เครื อข่ายสหกรณ์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้”
ในการจดทะเบียนดังกล่าว ที่ปรึ กษาได้ทาการยื่นขอจดทะเบียนในนามสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ซึ่ งเป็ นผูร้ ับมอบอานาจจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ตามมติ
คณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ในการประชุมวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และอนุญาต
ให้เครื อข่ายสหกรณ์ ทั้ง 6 สหกรณ์ ขอใช้เครื่ องหมายการค้าทุ่งกุลาฟาร์ มนี้ ได้ ซึ่ งการ
อนุ ญ าตให้ ใช้เครื่ อ งหมายนี้ ได้จ ะกระทาได้ต่อ เมื่ อทางกรมทรัพ ย์สิ น ทางปั ญ ญาออก
หนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้กับทางสหกรณการเกษตร เกษตรวิสัย จากัด แล้ว
และต้องดาเนินการอนุญาตให้สหกรณ์ที่เหลือทั้ง 5 สหกรณ์ใช้ตราสัญลักษณ์น้ ีได้ โดยการ
ยื่นแบบ ก. 05
ในการดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
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โดยปกติจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร และประกาศโฆษณาเป็ นเวลาทั้งสิ้น ประมาณ
180 วัน หากไม่มีผใู ้ ดเสนอคัดค้านการยื่นขอจดทะเบียน

4. ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ ตราสินค้า
4.1 การจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิ ดตัวตราสินค้า
หลังจากรู ปแบบตราสิ นค้าได้รับการอนุมตั ิ และกลุ่มเกษตรกรได้ผลิต สิ นค้าเพื่อ
เตรี ย มวางจาหน่ ายสิ นค้าแล้ว ที่ ปรึ กษาได้ ด าเนิ นการจัดงานแถลงข่ าวเปิ ดตัวตราสิ นค้า
“ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาฟาร์ ม ” ในวัน ที่ 26 กัน ยายน 2551 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ ค ถ.
รั ชดาภิ เษก กรุ งเทพฯ เวลา 14.00-16.30 น. โดยมีก ารแถลงข่าวโดยนางสาวสุ พัต รา
ธนเสนี ว ฒ
ั น์ อธิ บดี ก รมส่ งเสริ มสหกรณ์ และ นางบุญ เกิด ภานนท์ ตัวแทนเครื อข่าย
สหกรณ์การเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
4.2 การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
4.2.1 การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
การประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) บทสั ม ภาษณ์ แ ละ advertorial ในสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ าง ๆ การเผยแพร่ ข่ าว
ประชาสัมพันธ์และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาฟาร์ม ได้รับ
การตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ
2) สื่ อแผ่น พับ ที่ปรึ กษาจัด ทาแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาฟาร์มจานวน 10,000 แผ่น สาหรับแจกในงานวันแถลงข่าวเปิ ดตัว
และงานแสดงสินค้า
4.2.2 การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อวิทยุ การเผยแพร่ ทางวิทยุ มีระยะเวลาเผยแพร่ ตลอดทั้ง
เดือนตุลาคม 2551 ซึ่งจัดให้มีการออกอากาศในสถานีวิทยุทอ้ งถิ่น (ต่างจังหวัด) และ
ส่วนกลาง (กรุ งเทพฯ) ตามรายละเอียดดังนี้
1 ตรภ. ร้อยเอ็ด FM 98.75
2 ทอ.สุรินทร์ FM 107.5
3 Virgin Soft FM 103.0
4 Green Wave FM 106.5
นอกจากนี้ ได้มี ก ารสัมภาษณ์ คุณ วัช รี กลิ่น สอน ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ ม
พัฒ นาธุรกิจด้านปศุสัตว์ ประมง หัตกรรม และผลิตภัณ ฑ์ ออกอากาศทางรายการ
วิทยุ FM 92.5 ในวันที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 16.30 น.
