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(Final Report)
โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
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โดย
บริ ษทั เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด
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โทร. 0-2687 5373-74 แฟ็ กซ์ 0-2687 5376
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1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบโครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่ งออกในทุ่งกุลาร้ องไห้ (ปี 2547-2551) ซึ่ งเป็ นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่ ว ยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่ว งต้น ของโครงการฯ ในปี 2547-2549
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ด้วยการ อบรมถ่ายทอดความรู ้การจัดการ
ธุ รกิจ สหกรณ์ ให้แก่ เกษตรกรกลุ่ม เป้ าหมาย จัด อบรมหลัก สู ต รต่ าง ๆ ทั้งในเรื่ องเทคโนโลยี
การผลิตและการตลาด การดูแลบารุ งรักษาอุปกรณ์การผลิตและการแปรรู ปข้าวหอมมะลิ การปลูก
ข้าวด้วยวิธีการ GAP (Good Agricultural Practice: การปลูกข้าวด้วยกระบวนการผลิตเกษตร
ที่ดี และเหมาะสม ) จัดงานประชาสัมพันธ์จาหน่ ายข้าวหอมมะลิ เจรจาธุรกิจ รวมถึงสนับสนุ น
งบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน จัดหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ และในปี 2550 ได้สร้าง
องค์ความรู ้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการด้านการบริ หารจัดการ การจัดการธุรกิจ และด้าน
การตลาด การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ พัฒนาประสิ ทธิภาพด้านการแปรรู ปของ
สหกรณ์ที่มีโรงสี ขา้ วสหกรณ์ในพื้นที่โครงการให้มีกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การจัด การด้านความปลอดภัย ของอาหารที่ มี ม าตรฐานยอมรั บ นอกจากนี้ ได้ด าเนิ น การจัด
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ เป็ นต้น
สาหรับในปี 2551 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีค วามประสงค์จะสานต่ อโครงการฯ ด้ว ยการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็ นสิ นค้าลักษณะพิเศษ โดยการ
กาหนดมาตรฐานสร้างเครื่ องหมายการค้า ด้วยเห็นความสาคัญในการสร้างตราสินค้าและการสร้าง
แบรนด์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผูบ้ ริ โภค กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จึ งสนับสนุนให้มีการจ้างที่ปรึ กษา
สร้างตราสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ข้ ึน โดยคัดเลือกสหกรณ์ที่มีโรงสี
ให้เข้าร่ วมโครงการ จานวน 6 สหกรณ์ ดังนี้ 1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
2) สหกรณ์ การเกษตรสุ ว รรณภูมิ จ ากัด จังหวัดร้ อยเอ็ด 3) สหกรณ์ก ารเกษตรโพนทราย จ ากัด
จังหวัด ร้ อยเอ็ด 4) สหกรณ์ ก ารเกษตรชุมพลบุ รี จ ากัด จังหวัด สุ ริ น ทร์ 5) สหกรณ์ ก ารเกษตร
มหาชนะชัย จากัด จังหวัดยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรี สะเกษ
จากัด จังหวัดศรี สะเกษ เพื่อพัฒนาตราสิ นค้าข้าวของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเพื่อนาไปใช้เป็ นตรา
สินค้าร่ วมกัน บริ หารจัดการร่ วมกันภายใต้การใช้สินค้าตราเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน รวมถึงร่ วมกัน
พัฒ นาให้ เป็ นตราที่ เข้มแข็ง และมีคุ ณ ค่า เกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี และสร้างทัศนคติ ที่ดี เป็ นที่ รู้จ ัก
แพร่ หลายของผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ตามขอบเขตงาน (TOR) ดังนี้
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1. เพื่อสร้างองค์ความรู ้ดา้ นการพัฒนาตราสินค้า การบริ หารตราสินค้า และการบริ หาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพื้นที่
2. เพื่อสร้างตราสินค้าข้าวที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 1 ตรา
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีคณ
ุ ค่า
รายงานฉบับนี้ นาเสนอสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานของโครงการ ซึ่งจะนาเสนอวิธีการดาเนินงาน
และรวบรวมผลการดาเนินงานในทุกขั้นตอน
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2. ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
บริ ษ ัท เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด ได้รับเลือกให้เป็ นที่ปรึ ก ษา
ในโครงการนี้และได้กาหนดขั้นตอนและขอบเขตการทางาน เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์หลักของ
กรมส่งเสริ มสหกรณ์ในโครงการฯ นี้ท้งั 3 ข้อ ดังในขั้นตอนต่อไปนี้
(ขั้นตอนการจัดทากลยุทธ์ - ขั้นตอนหลัก)
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตลาดและการ
วิจัยภาพลักษณ์
(Brand Audit and Market

ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างความเข้าใจ
เรื่องการสร้ างแบรนด์และการตลาด
(Brand and Marketing

Research)

Orientation)

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

ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ ตราสินค้า
(Brand Communication)

ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดแนวทางการบริหาร
การจัดการตราสินค้า
(Brand Management)

