
 

 

 
 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบติังานฉบบัสมบูรณ์ 
(Final Report) 

โครงการสร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์  
ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 

 
 
 
 

 
 

 

น าเสนอ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตามสัญญาเลขที่ 20/2551 

วนัที่  21 มกราคม พ.ศ. 2552 
 
 

โดย 
บริษทั เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

968 อาคารอ้ือจือเหลียง ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กทม 10500 
 โทร. 0-2687 5373-74 แฟ็กซ์ 0-2687 5376 



 1 

 
สารบญั 

 

  หนา้ 

1. ภูมิหลงัและวตัถุประสงคข์องโครงการ 2 

2. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 4 

3. รายละเอียดการด าเนินงานของโครงการ 5 

 ขั้นตอนท่ี 1 การศกึษาตลาดและการวจิยัภาพลกัษณ ์ 5 

 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างความเขา้ใจเร่ืองแบรนด์และการตลาด 11 

 ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจดัท าตราสินคา้ 13 

 ขั้นตอนท่ี 4  การประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ 19 

 ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนดแนวทางการบริหารจดัการตราสินคา้ 22 

 ขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลการใชต้ราสินคา้ 26 

4. ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการผลิตขา้วหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2547-2551)  ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในช่วงต้นของโครงการฯ ในปี 2547-2549        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ด้วยการ อบรมถ่ายทอดความรู้การจดัการ
ธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  จัดอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยี       
การผลิตและการตลาด  การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปขา้วหอมมะลิ  การปลูก
ขา้วดว้ยวิธีการ GAP (Good Agricultural Practice: การปลูกขา้วดว้ยกระบวนการผลิตเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม) จดังานประชาสัมพันธ์จ าหน่ายข้าวหอมมะลิ  เจรจาธุรกิจ  รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน  จดัหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  และในปี 2550  ได้สร้าง
องค์ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการดา้นการบริหารจดัการ  การจดัการธุรกิจ  และดา้น
การตลาด  การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  พฒันาประสิทธิภาพด้านการแปรรูปของ
สหกรณ์ที่มีโรงสีขา้วสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการให้มีกรรมวิธีการผลิตท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
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 
จังหวดัร้อยเอ็ด  4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด  จังหวดัสุรินทร์ 5)  สหกรณ์การเกษตร      
มหาชนะชัย จ ากัด จงัหวดัยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส.ศรีสะเกษ 
จ ากดั จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพฒันาตราสินคา้ขา้วของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเพื่อน าไปใช้เป็นตรา
สินคา้ร่วมกนั บริหารจดัการร่วมกนัภายใตก้ารใชสิ้นคา้ตราเดียวกนั คุณภาพเดียวกนั รวมถึงร่วมกนั
พัฒนาให้เป็นตราที่ เข้มแข็งและมีคุณค่า  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างทัศนคติที่ดี  เป็นที่ รู้จ ัก
แพร่หลายของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคต์ามขอบเขตงาน (TOR)  ดงัน้ี 

 
 
 
 



 3 

1. เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาตราสินคา้  การบริหารตราสินคา้  และการบริหาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 

2. เพื่อสร้างตราสินคา้ขา้วที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้  จ านวน 1 ตรา 

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีมีคณุค่า 

 

รายงานฉบบัน้ี น าเสนอสรุปผลการปฏิบตัิงานของโครงการ   ซ่ึงจะน าเสนอวิธีการด าเนินงาน
และรวบรวมผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน     
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2. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
บริษัท เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษา     

ในโครงการน้ีและไดก้ าหนดขั้นตอนและขอบเขตการท างาน  เพื่อสนองตอบวตัถุประสงคห์ลกัของ           
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการฯ น้ีทั้ง 3 ขอ้     ดงัในขั้นตอนต่อไปน้ี 

(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. รายละเอียดการด าเนินงานของโครงการ 

1.  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาตลาดและการวิจัยภาพลักษณ์ 

1.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 

1.1.1  การศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (desk research) การศึกษาข้อมูลตลาดลักษณะน้ี  มี
วตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อให้เขา้ใจภาพรวมของตลาดสินคา้ขา้วหอมมะลิ   สถานการณ์
ของการแข่งขนั  ลกัษณะการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของสินคา้ขา้ว เป็นตน้  โดยการ
น าเสนอขอ้มูลจะวิเคราะห์ร่วมไปกบัการวิจยัผูบ้ริโภค 

1.1.2  การวิจยัผูบ้ริโภค(consumer research)  งานวิจัยช้ินน้ีจะรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยมีวิธีการวิจยัที่เลือกใช้ในแต่ละกลุ่มตวัอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และรายละเอียดในการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

1.1.2.1  การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 ลกัษณะการวิจยัแบบน้ีเหมาะส าหรับเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีใหญ่เพื่อให้
ได้ข้อมูลในเชิงปริมาณและสามารถเป็นตวัแทนความคิดเห็นของคนกลุ่ม
นั้นๆไดใ้นเชิงสถิติ  จึงใชใ้นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็น แม่บา้นผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ขา้ว โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ การสัมภาษณ์เดี่ยว 
โดยใช้แบบสอบถาม (structured individual interview)  แม่บา้นหญิง
ในกรุงเทพมหานคร อายุ 25-54 ปี จ านวน 300 คน  โดยมีรายละเอียดของ
กลุ่มตวัอย่างดงัน้ี 

- ผูห้ญิง อายุ 25-54 ปี 
- รายได้ครอบครัวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม (social and 

economic status หรือ SES*) ที่ ระดบั D ขึ้นไป  
- หุงขา้วเป็นประจ าอย่างนอ้ย 3-4 ครั้ งต่อสัปดาห์  
- เป็นผูต้ดัสินใจเลือกยี่ห้อ และซ้ือขา้วหอมมะลิ 
- ซ้ือขา้วบรรจุถุงท่ีมียี่ห้อไม่ใช่แบบตกัขายจากกระสอบท่ีไม่มียี่ห้อ 
- ไม่ไดท้ างานในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 

การวิจยัในขั้นตอนน้ีไดด้ าเนินงานภาคสนามและการสัมภาษณ์ระหวา่งวนัที่ 
1-20 เมษายน 2551 
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*หมายเหตุ:  สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปี 2551 แบ่งตามเกณฑร์ายได้
ต่อเดือน ดงัต่อไปน้ี 
ระดบั A  รายไดค้รัวเรือน 60,000 บาทขึ้นไป 
ระดบั B รายไดค้รัวเรือน 50,000-59,999 บาท 
ระดบั C รายไดค้รัวเรือนระหว่าง 25,500 - 49,999 บาท 
ระดบั D  รายไดค้รัวเรือนระหว่าง 15,000 - 22,499 บาท 
ระดบั E รายไดค้รัวเรือนต ่ากว่า 15,000 บาท 

1.1.2.2  การวจิยัเชิงคุณภาพแบบกลุ่ม (Qualitative Focus Group) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพลักษณะน้ีเหมาะส าหรับการเก็บความคิดเห็นใน

รายละเอียดจากกลุ่มตวัอย่างในเน้ือหาท่ีตอ้งการความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง  โดย
จะไม่มีการวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณหรือเชิงสถิติ   เพื่อเก็บข้อมูลความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีความภูมิหลงั (background) คลา้ยคลึงกัน   
ซ่ึงการวิจยัลกัษณะน้ีจะช่วยให้แนวทางในการออกแบบตราสินคา้เป็นไป
อย่างเหมาะสม   โดยไดสั้มภาษณ์ในกลุ่มแม่บา้นต่างอายุและสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม จ านวน  2  กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน 
ซ่ึงมีคุณสมบตัิดงัน้ี 

- ผูห้ญิง อายุ 25-54 ปี 
- รายไดค้รอบครัวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ระดบั C ขึ้นไป 
- หุงขา้วเป็นประจ าอย่างนอ้ย 3-4 ครั้ งต่อสัปดาห์  
- เป็นผูต้ดัสินใจเลือกยี่ห้อ และซ้ือขา้วหอมมะลิ 
- ซ้ือขา้วบรรจุถุงท่ีมียี่ห้อไม่ใช่แบบตกัขายจากกระสอบท่ีไม่มียี่ห้อ 
- ไม่ไดท้ างานในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 

การสนทนากลุ่มไดด้ าเนินการ จ านวน  2  กลุ่ม ในวนัที่ 28 มีนาคม 2551 

1.1.2.3  การวจิยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview) 

 การวิจัยเชิงลึกลกัษณะน้ีส าหรับการเก็บความคิดเห็นในรายละเอียดเป็น
รายบุคคลจากกลุ่มตวัอย่างในเน้ือหาท่ีตอ้งการความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง  โดย
จะไม่มีการวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณหรือเชิงสถิติ  ซ่ึงที่ปรึกษาเสนอแนะ
ให้ท าการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกกบักลุ่มตวัอย่าง  ธุรกิจร้านขายอาหาร
ขนาดกลางและใหญ่  (ส าหรับการวิจัยครั้ งน้ี ร้านขายอาหารขนาดกลาง
หมายถึงร้านอาหารที่มีสาขาจ านวน 3 - 5 สาขา  ส่วนร้านอาหารขนาดใหญ่
หมายถึงร้านอาหารท่ีมีจ านวนสาขามากกว่า 6 สาขาขึ้นไป)  โดยไดท้ าการ
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สัมภาษณ์ผูมี้อ านาจตัดสินใจในการเลือกซ้ือข้าวส าหรับใช้ในร้าน  เช่น
เจา้ของร้านหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ  จ านวน 10 ราย  ซ่ึงมีคุณสมบตัิดงัน้ี 

- เจา้ของกิจการ  หรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ หรือผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

- เป็นผูต้ดัสินใจเลือกยี่ห้อ และซ้ือขา้วหอมมะลิส าหรับร้านอาหาร 

การเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการะหว่างวนัที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2551 

1.2   ผลสรุปจากงานวิจยั 

1.2.1   ผลสรุปจากการวิจยักลุ่มแม่บา้นในกรุงเทพมหานคร 

• 84% ของแม่บา้นในกรุงเทพมหานครซ้ือขา้วหอมมะลิชนิดบรรจุถุง  16% ของ
กลุ่มตวัอย่าง เป็นผูท่ี้ไม่ไดบ้ริโภคขา้วหอมมะลิและซ้ือขา้วบรรจุถุง ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มที่อยู่ในสภาพเศรษฐกจิและสังคมระดบัCและD  

• 96 % ของผูบ้ริโภคข้าวหอมมะลิแบบบรรจุถุง มีความตั้งใจมาก่อนว่าจะไปซ้ือ
ขา้วสาร 

•  3 ใน 4 ของกลุ่มตวัอย่าง ซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงจากไฮเปอร์มาร์เก็ตบ่อยท่ีสุด 

•  ถุง 5 กิโลกรัม เป็นขนาดท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุด โดยซ้ือเฉล่ียครั้ งละ 2 ถุง 

• ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพจากลักษณะภายนอกที่จับต้องได้ ได้แก่
ลักษณะเมล็ดข้าว สี และความสะอาด รวมทั้ งราคาของข้าว มากกว่า ความมี
ช่ือเสียงของยี่ห้อขา้ว ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกับ เหตุผลในการเลือกซ้ือ
ยี่ห้อบ่อยสุด 

• 3 ยี่ห้อแรกที่ผูบ้ริโภคนึกถึงตรายี่ห้อขา้ว คือ มาบุญครอง หงษท์องและตราเกษตร 

•  ถึงแมว้่าสัดส่วนของผูท้ี่เอ่ยถึงยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรเป็นยี่ห้อแรกอยู่ในระดบัต ่า 
แต่หลงัจากถามน าโดยแสดงภาพบรรจุภณัฑ์แลว้ (บรรจุภณัฑ์ที่มีสัญลกัษณ์เกลียวเชือก) 
มากกว่า 40% สามารถจดจ าตรายี่ห้อได ้