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4.2.3 การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อโทรทัศน์ ที่ปรึ กษาได้ประสานงานให้มีการแนะนาข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในรายการอิ่มละไม ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศวันอาทิตย์
ที่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 7.55-8.20 น. นอกจากนี้ได้มีการนาเสนอข่าวงานแถลงข่าว
เปิ ดตัวข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มทาง สถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวัน ที่ 27 กันยายน
2551 ช่วงข่าวภาคค่า เวลา 19.00 น.
4.2.4 การประชาสัมพัน ธ์ทางสื่ ออื่น ๆ นอกจากนี้ ย งั ได้มีก ารน าข่าวประชาสัมพัน ธ์
และบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ลงทางInternet ใน Website ต่าง ๆ
4.3 การเข้าร่ วมงานแสดงสินค้า
ที่ปรึ กษาได้จดั ให้มีการประชาสัมพันธ์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มด้วยการเข้าร่ วม
ในงานแสดงสิ นค้า รวมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง โดยเป็ นงานแสดงสิ นค้าระดับประเทศ 1 ครั้ง ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
1) งานมหกรรมสิ น ค้าสหกรณ์ จัด ขึ้น ณ ห้ างสรรพสิ น ค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2551
(ภาคผนวก 10 : รู ปงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์)
2) งานแสดงสินค้า FUNITURE FASHION FOOD FESTIVAL ณ ศูนย์
แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2551 โดยมีรายละเอียด
จานวนผูเ้ ข้าชมงานและยอดขายดังนี้
1. จานวนผูเ้ ข้าชมงานทั้งหมดตลอด 9 วัน มีจานวน 110,000 คน ซึ่งเป็ นวัน
ธรรมดา ประมาณวันละ 5,000 - 7,000 คน วันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณวัน
ละ 15,000 - 18,000 คน (ข้อมูลจากบริ ษทั ยูเนี่ยนแพน จากัด)
2. ยอดแผ่นพับ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ที่แจกในงานนี้รวมทั้งสิ้น 1,700
แผ่น และมีผสู ้ นใจเข้ามาชมที่บูธ กว่า 3 พันกว่าคน
3. ยอดขายของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในงานนี้รวม 260 ถุง ซึ่งเป็ น
ยอดขายของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จานวน 160 ถุง และ ยอดขาย
ของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จานวน 200 ถุง
3) งานออกบูธประชาสัมพันธ์แสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเสรี เซ็นเตอร์ ระหว่าง
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 3วัน จานวน 63 ถุง
4) งานออกบูธประชาสัมพันธ์แสดงสินค้า ณ ร้านสหกรณ์กรุ งเทพ จากัด สานักงานใหญ่
(สาขาปิ่ นเกล้า) ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 5 วันจานวน 300 ถุง และ
ทางร้านสหกรณ์กรุ งเทพ จากัด รับซื้อสินค้าไว้จานวน 700 ถุง เพื่อจาหน่ายต่อไป
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5. ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดแนวทางการบริหารจัดการตราสินค้า
5.1 การจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารการจัดการแบรนด์และคณะทางานเรื่ องแบรนด์
ขั้น ตอนนี้ ได้ดาเนินการควบคู่ไปกับการประชุมระดมสมองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10
มิถุน ายน 2551 ที่ ปรึ ก ษาได้ให้แนวทางในเรื่ อ งการบริ ห ารการจัด การแบรนด์ และได้
แนะนาให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะทางาน
เรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม รวม 2 ชุด และได้อธิ บายบทบาทหน้าที่ข องคณะกรรมการฯ
และคณะทางานฯ ให้รับทราบ โดยนัดหมายให้การประชุมระดมสมองในการคัดเลือก
แบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในครั้งต่อไป เป็ นการประชุมคณะกรรมการฯและคณะทางานฯ ครั้งที่ 1
ที่ประชุมได้มีมติคดั เลือกคณะกรรมการฯและคณะทางานฯ รวมถึงที่ปรึ กษาของ
คณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ ดังนี้
คณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์
1. ประธานสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
2. ผูจ้ ดั การสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
คณะทางานเรื่ องแบรนด์
1. ผูจ้ ดั การสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
2. ฝ่ ายการตลาด (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
ที่ปรึ กษา
1. ที่ปรึ กษาสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์) ทั้ง 6
สหกรณ์ 6 คน
2. ที่ปรึ กษา (จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 1 คน
5.2 การฝึ กอบรมคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์และคณะทางานเรื่ องแบรนด์
ขั้นตอนนี้ได้ดาเนินการควบคู่ไปกับการประชุมระดมสมองครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกตรา
สิ น ค้า เมื่ อ วัน ที่ 7 ก.ค. 2551 ที่ ป รึ ก ษาจัด ให้ เป็ นการประชุ ม คณะกรรมการฯและ
คณะทางานฯครั้งที่ 1 โดยได้จดั ให้มีวาระสาคัญ 2 วาระได้แก่การคัดเลือกตราสิ นค้า และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมกัน และการอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการบริ หารการจัดการ แบ
รนด์อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถน าหลักการไปใช้ในการบริ หารแบ
รนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ที่ประชุมได้มีมติคดั เลือกประธาน
และเลขาธิการคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะทางานเรื่ องแบ
รนด์ ทุ่งกุลาฟาร์มโดยได้คดั เลือกประธานคณะกรรมการฯ, เลขาธิก ารคณะกรรมการฯ,
ประธานคณะทางานฯ และเลขาธิการคณะทางานฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
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คณะกรรมการบริการจัดการแบรนด์
1. ประธานคณะกรรมการฯ ได้แก่ คุณนิภา สัจจา ประธานสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จากัด
2. เลขาธิ การคณะกรรมการฯ ได้แก่ คุณ ประยุทธ หงษ์ทอง ผูจ้ ัดการสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
คณะทางานเรื่ องแบรนด์
1. ประธานคณะท างานฯ ได้ แ ก่ คุ ณ ประยุ ท ธ หงษ์ ท อง ผู ้จ ัด การสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. เลขาธิการคณะทางาน ได้แก่ คุณพัชริ นทร์ ดีผาย ผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตร
โพนทราย จากัด
ที่ปรึ กษาได้สรุ ปบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคณะทางานเรื่ องแบรนด์
ให้รับทราบ นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาได้เสนอแนวทางในการบริ หารจัดการและกากับดูแลแบ
รนด์ในด้านต่าง ๆ รวม 5 ประการ ดังนี้
1. การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้า
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย จ ากั ด เป็ นหั ว หน้ า ที ม
คณะทางาน
2. การบริ การและการจัดจาหน่าย
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย จ ากั ด เป็ นหั ว หน้ า ที ม
คณะทางาน
3. การส่งเสริ มการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ สหกรณ์ ก ารเกษตรสุ วรรณภู มิ จ ากั ด เป็ นหั วหน้ า ที ม
คณะทางาน
4. การพัฒนาสินค้า
ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรี สะเกษ จากัด
เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
5. การเงินและการดูแลต้นทุนสินค้า
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ สหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย จ ากั ด เป็ นหั ว หน้ า ที ม
คณะทางาน
5.3 คู่มือแนวทางบริ หารตราสินค้า
ที่ปรึ ก ษาได้จ ัด ทาและน าเสนอคู่มือแนวทางบริ หารตราสิ น ค้าให้ค ณะกรรมการ
พิจารณาในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และได้นาส่งฉบับแก้ไขในวันที่ 5 มกราคม 2552 โดยมี
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หัวข้อนาเสนอในคู่มือแนวทางบริ หารตราสินค้า ดังนี้
1. บทนา
2. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ความสาคัญของการสร้างแบรนด์
4. กลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
5. การนากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม
6. แนวทางการสร้างและพัฒนาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
6.1 การบริ หารจัดการและกากับดูแลแบรนด์
6.2 การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า
6.3 ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ การ
6.4 การส่งเสริ มการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
6.5 การพัฒนาสินค้า
6.6 การเงินและการดูแลต้นทุน
7. บทส่งท้าย

6. ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ ตราสินค้า
6.1 สรุ ปผลการประเมินผลการใช้ตราสินค้าและผลสาเร็จของโครงการโดยรวม
วิธีการวิจยั : การวิจยั เชิงคุณ ภาพแบบเจาะลึก ( Qualitative Depth Interview) ร่ วมกับ
การวิ จ ัย โดยใช้แ บบสอบถามทางไปรษณี ย์ใ นกลุ่ ม สมาชิ ก สหกรณ์ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
โครงการฯ (ยกเว้นสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรี ษะเกษ จากัด ตามที่ระบุ
ในขอบเขตการจ้างที่ปรึ ก ษา) รวมทั้งสิ้ น 42 คน โดยทาการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ
สมาชิกสหกรณ์ที่เป็ นคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม และคณะทางาน
เรื่ องแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม จานวนทั้งสิ้น 15 คน และทาการส่งแบบสอบถามให้กับสมาชิก
สหกรณ์ที่มีส่วนร่ วมในโครงการฯแต่ไม่ได้เป็ นคณะกรรมการฯและคณะทางานฯ อีก 27
คน การเก็บข้อมูลได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2551
6.1.1 ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลักษณ์
• สมาชิ กในกลุ่มสหกรณ์ฯแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวม และ
ประโยชน์ของโครงการฯในระดับสู ง รวมถึงความพึงพอใจในรู ปแบบและสี ของ
ตราสั ญลัก ษณ์ และรู ป แบบบรรจุภ ัณ ฑ์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ 4
คะแนนขึ้น ไปจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยมีค วามพึ งพอใจต่ อโครงการฯ
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โดยรวมที่ 4.31 คะแนน ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของโครงการ 4.19 คะแนน
ความพึ งพอใจต่ อ รู ป แบบตราสิ น ค้าที่ 4.36 คะแนน ความพึ งพอใจต่ อ สี ต รา
สัญลักษณ์ที่ 4.43 คะแนน และความพอใจต่อรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ 4.26 คะแนน
6.1.2 การใช้ตราสินค้าและความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
• สหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่ร่ วมโครงการฯ (ยกเว้น สหกรณ์ก ารตลาดเพื่อการเกษตร
ธกส. ศรี สะเกษ จากัด) ได้เริ่ มผลิต และจาหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ มแล้ว
ตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสยั
จากัด สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
มียอดผลิตและยอดจาหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มสูงกว่าสหกรณ์การเกษตร
อื่น ๆ
• แม้ว่าสมาชิกสหกรณ์ฯจะแสดงความพึงพอใจต่อโครงการฯและประโยชน์ที่ได้รับ
จากโครงการฯในระดับสู ง ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มอยู่ในระดับคะแนนที่ต่ากว่า โดยรวมแล้วจากคะแนนเต็ม 5
คะแนน ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภคอยู่ในระดับ 3.45 คะแนน
• ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพัน ธ์กับยอดจาหน่ ายข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ดังจะเห็นว่าสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สหกรณ์
การเกษตรสุ วรรณภูมิ จากัด และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัดซึ่งจาหน่ าย
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มได้มากกว่าสหกรณ์การเกษตรฯอื่น ๆ ให้คะแนนความ
พึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภคในระดับสูง ส่วนสหกรณ์การเกษตรมหาชนะ