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ ตราสินค้า
(Project Evaluation)
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3. รายละเอียดการดาเนินงานของโครงการ
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตลาดและการวิจัยภาพลักษณ์
1.1 วิธีการดาเนินงานในขั้นตอนที่ 1
1.1.1 การศึก ษาข้อ มูลที่ มีอ ยู่แล้ว (desk research) การศึ ก ษาข้อมูล ตลาดลัก ษณะนี้ มี
วัต ถุประสงค์สาคัญเพื่อให้เข้าใจภาพรวมของตลาดสิ นค้าข้าวหอมมะลิ สถานการณ์
ของการแข่งขัน ลักษณะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของสิ นค้าข้าว เป็ นต้น โดยการ
นาเสนอข้อมูลจะวิเคราะห์ร่วมไปกับการวิจยั ผูบ้ ริ โภค
1.1.2 การวิจยั ผูบ้ ริ โ ภค(consumer research) งานวิจ ัยชิ้น นี้ จะรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยมีวิธีการวิจยั ที่เลือกใช้ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และรายละเอียดในการเก็บข้อมูลดังนี้
1.1.2.1 การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ลักษณะการวิจยั แบบนี้เหมาะสาหรับเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่เพื่อให้
ได้ข ้อมูลในเชิงปริ มาณและสามารถเป็ นตัวแทนความคิดเห็นของคนกลุ่ม
นั้นๆได้ในเชิงสถิติ จึงใช้ในกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ น แม่บา้ นผูต้ ดั สิ นใจเลือกซื้อ
สินค้าข้าว โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ คือ การสัมภาษณ์เดี่ยว
โดยใช้แบบสอบถาม (structured individual interview) แม่บา้ นหญิ ง
ในกรุ งเทพมหานคร อายุ 25-54 ปี จานวน 300 คน โดยมีรายละเอียดของ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้
- ผูห้ ญิง อายุ 25-54 ปี
- รายได้ ค รอบครั ว อยู่ ในสภาพเศรษฐกิ จ และสั งคม (social and
economic status หรื อ SES*) ที่ ระดับ D ขึ้นไป
- หุงข้าวเป็ นประจาอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
- เป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกยี่ห้อ และซื้อข้าวหอมมะลิ
- ซื้อข้าวบรรจุถุงที่มียี่ห้อไม่ใช่แบบตักขายจากกระสอบที่ไม่มียี่ห้อ
- ไม่ได้ทางานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ในขั้นตอนนี้ได้ดาเนินงานภาคสนามและการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่
1-20 เมษายน 2551
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*หมายเหตุ: สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปี 2551 แบ่งตามเกณฑ์รายได้
ต่อเดือน ดังต่อไปนี้
ระดับ A
รายได้ครัวเรื อน 60,000 บาทขึ้นไป
ระดับ B
รายได้ครัวเรื อน 50,000-59,999 บาท
ระดับ C
รายได้ครัวเรื อนระหว่าง 25,500 - 49,999 บาท
ระดับ D
รายได้ครัวเรื อนระหว่าง 15,000 - 22,499 บาท
ระดับ E
รายได้ครัวเรื อนต่ากว่า 15,000 บาท
1.1.2.2 การวิจยั เชิงคุณภาพแบบกลุ่ม (Qualitative Focus Group)
การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพลัก ษณะนี้ เหมาะส าหรั บ การเก็ บ ความคิ ด เห็ น ใน
รายละเอียดจากกลุ่มตัวอย่างในเนื้อหาที่ตอ้ งการความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย
จะไม่มีการวิเคราะห์ผลในเชิ งปริ มาณหรื อเชิ งสถิติ เพื่อเก็บข้อมูลความ
คิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีความภูมิหลัง (background) คล้ายคลึงกัน
ซึ่งการวิจยั ลักษณะนี้จะช่วยให้แนวทางในการออกแบบตราสิ นค้าเป็ นไป
อย่างเหมาะสม โดยได้สัมภาษณ์ในกลุ่มแม่บา้ นต่างอายุและสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม จานวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน
ซึ่งมีคุณสมบัติดงั นี้
- ผูห้ ญิง อายุ 25-54 ปี
- รายได้ครอบครัวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ระดับ C ขึ้นไป
- หุงข้าวเป็ นประจาอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
- เป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกยี่ห้อ และซื้อข้าวหอมมะลิ
- ซื้อข้าวบรรจุถุงที่มียี่ห้อไม่ใช่แบบตักขายจากกระสอบที่ไม่มียี่ห้อ
- ไม่ได้ทางานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
การสนทนากลุ่มได้ดาเนินการ จานวน 2 กลุ่ม ในวันที่ 28 มีนาคม 2551
1.1.2.3 การวิจยั เชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview)
การวิจ ัยเชิงลึก ลัก ษณะนี้ สาหรับการเก็บความคิดเห็น ในรายละเอียดเป็ น
รายบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างในเนื้อหาที่ตอ้ งการความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดย
จะไม่มีการวิเคราะห์ผลในเชิงปริ มาณหรื อเชิงสถิติ ซึ่งที่ปรึ กษาเสนอแนะ
ให้ทาการวิจยั เชิงคุณภาพแบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ธุรกิจร้านขายอาหาร
ขนาดกลางและใหญ่ (สาหรับการวิจ ัย ครั้งนี้ ร้านขายอาหารขนาดกลาง
หมายถึงร้านอาหารที่มีสาขาจานวน 3 - 5 สาขา ส่วนร้านอาหารขนาดใหญ่
หมายถึงร้านอาหารที่มีจานวนสาขามากกว่า 6 สาขาขึ้นไป) โดยได้ทาการ
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สัมภาษณ์ ผูม้ ีอานาจตัด สิ น ใจในการเลือกซื้ อข้าวสาหรับ ใช้ในร้าน เช่น
เจ้าของร้านหรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ จานวน 10 ราย ซึ่งมีคุณสมบัติดงั นี้
- เจ้าของกิจการ หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อ หรื อผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ
- เป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกยี่ห้อ และซื้อข้าวหอมมะลิสาหรับร้านอาหาร
การเก็บข้อมูลได้ดาเนินการะหว่างวันที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2551
1.2 ผลสรุ ปจากงานวิจยั
1.2.1 ผลสรุ ปจากการวิจยั กลุ่มแม่บา้ นในกรุ งเทพมหานคร
• 84% ของแม่บา้ นในกรุ งเทพมหานครซื้อข้าวหอมมะลิชนิดบรรจุถุง 16% ของ
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นผูท้ ี่ไม่ได้บริ โภคข้าวหอมมะลิและซื้อข้าวบรรจุถุง ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นกลุ่มที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมระดับCและD
• 96 % ของผูบ้ ริ โภคข้าวหอมมะลิแบบบรรจุถุง มีค วามตั้งใจมาก่อนว่าจะไปซื้ อ
ข้าวสาร
• 3 ใน 4 ของกลุ่มตัวอย่าง ซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงจากไฮเปอร์มาร์เก็ตบ่อยที่สุด
• ถุง 5 กิโลกรัม เป็ นขนาดที่ผบู ้ ริ โภคนิยมซื้อมากที่สุด โดยซื้อเฉลี่ยครั้งละ 2 ถุง
• ผูบ้ ริ โ ภคให้ ค วามส าคัญ กับ คุณ ภาพจากลัก ษณะภายนอกที่ จ ับ ต้องได้ ได้แ ก่
ลัก ษณะเมล็ด ข้าว สี และความสะอาด รวมทั้งราคาของข้าว มากกว่า ความมี
ชื่อเสี ยงของยี่ห้อข้าว ซึ่งผลที่ได้เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ เหตุผลในการเลือกซื้อ
ยี่ห้อบ่อยสุด
• 3 ยี่หอ้ แรกที่ผบู ้ ริ โภคนึกถึงตรายี่ห้อข้าว คือ มาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตร
• ถึงแม้ว่าสัดส่วนของผูท้ ี่เอ่ยถึงยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรเป็ นยี่ห้อแรกอยู่ในระดับต่า
แต่หลังจากถามนาโดยแสดงภาพบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว (บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีสัญลักษณ์เกลียวเชือก)
มากกว่า 40% สามารถจดจาตรายี่ห้อได้
• ประมาณ 60% ของผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 40-54 ปี เอ่ยว่ารู ้จกั หรื อเคยได้ยิน
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
• ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มองว่า ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้กับแหล่งผลิตอื่น ๆ มี
ความหอมและความนุ่ มไม่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างจากผลที่ได้จากการสนทนา
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กลุ่ม ที่ผบู ้ ริ โภคมองว่าข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่าแหล่ง
ผลิตอื่น ๆ
• แต่สัดส่ วนของกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมระดับA/B ที่คิดว่า
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่าแหล่งผลิตอื่นๆ มีมากกว่ากลุม่
ผูบ้ ริ โภคที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมระดับ C/D อย่างมีนยั สาคัญ
• ลักษณะเด่นของยี่ห้อมาบุญครอง เห็นได้ชดั ว่า ผูบ้ ริ โภคยอมรับว่ายี่ห้อมาบุญครอง
เป็ นยี่ห้อที่ทนั สมัย เป็ นที่นิยมมากที่สุด และยังได้รับการยอมรับในเรื่ องเมล็ดข้าว
ใสและเรี ยวยาว ส่ ว นลัก ษณะเด่ น ของยี่ห้ อหงษ์ท องคือ หาซื้ อได้ทั่ว ไป และ
ลักษณะเด่นของยี่ห้อเกษตรคือราคาถูกกว่ายี่ห้ออื่น ๆ
• สิ่ งที่ผูบ้ ริ โภคนึ กถึงยี่ห้อสหกรณ์ก ารเกษตรคือ การระบุแหล่งเพาะปลูกชัดเจน
ปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และเป็ นข้าวที่ผลิตและจาหน่ายโดยตรงจากเกษตรกร
ซึ่งสิ่งที่ผูบ้ ริ โภคมองยี่ห้อสหกรณ์การเกษตร ไม่ได้เป็ นปั จจัยสาคัญที่ผบู ้ ริ โภคใช้
ในการเลือ กซื้ อ ข้าว ซึ่ งปั จ จัย ส าคัญ คือ คุ ณ ภาพของเมล็ ด ข้าว ในขณะที่ ยี่ห้ อ
มาบุญครองเป็ นที่ยอมรับว่ามีคุณสมบัติน้ ี ทั้งเมล็ดขาวใสและเรี ยวยาว
• ในเรื่ องบุคลิกภาพของแบรนด์ ยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรเด่นในเรื่ อง ‘ติดดิน ใสซื่อ’
และจากการสนทนากลุ่มผูบ้ ริ โภคยังมองว่า มีความสามัคคีและแนะนาให้ใช้ภาพ
คนจับมือล้อมเป็ นวง บนบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อสื่อถึงเรื่ องนี้
• โดยภาพรวม ความรู ้จกั และประสบการณ์ในการบริโภคข้าวหอมมะลิยี่ห้อสหกรณ์
การเกษตรยังอยู่ในระดับต่ามาก เมื่อเทียบกับ 3 ยี่ห้อหลักในตลาดข้าว
• ในเรื่ องสิ่ งที่ชอบเกี่ยวกับยี่ห้อที่บริ โภค ผูท้ ี่บริ โภค 3 ยี่ห้อหลักเป็ นยี่ห้อบ่อยสุ ด
(ตรามาบุญครอง ตราหงษ์ทอง และตราเกษตร) ชอบที่ลกั ษณะของข้าวหลังหุง แต่
เมื่ อถามถึงสิ่ งที่ ไม่ชอบมีประมาณ 5% ที่ เอ่ยว่าไม่ชอบที่ราคาแพงเกิ น ไปและ
บางคนไม่ชอบเรื่ องความสะอาดของข้าวตราเกษตร
• สาหรับยี่ห้อสหกรณ์การเกษตร เนื่องจากสัดส่วนของผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้มีนอ้ ยมาก จึง
ไม่สามารถระบุสิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบได้ชดั เจน แต่ 4 ใน 6 คน ชอบที่ลกั ษณะของข้าว
ขณะรับประทาน และทั้ง 6 คนไม่มีสิ่งที่ไม่ชอบในยี่ห้อนี้เลย
• ในเรื่ องสื่อประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์/โฆษณา เป็ นสิ่งที่ผบู ้ ริ โภคเคยเห็น
มากที่สุด และส่ วนใหญ่เห็นจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และทีวี แต่สื่อที่ช่วยจูงใจให้ซ้ือข้าว
หอมมะลิมากที่สุด อย่างมีนยั สาคัญ คือ การส่งเสริ มการขายต่าง ๆ
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• ในเรื่ องคะแนนความใกล้ชิ ด กับ ผู ้บ ริ โภค มาบุ ญ ครองเป็ นยี่ ห้ อที่ ใกล้ชิด กับ
ผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรยังห่างไกลผูบ้ ริ โภคมากกว่าทั้ง 3
ยี่ห้อหลัก ผูบ้ ริ โภคยอมรับว่ารู ้จกั ยี่ห้อสหกรณ์การเกษตร แต่ยงั ไม่อยู่ในระดับที่
ถือว่าใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภค อาจเนื่องมาจากผูบ้ ริ โภคยังไม่มีประสบการณ์ในการ
บริ โภค
1.2.2 ผลสรุ ปจากการวิจยั กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร
• ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ เลือกใช้ข ้าวหอมมะลิเพราะเป็ นข้าวที่ มี
คุณ ภาพ เพราะร้ านอาหารระดับนี้ให้ค วามสาคัญเรื่ องคุณภาพสิ น ค้า และความ
พอใจของลูกค้า
• ขั้นตอนในการตัดสิ นใจเลือกซื้อ มักจะมีหลักเกณฑ์ และ มีการทดลองสินค้า ผูม้ ี
ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าของ ฝ่ ายจัดซื้อ และฝ่ ายปฏิบตั ิการ
• กลุ่มธุ รกิจร้านอาหารจะมีการสั่งซื้อสิ นค้าข้าวในปริ มาณมากต่อครั้งและมีการ
สั่งซื้ออย่างสม่าเสมอ โดยปั จจัยสาคัญ ในการเลือกซื้ อ คือ ความสม่าเสมอของ
คุณภาพ การบริ การ เช่น การจัดส่ ง การรับคืน หรื อการให้เครดิต และราคา แต่
ราคาไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อ
• ยี่ห้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั มีหลากหลาย และซีพีไรซ์ เป็ นยี่ห้อที่เลือกใช้มากที่สุดใน
กลุ่มตัวอย่าง
• การรู ้จกั สินค้าและแหล่งผลิต อันได้แก่ ทุ่งกุลาร้องไห้ ปัจจุบนั อยู่ในระดับต่าและ
ไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อ แต่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิด เห็นว่าข้าวหอม
มะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้น่าจะเป็ นข้าวคุณภาพดี
1.2.3 ข้อเสนอแนะ
สาหรับกลุ่มแม่บ้าน
• เพิ่ มประสบการณ์ ในการบริ โ ภคให้ แก่ก ลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเพิ่มความใกล้ชิด กับ
ผูบ้ ริ โภค โดยการ :
- เพิ่มการสื่ อสารและความมั่นใจถึงคุณ ภาพที่ดีของเมล็ด ข้าว (เมล็ด ข้าว
เรี ยวยาวและขาวใส) ซึ่งเป็ นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อข้าว
- เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่าย โดยเฉพาะในไฮเปอร์มาร์เก็ต เพื่อเพิ่มความ
สะดวกในการหาซื้อ และทาให้สามารถบริ โภคได้อย่างต่อเนื่อง
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• เพิ่มการจัดรายการส่งเสริ มการขายต่าง ๆ ที่จะช่วยจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคซื้อข้าวมากขึ้น
• จากการวิจยั ครั้งนี้ ราคาที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวัง ไม่ควรจะสู งถึงระดับ Top Brands
เช่น ยี่ห้อมาบุญครองและหงษ์ทอง แต่อาจต้องทาการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในเรื่ อง
ของราคาที่เหมาะสม
สาหรับกลุ่มธุรกิจร้ านอาหาร
• โอกาสในการเข้าถึ งตลาดธุ รกิ จ ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่มี ค วาม
เป็ นไปได้ เพราะร้ านอาหารระดั บ นี้ ให้ ค วามส าคัญ เรื่ อ งคุ ณ ภาพสิ น ค้า และ
เลือกใช้ขา้ วหอมมะลิเพราะคุณภาพ
• ข้อดีของตลาดร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ การสั่งซื้อในปริ มาณมาก
ต่อครั้งและมีการสั่งซื้ออย่างสม่าเสมอ
• ปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อ คือ ความสม่าเสมอของคุณภาพ ราคาและการบริ การ
เช่นการจัดส่ ง การรับคืน หรื อการให้เครดิต จึงต้องศึกษาและพัฒนาศักยภาพใน
เรื่ องดังกล่าว
• การสร้างการรู ้จกั สิ นค้า และแหล่งผลิตอันได้แก่ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
เพราะปัจจุบนั อยู่ในระดับต่า และไม่ใช่ปัจจัยสาคัญในการเลือกซื้อ
สาหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์
• กลุ่มเป้าหมายเชื่อว่าข้าวหอมมะลิที่มาจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่า
ยี่ห้ออื่น ๆ จึงน่าที่จะใช้ชื่อ “ทุ่งกุลา” เป็ นส่วนหนึ่งในชื่อยี่ห้อ
• กลุ่มเป้าหมายเชื่อว่าข้าวที่ผลิตโดยเกษตรกรโดยตรง ยังคงคุณค่าวิตามิน และไม่
ถูกฟอกขาว และเมื่อไม่ได้ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง น่าจะมีราคาถูก
• ภาพลัก ษณ์ที่ก ลุ่มเป้ าหมายมองกลุ่มสหกรณ์ ก ารเกษตร คือ ความร่ วมมือของ
เกษตรกรที่มีความซื่อสัตย์ และอบอุ่นแบบครอบครัว จึงน่าจะใช้โลโก้ที่เป็ นคนจับ
มือประสานกัน

• บรรจุภณั ฑ์น่ าจะใช้ภาพร่ วงข้าวสี ทองช่อโตที่แสดงถึงข้าวเมล็ดสวย คุณภาพดี
ควรใช้สีเขียวเพื่อสื่อถึงทุ่งกุลาร้องไห้ และระบุว่าผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้ให้ชดั เจน
(ภาคผนวก 1 : รายงานผลการวิจยั )
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2. ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างความเข้ าใจเรื่ องแบรนด์และการตลาด
2.1 วิธีการดาเนินงานในขั้นตอนที่ 2
วิธีการดาเนินงานในขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการฝึ กอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและ
การศึกษางานในต่างประเทศ
2.2 การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่ องการสร้างตราสัญลักษณ์และการตลาดให้กลุ่มสหกรณ์
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
ที่ปรึ กษาได้จดั อบรมเชิงปฏิบตั ิการ (workshop) เพื่อให้ความรู ้ตวั แทนสมาชิก
สหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องในเรื่ องการสร้างแบรนด์และการตลาด รวมทั้งสิ้น 180 คน
ระหว่างวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2551 ตาม กาหนดการต่อไปนี้
ลำดับที่

่ สหกรณ์
ชือ

วันที่

เวลำ

สถำนที่

1

สหกรณ์กำรเกษตรชุมพลบุร ี จำกัด

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

2

ั จำกัด
สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวิสย

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

3

สหกรณ์กำรเกษตรสุวรรณภูม ิ จำกัด

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

4

สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย จำกัด

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

5

สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนะชัย จำกัด

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

6

สหกรณ์กำรเกษตรเพือ
่ กำรตลำดลูกค ้ำ ธกส.ศรีสะเกษ จำกัด

20 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น.