• ประมาณ 60% ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 40-54 ปี เอ่ยว่ารู้จกัหรือเคยไดย้ิน
ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ 

• ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองว่า ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้กับแหล่งผลิตอ่ืน ๆ มี
ความหอมและความนุ่มไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงแตกต่างจากผลที่ได้จากการสนทนา
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กลุ่ม ท่ีผูบ้ริโภคมองว่าขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่าแหล่ง
ผลิตอ่ืน ๆ 

• แต่สัดส่วนของกลุ่มผูบ้ริโภคที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมระดับA/B ที่คิดว่า 
ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกวา่แหล่งผลิตอ่ืนๆ มีมากกว่ากลุ่ม
ผูบ้ริโภคที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมระดบั C/D  อย่างมีนยัส าคญั 

• ลกัษณะเด่นของยี่ห้อมาบุญครอง เห็นไดช้ดัว่า ผูบ้ริโภคยอมรับว่ายี่ห้อมาบุญครอง 
เป็นยี่ห้อที่ทนัสมยั เป็นที่นิยมมากที่สุด และยงัได้รับการยอมรับในเร่ืองเมล็ดขา้ว
ใสและเรียวยาว  ส่วนลักษณะเด่นของยี่ห้อหงษ์ทองคือหาซ้ือได้ทั่วไป  และ
ลกัษณะเด่นของยี่ห้อเกษตรคือราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน ๆ 

• ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรคือ การระบุแหล่งเพาะปลูกชัดเจน 
ปลูกในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ และเป็นขา้วที่ผลิตและจ าหน่ายโดยตรงจากเกษตรกร  
ซ่ึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองยี่ห้อสหกรณ์การเกษตร ไม่ได้เป็นปัจจยัส าคญัที่ผูบ้ริโภคใช้
ในการเลือกซ้ือข้าว ซ่ึงปัจจัยส าคัญคือคุณภาพของเมล็ดข้าว ในขณะที่ยี่ห้อ         
มาบุญครองเป็นท่ียอมรับว่ามีคุณสมบตัิน้ี ทั้งเมล็ดขาวใสและเรียวยาว 

• ในเร่ืองบุคลิกภาพของแบรนด์  ยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรเด่นในเร่ือง ‘ติดดิน ใสซ่ือ’ 
และจากการสนทนากลุ่มผูบ้ริโภคยงัมองว่า มีความสามคัคีและแนะน าให้ใชภ้าพ
คนจบัมือลอ้มเป็นวง บนบรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ือถึงเร่ืองน้ี 

• โดยภาพรวม ความรู้จกัและประสบการณ์ในการบริโภคขา้วหอมมะลิยี่ห้อสหกรณ์
การเกษตรยงัอยู่ในระดบัต ่ามาก เมื่อเทียบกบั 3 ยี่ห้อหลกัในตลาดขา้ว 

• ในเร่ืองส่ิงท่ีชอบเกี่ยวกับยี่ห้อท่ีบริโภค  ผูท้ี่บริโภค 3 ยี่ห้อหลกัเป็นยี่ห้อบ่อยสุด
(ตรามาบุญครอง ตราหงษท์อง และตราเกษตร) ชอบท่ีลกัษณะของขา้วหลงัหุง แต่
เม่ือถามถึงส่ิงท่ีไม่ชอบมีประมาณ 5% ที่ เอ่ยว่าไม่ชอบที่ราคาแพงเกินไปและ    
บางคนไม่ชอบเร่ืองความสะอาดของขา้วตราเกษตร 

• ส าหรับยี่ห้อสหกรณ์การเกษตร เน่ืองจากสัดส่วนของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีนอ้ยมาก จึง
ไม่สามารถระบุส่ิงท่ีชอบ-ไม่ชอบไดช้ดัเจน แต่ 4 ใน 6 คน ชอบท่ีลกัษณะของขา้ว
ขณะรับประทาน และทั้ง 6 คนไม่มีส่ิงท่ีไม่ชอบในยี่ห้อน้ีเลย 

• ในเร่ืองส่ือประชาสัมพนัธ์  การประชาสัมพนัธ์/โฆษณา เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเคยเห็น
มากท่ีสุด และส่วนใหญ่เห็นจากส่ือส่ิงพิมพ์และทีวี แต่ส่ือท่ีช่วยจูงใจให้ซ้ือข้าว
หอมมะลิมากที่สุด อย่างมีนยัส าคญั คือ การส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
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• ในเร่ืองคะแนนความใกล้ชิดกับผู ้บริโภค  มาบุญครองเป็นยี่ห้อที่ใกล้ชิดกับ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ในขณะท่ีสหกรณ์การเกษตรยงัห่างไกลผูบ้ริโภคมากกว่าทั้ง 3 
ยี่ห้อหลกั  ผูบ้ริโภคยอมรับว่ารู้จกัยี่ห้อสหกรณ์การเกษตร แต่ยงัไม่อยู่ในระดับที่
ถือว่าใกลชิ้ดกับผูบ้ริโภค อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคยงัไม่มีประสบการณ์ในการ
บริโภค 

1.2.2   ผลสรุปจากการวิจยักลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

• ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ เลือกใช้ข้าวหอมมะลิเพราะเป็นข้าวที่มี
คุณภาพ  เพราะร้านอาหารระดับน้ีให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพสินคา้ และความ
พอใจของลูกคา้ 

• ขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  มกัจะมีหลกัเกณฑ์ และ มีการทดลองสินคา้ ผูม้ี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหรือเจา้ของ ฝ่ายจดัซ้ือ และฝ่ายปฏิบตัิการ 

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

•  ยี่ห้อที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั มีหลากหลาย  และซีพีไรซ์ เป็นยี่ห้อที่เลือกใชม้ากที่สุดใน
กลุ่มตวัอย่าง 

•  การรู้จกัสินคา้และแหล่งผลิต อนัไดแ้ก่ ทุ่งกุลาร้องไห้ ปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่าและ
ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ  แต่กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นว่าขา้วหอม
มะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้น่าจะเป็นขา้วคุณภาพดี 

1.2.3   ขอ้เสนอแนะ 

ส าหรับกลุ่มแม่บ้าน 

• เพ่ิมประสบการณ์ในการบริโภคให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมความใกล้ชิดกับ
ผูบ้ริโภค โดยการ : 

-  เพ่ิมการส่ือสารและความมั่นใจถึงคุณภาพท่ีดีของเมล็ดขา้ว (เมล็ดขา้ว
เรียวยาวและขาวใส) ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือขา้ว 

-  เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเฉพาะในไฮเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการหาซ้ือ และท าให้สามารถบริโภคไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
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• เพ่ิมการจดัรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีจะช่วยจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือขา้วมากขึ้น 

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

ส าหรับกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

• โอกาสในการเข้าถึงตลาดธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความ
เป็นไปได้ เพราะร้านอาหารระดับน้ี  ให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพสินค้า และ
เลือกใชข้า้วหอมมะลิเพราะคุณภาพ 

• ขอ้ดีของตลาดร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ การส่ังซ้ือในปริมาณมาก
ต่อครั้ งและมีการส่ังซ้ืออย่างสม ่าเสมอ 

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

• การสร้างการรู้จกัสินคา้  และแหล่งผลิตอนัได้แก่ทุ่งกุลาร้องไห้  เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น  
เพราะปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่า และไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ 

ส าหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

• กลุ่มเป้าหมายเช่ือว่าขา้วหอมมะลิท่ีมาจากพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่า
ยี่ห้ออ่ืน ๆ จึงน่าท่ีจะใชช่ื้อ “ทุ่งกุลา” เป็นส่วนหน่ึงในช่ือยี่ห้อ 

• กลุ่มเป้าหมายเช่ือว่าขา้วที่ผลิตโดยเกษตรกรโดยตรง ยงัคงคุณค่าวิตามิน และไม่
ถูกฟอกขาว และเมื่อไม่ไดข้ายผ่านพ่อคา้คนกลาง น่าจะมีราคาถูก 

• ภาพลักษณ์ที่กลุ่มเป้าหมายมองกลุ่มสหกรณ์การเกษตร คือ  ความร่วมมือของ
เกษตรกรที่มีความซ่ือสัตย ์และอบอุ่นแบบครอบครัว จึงน่าจะใชโ้ลโกท้ี่เป็นคนจบั
มือประสานกนั 

• บรรจุภณัฑ์น่าจะใช้ภาพร่วงขา้วสีทองช่อโตที่แสดงถึงขา้วเมล็ดสวย คุณภาพดี 
ควรใชสี้เขียวเพื่อส่ือถึงทุ่งกุลาร้องไห้ และระบุว่าผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้ให้ชดัเจน 

 
(ภาคผนวก 1 :  รายงานผลการวิจยั) 
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2.  ขั้นตอนที่ 2  การสร้างความเข้าใจเร่ืองแบรนด์และการตลาด 

2.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 2 
  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ยการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเขา้ใจและ

การศึกษางานในต่างประเทศ   
2.2  การอบรมเพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองการสร้างตราสัญลกัษณ์และการตลาดให้กลุ่มสหกรณ์

ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  

 ที่ปรึกษาไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ (workshop) เพื่อให้ความรู้ตวัแทนสมาชิก
สหกรณ์และเจา้หนา้ที่ท่ีเกีย่วขอ้งในเร่ืองการสร้างแบรนด์และการตลาด 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  
  

หัวขอ้การอบรมเชิงปฏิบตักิาร  มีดงัต่อไปน้ี 
1.  แบรนด์คืออะไร? 

• ความหมายของแบรนด์และความส าคญั 
• เราสร้างแบรนด์ให้อะไรไดบ้า้ง 
• สร้างแบรนด์ไปท าไม?  : อ านาจและผลตอบแทนในการสร้าง               

แบรนด ์
• ตวัอย่างและแบบฝึกหัด 

2.  เราสร้างแบรนด์ระดบัโลกไดอ้ย่างไร 
• กลยุทธ์แบรนด์คืออะไร 
• วิสัยทศัน์ของแบรนด ์
• บุคลิกภาพของแบรนด ์
• การวางต าแหน่งแบรนด ์
• ตวัอย่างและแบบฝึกหัด 

3.  ท าอย่างไรแบรนด์จึงจะ ‘เกิด’ 
• การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปใชเ้พื่อให้ประสบความส าเร็จ 
•  การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตัิใชใ้นงานโฆษณา
 ประชาสัมพนัธ์ 
• การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปใชใ้นการออกแบบและการส่ือสาร เช่น  
 ตราสินคา้และตราสัญลกัษณ์, สี, ตวัหนงัสือ(font), เป็นตน้ 
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4.   ความส าคญัของการตลาดในการบริหารจดัการยุคปัจจุบนั 
5.   กลยุทธ์การตลาดคืออะไรและมีขั้นตอนในการจดัท าอย่างไร 
6.   ขั้นตอนในการจดัท ากลยุทธ์ทางการตลาด 

• การวิเคราะห์ตลาดสินคา้ขา้ว และการน าขอ้มูลมาใชใ้นการตลาด 
• การก าหนดกลยุทธ์การตลาด  โดยพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ  
 หลกัทางการตลาด 
• การก าหนดแผนการตลาดและกิจกรรมการตลาด 
• ปฏิทินการตลาด 
• ตวัอย่างและแบบฝึกหัด 

 (ภาคผนวก 2 : รูปการอบรม ทั้ง 6 สหกรณ์ และเอกสารแจกในการฝึกอบรม )   
  2.3  การศึกษางานในต่างประเทศ 