ชัย จากัดที่มียอดจาหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มน้อยที่สุดให้คะแนนในหัวข้อ
นี้นอ้ ยที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบในกลุ่มสหกรณ์ฯ
• เหตุผลหลักที่สมาชิกสหกรณ์ฯมีความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภคน้อย
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพัน ธ์ และการตลาดในเรื่ องการจัด จ าหน่ ายที่ทาง
สหกรณ์ไม่มีความถนัด นอกจากนี้ สหกรณ์ฯบางรายยังไม่สามารถผลิตข้าวเพื่อ
จาหน่ายได้ในจานวนมากเนื่ องจากการเก็บข้อมูลดาเนิน การหลังจากเริ่ มเปิ ดตัว
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 2 เดือน
6.1.3 ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ โดยรวมแล้ว เห็น ด้ว ยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตรา
สินค้าร่ วมกันโดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
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และคณะทางานเรื่ องแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม และให้คะแนนเห็น ด้วยกับแนวคิด
ดังกล่าวอยู่ในระดับ 4.21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 โดยสมาชิกสหกรณ์ฯที่อยู่ใน
คณะกรรมการฯ หรื อคณะทางานฯ จะให้คะแนนความเห็นด้วยในแนวคิดดังกล่าว
มากกว่าสมาชิกที่ไม่ได้เป็ นคณะกรรมการฯหรื อคณะทางานฯ
• สมาชิกสหกรณ์ฯส่วนมากแล้วเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
ร่ ว มกั น เนื่ อ งจากเป็ นการท าให้ ก ารด าเนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสร้ า ง
มาตรฐานเดี ย วกัน ให้ ต ราสิ น ค้า นอกจากนี้ ยังท าให้ แต่ ล ะสหกรณ์ มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้
• ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ฯ ในการสร้างและพัฒนาตราสิ นค้าใน
เรื่ อ งต่ าง ๆ ด้ว ยตนเอง สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ แสดงความเห็ น ว่ากลุ่ม สหกรณ์ ฯ มี
ศักยภาพในเรื่ องการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้าด้วยตนเองสู งกว่าเรื่ องอื่น ๆ
โดยให้คะแนน 4.21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และให้คะแนนศักยภาพ
ของกลุ่มสหกรณ์ฯ ในเรื่ องการประชาสัมพัน ธ์และช่องทางการจัด จาหน่ายน้อย
ที่สุด โดยให้คะแนนที่ 2.79 คะแนน และ 2.83 คะแนน ตามลาดับ
6.1.4 การสนับสนุนทีก่ ลุ่มสหกรณ์ตอ้ งการได้รับในการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• สมาชิก สหกรณ์ฯแสดงความต้องการการสนับสนุ นในการสร้า งและพัฒนาตรา
สิ นค้าเพื่อให้ประสบความสาเร็ จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง โดยให้คะแนนความ
ต้องการการสนับสนุ น อยู่ในระดับคะแนนที่ 4 คะแนนขึ้นไปในทุกเรื่ อง จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยเฉพาะในเรื่ องการเงินและการดูแลต้นทุนสิ นค้า การ
ส่งเสริ มการขาย การพัฒนาสิ นค้า ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ หารจัดการ
และกากับดูแลตราสินค้า
• นอกเหนือจากการสนับสนุ นในการสร้างและพัฒนาตราสิ น ค้าดังกล่าว สมาชิ ก
ส่ ว นใหญ่คาดหวังการสนับสนุ น จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เพิ่มเติมในเรื่ อง การ
สนับสนุน ด้านงบประมาณ การสนับสนุ นที่คาดหวังรองลงมาตามลาดับได้แก่
การหาช่องทางการจัดจาหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญ
มาอบรมให้ความรู ้ในเรื่ องการผลิตและพัฒนาสิ นค้า และการอบรมให้ความรู ้ใน
เรื่ องการขายและการตลาด
6.2 บทสรุ ปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึ กษา
6.2.1 ความพึงพอใจต่อโครงการการสร้างตราสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่ทุ่ง
กุลาร้ องไห้ อยู่ในเกณฑ์สูง สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ แสดงความพึ งพอใจในโครงการฯ
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6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