สหกรณ์กำรเกษตรเพือ
่ กำรตลำดลูกค ้ำ ธกส.ศรีสะเกษ จำกัด
จังหวัดศรีสะเกษ

หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร มีดงั ต่อไปนี้
1. แบรนด์คืออะไร?
• ความหมายของแบรนด์และความสาคัญ
• เราสร้างแบรนด์ให้อะไรได้บา้ ง
• สร้างแบรนด์ไปทาไม? : อานาจและผลตอบแทนในการสร้าง
แบรนด์
• ตัวอย่างและแบบฝึ กหัด
2. เราสร้างแบรนด์ระดับโลกได้อย่างไร
• กลยุทธ์แบรนด์คืออะไร
• วิสัยทัศน์ของแบรนด์
• บุคลิกภาพของแบรนด์
• การวางตาแหน่งแบรนด์
• ตัวอย่างและแบบฝึ กหัด
3.
ทาอย่างไรแบรนด์จึงจะ ‘เกิด’
• การนากลยุทธ์แบรนด์ไปใช้เพื่อให้ประสบความสาเร็จ
• การนากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตั ิใช้ในงานโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
• การนากลยุทธ์แบรนด์ไปใช้ในการออกแบบและการสื่อสาร เช่น
ตราสินค้าและตราสัญลักษณ์, สี, ตัวหนังสือ(font), เป็ นต้น
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4.
5.
6.

ความสาคัญของการตลาดในการบริ หารจัดการยุคปัจจุบนั
กลยุทธ์การตลาดคืออะไรและมีข้นั ตอนในการจัดทาอย่างไร
ขั้นตอนในการจัดทากลยุทธ์ทางการตลาด
• การวิเคราะห์ตลาดสินค้าข้าว และการนาข้อมูลมาใช้ในการตลาด
• การก าหนดกลยุท ธ์ก ารตลาด โดยพิ จ ารณาจาก 4 องค์ป ระกอบ
หลักทางการตลาด
• การกาหนดแผนการตลาดและกิจกรรมการตลาด
• ปฏิทินการตลาด
• ตัวอย่างและแบบฝึ กหัด
(ภาคผนวก 2 : รู ปการอบรม ทั้ง 6 สหกรณ์ และเอกสารแจกในการฝึ กอบรม )
2.3 การศึกษางานในต่างประเทศ
ที่ปรึ กษาได้จดั การเดินทางเพื่อศึกษางานในต่างประเทศ สาหรับตัวแทนสมาชิก
ระดับบริ หารและเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องจานวน 20 คน โดยได้
เดินทางไปศึกษาตลาดข้าวในเกาะฮ่องกง ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2551
ในการศึก ษาดูงานครั้งนี้ ตวั แทนสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ ได้เยี่ยมชมตลาดค้าข้าว ณ เกาะฮ่องกง ซึ่ งได้เยี่ยมชมทั้งตลาดค้าปลีกทั้งแบบ
ดั้งเดิมและตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ ( modern trade) และยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมการ
ด า เนิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท Golden Resources Development International
Ltd.(GRDI)ซึ่งเป็ นผูน
้ าเข้าสิ นค้าข้าวและเป็ นผูจ้ าหน่ายสิ นค้าข้าวรายใหญ่ในเกาะฮ่องกง
ซึ่งมี ส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80%
จากการเยี่ยมชมครั้งนี้
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั GRDI ได้ให้ชมวีดิทศั น์ของ
สายการผลิตของบริษทั ฯ ซึ่งมีการคัดแยกข้าว และขัดข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้า
ต้องการ และบรรจุถุงขนาดต่าง ๆ เพื่อวางจาหน่าย นอกจากนี้ผบู ้ ริ หารของบริษทั GDRI
ยังได้บรรยายเพิ่มเติมถึงประสบการณ์ในการซื้อข้าวจากประเทศไทย และการยอมรับใน
คุณภาพสินค้าข้าวจากประเทศไทย และได้บรรยายถึงปัญหาที่ได้พบเจอเสมอ ๆ เช่น
ปัญหาเรื่ องความไม่สม่าเสมอของคุณภาพสินค้า และปัญหาของการขาดความน่าเชื่อถือ
ของตราสัญลักษณ์ที่ออกจากหน่วยงานราชการบางแห่ง ที่ออกมาเพื่อรับรองคุณภาพของ
สินค้าข้าว หากแต่ขาดการควบคุมดูแลคุณภาพสินค้าอย่างจริ งจัง และยังได้แสดงความ
กังวลในการขาดแคลนสินค้าข้าวและราคาสินค้าข้าวในปัจจุบนั ซึ่งมีราคาสูงขึ้นมากอย่าง
ไม่มีเหตุอนั ควร
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นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั GRDI ยังได้บรรยายถึงสินค้าข้าวจากประเทศไทย
ที่รู้จกั ในลาดับต้น ๆ อันได้แก่ ข้าวหอมมะลิปทุมฯจากจังหวัดปทุมธานี ข้าวหอมมะลิจาก
จังหวัดเชียงใหม่ และข้าวหอมมะลิจากจังหวัดอุบลราชธานี และได้กล่าวว่ารู ้จกั ข้าวหอมมะลิ
จากจังหวัด สุ ริ น ทร์ จังหวัด ศรี สะเกษ และจังหวัด ร้อยเอ็ ด อี ก ทั้งยังชื่ น ชมว่าเป็ นข้าว
คุณภาพดี แต่ไม่คุน้ เคยกับเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ส่วนในเรื่ องการแข่งขันการค้าข้าวใน
ตลาดโลกผูบ้ ริ หารของบริ ษทั GRDI ได้แสดงความเห็นว่าจีนเป็ นประเทศที่น่าจับตามอง
และมีข ้าวชนิ ด ลองเกรน (long grain) ซึ่ งมีคุณ ภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิปทุมฯ แต่
คุณภาพของข้าวลองเกรนนั้นยังเป็ นรองข้าวหอมมะลิที่มาจากจังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดศรี
สะเกษ จังหวัด ร้อยเอ็ด และในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ นอกจากนี้ ยงั ได้แสดงความคิด เห็ น
สนับสนุนการรวมตัวของกลุ่มสหกรณ์ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในการสร้างแบรนด์ของ
ตนเอง เพราะผลประโยชน์จะเป็ นของเกษตรกรโดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้ง
ยังแสดงความสนใจในการสั่งซื้ อสิ น ค้าข้าวเมื่อมีต ราสัญ ลัก ษณ์ เรี ยบร้อยแล้ว และให้
คาแนะน าในเรื่ องการรัก ษาคุณ ภาพของข้าวให้ได้สม่าเสมอ รวมทั้งการบริ หารจัด การ
แบรนด์อย่างมีระบบ ต่อเนื่องและเป็ นมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ งของแบรนด์ใน
อนาคต อันจะส่งผลโดยตรงไปยังสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร
(ภาคผนวก 3: รู ปการศึกษางาน ณ เกาะฮ่องกง)

3. ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ แบรนด์และการจัดทาตราสินค้า
3.1 วิธีการดาเนินงานในขั้นตอนที่ 3
การดาเนินงานในการกาหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจัดทาตราสินค้าประกอบด้วย
4 ขั้นตอน ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ (การประชุมระดมสมอง
ครั้งที่ 1) การออกแบบตราสิ น ค้า การประชุม ระดมสมองเพื่ อคัด เลือกตราสิ น ค้า และ
การจัด ตั้งคณะกรรมการบริ ห ารการจัด การ แบรนด์ แ ละคณะกรรมการเรื่ อ งแบรนด์
(การประชุมระดมสมองครั้งที่ 2) และการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่ องหมายการค้ากับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
3.2 การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดกลยุทธ์แบรนด์
ที่ปรึ กษาได้จดั การประชุมเชิ งปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้ วหอมมะลิ
จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจาหน่าย โดยกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็ นการประชุมระดมสมอง
ครั้งที่ 1 ในวัน ที่ 10 มิถุน ายน 2551 ณ โรงแรมเพ็ชรรัตน์ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีต ัว แทนสมาชิ ก จากทั้ง 6 สหกรณ์ร่ ว มเข้าประชุ มจ านวน 30 คน และเจ้าหน้าที่
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จากกรมส่งเสริ มสหกรณ์จานวน 4 คน
(ภาคผนวก 4 : รู ปการประชุมเพื่อกาหนดกลยุทธ์แบรนด์)
3.2.1 บทสรุ ปกลยุทธ์แบรนด์
จากการประชุมเพื่อร่ วมกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้ วหอมมะลิจาก ทุ่งกุลาร้องไห้ที่
ผลิตและจาหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกร ได้มีการสรุ ปวิสัยทัศน์ของแบรนด์ บุคลิกภาพของแบรนด์
และ การวางตาแหน่งของแบรนด์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก. วิสัยทัศน์ของแบรนด์ (Brand Vision)
แบรนด์ที่ทรงพลังจะมีวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
วิสัยทัศน์ของแบรนด์ซ่ ึงได้เขียนขึ้นจากสิ่ งที่ ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในกลุ่มต่าง ๆ
ต้องการ และมีค วามคาด หวังจากผลิต ภัณ ฑ์ จึงสามารถเข้าถึงจิต ใจของกลุ่มเป้ าหมาย
ตามความตั้งใจได้ จากแนวคิ ด ในการน าเอาสิ่ งที่ ผู ้บ ริ โ ภคต้อ งการหรื อ คาดหวังจาก
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เป็ นที่ ต้ ังนี้ เอง ท าให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ส ามารถเข้าถึ ง และเปลี่ ย นแปลงทัศ นคติ
พฤติก รรม และมุมมองที่ลูกค้าและกลุ่ มผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสี ยมีต่ อแบรนด์ วิสัยทัศน์ข อง
แบรนด์ยงั ได้ บ่งบอกนัยสาคัญของแบรนด์ ว่ามีความหมายอย่างไรกับลูกค้าโดยเฉพาะ
ความหมายทางอารมณ์ แ ละความรู้ สึก และเป็ นแนวทางให้ สิน ค้า ก้าวไปข้างหน้าเพื่ อ
บรรลุผลสาเร็จ
วิสั ยทัศน์ ข องแบรนด์ ข ้าวหอมมะลิจ ากทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ผลิต และจ าหน่ ายโดย
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้สรุ ปไว้ในการประชุมดังนี้:

วิสัยทัศน์ ของแบรนด์
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจาหน่ายโดยสถาบันเกษตรกรเป็ น
ตัวแทนแห่งความรัก ความห่วงใย และช่วยสร้างสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น