 ที่ปรึกษาไดจ้ดัการเดนิทางเพื่อศึกษางานในต่างประเทศ  ส าหรับตวัแทนสมาชิก
ระดบับริหารและเจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งจ านวน 20 คน  โดยได้
เดินทางไปศึกษาตลาดขา้วในเกาะฮ่องกง  ระหว่างวนัที่ 12 - 14 มิถุนายน 2551 
 ในการศึกษาดูงานครั้ งน้ีตวัแทนสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ได้เยี่ยมชมตลาดค้าข้าว  ณ เกาะฮ่องกง  ซ่ึงได้เยี่ยมชมทั้งตลาดคา้ปลีกทั้งแบบ
ดั้งเดิมและตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่  ( modern trade)  และยงัได้มีโอกาสเขา้เยี่ยมชมการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง  บ ริ ษั ท  Golden Resources Development International 

Ltd.(GRDI)ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้สินคา้ขา้วและเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ขา้วรายใหญ่ในเกาะฮ่องกง  
ซ่ึงมี       ส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80%   

 จากการเยี่ยมชมครั้ งน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทั GRDI ไดใ้ห้ชมวีดิทศัน์ของ
สายการผลิตของบริษทัฯ  ซ่ึงมีการคดัแยกขา้ว  และขดัขา้วเพื่อให้ไดม้าตรฐานตามที่ลูกคา้
ตอ้งการ  และบรรจุถุงขนาดต่าง ๆ  เพื่อวางจ าหน่าย  นอกจากน้ีผูบ้ริหารของบริษทั GDRI  

ยงัไดบ้รรยายเพ่ิมเติมถึงประสบการณ์ในการซ้ือขา้วจากประเทศไทย  และการยอมรับใน
คุณภาพสินคา้ขา้วจากประเทศไทย และไดบ้รรยายถึงปัญหาท่ีไดพ้บเจอเสมอ ๆ เช่น 
ปัญหาเร่ืองความไม่สม ่าเสมอของคุณภาพสินคา้  และปัญหาของการขาดความน่าเช่ือถือ
ของตราสัญลกัษณ์ที่ออกจากหน่วยงานราชการบางแห่ง  ที่ออกมาเพื่อรับรองคุณภาพของ
สินคา้ขา้ว  หากแต่ขาดการควบคุมดูแลคณุภาพสินคา้อย่างจริงจงั  และยงัไดแ้สดงความ
กงัวลในการขาดแคลนสินคา้ขา้วและราคาสินคา้ขา้วในปัจจุบนั  ซ่ึงมีราคาสูงขึ้นมากอย่าง
ไม่มีเหตุอนัควร 
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 นอกจากน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทั GRDI  ยงัไดบ้รรยายถึงสินคา้ขา้วจากประเทศไทย
ที่รู้จกัในล าดบัตน้ ๆ  อนัไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิปทุมฯจากจงัหวดัปทุมธานี  ขา้วหอมมะลิจาก
จงัหวดัเชียงใหม่  และขา้วหอมมะลิจากจงัหวดัอุบลราชธานี  และไดก้ล่าวว่ารู้จกัขา้วหอมมะลิ
จากจังหวดัสุรินทร์  จังหวดัศรีสะเกษ  และจังหวดัร้อยเอ็ด อีกทั้งยงัช่ืนชมว่าเป็นข้าว
คุณภาพดี แต่ไม่คุน้เคยกับเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  ส่วนในเร่ืองการแข่งขนัการคา้ขา้วใน
ตลาดโลกผูบ้ริหารของบริษทั GRDI ไดแ้สดงความเห็นว่าจีนเป็นประเทศท่ีน่าจบัตามอง 
และมีข้าวชนิดลองเกรน (long grain) ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิปทุมฯ  แต่
คุณภาพของขา้วลองเกรนนั้นยงัเป็นรองขา้วหอมมะลิท่ีมาจากจงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดัศรี
สะเกษ  จังหวดัร้อยเอ็ด และในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  นอกจากน้ียงัได้แสดงความคิดเห็น
สนับสนุนการรวมตวัของกลุ่มสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ในการสร้างแบรนด์ของ
ตนเอง เพราะผลประโยชน์จะเป็นของเกษตรกรโดยตรง ไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง อีกทั้ง
ยงัแสดงความสนใจในการส่ังซ้ือสินค้าข้าวเม่ือมีตราสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว และให้
ค าแนะน าในเร่ืองการรักษาคุณภาพของข้าวให้ได้สม ่าเสมอ  รวมทั้งการบริหารจดัการ    
แบรนด์อย่างมีระบบ  ต่อเน่ืองและเป็นมืออาชีพ  เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งของแบรนด์ใน
อนาคต  อนัจะส่งผลโดยตรงไปยงัสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร 
(ภาคผนวก 3: รูปการศกึษางาน ณ เกาะฮ่องกง) 

 3. ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจัดท าตราสินค้า 

3.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 3 

 การด าเนินงานในการก าหนดกลยุทธ์แบรนดแ์ละการจดัท าตราสินคา้ประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ (การประชุมระดมสมอง
ครั้ งท่ี 1)  การออกแบบตราสินค้า  การประชุมระดมสมองเพ่ือคัดเลือกตราสินค้าและ     
การจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการ แบรนด์และคณะกรรมการเร่ืองแบรนด์       
(การประชุมระดมสมองครั้ งท่ี 2)  และการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้กับ
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

3.2  การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ 
ที่ปรึกษาไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้วหอมมะลิ

จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่าย โดยกลุ่มเกษตรกร  ซ่ึงเป็นการประชุมระดมสมอง
ครั้ งท่ี 1  ในวนัที่ 10 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเพ็ชรรัตน์  อ าเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด  
โดยมีตัวแทนสมาชิกจากทั้ ง 6 สหกรณ์ร่วมเข้าประชุมจ านวน 30 คน  และเจ้าหน้าที่     
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จากกรมส่งเสริมสหกรณ์จ านวน 4  คน 

(ภาคผนวก 4 : รูปการประชุมเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์) 
3.2.1  บทสรุปกลยุทธ์แบรนด ์

จากการประชุมเพื่อร่วมก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้วหอมมะลิจาก ทุ่งกุลาร้องไห้ที่
ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกร  ไดม้ีการสรุปวิสัยทศัน์ของแบรนด์  บุคลิกภาพของแบรนด์  
และ การวางต าแหน่งของแบรนด์  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ก.  วิสัยทศัน์ของแบรนด์ (Brand Vision) 

 แบรนด์ที่ทรงพลงัจะมีวิสัยทศัน์ของแบรนด์ที่ใช้ในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ทางธุรกิจ    
วิสัยทศัน์ของแบรนด์ซ่ึงได้เขียนขึ้นจากส่ิงท่ีลูกคา้และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ 
ตอ้งการ และมีความคาด หวงัจากผลิตภัณฑ์ จึงสามารถเข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย    
ตามความตั้ งใจได้  จากแนวคิดในการน าเอาส่ิงท่ีผู ้บริโภคต้องการหรือคาดหวงัจาก
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีตั้ งน้ี เอง   ท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึง และเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
พฤติกรรม และมุมมองที่ลูกค้าและกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อแบรนด์  วิสัยทศัน์ของ    
แบรนด์ยงัได้ บ่งบอกนัยส าคัญของแบรนด์ว่ามีความหมายอย่างไรกับลูกค้าโดยเฉพาะ
ความหมายทางอารมณ์และความรู้สึก และเป็นแนวทางให้สินค้าก้าวไปข้างหน้าเพื่อ
บรรลุผลส าเร็จ 
 วิสัยทัศน์ของแบรนด์ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดย
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไดส้รุปไวใ้นการประชุมดงัน้ี: 
 

 
วิสัยทัศน์ของแบรนด์ 

ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยสถาบนัเกษตรกรเป็น 

ตวัแทนแห่งความรัก  ความห่วงใย และช่วยสร้างสายสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น 

 

 
ข.  บุคลิกภาพของแบรนด์  (Brand Personality) 

 จุดประสงค์หลักของการก าหนดบุคลิกภาพของแบรนด์ คือการหลีกเล่ียงการ
กล่าวถึงลักษณะประโยชน์ใช้สอยหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยตรง  (rational 

benefits) และเพื่อมุ่งความสนใจไปที่การสร้างความสัมพนัธ์ที่ผลิตภณัฑ์ตอ้งการมีกับ
ลูกคา้ (emotional connections) 
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 บุคลิกภาพของแบรนด์ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกลุาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่ม
เกษตรกร ไดส้รุปในการประชุมระดมสมองรวมทั้งส้ิน 6 ลกัษณะดงัน้ี: 
บุคลิกภาพเชิงอารมณ์  (Emotional) 

o โอบอ้อมอารี  --  อบอุ่น มีมีตรไมตรี ห่วงใย เอ้ืออาทร รู้จกัรับฟัง  
o ร่าเริง  --  ร่าเริง แจ่มใส  
o มีระดับ  --   สง่างาม  ภูมิฐาน   
o สร้างสรรค์ --   มีความคิดสร้างสรรค ์
o น่าเช่ือถือ --  วางใจได ้ 

บุคลิกภาพเชิงเหตุผล  (Rational) 

o สุขภาพด ี --  มีอนามยัดี  มีสุขภาพด ี
o ทันยุคสมัย --  ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ทนัต่อเหตุการณ ์

ค.  การวางต าแหน่งแบรนด์  (Brand Positioning) 

 การวางต าแหน่งของแบรนด์จะสรุปจุดแข็งและขอ้ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑ ์รวมถึง
ประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจากแบรนด์ นอกจากน้ีการวางต าแหน่งยงัสะท้อนให้เห็น
บุคลิกภาพของแบรนด์ที่ผลิตภณัฑต์อ้งการจะส่ือ  ขอ้สรุปการวางต าแหน่งแบรนด์ขา้วหอมมะลิ
จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรในการประชุมระดมสมองมีดงัน้ี 

ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยสถาบนัเกษตรกร 
เหนือกว่า 

ขา้วหอมมะลิ 100% ยี่ห้อมาบุญครอง หงษท์องและตราเกษตรทีป่ลูกนอกเขตพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
ส าหรับ 

ผูบ้ริโภคผูใ้ส่ใจในการดูแลครอบครัวที่มองหาขา้วหอมมะลิที่อร่อยและ สะอาด ถูกอนามยั และคุม้ค่า
กบัราคา เพื่อสรา้งสรรคใ์ห้ครอบครัวไดร้ับส่ิงดีในชีวิต 

เพราะ 
 เราเป็นขา้วหอมมะลิ 100% ที่ปลูกในเขตพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  มีเมล็ดขา้วสะอาด เรียวยาว ขาว
ใส และมีความหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ อีกทั้งยงัผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรท่ีอบอุ่นและรักในการ
ปลูกขา้ว พฒันาการผลิตให้ทนัยุคสมยัและคดัสรรพนัธ์ุขา้วเพื่อให้ไดข้า้วหอมมะลิคุณภาพดีและเช่ือถือ

ได ้
เพื่อให้ 

ผูบ้ริโภคสามารถดูแลคนที่ห่วงใยดว้ยความรัก และสร้างสายสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้นข้ึน 