โดยรวม ความพึงพอใจต่อรู ปแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ รวมถึงความพึง
พอใจต่อประโยชน์ของโครงการฯ จึงนับได้ว่าโครงการฯดังกล่าวได้รับผลตอบรับ
จากสมาชิกสหกรณ์ฯด้วยดี และได้รับผลสาเร็จ
อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภคและยอดขายอยู่ในเกณฑ์ต่า
กว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการฯ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะยอดขายข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มยังอยู่ในระยะเริ่ มต้น และบางสหกรณ์ยงั มีกาลังการผลิต ข้าวได้น้อย
จึงควรมีก ารวัด ผลสาเร็ จ ของโครงการฯหลังจากด าเนิ น การไปแล้ว อีก ครั้ง หรื อ
ประมาณ 12 เดือนนับจากเริ่ มเปิ ดตัวข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
สมาชิกสหกรณ์ฯส่ วนมากแล้วเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพัฒนาตราสิ น ค้า
ร่ ว มกัน ด้ว ยการจัด ตั้งคณะกรรมการบริ ห ารจัด การแบรนด์ ทุ่ งกุ ลาฟาร์ มและ
คณะทางานเรื่ องแบรนด์ ทุ่ งกุ ลาฟาร์ ม เนื่ องจากเป็ นการท าให้ก ารด าเนิ น งานมี
ประสิ ทธิภาพและสร้างมาตรฐานเดียวกันให้ตราสิ นค้า นอกจากนี้ ยังทาให้แต่ละ
สหกรณ์มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้ การสร้าง
และพัฒนาตราสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในอนาคต จึงควรยึดแนวทางนี้เป็ น
หลัก เพราะจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
ในการประเมินศักยภาพในการบริ หารจัดการตราสินค้าด้วยตนเองต่อไปในอนาคต
อยู่ในเรื่ องต่าง ๆ สมาชิกสหกรณ์ฯประเมินศักยภาพของตนให้อยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ ย ในเรื่ อ งการผลิ ต และการควบคุ ม มาตรฐานสิ น ค้า และประเมิ น ว่ ากลุ่ ม
สหกรณ์ฯยังมีศกั ยภาพน้อยในเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่ายและเรื่ องส่งเสริ มการขาย
และโฆษณาประชาสัมพันธ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จึงควรพิจารณาให้การสนับสนุน
ในเรื่ องช่ อ งทางการจัด จ าหน่ ายและการส่ งเสริ ม การขายในช่ ว งปี แรกของการ
ดาเนินการสร้างและพัฒนาตราสินค้า เพื่อสนับสนุนให้ประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือและให้องค์ความรู ้
ในการบริ หารจัดการตราสินค้า โดยอาจเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการฯและคณะ
ทางานฯทุกครั้ง หรื อว่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อช่วยให้แนวทางในการบริ หารจัดการแบ
รนด์ให้ถูก ทางในช่วงต้น ทั้งนี้เนื่องจากในการรวมกลุ่มของสมาชิก สหกรณ์ฯ ที่มี
พื้นฐานความเข้าใจเรื่ องการสร้างตราสิ นค้าและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน อาจมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกัน และอาจดาเนินการตัดสิ นใจในการบริ หาร
จัดการแบรนด์ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ จะทาให้การสร้างและพัฒนาตราสินค้าข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มไม่ถูกต้องตาม กลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว้
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6.2.6 โดยสรุ ปแล้ว โครงการการสร้างตราสิ นค้าที่มีเอกลัก ษณ์ข องสหกรณ์ ในพื้นที่ทุ่ง
กุลาร้องไห้ นับว่าประสบผลสาเร็ จในระยะเริ่ มต้น จากการที่กลุ่มสหกรณ์ฯแสดง
ความพึงพอใจและให้การยอมรับสนับสนุนโครงการฯ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ควร
ให้ก ารสนับสนุ น และดูแลโครงการตราสิ น ค้านี้ ต่อไป โดยในระยะปี แรกตั้งแต่
เปิ ดตัวสินค้า ควรพิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 3 เรื่ อง ได้แก่
การบริ หารจัดการและกากับดูแลแบรนด์ ช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้า และการ
ส่ งเสริ มการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ และควรมีการประเมิน ผลสาเร็ จของ
โครงการเป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยควรดาเนินการประเมินผลทุก 12 เดือน
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