ข. บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality)
จุด ประสงค์ห ลัก ของการก าหนดบุค ลิก ภาพของแบรนด์ คื อการหลีก เลี่ยงการ
กล่ าวถึ งลัก ษณะประโยชน์ ใช้ส อยหรื อ คุ ณ สมบัติ ข องผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยตรง (rational
benefits) และเพื่อมุ่งความสนใจไปที่การสร้ างความสัมพัน ธ์ที่ ผลิตภัณ ฑ์ตอ
้ งการมีกับ
ลูกค้า (emotional connections)
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บุคลิกภาพของแบรนด์ขา้ วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจาหน่ายโดยกลุ่ม
เกษตรกร ได้สรุ ปในการประชุมระดมสมองรวมทั้งสิ้น 6 ลักษณะดังนี้:
บุคลิกภาพเชิงอารมณ์ (Emotional)
o โอบอ้อมอารี -- อบอุ่น มีมีตรไมตรี ห่วงใย เอื้ออาทร รู ้จกั รับฟัง
o ร่ าเริง
-- ร่ าเริ ง แจ่มใส
o มีระดับ
-- สง่างาม ภูมิฐาน
o สร้ างสรรค์
-- มีความคิดสร้างสรรค์
o น่ าเชื่อถือ
-- วางใจได้
บุคลิกภาพเชิงเหตุผล (Rational)
o สุขภาพดี
-- มีอนามัยดี มีสุขภาพดี
o ทันยุคสมัย
-- ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันต่อเหตุการณ์
ค. การวางตาแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)
การวางตาแหน่งของแบรนด์จะสรุ ปจุดแข็งและข้อได้เปรี ยบของผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ประโยชน์ที่ ลูก ค้าจะได้รับ จากแบรนด์ นอกจากนี้ ก ารวางต าแหน่ งยังสะท้อ นให้ เห็ น
บุคลิกภาพของแบรนด์ที่ผลิตภัณฑ์ตอ้ งการจะสื่อ ข้อสรุ ปการวางตาแหน่งแบรนด์ขา้ วหอมมะลิ
จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจาหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรในการประชุมระดมสมองมีดงั นี้
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจาหน่ายโดยสถาบันเกษตรกร
เหนือกว่า
ข้าวหอมมะลิ 100% ยี่ห้อมาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตรทีป่ ลูกนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
สาหรับ
ผูบ้ ริ โภคผูใ้ ส่ใจในการดูแลครอบครัวที่มองหาข้าวหอมมะลิที่อร่ อยและ สะอาด ถูกอนามัย และคุม้ ค่า
กับราคา เพื่อสร้างสรรค์ให้ครอบครัวได้รับสิ่ งดีในชีวิต
เพราะ
เราเป็ นข้าวหอมมะลิ 100% ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีเมล็ดข้าวสะอาด เรี ยวยาว ขาว
ใส และมีความหอมที่เป็ นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังผลิตและจาหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรที่อบอุ่นและรักในการ
ปลูกข้าว พัฒนาการผลิตให้ทนั ยุคสมัยและคัดสรรพันธุ์ขา้ วเพื่อให้ได้ขา้ วหอมมะลิคุณภาพดีและเชื่อถือ
ได้
เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถดูแลคนที่ห่วงใยด้วยความรัก และสร้างสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น

ความหมายเพิม่ เติมของประโยคการวางตาแหน่ง
เขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ = เขตพื้นที่พิเศษในการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรี สะเกษ มหาสารคาม และยโสธร ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี และได้รับการจดลิขสิทธ์ทางภูมิศาสตร์
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คุม้ ค่ากับราคา
= ราคาที่ยุติธรรม คุม้ กับคุณภาพของสินค้า
เรี ยวยาว ขาวใส
= ลักษณะเฉพาะของข้าวหอมมะลิที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาฯ ซึ่งมี
เมล็ดข้าวที่เรี ยวยาว และขาวใสโดยธรรมชาติ มิใช่ความขาวใสที่เกิดจากการขัดสี
พัฒนาการผลิตให้ทนั ยุคสมัย= มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองระบบ
GMP (Good Manufacturing Practice)

คัดสรรพันธุ์ขา้ ว
= กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่ร่วมโครงการมีการปลูก พัฒนาและ
จาหน่ายพันธุ์ขา้ วหอมมะลิแท้ 100 %
บุค ลิก ภาพและการวางต าแหน่ งของข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิต และ
จาหน่ ายโดยสถาบัน เกษตรกรตามนี้ จะสามารถทาให้ ผลิต ภัณ ฑ์ สร้างความผูก พัน ทาง
อารมณ์และความรู ้สึก กับลูกค้าได้ดีข้ ึน กว่าการกล่าวถึงประโยชน์ที่ลูก ค้าจะได้รับจาก
ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว
วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ และการวางตาแหน่งของแบรนด์ขา้ วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ที่ผลิตและจาหน่ายโดยสถาบันเกษตรกรนี้ เป็ นกรอบในการทางานเพื่อใช้ภายในองค์กร
เพื่อให้ผูป้ ฏิบัติ เข้าใจในเอกลัก ษณ์ ข องผลิต ภัณ ฑ์ชัด เจน และสามารถน าแนวทางนี้ ไป
ดาเนินงานที่ตนรับผิดชอบ เช่น สาหรับฝ่ ายการตลาดนาไปอธิบายให้บริ ษทั ผลิตโฆษณา
ออกแบบงานโฆษณาให้ ผลิตภัณฑ์เพื่อให้งานที่ออกมาตรงตามเอกลักษณ์ ของสิ นค้า ที่วางไว้
เป็ นต้น จึงไม่ควรตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ออกไปสู่ สาธารณะชนโดยตรง และ ควรมีการชี้แจง
หรื ออบรมให้ ผู ้ป ฏิ บั ติ เข้ า ใจกลยุ ท ธ์ แ บรนด์ อ ย่ า งชั ด เจนและสามารถน าไปใช้
อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์แบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
วิสัยทัศน์ ของแบรนด์
ความรัก ความห่วงใย

Caring, Love and affection

การวางตาแหน่งแบรนด์

บุคลิกภาพของแบรนด์
• มีอนามัย สะอาด สุ ขภาพดี (Healthy)
• ทันยุคสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันต่อ
เหตุการณ์ (Up to date)
• โอบอ้ อมอารี อบอุ่น มีมีตรไมตรี ห่วงใย
เอื้ออาทร รู้จกั รับฟัง (Caring)
• ร่ าเริง ร่ าเริ ง แจ่มใส (Cheerful)
• น่าเชื่อถือ วางใจได้

(Trustworthy)

• มีระดับ สง่างาม ภูมิฐาน

(Elegant)

• สร้ างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative)
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ข้ าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ ม
เหนือกว่ า
ข้ าวหอมมะลิ 100% ยีห่ ้ อมาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตร ที่
ผลิตนอกเขตพื้ นที่ทุ่งกุลาร้ องไห้
สาหรั บ
ผู้บริโภคผู้ใส่ ใจในการดูแลครอบครัวที่มองหาข้ าวหอมมะลิที่อร่ อย
และ สะอาดถูกอนามัย และคุ้มค่ากับราคา เพื่ อสร้ างสรรค์ให้
ครอบครัวได้ รับสิ่งดีในชีวติ
เพราะ
เรามีข้าวหอมมะลิแท้ 100% ที่ปลูกในเขตพื้ นที่ทุ่งกุลาร้ องไห้
เมล็ดข้ าวสะอาด เรียวยาว ขาวใส และมีความหอมที่เป็ น
เอกลักษณ์ อีกทั้งยังผลิตและจาหน่ ายโดยกลุ่มเกษตรกรที่
อบอุ่นและรักในการปลูกข้ าว พั ฒนาการผลิตให้ ทันยุคสมัย
และคัดสรรพั นธุ์ข้าวเพื่ อให้ ได้ ข้าวคุณภาพดีและเชื่อถือได้
เพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถดูแลคนที่ห่ วงใยด้ วยความรัก และสร้ างสาย
สัมพั นธ์ ให้ แน่ นแฟ้ นขึน้
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3.2.2 การประชุมระดมสมองเพื่อคัดเลือกตราสินค้า
ที่ปรึ กษาได้จดั การประชุมระดมสมองเพื่อคัดเลือกตราสิ นค้า (การประชุมระดมสมอง
ครั้งที่ 2) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเพ็ชรรัตน์ อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอและคัดเลือกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสินค้าข้าวหอมมะลิจาก
ทุ่งกุลาร้องไห้ และเพื่อฝึ กอบรมเรื่ องการบริ หารจัดการแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
อย่างมีระบบ โดยมีสมาชิกสหกรณ์ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริ มสหกรณ์ และ
ที่ปรึ กษาร่ วมเข้าประชุมจานวน 29 คน
ทีป่ ระชุมได้มีมติคดั เลือกรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และตราสัญลักษณ์แบบที่ 1 (สี ม่วง-ทอง)
จากแบบที่ทางที่ปรึ กษาน าเสนอทั้งหมด 5 แบบ โดยใช้ชื่อตราสิ นค้าว่า “ทุ่งกุล าฟาร์ ม ”
และที่ปรึ กษาได้ส่งมอบ artwork ของแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่คดั เลือกให้แก่ หจก.โชคชัยณรงค์
พลาสติ ก ซึ่ งเป็ นบริ ษัท ผู ้รั บ จ้างจากเครื อ ข่ ายสหกรณ์ ใ นการผลิ ต บรรจุ ภ ัณ ฑ์ ให้ กั บ
ทั้ง 6 สหกรณ์ในวันที่ 5 สิงหาคม 2551
(ภาคผนวก 5: แบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่นาเสนอให้คดั เลือก)
(ภาคผนวก 6: รู ปการประชุมระดมสมองเพื่อนาเสนอและคัดเลือกแบบตราสินค้า)

รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์

แบบที1่ แบบที่ได้รับการอนุมตั ิ
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3.2.3 การยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่ องหมายการค้า “ทุ่งกุลาฟาร์ม”
ที่ ป รึ ก ษาได้ด าเนิ น การยื่น ขอจดทะเบี ยนลิข สิ ท ธิ์ เครื่ อ งหมายการค้ากับ กรม
ทรัพย์สินทางปั ญญาตามแบบที่ได้รับการอนุมตั ิ ในวันที่ 14 สิ งหาคม 2551 โดยที่ปรึ กษา
ได้ดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนแยกเป็ น 2 เครื่ องหมายที่ใช้ร่วมกันบนบรรจุภณ
ั ฑ์ขา้ วสาร
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ได้แก่ เครื่ องหมายการค้า คาว่า "ทุ่งกุ ลาฟาร์ม" และเครื่ องหมาย
การค้า “เครื อข่ายสหกรณ์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้”
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ในการจดทะเบียนดังกล่าว ที่ปรึ กษาได้ทาการยื่นขอจดทะเบียนในนามสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ซึ่ งเป็ นผูร้ ับมอบอานาจจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ตามมติ
คณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ในการประชุมวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และอนุญาต
ให้เครื อข่ายสหกรณ์ ทั้ง 6 สหกรณ์ ขอใช้เครื่ องหมายการค้าทุ่งกุลาฟาร์มนี้ได้ ซึ่งจะต้อง
ดาเนินการยื่นแบบคาขอโอนหรื อรับมรดกสิทธิในเครื่ องหมายที่จดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ท้ งั
6 สหกรณ์ เป็ นเจ้าของร่ วมกัน และจะกระทาได้ต่อเมื่อทางกรมทรัพย์สินทางปั ญญาออก
หนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้กับทาง สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จากัด แล้ว
และต้องด าเนิ น การโอนให้ สหกรณ์ ที่ เหลือ อีก 5 สหกรณ์ เป็ นเจ้าของตราสั ญ ลัก ษณ์ น้ ี
ร่ วมกัน โดยการยื่นแบบ ก. 04 ร่ วมกับแบบ ก. 17
ในการดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
โดยปกติจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสาร และประกาศโฆษณาเป็ นเวลาทั้งสิ้น ประมาณ
180 วัน หากไม่มีผูใ้ ดเสนอคัดค้านการยื่นขอจดทะเบียนในครั้งนี้ คาดการณ์ว่าทางกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาจะออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนให้ได้ภายในเดือน มีนาคม 2552
(ภาคผนวก 7: รู ปแบบเครื่ องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนและแบบคาขอการจดทะเบียน
เครื่ องหมายการค้าต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และแบบ ก. 04 และ แบบ ก. 17)