ความหมายเพ่ิมเติมของประโยคการวางต าแหน่ง 
เขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ =  เขตพ้ืนท่ีพิเศษในการปลูกขา้วหอมมะลิในพ้ืนท่ี  5  จงัหวดั  คือ  
ร้อยเอ็ด  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม  และยโสธร ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ
คุณภาพดี และไดร้ับการจดลิขสิทธ์ทางภูมิศาสตร์ 
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คุม้ค่ากบัราคา    =   ราคาท่ียุติธรรม  คุม้กบัคุณภาพของสินคา้ 
เรียวยาว ขาวใส    =   ลกัษณะเฉพาะของขา้วหอมมะลิที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาฯ  ซ่ึงมี
เมล็ดขา้วที่เรียวยาว  และขาวใสโดยธรรมชาติ  มิใช่ความขาวใสที่เกิดจากการขดัสี 
พฒันาการผลิตให้ทนัยคุสมยั= มีกระบวนการผลิตที่ไดม้าตรฐาน ผ่านการรับรองระบบ
GMP (Good Manufacturing Practice) 
คดัสรรพนัธ์ุขา้ว  =  กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มท่ีร่วมโครงการมกีารปลูก พฒันาและ
จ าหน่ายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิแท ้100 %  
 บุคลิกภาพและการวางต าแหน่งของข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและ
จ าหน่ายโดยสถาบันเกษตรกรตามน้ี จะสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์สร้างความผูกพันทาง
อารมณ์และความรู้สึกกับลูกค้าได้ดีขึ้นกว่าการกล่าวถึงประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจาก
ผลิตภณัฑเ์พียงอย่างเดียว   
 วิสัยทศัน์ บุคลิกภาพ และการวางต าแหน่งของแบรนด์ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยสถาบนัเกษตรกรน้ี เป็นกรอบในการท างานเพื่อใช้ภายในองค์กร 
เพื่อให้ผูป้ฏิบัติเข้าใจในเอกลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ชัดเจน และสามารถน าแนวทางน้ีไป
ด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ เช่น ส าหรับฝ่ายการตลาดน าไปอธิบายให้บริษทัผลิตโฆษณา
ออกแบบงานโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้งานที่ออกมาตรงตามเอกลกัษณ์ของสินคา้ ที่วางไว ้
เป็นตน้  จึงไม่ควรตีพิมพห์รือเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชนโดยตรง และ ควรมีการช้ีแจง
หรืออบรมให้ผู ้ป ฏิบัติ เข้าใจกลยุท ธ์แบรนด์อย่างชัด เจนและสามารถน าไปใช้                
อย่างเหมาะสม 
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วสัิยทัศน์ของแบรนด์
ความรัก  ความห่วงใย

Caring, Love and affection

การวางต าแหน่งแบรนด์
บุคลิกภาพของแบรนด์

• 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 ที่
ผลิตนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ส าหรับ
ผู้บริโภคผู้ใส่ใจในการดูแลครอบครัวที่มองหาข้าวหอมมะลิที่อร่อย

และ สะอาดถูกอนามยั และคุ้มค่ากับราคา เพ่ือสร้างสรรค์ให้
ครอบครัวได้รับส่ิงดีในชีวติ

เพราะ
เรามข้ีาวหอมมะลิแท้ 100% ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
เมล็ดข้าวสะอาด เรียวยาว ขาวใส และมคีวามหอมที่เป็น
เอกลักษณ์ อีกทั้งยงัผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรที่
อบอุ่นและรักในการปลูกข้าว พัฒนาการผลิตให้ทันยคุสมยั
และคดัสรรพันธ์ุข้าวเพ่ือให้ได้ข้าวคุณภาพดีและเช่ือถือได้

เพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถดูแลคนที่ห่วงใยด้วยความรัก และสร้างสาย

สัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึน้

กลยทุธ์แบรนดข์า้วหอมมะลิทุ่งกลุาฟาร์ม
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3.2.2  การประชุมระดมสมองเพื่อคดัเลือกตราสินคา้  
ที่ปรึกษาได้จดัการประชุมระดมสมองเพื่อคดัเลือกตราสินคา้ (การประชุมระดมสมอง

ครั้ งท่ี 2) ในวนัที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเพช็รรัตน์ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าเสนอและคดัเลือกแบบบรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้ขา้วหอมมะลิจาก
ทุ่งกุลาร้องไห้ และเพื่อฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจดัการแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
อย่างมีระบบ  โดยมีสมาชิกสหกรณ์  ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ที่ปรึกษาร่วมเขา้ประชุมจ านวน 29 คน 

ทีป่ระชุมไดม้ีมติคดัเลือกรูปแบบบรรจุภณัฑ์และตราสัญลกัษณ์แบบที่1   (สีม่วง-ทอง) 
จากแบบที่ทางที่ปรึกษาน าเสนอทั้งหมด 5 แบบ โดยใช้ช่ือตราสินคา้ว่า  “ทุ่งกุลาฟาร์ม”  
และที่ปรึกษาไดส่้งมอบ artwork ของแบบบรรจุภณัฑท์ี่คดัเลือกให้แก่ หจก.โชคชยัณรงค์
พลาสติก ซ่ึงเป็นบริษัทผู ้รับจ้างจากเครือข่ายสหกรณ์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับ           
ทั้ง 6 สหกรณ์ในวนัที่ 5 สิงหาคม 2551 
(ภาคผนวก 5: แบบบรรจุภณัฑท์ี่น าเสนอให้คดัเลือก) 

 (ภาคผนวก 6: รูปการประชุมระดมสมองเพื่อน าเสนอและคดัเลือกแบบตราสินคา้) 
 

©Temporal Brand Consulting, 2008

รูปแบบบรรจุภณัฑ์

แบบท่ี1 แบบท่ีไดรั้บการอนุมติั
 

3.2.3   การยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้ “ทุ่งกุลาฟาร์ม” 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้ากับกรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามแบบท่ีได้รับการอนุมตัิ ในวนัที่ 14 สิงหาคม 2551 โดยที่ปรึกษา
ไดด้ าเนินการยื่นขอจดทะเบียนแยกเป็น 2 เคร่ืองหมายที่ใช้ร่วมกันบนบรรจุภณัฑข์า้วสาร
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ได้แก่ เคร่ืองหมายการคา้ ค  าว่า "ทุ่งกุลาฟาร์ม" และเคร่ืองหมาย
การคา้ “เครือข่ายสหกรณ์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้” 
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 ในการจดทะเบียนดังกล่าว ที่ปรึกษาไดท้ าการยื่นขอจดทะเบียนในนามสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ซ่ึงเป็นผูร้ับมอบอ านาจจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   ตามมติ
คณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ในการประชุมวนัที่ 14 กรกฎาคม 2551 และอนุญาต
ให้เครือข่ายสหกรณ์ ทั้ง 6 สหกรณ์ ขอใช้เคร่ืองหมายการคา้ทุ่งกุลาฟาร์มน้ีได้ ซ่ึงจะตอ้ง
ด าเนินการยื่นแบบค าขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในเคร่ืองหมายที่จดทะเบียนแลว้ เพื่อให้ทั้ง 
6 สหกรณ์เป็นเจ้าของร่วมกัน และจะกระท าได้ต่อเมื่อทางกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาออก
หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนให้กับทาง สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จ ากัด แลว้ 
และต้องด าเนินการโอนให้สหกรณ์ที่ เหลืออีก 5 สหกรณ์เป็นเจ้าของตราสัญลักษณ์น้ี
ร่วมกนั โดยการยื่นแบบ  ก. 04 ร่วมกบัแบบ ก. 17 

 ในการด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ต่อกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 
โดยปกติจะใชเ้วลาในการตรวจสอบเอกสาร และประกาศโฆษณาเป็นเวลาทั้งส้ิน ประมาณ 
180 วนั   หากไม่มีผูใ้ดเสนอคดัคา้นการยื่นขอจดทะเบียนในครั้ งน้ี คาดการณ์ว่าทางกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาจะออกหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนให้ไดภ้ายในเดือน มีนาคม 2552 
(ภาคผนวก 7: รูปแบบเคร่ืองหมายการคา้ท่ียื่นขอจดทะเบียนและแบบค าขอการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และแบบ ก. 04 และ แบบ ก. 17) 
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เคร่ืองหมายการค้าทีย่ื่นขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ “ทุ่งกลุาฟาร์ม”

เคร่ืองหมายการคา้ “เครือข่ายสหกรณ์ในเขตทุ่งกลุาร้องไห้”
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4.  ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ตราสินค้า 

4.1 วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 4 
  การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนด้วยกนั  ไดแ้ก่  การจดั
แถลงข่าวประชาสัมพนัธ์เปิดตวัสินคา้  การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ  และการเขา้ร่วม
ในงานแสดงสินคา้ 

4.2   การจดัแถลงข่าวประชาสัมพนัธ์เปิดตวัตราสินคา้ 
หลังจากรูปแบบตราสินค้าได้รับการอนุมัติ และกลุ่มเกษตรกรได้ผลิต สินค้า     

เพื่อเตรียมวางจ าหน่ายสินค้าแล้ว  ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจดังานแถลงข่าวเปิดตัวตราสินค้า        
“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม” ในวันที่  26 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค            
ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  เวลา 14.00-16.30 น.  ตามรายละเอียดของงานดงัน้ี   

  14.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 
  14.45 – 15.00 น. พิธีกรกล่าวตอ้นรับ (คุณตี๋ สมเจตต ์และคุณปราบ ยุทธพิชยั) 
  15.00 – 15.07 น. วดีิทศัน์ ความยาว 7 นาท ี

15.07 – 15.10 น. พิธีกรเชิญเขา้สู่การแถลงข่าว 
15.20 – 16.00 น. แถลงข่าวโดยนางสาวสุพตัรา ธนเสนีวฒัน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   
และ นางบุญเกิด ภานนท์ ตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้16.00 – 16.30  น.  ทดลองชิมขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 

  (ภาคผนวก 8 : รูปงานแถลงข่าวเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม)  
4.3     การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ 

 4.3.1   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์ 
             การประชาสัมพนัธ์ในส่ือส่ิงพิมพมี์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) บทสัมภาษณ์และ advertorial ในส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ การเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพนัธ์และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกบัขา้วหอมมะลิ  ทุ่งกุลาฟาร์ม  ได้รับ
การตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์และนิตยสารต่างๆดงัน้ี 
▪ หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบัวนัที่ 25 กนัยายน 2551 คอลมัน์ ทิศทางเกษตร 
▪ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2361 วนัที่ 28 กันยายน -1 ตุลาคม 

2551  คอลมัน์ การตลาด 
▪ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบบัวนัที่ 1 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ แวดวงรอบกรุง 
▪ หนงัสือพิมพโ์ลกวนัน้ี ฉบบัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ เศรษฐกิจ 
▪ หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัวนัที่ 1 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ ผลิตภณัฑใ์หม่ 
▪ อปท. นิวส์  ข่าวองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วนัท่ี 2 ตุลาคม 2551  
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▪ หนงัสือพิมพบ์า้นเมือง ฉบบัวนัที่ 3 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ เศรษฐกิจ 
▪ หนงัสือพิมพแ์นวหนา้ ฉบบัวนัที่ 4 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ สกู๊บพิเศษ 
▪ หนงัสือพิมพโ์ลกวนัน้ี ฉบบัวนัท่ี 6 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ ชีวิตชีวา 
▪ หนงัสือพิมพด์อกเบ้ียธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 6-12 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ 

Market/Media/IT 
▪ ที่ปรึกษาไดป้ระสานงานให้มีการจดัท าหนา้โฆษณาพิเศษเพื่อเผยแพร่
ขอ้มูลเกี่ยวกบัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม เพื่อลงในนิตยสาร Health & 

Cuisine ฉบบัเดือน ตุลาคม 2551 
2)   ส่ือแผ่นพบั ที่ปรึกษาจดัท าแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับขา้วหอม
มะลิทุ่งกุลาฟาร์มจ านวน 10,000 แผ่น ส าหรับแจกในงานวนัแถลงข่าวเปิดตวั
และงานแสดงสินคา้ 

(ภาคผนวก 9: ประมวลภาพข่าวจากการแถลงข่าวทั้งหมด)  
4.3.2   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. 

4.3.3   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. 

4.3.4    การประชาสัมพันธ์ทางส่ืออ่ืน ๆ    นอกจากน้ียงัได้มีการน าข่าวประชาสัมพันธ์    
และบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ลงทางInternet ใน Website ต่าง ๆ ดงัน้ี 
▪ http://www.biothai..net 

▪ http://www2.nurnia.com 

▪ http://wwwnicaonline.com 

 

http://wwwnicaonline.com/
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▪ http://www.mediaphetchabun.com สมาคมสมาพนัธ์
ส่ือสารมวลชนจงัหวดัเพชรบูรณ ์

▪ http://www.pantip.com ห้องจตจุกัร หมายเลขกระทู ้J7031629 

▪ http://learners.in.th 

▪ http://www.postzeed.com 

▪ http://www.sabsan.com 

▪ http://www.thairicemillers.com 

▪ http://www.pcoc.moc.go.th 

▪ http://www.newswit.net 

▪ http://www.kasetonline.net 

▪ http://www.thaibizcenter.com 

▪ http://www.dailynews.co.th 

▪ http://www.banmuang.co.th 

▪ http://www.matichon.co.th 

▪ http://www.naewna.com 

▪ http://www.thaibizcenter.com 

4.4  การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ 
ที่ปรึกษาไดจ้ดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มด้วยการเขา้ร่วม

ในงานแสดงสินคา้  รวมทั้งส้ิน 4 ครั้ ง โดยเป็นงานแสดงสินคา้ระดับประเทศ 1 ครั้ ง  ตาม
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1) งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
ระหว่างวนัที่ 19-23 กนัยายน 2551 

2) งานแสดงสินคา้ FUNITURE FASHION FOOD FESTIVAL ณ ศูนย์
แสดงสินคา้อิมแพค็ เมืองทองธานี ระหว่างวนัที่ 4-12 ตุลาคม 2551 ซ่ึงเป็นการแสดงสินคา้
ระดบัประเทศ  โดยมีรายละเอียดจ านวนผูเ้ขา้ชมงานและยอดขายดงัน้ี 

1. จ านวนผูเ้ขา้ชมงานทั้งหมด (ขอ้มูลจากบริษทั ยูเน่ียนแพน จ ากดั) ผูเ้ขา้
ชมงานตลอด 9 วนั มจี านวน 110,000 คน ซ่ึงเป็นวนัธรรมดา ประมาณ
วนัละ 5,000 - 7,000 คน วนัเสาร์-อาทิตย ์  ประมาณวนัละ 15,000 - 
18,000 คน  

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

 

http://www.thaibizcenter.com/
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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 ร้านสหกรณก์รุงเทพ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ (สาขาป่ินเกลา้) ระหว่างวนัที่ 15-20 ธนัวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 5 วนั
จ านวน 300 ถุง และทางร้านสหกรณก์รุงเทพ จ ากดั รับซ้ือสินคา้ไวจ้ านวน 700 ถุง เพื่อ
จ าหน่ายต่อไป 
(ภาคผนวก 10 : ประมวลภาพการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้) 
 

5.  ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการตราสินค้า 

5.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 5 
การด าเนินงานในการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการตราสินคา้มีขั้นตอนหลกั  3  

ขั้นตอน  ได้แก่  การจดัตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  การฝึกอบรมคณะกรรมการฯและคณะท างานฯใน
การบริหารจดัการและก ากบัดูแลแบรนด์  และการจดัท าคู่มือการบริหารตราสินคา้ 

5.2  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 
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คณะท างานเร่ืองแบรนด ์
1. ผูจ้ดัการสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน 
2. ฝ่ายการตลาด (ทั้ง 6 สหกรณ)์   6  คน 

 ที่ปรึกษา 
1. ที่ปรึกษาสหกรณ์ (สหกรณจ์งัหวดัและหัวหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ

สหกรณ์)         8 คน 
2. ที่ปรึกษา (จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 1 คน 

5.3  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 และการอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารการจดัการแบรนด์
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ สามารถน าหลกัการไปใชใ้นการ
บริหารแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

©Temporal Brand Consulting, 2008

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์ทุ่งกลุาฟาร์ม

วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการคือการช่วยควบคุมทุก ๆ อย่าง              
ที่จะมผีลต่อแบรนด์

คณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์
ผูบ้ริหารระดบัสูง  เป็นผูต้ดัสินใจ
เก่ียวกบัเร่ืองแบรนดท์ุกเร่ือง

คณะท างานเร่ืองแบรนด์
ประกอบดว้ยหวัหนา้ฝ่าย  มีบทบาทใน
การน าวิสัยทศัน์ของแบ รนด์ บุคลิกภาพ
ของแบรนด์และการวางต าแหน่ง  ได้
น าไปใชใ้นทุกหน่วยงานทั้งองคก์ร

สมาชิกสหกรณ์

 
 
หลงัจากที่ปรึกษา ได้อบรมและให้แนวคิดในการบริหารจดัการแบรนด์ร่วมกัน

แลว้ ท่ีประชุมไดม้ีมติคดัเลือกประธานและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์
ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่ งกุลาฟาร์มโดยได้คัดเลือกประธาน
คณะกรรมการฯ , เลขาธิการคณะกรรมการฯ , ประธานคณะท างานฯ และเลขาธิการ
คณะท างานฯ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการบริการจดัการแบรนด ์
1. ประธานคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่ คุณนิภา สัจจา ประธานสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จ ากดั 
2. เลขานุการคณะกรรมการฯ  ได้แก่  คุณประยุทธ  หงษ์ทอง ผูจ้ ัดการสหกรณ์

การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั  
คณะท างานเร่ืองแบรนด ์

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

2. เลขานุการคณะท างาน ไดแ้ก่  คุณพชัรินทร์  ดีผาย ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร             
โพนทราย จ ากดั 

 
ที่ปรึกษาไดส้รุปบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ และคณะท างานเร่ืองแบรนด์

ให้รับทราบ    นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาไดเ้สนอแนวทางในการบริหารจดัการและก ากับดูแลแบรนด์
ในดา้นต่าง ๆ รวม 5 ประการ ดงัน้ี 

1. การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้  
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
2. การบริการและการจดัจ าหน่าย  
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
3. การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
4. การพฒันาสินคา้    
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด      

เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
5. การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้  

     ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
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หัวข้อที่ควรพิจารณาในการก ากบัดูแลแบรนด์

คณะท างานเร่ือง                 
แบรนด์

การผลิตและควบคุม
มาตรฐานสินคา้ 

การบริการและ
การจดัจ าหน่าย

การส่งเสริมการขาย
และโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์
การพฒันาสินคา้ การเงินและ

การดูแลตน้ทุนสินคา้

คณะกรรมการบริหาร
การจดัการแบรนด์

 
 

5.4  คู่มือแนวทางบริหารตราสินคา้   
ที่ปรึกษาได้จัดท าและน าเสนอคู่มือแนวทางบริหารตราสินค้าให้คณะกรรมการ

พิจารณาในวนัที่  28  ตุลาคม 2551  และไดน้ าส่งฉบบัแกไ้ขลงวนัที่ 21 มกราคม 2552    
โดยมีหัวขอ้น 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      
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6.  ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ตราสินค้า  

6.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 6   
ที่ปรึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview) 

ร่วมกับการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณียใ์นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. ศรีษะเกษ จ ากดั ตามที่ระบุ
ในขอบเขตการจ้างท่ีปรึกษา) รวมทั้งส้ิน 42 คน  โดยท าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ
สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม และคณะท างาน
เร่ืองแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม จ านวนทั้งส้ิน 15 คน และท าการส่งแบบสอบถามให้ก ับ
สมาชิกสหกรณ์ที ่ม ีส่วนร่ วมในโครงการ ฯแต่ไม่ได ้เป็น คณะกรรมการฯและ
คณะท างานฯ อีก 27 คน  โดยมีจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์แยกรายสหกรณ์ฯตามน้ี 

 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั  10  คน 

 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั    7  คน 

 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั    9  คน 

 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั    4  คน 

 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยัจ ากดั  10  คน 
 

การเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการระหว่างวนัที่ 17 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2551 
 

หัวขอ้ในการประเมินผลมีทั้งส้ิน 5 หัวขอ้หลกั  ไดแ้ก่  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ
และตราสัญลกัษณ์   การใช้ตราสินคา้และการความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค  
ความคิดเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้  การสนบัสนุนที่กลุ่มสหกรณ์ตอ้งการ
ไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 

 

การวดัระดบัความพึงพอใจ ระดบัการเห็นดว้ย และระดบัความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง 
ก าหนดคะแนนโดยปรับปรุงมาจาก Likert (ลิเคอร์ท) ซ่ึงมีระดบัดงัน้ี 

           คะแนน   ระดับความพงึพอใจ การเห็นด้วย และความต้องการ 
  5      มากที่สุด 
  4      มาก 
  3      ปานกลาง 
  2      นอ้ย 
  1      นอ้ยที่สุด 
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 เกณฑก์ารวดัระดบั ต่าง ๆ ใชห้าค่าน ้าหนกัเฉล่ียและอธิบายโดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

         ระดบัความพงึพอใจ การเหน็ด้วย และความต้องการ  ช่วงคะแนนเฉลีย่ 
  มากที่สุด     4.21 - 5.00 
  มาก      3.41 - 4.20 
  ปานกลาง     2.61 - 3.40 
  นอ้ย      1.81 - 2.60 
  นอ้ยที่สุด     1.00 - 1.80 

 

6.2  ผลการประเมินผลการใชต้ราสินคา้และผลส าเร็จของโครงการโดยรวม (ทุกสหกรณ์) 

 6.2.1 ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวมและความ       

พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯในระดับสูง  รวมถึงความ       
พึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลกัษณ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ์   โดยมี
คะแนนความพึงพอใจในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’ และ ‘พอใจมาก’ 

• กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นคณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯให้คะแนนความ        
พึงพอใจต่อโครงการโดยรวมสูงกว่าสมาชิกสหกรณ์ที่ไม่ได้เป็นคณะ
กรรมการฯหรือคณะท างานฯ   ซ่ึงเป็นเพราะมีการรับรู้และมีส่วนร่วม   ใน
โครงการฯมากกว่า   
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ความพึงพอใจต่อโครงการความพึงพอใจต่อโครงการ

REF. Q.1 ทา่นพงึพอใจตอ่โครงการสรา้งตราสนิคา้ที่มีเอกลกัษณโ์ครงการนีม้ากน้ อยเพียงใด

%
พึงพอใจมากทีสุ่ด          [5]

พึงพอใจมาก                [4]

พึงพอใจปานกลาง        [3]
พึงพอใจน้อย               [2]
พึงพอใจน้อยทีสุ่ด         [1]

%

-
-

30
47

63

53

7
-
-

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

ค่าเฉล่ีย                                     4.31 4.47 4.22 4.70 4.44 4.43 3.90 4.00

-
-

%

70

44 43

10

56

70
100

30

57

20

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

-
-
-

-
-

-
-
- -

- -
-

-

-

- -4

36

60

รวม
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ความพึงพอใจต่อตราสินค้าความพึงพอใจต่อตราสินค้า  ‘‘ทุ่งกุลาฟารม์ทุ่งกุลาฟารม์’’

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 7

14

12

60

29

40

33

57

48

พึงพอใจน้อยที่สุด พึงพอใจน้อย พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจมาก พึงพอใจมากที่สุด

%

REF. Q.3,4, 5

4.36

ค่าเฉล่ีย

4.43

4.26

0

0

0

0

0

0
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ประโยชนท์ี่สมาชิกสหกรณไ์ด้รับจากโครงการนี้ประโยชนท์ี่สมาชิกสหกรณไ์ด้รับจากโครงการนี้