เครื่ องหมายการค้ าทีย่ ื่นขอจดทะเบียน

เครื่ องหมายการค้า “ทุ่งกุลาฟาร์ม ”

เครื่ องหมายการค้า “เครื อข่ายสหกรณ์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ”
©Temporal Brand Consulting, 2008
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4. ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ ตราสินค้า
4.1 วิธีการดาเนินงานในขั้นตอนที่ 4
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ตราสินค้ามีท้ งั หมด 3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ การจัด
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิ ดตัวสิ นค้า การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อต่าง ๆ และการเข้าร่ วม
ในงานแสดงสินค้า
4.2 การจัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิ ดตัวตราสินค้า
หลังจากรู ป แบบตราสิ น ค้าได้รับการอนุ มัติ และกลุ่ม เกษตรกรได้ผลิต สิ น ค้า
เพื่อเตรี ยมวางจ าหน่ายสิ นค้าแล้ว ที่ปรึ กษาได้ด าเนิ นการจัดงานแถลงข่าวเปิ ดตัวตราสิ นค้า
“ข้าวหอมมะลิ ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม ” ในวัน ที่ 26 กั น ยายน 2551 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ ค
ถ.รัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ เวลา 14.00-16.30 น. ตามรายละเอียดของงานดังนี้
14.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน
14.45 – 15.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ (คุณตี๋ สมเจตต์ และคุณปราบ ยุทธพิชยั )
15.00 – 15.07 น. วีดิทศั น์ ความยาว 7 นาที
15.07 – 15.10 น. พิธีกรเชิญเข้าสู่การแถลงข่าว
15.20 – 16.00 น. แถลงข่าวโดยนางสาวสุ พตั รา ธนเสนีวฒั น์ อธิบดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
และ นางบุ ญ เกิด ภานนท์ ตัว แทนเครื อข่ ายสหกรณ์ ก ารเกษตรในเขต ทุ่ งกุล า
ร้องไห้16.00 – 16.30 น. ทดลองชิมข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
(ภาคผนวก 8 : รู ปงานแถลงข่าวเปิ ดตัวข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม)
4.3 การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
4.3.1 การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์
การประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่งพิมพ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) บทสั ม ภาษณ์ แ ละ advertorial ในสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ ต่ าง ๆ การเผยแพร่ ข่ าว
ประชาสัมพันธ์และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาฟาร์ม ได้รับ
การตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆดังนี้
▪ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2551 คอลัมน์ ทิศทางเกษตร
▪ หนังสื อพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2361 วัน ที่ 28 กัน ยายน -1 ตุลาคม
2551 คอลัมน์ การตลาด
▪ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2551 คอลัมน์ แวดวงรอบกรุ ง
▪ หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2551 คอลัมน์ เศรษฐกิจ
▪ หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2551 คอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ใหม่
▪ อปท. นิวส์ ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ วันที่ 2 ตุลาคม 2551
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▪
▪
▪
▪

หนังสือพิมพ์บา้ นเมือง ฉบับวันที่ 3 ตุลาคม 2551 คอลัมน์ เศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม 2551 คอลัมน์ สกู๊บพิเศษ
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม 2551 คอลัมน์ ชีวิตชีวา
หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ฉบับวันที่ 6-12 ตุลาคม 2551 คอลัมน์

Market/Media/IT

▪ ที่ปรึ กษาได้ประสานงานให้มีการจัดทาหน้าโฆษณาพิเศษเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม เพื่อลงในนิตยสาร Health &
Cuisine ฉบับเดือน ตุลาคม 2551
2) สื่ อแผ่น พับ ที่ปรึ กษาจัด ทาแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาฟาร์มจานวน 10,000 แผ่น สาหรับแจกในงานวันแถลงข่าวเปิ ดตัว
และงานแสดงสินค้า
(ภาคผนวก 9: ประมวลภาพข่าวจากการแถลงข่าวทั้งหมด)
4.3.2 การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อวิทยุ การเผยแพร่ ทางวิทยุ มีระยะเวลาเผยแพร่ ตลอดทั้ง
เดือนตุลาคม 2551 ซึ่งจัดให้มีการออกอากาศในสถานีวิทยุทอ้ งถิ่น (ต่างจังหวัด) และ
ส่วนกลาง (กรุ งเทพฯ) ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตรภ. ร้อยเอ็ด FM 98.75
2. ทอ.สุรินทร์ FM 107.5
3. Virgin Soft FM 103.0
4. Green Wave FM 106.5
นอกจากนี้ ได้มี ก ารสัมภาษณ์ คุณ วัช รี กลิ่น สอน ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ ม
พัฒ นาธุรกิจด้านปศุสัตว์ ประมง หัตกรรม และผลิตภัณ ฑ์ ออกอากาศทางรายการ
วิทยุ FM 92.5 ในวันที่ 24 กันยายน 2551 เวลา 16.30 น.
4.3.3 การประชาสัมพันธ์ทางสื่ อโทรทัศน์ ที่ปรึ กษาได้ประสานงานให้มีการแนะนาข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในรายการอิ่มละไม ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศวันอาทิตย์
ที่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 7.55-8.20 น. นอกจากนี้ได้มีการนาเสนอข่าวงานแถลงข่าว
เปิ ดตัวข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มทาง สถานีโทรทัศน์ NBT เมื่อวัน ที่ 27 กันยายน
2551 ช่วงข่าวภาคค่า เวลา 19.00 น.
4.3.4 การประชาสัมพัน ธ์ทางสื่ ออื่น ๆ นอกจากนี้ ย งั ได้มีก ารน าข่าวประชาสัมพัน ธ์
และบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ลงทางInternet ใน Website ต่าง ๆ ดังนี้
▪

http://www.biothai..net

▪

http://www2.nurnia.com

▪

http://wwwnicaonline.com
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▪
▪
▪

http://www.mediaphetchabun.com สมาคมสมาพันธ์

สื่อสารมวลชนจังหวัดเพชรบูรณ์
http://www.pantip.com ห้องจตุจกั ร 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 การเข้าร่ วมงานแสดงสินค้า
ที่ปรึ กษาได้จดั ให้มีการประชาสัมพันธ์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มด้วยการเข้าร่ วม
ในงานแสดงสิ นค้า รวมทั้งสิ้ น 4 ครั้ง โดยเป็ นงานแสดงสิ นค้าระดับประเทศ 1 ครั้ง ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้
1) งานมหกรรมสิ น ค้าสหกรณ์ จัด ขึ้น ณ ห้ างสรรพสิ น ค้าฟิ วเจอร์ พาร์ ค รังสิ ต
ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2551
2) งานแสดงสินค้า FUNITURE FASHION FOOD FESTIVAL ณ ศูนย์
แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2551 ซึ่งเป็ นการแสดงสินค้า
ระดับประเทศ โดยมีรายละเอียดจานวนผูเ้ ข้าชมงานและยอดขายดังนี้
1. จานวนผูเ้ ข้าชมงานทั้งหมด (ข้อมูลจากบริ ษทั ยูเนี่ยนแพน จากัด) ผูเ้ ข้า
ชมงานตลอด 9 วัน มีจานวน 110,000 คน ซึ่งเป็ นวันธรรมดา ประมาณ
วันละ 5,000 - 7,000 คน วันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณวันละ 15,000 18,000 คน
2. ยอดแผ่นพับ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ที่แจกในงานนี้รวมทั้งสิ้น 1,700
แผ่น และมีผสู ้ นใจเข้ามาชมที่บูธ กว่า 3 พันกว่าคน
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3. ยอดขายของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในงานนี้รวม 260 ถุง ซึ่งเป็ น
ยอดขายของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด จานวน 160 ถุง และ ยอดขาย
ของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จานวน 200 ถุง
3) งานออกบูธประชาสัมพันธ์แสดงสินค้า ณ ศูนย์การค้าเสรี เซ็นเตอร์ ระหว่าง
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 3วัน จานวน 63 ถุง
4) งานออกบูธประชาสัมพันธ์แสดงสินค้า ณ ร้านสหกรณ์กรุ งเทพ จากัด
สานักงานใหญ่ (สาขาปิ่ นเกล้า) ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 5 วัน
จานวน 300 ถุง และทางร้านสหกรณ์กรุ งเทพ จากัด รับซื้อสินค้าไว้จานวน 700 ถุง เพื่อ
จาหน่ายต่อไป
(ภาคผนวก 10 : ประมวลภาพการเข้าร่ วมงานแสดงสินค้า)

5. ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดแนวทางการบริหารจัดการตราสินค้า
5.1 วิธีการดาเนินงานในขั้นตอนที่ 5
การดาเนินงานในการกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการตราสินค้ามีข้นั ตอนหลัก 3
ขั้น ตอน ได้แก่ การจัด ตั้งคณะกรรมการบริ หารการจัด การแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ ม และ
คณะทางานเรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม การฝึ กอบรมคณะกรรมการฯและคณะทางานฯใน
การบริ หารจัดการและกากับดูแลแบรนด์ และการจัดทาคู่มือการบริ หารตราสินค้า
5.2 การจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารการจัดการแบรนด์และคณะทางานเรื่ องแบรนด์
ขั้น ตอนนี้ ได้ดาเนินการควบคู่ไปกับการประชุมระดมสมองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10
มิถุน ายน 2551 ที่ ปรึ ก ษาได้ให้แนวทางในเรื่ อ งการบริ ห ารการจัด การแบรนด์ และได้
แนะนาให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะทางาน
เรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม รวม 2 ชุด และได้อธิ บายบทบาทหน้าที่ข องคณะกรรมการฯ
และคณะทางานฯ ให้รับทราบ โดยนัดหมายให้การประชุมระดมสมองในการคัดเลือก
แบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในครั้งต่อไป เป็ นการประชุมคณะกรรมการฯและคณะทางานฯ ครั้งที่ 1
ที่ประชุมได้มีมติคดั เลือกคณะกรรมการฯและคณะทางานฯ รวมถึงที่ปรึ กษาของ
คณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ ดังนี้
คณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์
1. ประธานสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
2. ผูจ้ ดั การสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
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คณะทางานเรื่ องแบรนด์
1. ผูจ้ ดั การสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
2. ฝ่ ายการตลาด (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
ที่ปรึ กษา
1. ที่ปรึ กษาสหกรณ์ (สหกรณ์จงั หวัดและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์)
8 คน
2. ที่ปรึ กษา (จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 1 คน
5.3 การฝึ กอบรมคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์และคณะทางานเรื่ องแบรนด์
ขั้นตอนนี้ได้ดาเนินการควบคู่ไปกับการประชุมระดมสมองครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกตรา
สิ น ค้า เมื่ อ วัน ที่ 7 ก.ค. 2551 ที่ ป รึ ก ษาจัด ให้ เป็ นการประชุ ม คณะกรรมการฯและ
คณะทางานฯครั้งที่ 1 โดยได้จดั ให้มีวาระสาคัญ 2 วาระได้แก่การคัดเลือกตราสิ นค้า และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ร่วมกัน และการอบรมให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการบริ หารการจัดการแบรนด์
อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ สามารถนาหลักการไปใช้ในการ
บริ หารแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์ท่งุ กุลาฟาร์ ม
วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งคณะกรรมการคือการช่ วยควบคุมทุก ๆ อย่าง
ที่จะมีผลต่อแบรนด์
คณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
เกี่ยวกับเรื่ องแบรนด์ทุกเรื่ อง
คณะทางานเรื่ องแบรนด์
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ าย มีบทบาทใน
การนาวิสัยทัศน์ของแบ รนด์ บุคลิกภาพ
ของแบรนด์และการวางตาแหน่ง ได้
นาไปใช้ในทุกหน่วยงานทั้งองค์กร
สมาชิกสหกรณ์
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หลังจากที่ปรึ กษา ได้อบรมและให้แนวคิด ในการบริ หารจัดการแบรนด์ร่วมกัน
แล้ว ที่ประชุมได้มีมติคดั เลือกประธานและเลขาธิการคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์
ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม และคณะท างานเรื่ องแบรนด์ ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม โดยได้ ค ัด เลื อ กประธาน
คณะกรรมการฯ, เลขาธิ ก ารคณะกรรมการฯ, ประธานคณะท างานฯ และเลขาธิ ก าร
คณะทางานฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
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คณะกรรมการบริการจัดการแบรนด์
1. ประธานคณะกรรมการฯ ได้แก่ คุณนิภา สัจจา ประธานสหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จากัด
2. เลขานุ การคณะกรรมการฯ ได้แก่ คุณ ประยุทธ หงษ์ทอง ผูจ้ ัดการสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
คณะทางานเรื่ องแบรนด์
1. ประธานคณะท างานฯ ได้ แ ก่ คุ ณ ประยุ ท ธ หงษ์ ท อง ผู ้จ ัด การสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
2. เลขานุการคณะทางาน ได้แก่ คุณพัชริ นทร์ ดีผาย ผูจ้ ดั การสหกรณ์การเกษตร
โพนทราย จากัด
ที่ปรึ กษาได้สรุ ปบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคณะทางานเรื่ องแบรนด์
ให้รับทราบ นอกจากนี้ ที่ปรึ กษาได้เสนอแนวทางในการบริ หารจัดการและกากับดูแลแบรนด์
ในด้านต่าง ๆ รวม 5 ประการ ดังนี้
1. การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้า
ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
2. การบริ การและการจัดจาหน่าย
ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
3. การส่งเสริ มการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์
ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
4. การพัฒนาสินค้า
ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรี สะเกษ จากัด
เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
5. การเงินและการดูแลต้นทุนสินค้า
ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
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หัวข้อที่ควรพิจารณาในการกากับดูแลแบรนด์
คณะกรรมการบริ หาร
การจัดการแบรนด์