REF. Q.2 ทา่นคิดวา่โครงการสรา้งตราสนิคา้ที่มีเอกลกัษณโ์ครงการนี ้  มีประโยชนต์อ่สมาชิกสหกรณข์องทา่นมากนอ้ยเพียงใด

%
มากทีสุ่ด          [5]

มาก                [4]

ปานกลาง        [3]
น้อย               [2]
น้อยทีสุ่ด         [1]

%

-
-

3740

37

53

26

7
-
-

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

ค่าเฉล่ีย                                     4.19 4.33 4.11 4.40 4.33 4.57 3.90 3.67

-
-

%

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

-
-
-

-
-

-
-
- -

- -
-

-

50
67

57

10

70

67

-40
43

20
33

33

10

38

43

19

รวม

 

6.2.2   การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• สหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่ร่วมโครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การตลาดเพ่ือการเกษตร 

ธกส.ศรีสะเกษ จ ากดั) ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มแลว้
ตั้งแต่เร่ิมเปิดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551   สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด และสหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดัมียอดผลิตและยอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
สูงกว่าสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ  โดยแต่ละสหกรณ์มียอดผลิตและยอด
จ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในระยะ 2 เดือนตั้ งแต่ เร่ิม เปิดตัว  
โดยประมาณดงัน้ี  
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- สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั มยีอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 70 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายไดป้ระมาณ 50 % 
ของยอดขายทั้งหมด 

- สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
ประมาณ 4 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได ้ ประมาณ 5 % 
ของยอดขายทั้งหมด  

- สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั มยีอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 40 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายไดป้ระมาณ 25 % 
ของยอดขายทั้งหมด 

- สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
ประมาณ 3 % จากขา้วท่ีผลิตไดท้ั้งหมด และมียอดขายไดป้ระมาณ 3 % 
ของยอดขายทั้งหมด 

- สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั มีผลิตและยอดขายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 30 % ของยอดผลิตและยอดขายทั้งหมด 

• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคที่มีต่อขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มอยู่ในระดบั ‘พอใจมาก’  อย่างไรกต็าม เป็นที่สังเกตว่าระดบั
ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับความ     
พึงพอใจต่อโครงการฯ และระดบัความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ไดร้ับจาก
โครงการฯ    

• สังเกตไดว้่าความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัยอด
จ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ดังจะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทน
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดัซ่ึงจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ไดม้ากกว่าสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการตอบรับ
ของผูบ้ริโภคในระดบั ‘พอใจมาก’  ส่วนกลุ่มตวัอย่างจากสหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย จ ากัดที่มียอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มน้อยที่สุดให้
คะแนนความพึงพอใจในระดบั ‘ปานกลาง’  

• เหตุผลหลกัที่กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนระดบัความพึงพอใจต่อการตอบรับของ
ผูบ้ริโภค ‘นอ้ย’ เกี่ยวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์    และการตลาดในเร่ืองการ
จดัจ าหน่ายที่ทางสหกรณ์ไม่มีความถนัด  นอกจากน้ี เน่ืองจากการเก็บขอ้มูล
ด าเนินการหลงัจากเร่ิมเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 2 เดือน           
สหกรณ์ฯ บางรายยงัไม่สามารถผลิตขา้วไดใ้นจ านวนมาก 
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ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภคความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค

REF. Q.6 ทา่นพงึพอใจตอ่ผลตอบรบัของผูบ้รโิภคจากการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารต ราสนิคา้ ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ มากนอ้ยเพียงใด

%
พึงพอใจมากทีสุ่ด          [5]

พึงพอใจมาก                [4]

พึงพอใจปานกลาง        [3]

พึงพอใจน้อย               [2]
พึงพอใจน้อยทีสุ่ด         [1]

%

-
-

11

3053

48

47

11
-

-

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

-

%

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

-
-

-
- -

-

-
-
-

-

20
11 10

67

50 56

29

60

33

4430
71

30

7

38

48

7

รวม

ค่าเฉล่ีย                                     3.45 3.53 3.41 3.70 3.56 3.71 2.80 3.67

-

-

-

 
 
6.2.3   ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน    
ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม   และให้คะแนนเห็นด้วยกับแนวคิด
ดงักล่าวอยู่ในระดบั ‘เห็นด้วยมากที่สุด’  โดยระดับคะแนนของกลุ่มตวัอย่าง
ที่เป็นคณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ จะสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไม่ไดเ้ป็น
คณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ 

• กลุ่มตวัอย่างส่วนมากแลว้เห็นดว้ยกับแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน    เน่ืองจากเป็นการท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานเดียวกันให้ตราสินคา้  นอกจากน้ี ยงัท าให้แต่ละสหกรณ์มีโอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และท างานร่วมกนัเป็นทีมได ้
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ความคิดเห็นต่อการจัดตัง้คณะกรรมการฯและคณะท างานเพื่อบริหารจัดการตความคิดเห็นต่อการจัดตัง้คณะกรรมการฯและคณะท างานเพื่อบริหารจัดการตราสินค้าราสินค้า

REF. Q.7 ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัแนวทางในการบรหิารตราสนิคา้รว่มกนัในเค รอืข่ายสหกรณด์ว้ยการจดัตัง้คณะกรรมการฯและคณะท างานเพ่ือนบรหิารจดั การและก ากบัดแูลตราสนิคา้

% %

- -

26

60

52

40
19

4

- -

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

-

%

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

- -
-

- -- --

30

56

29

50

30
83

33
20

17

44
60

71

-
10

38

48

12
2

รวม

-

-

เหน็ด้วยมากทีสุ่ด          [5]

เหน็ด้วยมาก                [4]

เหน็ด้วยปานกลาง        [3]
เหน็ด้วยน้อย               [2]
เหน็ด้วยน้อยทีสุ่ด         [1]

ค่าเฉล่ีย                                     4.21 4.60 4.00 4.10 4.22 4.29 4.30 4.17

-
-

 
 

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้าด้วยตนเอง โดยให้คะแนนในระดับ 
‘เห็นด้วยมากที่สุด’  และให้คะแนนเห็นด้วยรองลงมาต่อศกัยภาพของกลุ่ม
สหกรณ์ในเร่ืองการบริหารจดัการและก ากับดูแลตราสินคา้  และการพฒันา
สินค้าโดยให้คะแนนอยู่ในระดับ ‘เห็นด้วยอย่างมาก ’   และให้คะแนน       
เห็นด้วยต่อศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ฯ ในเร่ืองการส่งเสริมการขาย และ
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โฆษณาประชาสัมพนัธ์   ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  และการเงิน
และการดูแลตน้ทุนสินคา้ ในระดบั‘เห็นดว้ยปานกลาง’ ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่าที่สุด 

6.2.4   ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างตอ้งการความสนบัสนุนในการสร้างและพฒันาตราสินคา้เพื่อให้

ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูงมาก  โดยมีระดับคะแนนที่ 
‘ตอ้งการมากที่สุด’ในเกือบทุกหัวขอ้  ยกเวน้เร่ืองการผลิตและการควบคุม
มาตรฐานสินคา้ ท่ีให้คะแนนที่ระดบั ‘ตอ้งการมาก’ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 42

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสามารถในการบริหารตราสินค้าและความสนับสนุนที่คาดหวังความสามารถในการบริหารตราสินค้าและความสนับสนุนที่คาดหวัง

3.45

3.38

4.4

4.4

4.45

4.45

4.48

4.21

2.83

2.79

3.69

4.19

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั

Total

---

 
 

• นอกเหนือจากความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าดังกล่าว  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวงัความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพ่ิมเติมในเร่ือง การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ส่วนการสนบัสนุนท่ีคาดหวงั
รองลงมาตามล าดับได้แก่  การหาช่องทางการจัดจ าหน่าย  การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์  การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการผลิตและ
พฒันาสินคา้ และการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการขายและการตลาด 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

181533สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

1-1ช่วยกระตุน้และสร้างจิตส านึกให้สมาชิกสหกรณ์ภูมิใจในตราสินคา้ของ      
ตนเองให้มากข้ึนกว่าเดิม

-11หาหน่วยงานกลางหรือตวัแทนเขา้มาช่วยสหกรณ์ในการบริหารจดัการหรือ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆเน่ืองจากสหกรณ์เองยงัไม่มีความสามารถท่ีจะ   
ด าเนินการเองได ้

123จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้นการตลาด-การขายอยา่งต่อเน่ือง            
เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กบัทางสหกรณ์

415จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการ พฒันา
สินคา้ของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต

10211ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

9615หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

ไม่ใช่คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือข่ายสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วย
ให้การสร้างและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกุลาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื

 
 

6.2.5   ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจึงแสดงความต้องการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนับสนุนโครงการที่ช่วยพฒันาสินคา้ของสหกรณ์อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
กลุ่มตัวอย่างบางรายแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนบัสนุนเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

246อยากให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ

1-1ไม่อยากให้ท  าเป็นเครือข่าย เพราะแต่ละสหกรณ์มีลกัษณะการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนัอาจท าให้ควบคุมการท างานไดย้าก

2-2ควรมีงบประมาณมาสนบัสนุนให้สหกรณ์ในเครือข่ายไปศึกษาสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการบริหารงานและดา้นการตลาด

1-1ทางกรมฯควรจะให้ความรู้และค าแนะน ากบัทางสหกรณ์ในเร่ืองตลาดขา้วสาร
ให้มากข้ึน

2-2ควรมีการส่งเสริมการขายและมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัของ
ตลาดให้มากข้ึนกว่าน้ี 

314หากมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมัน่คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ คิดว่าแบรนดน้ี์
จะด าเนินต่อไปไดดี้ 

134อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท า
ให้สินคา้ของสหกรณ์มีการพฒันาข้ึน 

ไม่ใช่คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ
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6.3  ผลการประเมินการใชต้ราสินคา้และผลส าเร็จของโครงการแยกรายสหกรณ์  
6.3.1 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากดั 
  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์

• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  
โดยให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ และความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’ 

• นอกจากน้ี  ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลกัษณ์และรูปแบบ
บรรจุภณัฑ์อยู่ในระดับสูงมาก เช่นเดียวกัน   โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่อ
รูปแบบและสีของตราสินค้าและความพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่ใน
ระดบั ‘พอใจมากที่สุด’  

  การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการผลิต

และจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มมากที่สุดในกลุ่มสหกรณ์  และในการ
ประชุมคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจะ
ได้รับเสนอช่ือ  หรืออาสาที่จะช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในโครงการด้วยดี   
ตั้ งแต่เร่ิมเปิดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551   สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัดมียอดผลิตและยอดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มสูง
กว่าสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ  โดยมียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 70 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 50 % ของ
ยอดขายทั้งหมด 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจมากต่อผลตอบรับของผู ้บริโภค  แต่เป็นที่สังเกตว่ารับคะแนน
ดงักล่าวอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัความพึงพอใจต่อโครงการฯ โดยรวม 
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สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัยสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 50

10

30

40

60

30

50

30

20

50

40

70

50

70

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.70

ค่าเฉล่ีย

4.70

4.40

4.50

4.40

3.70

000

000

000

000

0 0

0 0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัแนวคิดในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ร่วมกนัดว้ย

การจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  โดยให้คะแนนความเห็นด้วยที่ระดับ 
‘เห็นดว้ยอย่างมาก’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มี
มาตรฐานเดียวกันและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น   อีกทั้งยงัท าให้
ท าให้การท างานต่างๆในเครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้ น                                                                         
มีเพียงกลุ่มตวัอย่าง 1 รายที่ไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการฯ ให้ค าตอบว่า ‘เห็นดว้ย
น้อย’ กับการบริหารจดัการด้วยคณะกรรมการฯ โดยให้เหตุผลว่า  สหกรณ์
เครือข่ายยงัขาดศกัยภาพในการด าเนินงาน  
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สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัยสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 0 60 3010

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.10

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (2)
2. ท าให้การท างานต่างๆ ในเครือขา่ยสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากข้ึน (1)
เห็นดว้ยนอ้ยเพราะ
1. ในบางเร่ืองมองวา่สหกรณ์เครือขา่ยบางแห่งยงัไม่มีศกัยภาพในการด าเนินงาน (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 10 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 4 คน และไม่ตอบเหตผุล 6 คน

0

 
 
• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน

เร่ืองต่าง ๆ  ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นคลา้ยคลึงกับสหกรณ์อ่ืน  ๆว่า
กลุ่มสหกรณ์มีศักยภาพในเร่ืองการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้าด้วย
ตนเอง โดยให้คะแนนในระดับ ‘เห็นด้วยมากที่สุด’ ซ่ึงอยู่ในระดับสูงกว่า
ศกัยภาพเร่ืองอ่ืน ๆ    และให้คะแนนรองลงมาต่อศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์
ในเร่ืองช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ  การส่งเสริมการขายและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  การบริหารจัดการและก ากับดูแลตราสินค้า และ
การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้ในระดบัคะแนนที่ ‘เห็นดว้ยปานกลาง’  

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความตอ้งการความสนบัสนุนในการสร้างและพฒันาตราสินคา้

เพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง  โดยให้คะแนนความ
ตอ้งการความสนับสนุนอยู่ในระดับ ‘ตอ้งการมากที่สุด’ในเร่ืองการพฒันา
สินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ  การส่งเสริมการขายและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  และการเงินและการดูแลต้นทุนสินค้า   และให้
คะแนนความต้องการในระดับที่ต ่ากว่าในเร่ืองการผลิตและการควบคุม
มาตรฐานสินคา้ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 10

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัยสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัดจ ากัด

3.4

4.5

4.3

4.7

4.4

3.4

4.3

2.8

2.7

3.8

4.4

4.2

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์               
กลุ่มตวัอย่างส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ 

 

©Temporal Brand Consulting, 2008

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1ช่วยกระตุน้และสร้างจิตส านึกให้สมาชิกสหกรณ์ภูมิใจในตราสินคา้ของตนเองให้มากข้ึนกวา่เดิม

1หาหน่วยงานกลางหรือตวัแทนเขา้มาช่วยสหกรณ์ในการบริหารจดัการหรือด าเ นินการในเร่ือง
ต่างๆเน่ืองจากสหกรณ์เองยงัไม่มีความสามารถท่ีจะด าเนินการเองได้ 

4ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

3หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

7สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่าง แสดงความต้องการความสนับสนุน เร่ือง การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อให้ด าเนินการโครงการฯ
ต่อไปได้ด้วยดี  และยงัคาดหวงัให้สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ี
ร่วมกันอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตวัอย่าง 1 รายที่แสดง
ความไม่เห็นดว้ยในการรวมตวัเป็นเครือข่ายสหกรณ์  โดยให้ความเห็นว่าการ
ด าเนินงานของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกนัและท าให้ควบคุมการท างานไดย้าก 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

1ไม่อยากให้ท  าเป็นเครือขา่ย เพราะแต่ละสหกรณ์มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัอาจท าให้
ควบคุมการท างานไดย้าก

2ควรมีการส่งเสริมการขายและมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัของตลาดให้มากข้ึนกวา่น้ี 

1หากมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมัน่คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ คิดวา่แบรนดน้ี์จะด าเนินต่อไปไดดี้ 

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร    
เกษตรวิสัยจ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
6.3.2 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  

โดยให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ และความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’  

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน  โดยมีระดับคะแนน ความพึงพอใจต่อรูปแบบ        
ตราสินคา้และความพอใจต่อรูปแบบบรรจุภณัฑ์อยู่ในระดบั‘พอใจมากที่สุด’ 
และคะแนน ความพึงพอใจต่อสีตราสัญลกัษณ์ในระดบั ‘พอใจมาก’    
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  การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกนัยายน 2551   สหกรณ์การเกษตรโพนทราย 

จ ากัด มียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ประมาณ 4 % จากข้าวที่ผลิต
ทั้งหมด และมียอดขายได้ ประมาณ 5 % ของยอดขายทั้งหมด  ซ่ึงนับว่ามี
ปริมาณค่อนขา้งน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ ที่ร่วมใน
โครงการ 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจมากต่อผลตอบรับของผู ้บริโภค  แต่เป็นที่สังเกตว่ารับคะแนน
ดงักล่าวอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัความพึงพอใจต่อ โครงการฯ โดยรวม  
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สหกรณก์ารเกษตรโพนทรายสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย   จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 56

67

44

33

0

78

11

44

56

11

33

22

44

56

44

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.44

ค่าเฉล่ีย

4.00

4.22

4.56

4.33

3.56

00

00

00

00

0 0

0 0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัแนวคิดในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ร่วมกนัดว้ยการ

จดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะท างานเร่ือง  
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนความเห็นดว้ยในระดบั‘เห็นดว้ยมากที่สุด’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ        
มีม าตรฐาน เดี ยวกัน และ ช่ วยกันพัฒ น าสหกรณ์ ให้ แข็ งแก ร่ งขึ้ น                  
เป็นการแสดงความสามคัคีในระหว่างเครือข่าย   อีกทั้งยงัช่วยยกระดบัสินคา้
ของสหกรณ์ให้ดีขึ้น       
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สหกรณก์ารเกษตรโพนทรายสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย   จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 33 11 56

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.22

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (2)
2. เป็นการการแสดงความสามคัคีและการร่วมมือกนัท างานระหวา่งเครือขา่ยสห กรณ์ท่ีจะช่วยกนัท าให้แบ รนด์ประสบ

ความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ (1)
3. จะไดช่้วยยกระดบัสินคา้ของสหกรณ์ให้ดีข้ึน (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 9 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 4 คน และไม่ตอบเหตผุล 5 คน

00

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่างๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่าง
ที่มาจากสหกรณ์อ่ืน ๆ เล็กน้อย   โดยเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ และการบริหารจดัการและก ากับดูแล
ตราสินคา้  ในระดับคะแนน ‘เห็นดว้ยอย่างมาก’  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ือง
อ่ืน ๆ   และกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนในระดับ  ‘เห็นด้วยปานกลาง’ ในเร่ือง
ศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ  

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนา    

ตราสินค้าเพื่ อให้ประสบความส าเร็จอยู่ใน เกณฑ์สูง  โดยให้คะแนน       
ความตอ้งการความสนบัสนุนในเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  
การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์  การพัฒนาสินค้า และ
การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้  อยู่ในระดับ ‘ตอ้งการมากที่สุด’   และให้
คะแนนความตอ้งการต ่ากว่าในเร่ืองการผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินคา้  
และการบริหารจดัการและก ากบัดูแลตราสินคา้ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 9

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรโพนทรายสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย   จ ากัดจ ากัด

2.78

4.33

4.89

4.56

4.78

4

3.89

2.67

2.78

2.89

3.89

3.67

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์              
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองก าร
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงั
คาดหวงัจะไดร้ับองคค์วามรู้ในเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้รวมไปถึงเร่ือง
การตลาดอีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้นการตลาด -การขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กบัทาง
สหกรณ์

2จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

5ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

4หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

8สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร 
โพนทราย จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่างต้องการให้สหกรณ์เครือข่ายได้รับความสนับสนุนในเร่ือง     

ช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อให้ด าเนินการโครงการต่อไปได้ด้วยดี  และ
คาดหวงัให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท าโครงการท่ีเป็นประโยชน์เช่นน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง    นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ี
ร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

3หากมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมัน่คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ คิดวา่แบรนดน้ี์จะด าเนินต่อไปไดดี้ 

3อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท าให้สินคา้ของสหกรณ์
มีการพฒันาข้ึน 

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร    
โพนทราย จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
6.3.3 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  

โดยให้คะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ  และความพึงพอใจ           
ต่อประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’   

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในเกณฑสู์งมากเช่นกนั   โดยระดบัคะแนนความพงึพอใจในรูปแบบและสี
ของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ์   อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’ 
เช่นเดียวกนั   

  การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551   สหกรณ์การเกษตร

สุวรรณภูมิ จ ากัด มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 40 % จาก
ข้าวท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 25 % ของยอดขายทั้ งหมด      
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ซ่ึงนบัว่าอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสูง  อยู่ในอนัดับหน่ึงในสามของกลุ่มสหกรณ์ที่
ร่วมโครงการฯ 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจมากต่อผลตอบรับของผู ้บริโภค  แต่เป็นที่สังเกตว่ารับคะแนน
ดงักล่าวอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัความพึงพอใจต่อ โครงการฯ โดยรวม  
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สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ   จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 29

14

71

43

57

29

14

57

57

43

71

72

43

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.43

ค่าเฉล่ีย

4.71

4.43

4.57

4.57

3.71

00

00

00

00

0 0

0 0

0

0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน   

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนในระดบั ‘เห็นดว้ยมากที่สุด’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ        
มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งยงัท าให้
ท าให้การท างานต่างๆในเครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้น                                                                                    
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สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ   จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 71 29

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.29

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (3)
2. ท าให้การท างานต่างๆในเครือขา่ยสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากข้ึน  (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 7 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 4 คน และไม่ตอบเหตผุล 3 คน

0 0 0

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ และการเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้
ดว้ยตนเองในระดบัคะแนน ‘เห็นด้วยอย่างมาก’  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ือง
อ่ืน ๆ     และกลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพของในเร่ืองช่องทาง
การจดัจ าหน่ายและการบริการโดยให้คะแนนระดบั ‘เห็นดว้ยปานกลาง’  ซ่ึง
อยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าเร่ืองอ่ืน ๆ  

 ความสนบัสนุนที่กลุ่มสหกรณ์ตอ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนา    

ตราสินค้าเพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง  โดยให้
คะแนนความตอ้งการในระดบั ‘ตอ้งการมากที่สุด’ ในเร่ืองการบริหารจดัการ
และก ากับดูแลตราสินค้า การผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินค้า            
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  และการเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้   
และมีความตอ้งการรองลงมาในเร่ือง  การพฒันาสินคา้ และการส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ โดยให้คะแนนความต้องการใน ระดับ      
‘ตอ้งการมาก’ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 7

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ   จ ากัดจ ากัด

3.57

4.29

4.86

4.29

4.14

4

4.29

4.57

3.29

3.57

4

4.29

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่อให้เอ่ยถึงความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   กลุ่ม
ตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าต้องการความสนับสนุนด้านงบประมาณ ใน
จ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงั
คาดหวงัจะไดร้ับองคค์วามรู้ในเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้อีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

2ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

2หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

5สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภูมิ จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่างต้องการความสนับสนุนเร่ืองการศึกษางานจากสหกรณ์หรือ

หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในด้านการตลาด   นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้
สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ีร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

2ควรมีงบประมาณมาสนบัสนุนให้สหกรณ์ในเครือขา่ยไปศึกษาสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นการบริหารงานและดา้นการตลาด

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร 
สุวรรณภูมิ จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
6.3.4 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ  โดยรวมและความ       

พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯอยู่ในระดับสูง  โดยมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้อยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’  อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเปรียบเทียบกับระดับคะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้น้ีกับสหกรณ์ 
อ่ืน ๆ จะสังเกตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่ากว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด  
และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั 

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในเกณฑสู์งเช่นกนั   โดยระดบัคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบและสีของ
ตราสัญลกัษณ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  อยู่ในคะแนนระดบั ‘พอใจมาก’  
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การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย 

จ ากัด มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ประมาณ 3 % จากขา้วที่ผลิตได้
ทั้ งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 3 % ของยอดขายทั้งหมด ซ่ึงจัดว่ามี
ปริมาณนอ้ย 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค   กลุ่มตวัอย่างแสดง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ‘ปานกลาง’  สังเกตได้ว่าระดับคะแนนความ      
พึงพอใจดงักล่าวต ่ากว่าระดบัคะแนนของสหกรณ์อ่ืน ๆ   

• กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบว่า ‘พึงพอใจนอ้ย’ ต่อผลตอบรับของผูบ้ริโภคให้เหตุผลว่า
การประชาสัมพนัธ์เนน้ไปท่ีบางสหกรณ์และไม่ทัว่ถึง  อีกทั้งทางสหกรณ์เอง
ยงัขาดความช านาญในเร่ืองการตลาดและการขาย 
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สหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัยสหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัย  จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 30 60

20

20

40

20

10

70

57

50

40

70

10

43

30

20

10

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

3.90

ค่าเฉล่ีย

4.10

4.00

3.80

3.90

2.80

0

00

00

00

0 0

0 0

0

0

 
  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน  
ด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม          
และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม   และให้คะแนนอยู่ในระดับ     
‘เห็นดว้ยมากที่สุด’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ        
มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น   และเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์              
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สหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัยสหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัย  จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 20 30 50

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.30

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (3)
2. ท าให้สหกรณ์ในเครือขา่ยไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียน ความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนั

และกนัระหวา่งสหกรณ์ (5)
3. คณะกรรมการ ฯ และคณะท างานฯ ควรมีแนวทางในการบริหารตราสินคา้โดยการหาสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่ น

ห้างสรรพสินคา้หรือแหล่งท่ีมีคนอาศยัอยูม่าก (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 10 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 9 คน และไม่ตอบเหตผุล 1 คน

00

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ การพฒันาสินคา้ และการเงินและการ
ดูแลตน้ทุนสินคา้ด้วยตนเอง  โดยให้คะแนนในระดับ ‘เห็นด้วยอย่างมาก’  
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ และกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนเห็นด้วย         
ต่อศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองการบริหารจัดการและก ากับดูแล       
ตราสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ และการส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในระดับ ‘เห็นด้วยปานกลาง’ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ ์  
ต ่ากว่าเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความตอ้งการความสนับสนุนในการสร้างและพฒันาตรา

สินคา้เพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑโ์ดยรวมท่ีสูง  โดยเฉพาะในเร่ือง
การบริหารจดัการและก ากับดูแลตราสินคา้  การผลิตและควบคุมมาตรฐาน
สินคา้  การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  และการพฒันาสินคา้  
โดยให้คะแนนที่ระดบั ‘ตอ้งการมากที่สุด’ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 10

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัยสหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัย  จ ากัดจ ากัด
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4.2

4.4

4.2

3.4

4.2
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2.9

3.9

4.4

4.4

4.3

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์              
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ       
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัคาดหวงัจะได้รับ
องคค์วามรู้ในเร่ืองการตลาด  รวมทั้งเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้อีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

2จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้นการตลาด -การขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กบัทาง
สหกรณ์

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

1ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

4หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

9สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร 
มหาชนะชยั จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตวัอย่างคาดหวงัให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท าโครงการที่เป็นประโยชน์

เช่น น้ีอย่างต่อ เน่ือง  และให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดข้าวสารให้มากขึ้ น  
นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ีร่วมกัน   
อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ     
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

1ทางกรมฯควรจะให้ความรู้และค าแนะน ากบัทางสหกรณ์ในเร่ืองตลาดขา้วสารให้มากข้ึน

2อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท าให้สินคา้ของสหกรณ์
มีการพฒันาข้ึน 

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร 
มหาชนะชยั จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
6.3.5 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมและความพึง

พอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ อยู่ในระดับสูง   โดยมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้อยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’  อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเปรียบเทียบกับระดับคะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้น้ีกับสหกรณ์ 
อ่ืน ๆ จะสังเกตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่ากว่าระดับคะแนนความพึงพอใจของ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด  
และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด และอยู่ในเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจ
เดียวกนักบัสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในระดับสูง โดยคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบของตราสินค้าและ
รูปแบบบรรจุภณัฑ์   อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’  และความพึงพอใจต่อสี
ของตราสินคา้อยู่ในระดบั ‘พอใจมาก’   
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การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี 

จ ากัด  มีผลิตและยอดขายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 30 % ของยอด
ผลิตและยอดขายทั้งหมด  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นอนัดับหน่ึงในสามของกลุ่ม
สหกรณ์ที่ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 

• ในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค   กลุ่มตวัอย่างแสดงความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑร์ะดบั ‘พอใจมาก’   
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สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรีสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 33

33

33

67

67

67

17

50

100

33

50

50

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.00

ค่าเฉล่ีย

4.17

4.33

4.50

3.67

3.670

0

000

00

00
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0

0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน   

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนความเห็นดว้ยที่ระดับ 
‘เห็นดว้ยอย่างมาก’   

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจดัการตราสินคา้ดังกล่าวเพราะ 
ท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน
และช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น และท าให้การท างานต่างๆใน
เครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้น                                                                                     



 52 

©Temporal Brand Consulting, 2008

สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรีสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 83 17

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.17

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (2)
2. ท าให้การท างานต่างๆในเครือขา่ยสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากข้ึน  (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 6 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 3 คน และไม่ตอบเหตผุล 3 คน

0 0 0

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้า และการพัฒนาสินค้าโดยให้ระดับ
คะแนน ‘เห็นด้วยอย่างมาก’   ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ   และกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นด้วยกับศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เหลืออยู่ใน
ระดบัคะแนนรองลงมาที่ระดบั ‘เห็นดว้ยปานกลาง’ 

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• ก ลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้ างและ          

พฒันา ตราสินค้าเพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูงมาก  
โดยให้คะแนนความตอ้งการความสนับสนุนอยู่ในระดับ ‘ตอ้งการมากที่สุด’         
ในทุกหัวขอ้  
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 6

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรีสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัดจ ากัด
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2.33

2.33
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4.67
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ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์               
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ       
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัคาดหวงัจะได้รับ
องคค์วามรู้ในเร่ืองการตลาด  รวมทั้งเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้อีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

2หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

4สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร    
ชุมพลบุรี จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื

 
   
   



 54 

ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตวัอย่างคาดหวงัให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท าโครงการที่เป็นประโยชน์

เช่นน้ีอย่างต่อเน่ือง  และสนบัสนุนการศึกษาดูงาน ในสหกรณ์หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่ประสบความส าเร็จดา้นการตลาด 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

1ควรมีงบประมาณมาสนบัสนุนให้สหกรณ์ในเครือขา่ยไปศึกษาสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นการบริหารงานและดา้นการตลาด

1อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท าให้สินคา้ของสหกรณ์
มีการพฒันาข้ึน 

สหกรณ์การเกษตร  
ชุมพลบุรี จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
 
6.4  บทสรุปและขอ้เสนอแนะจากที่ปรึกษา 

6.4.1 ความพึงพอใจต่อโครงการการสร้างตราสินคา้ที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ี   
ทุ่งกุลาร้องไห้ในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ จัดว่าอยู่ในระดับสูง  สมาชิกสหกรณ์ฯ 
แสดงความพึงพอใจในโครงการฯโดยรวม  ความพึงพอใจต่อรูปแบบตราสัญลกัษณ์
และบรรจุภัณฑ์  รวมถึงความพึงพอใจต่อประโยชน์ของโครงการฯ  จึงนับได้ว่า
โครงการฯ ดงักล่าวไดร้ับผลตอบรับจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ดว้ยดี และไดร้ับผลส าเร็จ 

6.4.2 อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคและยอดขายอยู่ในเกณฑต์ ่า
กว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการฯ  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะยอดขายขา้วหอมมะลิ  
ทุ่งกุลาฟาร์มยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ และบางสหกรณ์ยงัมีก าลงัการผลิตขา้วได้น้อย  
นอกจากน้ี  สมาชิกบางคนยงัเห็นว่าความสามารถในการประชาสัมพนัธ์  การหา
ตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างยอดขายยงัมีจ ากัด  
จึงควรมีการวดัผลส าเร็จของโครงการฯ หลังจากด าเนินการไปแลว้อีกครั้ ง  หรือ
ประมาณ 12 เดือนนบัจากเร่ิมเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
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6.4.3 สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนมากแลว้เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน  ด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ ทุ่ งกุลาฟาร์ม  เน่ืองจากจะท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานเดียวกันให้ตราสินคา้  นอกจากน้ี ยงัท าให้แต่ละ
สหกรณ์มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์  และท างานร่วมกันเป็นทีมได้  เมื่อ
สมาชิกสหกรณ์ฯโดยรวมมีความเห็นชอบในแนวทางดงักล่าว  การสร้างและพฒันา
ตราสินคา้ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในอนาคต  จึงควรยึดแนวทางน้ีเป็นหลกั  เพราะ
จะไดร้ับการสนบัสนุนที่ดีจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 

6.4.4 ในการประเมินศกัยภาพในการบริหารจดัการตราสินคา้ดว้ยตนเองต่อไปในอนาคต
สมาชิกสหกรณ์ฯ ประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ฯ ให้อยู่ในเกณฑ์สูงในเร่ือง    
การผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินค้า และประเมินว่ากลุ่มสหกรณ์ฯ ย ังมี
ศกัยภาพน้อยในเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและเร่ืองส่งเสริมการขายและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงควรพิจารณาให้การสนับสนุนในเร่ือง
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายในช่วงปีแรกของการด าเนินการ
สร้างและพฒันาตราสินคา้  เพื่อสนบัสนุนให้ประสบความส าเร็จ 

6.4.5 นอกจากน้ี  กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือและให้องคค์วามรู้
ในการบริหารจดัการตราสินคา้  โดยอาจเขา้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ และ
คณะท างานฯ ทุกครั้ ง  หรือว่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือช่วยให้แนวทางในการบริหารจดัการ
แบรนด์ให้ถูกทางในช่วงตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มี
พ้ืนฐานความเขา้ใจเร่ืองการสร้างตราสินคา้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน  อาจมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างและขดัแยง้กัน  และอาจตดัสินใจด าเนินการในการบริหาร
จดัการแบรนด์ไม่ถูกตอ้ง  ทั้งน้ี จะท าให้การสร้างและพฒันาตราสินคา้ขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มไม่ถูกตอ้งตาม กลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว ้

6.4.6 โดยสรุปแลว้  โครงการสร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
นบัว่าประสบผลส าเร็จในระยะเร่ิมตน้ จากการท่ีกลุ่มสหกรณ์ฯแสดงความพึงพอใจ
และให้การยอมรับสนับสนุนโครงการฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรให้การสนบัสนุน
และดูแลโครงการตราสินคา้น้ีต่อไป  โดยในระยะปีแรกตั้งแต่เปิดตัวสินค้า  ควร
พิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 3 เร่ือง  ได้แก่      การบริหาร
จดัการและก ากบัดูแลแบรนด์    ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  และ     การส่งเสริม
การขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  และควรมีการประเมินผลส าเร็จของโครงการ
เป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเน่ือง  โดยควรด าเนินการประเมินผลทุก 12 เดือน 

 