คณะทางานเรื่ อง
แบรนด์

การผลิตและควบคุม
มาตรฐานสิ นค้า

การบริ การและ
การจัดจาหน่าย

การส่ งเสริ มการขาย
และโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสิ นค้า

การเงินและ
การดูแลต้นทุนสิ นค้า

©Temporal Brand Consulting, 2008

5.4 คู่มือแนวทางบริ หารตราสินค้า
ที่ปรึ ก ษาได้จ ัด ทาและน าเสนอคู่มือแนวทางบริ หารตราสิ น ค้าให้ค ณะกรรมการ
พิจารณาในวันที่ 28 ตุลาคม 2551 และได้นาส่งฉบับแก้ไขลงวันที่ 21 มกราคม 2552
โดยมีหัวข้อนาเสนอในคู่มือแนวทางบริ หารตราสินค้า ดังนี้
1. บทนา
2. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ความสาคัญของการสร้างแบรนด์
4. กลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
5. การนากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรม
6. แนวทางการสร้างและพัฒนาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
6.1 การบริ หารจัดการและกากับดูแลแบรนด์
6.2 การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า
6.3 ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ การ
6.4 การส่งเสริ มการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
6.5 การพัฒนาสินค้า
6.6 การเงินและการดูแลต้นทุน
7. บทส่งท้าย
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6. ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ ตราสินค้า
6.1 วิธีการดาเนินงานในขั้นตอนที่ 6
ที่ปรึ กษาใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview)
ร่ วมกับการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณี ยใ์ นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่ วมใน
โครงการฯ (ยกเว้นสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรี ษะเกษ จากัด ตามที่ระบุ
ในขอบเขตการจ้างที่ปรึ กษา) รวมทั้งสิ้ น 42 คน โดยทาการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ
สมาชิกสหกรณ์ที่เป็ นคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม และคณะทางาน
เรื่ องแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ ม จ านวนทั้งสิ้ น 15 คน และทาการส่ ง แบบสอบถามให้ ก ับ
สม าชิ ก สหกรณ์ ที ่ ม ี ส่ ว นร่ ว มใน โครงการ ฯ แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น คณะกรรมการฯและ
คณะทางานฯ อีก 27 คน โดยมีจานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์แยกรายสหกรณ์ฯตามนี้
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
10 คน
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
7 คน
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
9 คน
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
4 คน
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัยจากัด
10 คน
การเก็บข้อมูลได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2551
หัวข้อในการประเมินผลมีท้ งั สิ้ น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจต่อโครงการฯ
และตราสัญลักษณ์ การใช้ตราสิ นค้าและการความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า การสนับสนุนที่กลุ่มสหกรณ์ตอ้ งการ
ได้รับในการสร้างและพัฒนาตราสินค้า และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ
การวัดระดับความพึงพอใจ ระดับการเห็นด้วย และระดับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
กาหนดคะแนนโดยปรับปรุ งมาจาก Likert (ลิเคอร์ท) ซึ่งมีระดับดังนี้
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ การเห็นด้วย และความต้องการ
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
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เกณฑ์การวัดระดับ ต่าง ๆใช้หาค่าน้ าหนักเฉลี่ยและอธิบายโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ การเห็นด้วย และความต้องการ
ช่ วงคะแนนเฉลีย่
มากที่สุด
4.21 - 5.00
มาก
3.41 - 4.20
ปานกลาง
2.61 - 3.40
น้อย
1.81 - 2.60
น้อยที่สุด
1.00 - 1.80
6.2 ผลการประเมินผลการใช้ตราสินค้าและผลสาเร็จของโครงการโดยรวม (ทุกสหกรณ์)
6.2.1 ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลักษณ์
• กลุ่ ม ตัว อย่ างแสดงความพึ งพอใจเกี่ย วกับ โครงการฯโดยรวมและความ
พึ งพอใจต่ อ ประโยชน์ ที่ ได้รับ จากโครงการฯในระดับ สู ง รวมถึงความ
พึงพอใจในรู ปแบบและสี ของตราสัญลักษณ์และรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยมี
คะแนนความพึงพอใจในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’ และ ‘พอใจมาก’
• กลุ่ ม ตัว อย่างที่ เป็ นคณะกรรมการฯ หรื อ คณะท างานฯให้ ค ะแนนความ
พึ ง พอใจต่ อ โครงการโดยรวมสู งกว่ าสมาชิ ก สหกรณ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้เป็ นคณะ
กรรมการฯหรื อคณะทางานฯ ซึ่งเป็ นเพราะมีก ารรับรู ้และมีส่วนร่ วม ใน
โครงการฯมากกว่า
ความพึงพอใจต่อโครงการ
รวม

พึงพอใจมากทีส่ ุด

[5]

คณะกรรมการฯ ไม่ใช่คณะกรรมการฯ เกษตรวิสยั

%

%

โพนทราย

สุวรรณภูมิ มหาชนะชัย

ชุมพลบุรี

%

-

10

36

30

44

47

43

70
70
พึงพอใจมาก

[4]

60

พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด

[3]
[2]
[1]

ค่าเฉลี่ย
ฐาน; ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 100%

4

63
53

30
7

56

100

57

-

-

-

-

20

-

-

-

4.31

4.47

4.22

4.70

4.44

4.43

3.90

4.00

42

15

27

10

9

7

10

6

-

REF. Q.1 ท่านพึงพอใจต่อโครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์โครงการนีม้ ากน้ อยเพียงใด
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ความพึงพอใจต่อตราสินค้า ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม’
%
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของตราสินค้า

0 0 12

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

0 0 14

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของบรรจุภัณฑ์

00 7

ค่าเฉลี่ย

40

48

29

4.36

57

60

4.43

33
4.26

พึงพอใจน้ อยที่สุด

พึงพอใจน้ อย

พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมากที่สุด

REF. Q.3,4, 5
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ประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับจากโครงการนี้
รวม

มากทีส่ ุด

คณะกรรมการฯ ไม่ใช่คณะกรรมการฯ เกษตรวิสยั

%

[5]

%

โพนทราย

สุวรรณภูมิ มหาชนะชัย

ชุมพลบุรี

%

-

10

38

40

37

50
67

57

67
70

มาก

[4]

ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ุด

[3]
[2]
[1]

ค่าเฉลี่ย
ฐาน; ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 100%

37

43

40

53
26

19

7

-

43

33
10-

20

33

-

-

-

-

4.33

4.11

4.40

4.33

4.57

3.90

3.67

15

27

10

9

7

10

6

-

-

4.19
42

-

-

REF. Q.2 ท่านคิดว่าโครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์โครงการนี ้ มีประโยชน์ตอ่ สมาชิกสหกรณ์ของท่านมากน้อยเพียงใด
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6.2.2 การใช้ตราสินค้าและความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
• สหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่ร่วมโครงการฯ (ยกเว้นสหกรณ์การตลาดเพื่อการเกษตร
ธกส.ศรี สะเกษ จากัด) ได้เริ่ มผลิตและจาหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มแล้ว
ตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัว สิ น ค้าในกลางเดือ นกัน ยายน 2551 สหกรณ์ ก ารเกษตร
เกษตรวิ สั ย จ ากั ด สหกรณ์ ก ารเกษตรสุ ว รรณภู มิ จ ากั ด และสหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จากัดมียอดผลิตและยอดจาหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
สู ง กว่ าสหกรณ์ ก ารเกษตรอื่น ๆ โดยแต่ ล ะสหกรณ์ มี ยอดผลิ ต และยอด
จ าหน่ า ยข้ า วหอมมะลิ ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม ในระยะ 2 เดื อ นตั้ งแต่ เริ่ ม เปิ ดตั ว
โดยประมาณดังนี้
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- สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด มียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 70 % จากข้าวที่ผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 50 %
ของยอดขายทั้งหมด
- สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด มียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 4 % จากข้าวที่ผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ ประมาณ 5 %
ของยอดขายทั้งหมด
- สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด มียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 40 % จากข้าวที่ผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 25 %
ของยอดขายทั้งหมด
- สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด มียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 3 % จากข้าวที่ผลิตได้ท้งั หมด และมียอดขายได้ประมาณ 3 %
ของยอดขายทั้งหมด
- สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด มีผลิตและยอดขายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 30 % ของยอดผลิตและยอดขายทั้งหมด
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มอยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’ อย่างไรก็ตาม เป็ นที่สังเกตว่าระดับ
ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภคอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าระดับความ
พึงพอใจต่อโครงการฯ และระดับความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจาก
โครงการฯ
• สังเกตได้ว่าความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ยอด
จาหน่ ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ดังจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทน
สหกรณ์ก ารเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ จากัด
และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัดซึ่งจาหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ได้มากกว่าสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการตอบรับ
ของผูบ้ ริ โภคในระดับ ‘พอใจมาก’ ส่วนกลุ่มตัวอย่างจากสหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย จากัด ที่มียอดจาหน่ ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ มน้อยที่สุดให้
คะแนนความพึงพอใจในระดับ ‘ปานกลาง’
• เหตุผลหลักที่กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อการตอบรับของ
ผูบ้ ริ โภค ‘น้อย’ เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ และการตลาดในเรื่ องการ
จัดจาหน่ายที่ทางสหกรณ์ไม่มีความถนัด นอกจากนี้ เนื่องจากการเก็บข้อมูล
ดาเนิ น การหลังจากเริ่ มเปิ ดตัว ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ มประมาณ 2 เดือน
สหกรณ์ฯ บางรายยังไม่สามารถผลิตข้าวได้ในจานวนมาก
29

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค
รวม

พึงพอใจมากทีส่ ุด

%

[5]

7

38
พึงพอใจมาก

[4]

พึงพอใจปานกลาง

[3]

พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด

[2]
[1]

ค่าเฉลี่ย
ฐาน; ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 100%

48

-

คณะกรรมการฯ ไม่ใช่คณะกรรมการฯ เกษตรวิสยั
%-

53

11
30

-

20
30

48

50

47

7

-

สุวรรณภูมิ มหาชนะชัย

โพนทราย

%

11
-

ชุมพลบุรี

-

-

10

11
44

71

67

60

56
29

30

33

-

-

-

-

-

3.45

3.53

3.41

3.70

3.56

3.71

2.80

3.67

42

15

27

10

9

7

10

6

REF. Q.6 ท่านพึงพอใจต่อผลตอบรับของผูบ้ ริโภคจากการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารต ราสินค้า ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ มากน้อยเพียงใด
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-

6.2.3 ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัว อย่างเห็น ด้วยกับแนวคิด ในการสร้างและพัฒนาตราสิ น ค้าร่ วมกัน
ด้ว ยการจัด ตั้งคณะกรรมการบริ ห ารการจัด การแบรนด์ทุ่ งกุ ลาฟาร์ มและ
คณะทางานเรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และให้ค ะแนนเห็น ด้วยกับแนวคิด
ดังกล่าวอยู่ในระดับ ‘เห็นด้วยมากที่สุด’ โดยระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นคณะกรรมการฯ หรื อคณะทางานฯ จะสู งกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ น
คณะกรรมการฯ หรื อคณะทางานฯ
• กลุ่มตัวอย่างส่วนมากแล้วเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพัฒนาตราสิน ค้า
ร่ วมกัน เนื่ องจากเป็ นการทาให้การด าเนิ น งานมีประสิ ทธิ ภาพและสร้าง
มาตรฐานเดียวกันให้ตราสิ นค้า นอกจากนี้ ยังทาให้แต่ละสหกรณ์มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้

30

ความคิดเห็นต่อการจัดตัง้ คณะกรรมการฯและคณะทางานเพื่อบริหารจัดการตราสิ
การตราสินค้า
รวม

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

[5]

%

คณะกรรมการฯ ไม่ใช่คณะกรรมการฯ เกษตรวิสยั
%

26

38

[4]

เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

[3]
[2]
[1]

48
40

ฐาน; ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 100%

44

71

30

-

-

--

-

10

33

83

20

--

4

4.21

4.60

4.00

4.10

4.22

4.29

4.30

4.17

42

15

27

10

9

7

10

6

-

ค่าเฉลี่ย

19

60

17

50

56
52

12
2

ชุมพลบุรี

29

30

60

เห็นด้วยมาก

สุวรรณภูมิ มหาชนะชัย

โพนทราย

%

-

--

REF. Q.7 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางในการบริหารตราสินค้าร่วมกันในเค รือข่ายสหกรณ์ดว้ ยการจัดตัง้ คณะกรรมการฯและคณะทางานเพื่อนบริหารจัด การและกากับดูแลตราสินค้า
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-

• ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าใน
เรื่ องต่าง ๆ ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์ มีศกั ยภาพในเรื่ อง
การผลิต และควบคุมมาตรฐานสิ น ค้าด้ว ยตนเอง โดยให้ ค ะแนนในระดับ
‘เห็น ด้วยมากที่สุด’ และให้คะแนนเห็นด้วยรองลงมาต่อศักยภาพของกลุ่ม
สหกรณ์ในเรื่ องการบริ หารจัดการและกากับดูแลตราสิ นค้า และการพัฒนา
สิ น ค้าโดยให้ ค ะแนนอยู่ ในระดับ ‘เห็ น ด้ว ยอย่า งมาก’ และให้ ค ะแนน
เห็ น ด้วยต่ อศัก ยภาพของกลุ่มสหกรณ์ ฯ ในเรื่ องการส่ งเสริ มการขาย และ

31

โฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ การ และการเงิน
และการดูแลต้นทุนสินค้า ในระดับ‘เห็นด้วยปานกลาง’ ซึ่งอยู่ในระดับต่าที่สุด
6.2.4 ความสนับสนุนทีก่ ลุ่มสหกรณ์ตอ้ งการได้รับในการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัวอย่างต้องการความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าเพื่อให้
ประสบความส าเร็ จ อยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สู งมาก โดยมีระดับ คะแนนที่
‘ต้องการมากที่สุด ’ในเกือบทุกหัวข้อ ยกเว้น เรื่ องการผลิต และการควบคุม
มาตรฐานสินค้า ที่ให้คะแนนที่ระดับ ‘ต้องการมาก’
ความสามารถในการบริหารตราสินค้าและความสนับสนุนที่คาดหวัง
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

Total

3.45

การบริหารจัดการกากับดูแลตราสินค้า

4.4

4.21 4.19

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริการ

2.83

4.4

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.79

4.45

การพัฒนาสินค้า
การเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า

3.69 4.45

3.38

4.48

ความสามารถในการบริหารตราสินค้า
ความสนับสนุนที่คาดหวัง

---

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ฐาน: จานวนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 42
REF. Q8 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์มีศกั ยภาพที่จะดาเนินการด้วยตนเองมากน้อย เพียงใดในการบริหารจัดการตราสินค้า ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ตามหัวข้อต่อไปนี ้
Q9 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนในเรือ่ งต่อไปนีม้ าก น้อยเพียงใดในการบริหารตราสินค้าให้ประสบความสาเร็จ
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• นอกเหนื อจากความสนับสนุ น ในการสร้างและพัฒ นาตราสิ น ค้าดังกล่าว
กลุ่มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ ค าดหวังความสนับ สนุ น จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
เพิ่มเติมในเรื่ อง การสนับสนุนด้านงบประมาณ ส่วนการสนับสนุนที่คาดหวัง
รองลงมาตามลาดับ ได้แ ก่ การหาช่ องทางการจัด จ าหน่ าย การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู ้ในเรื่ องการผลิตและ
พัฒนาสินค้า และการอบรมให้ความรู ้ในเรื่ องการขายและการตลาด

32

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ความสนับสนุ นจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ที่เครื อข่ายสหกรณ์คาดหวัง เพื่อจะช่วย
ให้การสร้างและพัฒนาแบรนด์ ‘ทุ่งกุลาฟาร์ ม’ ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม
คณะกรรมการ

ไม่ใช่คณะกรรมการ

สนับสนุ นด้านงบประมาณกับสหกรณ์

33

15

18

หาตลาดหรื อช่องทางการจัดจาหน่ ายให้สหกรณ์

15

6

9

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง

11

2

10

จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู ้ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการ พัฒนา
สิ นค้าของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต
จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู ้ ดา้ นการตลาด-การขายอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อเพิ่มความรู ้ ให้กบั ทางสหกรณ์
หาหน่ วยงานกลางหรื อตัวแทนเข้ามาช่วยสหกรณ์ในการบริ หารจัดการหรื อ
ดาเนิ นการในเรื่ องต่างๆเนื่ องจากสหกรณ์เองยังไม่มีความสามารถที่จะ
ดาเนิ นการเองได้
ช่วยกระตุน้ และสร้างจิตสานึ กให้สมาชิกสหกรณ์ภูมิใจในตราสิ นค้าของ
ตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม

5

1

4

3

2

1

1

1

-

1

-

1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
REF. Q10 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเรือ่ งใดอีกบ้าง ที่จะช่วยให้การสร้างและพัฒนาแบรนด์ ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
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6.2.5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ
• กลุ่มตัว อย่างมีความพึงพอใจต่ อโครงการต่าง ๆ ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นมากจึ ง แสดงความต้อ งการให้ ก รมส่ งเสริ มสหกรณ์
สนับสนุน โครงการที่ช่วยพัฒนาสิ น ค้าของสหกรณ์อย่ างต่อเนื่ องสม่าเสมอ
กลุ่ม ตัว อย่างบางรายแสดงความคิด เห็ น ว่าอยากให้ ก รมส่ งเสริ มสหกรณ์
สนับสนุนเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม
อยากให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนิ นการในโครงการนี้ อย่างต่อเนื่ องและ
สม่าเสมอ
อยากให้กรมฯให้การสนับสนุ นในโครงการดีๆอย่างต่อเนื่ องตลอดไป เพราะทา
ให้สินค้าของสหกรณ์มีการพัฒนาขึ้น
หากมีสถานที่จาหน่ ายที่มนั่ คงแน่ นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกค้า คิดว่าแบรนด์น้ ี
จะดาเนิ นต่อไปได้ดี
ควรมีการส่ งเสริ มการขายและมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั ของ
ตลาดให้มากขึ้นกว่านี้
ทางกรมฯควรจะให้ความรู ้ และคาแนะนากับทางสหกรณ์ในเรื่ องตลาดข้าวสาร
ให้มากขึ้น
ควรมีงบประมาณมาสนับสนุ นให้สหกรณ์ในเครื อข่ายไปศึกษาสหกรณ์หรื อ
หน่ วยงานอื่นๆที่ประสบความสาเร็ จในด้านการบริ หารงานและด้านการตลาด
ไม่อยากให้ทาเป็ นเครื อข่าย เพราะแต่ละสหกรณ์มีลกั ษณะการดาเนิ นงานที่
แตกต่างกันอาจทาให้ควบคุมการทางานได้ยาก

คณะกรรมการ

ไม่ใช่คณะกรรมการ

6

4

2

4

3

1

4

1

3

2

-

2

1

-

1

2

-

2

1

-

1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
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6.3 ผลการประเมินการใช้ตราสินค้าและผลสาเร็จของโครงการแยกรายสหกรณ์
6.3.1 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลักษณ์
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวมในระดับสู งมาก
โดยให้ค ะแนนระดับ ความพึงพอใจต่ อโครงการฯ และความพึ งพอใจต่ อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’
• นอกจากนี้ ความพึงพอใจในรู ปแบบและสี ของตราสัญ ลักษณ์และรู ปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์อยู่ในระดับสู งมาก เช่นเดียวกัน โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่อ
รู ป แบบและสี ข องตราสิ น ค้าและความพอใจต่ อรู ป แบบบรรจุภ ัณ ฑ์อยู่ใน
ระดับ ‘พอใจมากที่สุด’
การใช้ตราสินค้าและความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
• สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็ นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการผลิต
และจาหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มมากที่สุดในกลุ่มสหกรณ์ และในการ
ประชุมคณะกรรมการฯและคณะทางานฯ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจะ
ได้รับเสนอชื่ อ หรื ออาสาที่จ ะช่วยเหลือและมีส่วนร่ ว มในโครงการด้วยดี
ตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัว สิ น ค้าในกลางเดือ นกัน ยายน 2551 สหกรณ์ ก ารเกษตร
เกษตรวิสัย จากัดมียอดผลิต และยอดจาหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มสู ง
กว่าสหกรณ์ ก ารเกษตรอื่น ๆ โดยมียอดผลิต ข้าวหอมมะลิทุ่ งกุล าฟาร์ ม
ประมาณ 70 % จากข้าวที่ผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 50 % ของ
ยอดขายทั้งหมด
• ส่วนในเรื่ องความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึ งพอใจมากต่ อ ผลตอบรับ ของผู ้บ ริ โภค แต่ เป็ นที่ สั ง เกตว่ ารับ คะแนน
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ โดยรวม
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สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
%
ความพึงพอใจต่อโครงการ

000

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของตราสินค้า

000

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

000

30

00

50

50

30

4.50
4.70

70
60

10

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 0 0

REF. Q.1-6

4.70

70

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของบรรจุภัณฑ์ 0 0 0
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทไี่ ด้รับ

ค่าเฉลี่ย

4.40

40

40

4.40

50

50

30

พึงพอใจน้ อยทีส่ ุ ด

พึงพอใจน้ อย

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมากทีส่ ุ ด

20

3.70

พึงพอใจปานกลาง
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ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่ วมกันด้วย
การจัด ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารการจัด การแบรนด์ ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม และ
คณะทางานเรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม โดยให้คะแนนความเห็นด้วยที่ระดับ
‘เห็นด้วยอย่างมาก’
• กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ เห็ น ด้ว ยกับ แนวคิ ด การบริ ห ารจัด การตราสิ น ค้า
ดังกล่าวเพราะทาให้เครื อข่ายสหกรณ์มีก ารด าเนิ น งานที่มีประสิ ทธิภ าพ มี
มาตรฐานเดียวกันและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น อีกทั้งยังทาให้
ท าให้ ก ารท างานต่ างๆในเครื อ ข่ ายสหกรณ์ มี ร ะบบและรวดเร็ ว มาก ขึ้ น
มีเพียงกลุ่มตัวอย่าง 1 รายที่ไม่ได้เป็ นคณะกรรมการฯ ให้คาตอบว่า ‘เห็นด้วย
น้อย’ กับการบริ หารจัดการด้วยคณะกรรมการฯ โดยให้เหตุผลว่า สหกรณ์
เครื อข่ายยังขาดศักยภาพในการดาเนินงาน
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สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
%
ความเห็นในการจัดตัง้ คณะกรรมการฯ
และคณะทางาน

0 10 0

ค่าเฉลี่ย

60

เห็นด้วยน้ อยที่สุ ด

เห็นด้วยน้ อย

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมากที่สุ ด

30

4.10

เห็นด้วยปานกลาง

เหตุผล
1.
เป็ นจุดเริ่ มต้นในการทางานเป็ นทีมในการหาแนวทางร่ วมกัน เพื่อทาให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น (2)
2.
ทาให้การทางานต่างๆ ในเครื อข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็ วมากขึ้น (1)
เห็นด้วยน้อยเพราะ
1.
ในบางเรื่ องมองว่าสหกรณ์เครื อข่ายบางแห่ งยังไม่มีศกั ยภาพในการดาเนินงาน (1)
หมายเหตุ : จากผู้ตอบคาถามทั้งหมด 10 คน มีผ้ ตู อบเหตุผลจานวน 4 คน และไม่ ตอบเหตุผล 6 คน
REF. Q.7
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• ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าใน
เรื่ องต่าง ๆ ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นคล้ายคลึงกับสหกรณ์อื่น ๆ ว่า
กลุ่มสหกรณ์ มีศัก ยภาพในเรื่ องการผลิต และควบคุมมาตรฐานสิ น ค้าด้ว ย
ตนเอง โดยให้ค ะแนนในระดับ ‘เห็น ด้ว ยมากที่สุด’ ซึ่ งอยู่ในระดับสู งกว่า
ศักยภาพเรื่ องอื่น ๆ และให้คะแนนรองลงมาต่อศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์
ในเรื่ องช่องทางการจัด จ าหน่ ายและการบริ ก าร การส่ งเสริ มการขายและ
โฆษณาประชาสัมพัน ธ์ การบริ หารจัด การและก ากับดู แลตราสิ น ค้า และ
การเงินและการดูแลต้นทุนสินค้าในระดับคะแนนที่ ‘เห็นด้วยปานกลาง’
ความสนับสนุนทีก่ ลุ่มสหกรณ์ตอ้ งการได้รับในการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาตราสิ นค้า
เพื่อให้ประสบความสาเร็ จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง โดยให้คะแนนความ
ต้องการความสนับสนุ นอยู่ ในระดับ ‘ต้องการมากที่สุด ’ในเรื่ องการพัฒนา
สิ น ค้า ช่อ งทางการจัด จ าหน่ ายและการบริ ก าร การส่ งเสริ ม การขายและ
โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ และการเงิน และการดู แลต้น ทุน สิ น ค้า และให้
คะแนนความต้องการในระดับ ที่ ต่ากว่าในเรื่ องการผลิ ต และการควบคุ ม
มาตรฐานสินค้า
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สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ค่าเฉลี่ย
4.4

3.4

การบริหารจัดการกากับดูแลตราสินค้า

4.2 4.3

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริการ

2.8

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

4.5

2.7

4.3

3.8

การพัฒนาสินค้า
การเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า

3.4

4.7

4.4

ความสามารถในการบริหารตราสินค้า
ความสนับสนุนที่คาดหวัง

---

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ฐาน: จานวนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 10
REF. Q8 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์มีศกั ยภาพที่จะดาเนินการด้วยตนเองมากน้อย เพียงใดในการบริหารจัดการตราสินค้า ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ตามหัวข้อต่อไปนี ้
Q9 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนในเรือ่ งต่อไปนีม้ าก น้อยเพียงใดในการบริหารตราสินค้าให้ประสบความสาเร็จ
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• เมื่ อ ให้ เ อ่ ย ถึ ง ความสนั บ สนุ นที่ คาดหวัง จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากแล้วกล่าวว่าต้องการความสนับสนุน ด้านงบประมาณ
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นความสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งการ
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า
ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ที่เครื อข่ายสหกรณ์คาดหวัง เพื่อจะช่วยให้การสร้างและ
พัฒนาแบรนด์ ‘ทุง่ กุลาฟาร์ ม’ ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จากัด

สนับสนุนด้านงบประมาณกับสหกรณ์

7

หาตลาดหรื อช่องทางการจัดจาหน่ายให้สหกรณ์

3

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง

4

หาหน่วยงานกลางหรื อตัวแทนเข้ามาช่วยสหกรณ์ในการบริ หารจัดการหรื อดาเ นิ นการในเรื่ อง
ต่างๆเนื่ องจากสหกรณ์เองยังไม่มีความสามารถที่จะดาเนิ นการเองได้
ช่วยกระตุน้ และสร้างจิตสานึ กให้สมาชิกสหกรณ์ภมู ิใจในตราสิ นค้าของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม

1
1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
REF. Q10 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเรือ่ งใดอีกบ้าง ที่จะช่วยให้การสร้างและพัฒนาแบรนด์ ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ
• กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง แสดงความต้อ งการความสนั บ สนุ น เรื่ อง การโฆษณ า
ประชาสั มพัน ธ์และช่องทางการจัด จ าหน่ ายเพื่อให้ด าเนิ น การโครงการฯ
ต่อไปได้ด้ว ยดี และยังคาดหวังให้สหกรณ์เครื อข่าย ดาเนินการโครงการนี้
ร่ วมกันอย่างต่ อเนื่ องสม่าเสมอ อย่างไรก็ตามมีก ลุ่มตัวอย่าง 1 รายที่แสดง
ความไม่เห็นด้วยในการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายสหกรณ์ โดยให้ความเห็นว่าการ
ดาเนินงานของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกันและทาให้ควบคุมการทางานได้ยาก
ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัยจากัด

อยากให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนิ นการในโครงการนี้ อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ

1

หากมีสถานที่จาหน่ายที่มนั่ คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกค้า คิดว่าแบรนด์น้ ี จะดาเนิ นต่อไปได้ดี

1

ควรมีการส่ งเสริ มการขายและมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที่รู้จกั ของตลาดให้มากขึ้นกว่านี้

2

ไม่อยากให้ทาเป็ นเครื อข่าย เพราะแต่ละสหกรณ์มีลกั ษณะการดาเนิ นงานที่แตกต่างกันอาจทาให้
ควบคุมการทางานได้ยาก

1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
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6.3.2 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลักษณ์
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวมในระดับสู งมาก
โดยให้ค ะแนนระดับ ความพึงพอใจต่ อโครงการฯ และความพึ งพอใจต่ อ
ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’
• ความพึงพอใจในรู ปแบบและสี ข องตราสัญลักษณ์และรู ปแบบบรรจุภ ัณ ฑ์
อยู่ ในเกณฑ์ สู งเช่ น กัน โดยมี ร ะดับ คะแนน ความพึ งพอใจต่ อ รู ป แบบ
ตราสิ นค้าและความพอใจต่อรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์อยู่ในระดับ‘พอใจมากที่สุด’
และคะแนน ความพึงพอใจต่อสีตราสัญลักษณ์ในระดับ ‘พอใจมาก’

38

การใช้ตราสินค้าและความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
• ตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัวสิ นค้าในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย
จากัด มียอดผลิต ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ประมาณ 4 % จากข้าวที่ ผลิต
ทั้งหมด และมีย อดขายได้ ประมาณ 5 % ของยอดขายทั้งหมด ซึ่ งนับว่ามี
ปริ มาณค่อนข้างน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับสหกรณ์การเกษตรอื่น ๆ ที่ร่วมใน
โครงการ
• ส่วนในเรื่ องความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึ งพอใจมากต่ อ ผลตอบรับ ของผู ้บ ริ โภค แต่ เป็ นที่ สั ง เกตว่ ารับ คะแนน
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าระดับความพึงพอใจต่อ โครงการฯ โดยรวม
สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
%
ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

56

00 0

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของตราสินค้า 0 0 0

00

44

56

44

11

4.56
4.00

44

78
67

00

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 0 0

REF. Q.1-6

4.44

44

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของบรรจุภัณฑ์ 0 0 0
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทไี่ ด้รับ

ค่าเฉลี่ย

0

56
พึงพอใจน้ อย

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมากทีส่ ุ ด

4.33

33
33

พึงพอใจน้ อยทีส่ ุ ด

4.22

22

11

3.56

พึงพอใจปานกลาง
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ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่ วมกันด้วยการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริ หารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะทางานเรื่ อง
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และให้คะแนนความเห็นด้วยในระดับ‘เห็นด้วยมากที่สุด’
• กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ เห็ น ด้ว ยกับ แนวคิ ด การบริ ห ารจัด การตราสิ น ค้า
ดังกล่ าวเพราะท าให้ เครื อ ข่ายสหกรณ์ มี ก ารด าเนิ น งานที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
มี ม าตรฐาน เดี ย วกั น และช่ วยกั น พั ฒ น าสห ก รณ์ ให้ แข็ ง แกร่ งขึ้ น
เป็ นการแสดงความสามัคคีในระหว่างเครื อข่าย อีกทั้งยังช่วยยกระดับสินค้า
ของสหกรณ์ให้ดีข้ นึ

39

สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
%
ความเห็นในการจัดตัง้ คณะกรรมการฯ
และคณะทางาน

00

33

11

เห็นด้วยน้ อยที่สุ ด

เห็นด้วยน้ อย

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมากที่สุ ด

ค่าเฉลี่ย
4.22

56

เห็นด้วยปานกลาง

เหตุผล
1.
เป็ นจุดเริ่ มต้นในการทางานเป็ นทีมในการหาแนวทางร่ วมกัน เพื่อทาให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น (2)
2.
เป็ นการการแสดงความสามัคคีและการร่ วมมือกันทางานระหว่างเครื อข่ายสห
กรณ์ที่จะช่วยกันทาให้แบ รนด์ ประสบ
ความสาเร็ จเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริ โภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ (1)
3.
จะได้ช่วยยกระดับสิ นค้าของสหกรณ์ให้ดีข้ นึ (1)
หมายเหตุ : จากผู้ตอบคาถามทั้งหมด 9 คน มีผ้ ตู อบเหตุผลจานวน 4 คน และไม่ ตอบเหตุผล 5 คน
REF. Q.7
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• ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าใน
เรื่ องต่างๆ ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่มาจากสหกรณ์อื่น ๆ เล็กน้อย โดยเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกั ยภาพในเรื่ อง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสิ น ค้า และการบริ หารจัดการและกากับดูแล
ตราสินค้า ในระดับคะแนน ‘เห็นด้วยอย่างมาก’ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเรื่ อง
อื่น ๆ และกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนในระดับ ‘เห็น ด้วยปานกลาง’ ในเรื่ อง
ศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเรื่ องอื่น ๆ ที่เหลือ
ความสนับสนุนทีก่ ลุ่มสหกรณ์ตอ้ งการได้รับในการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัว อย่างแสดงความต้องการความสนับสนุ น ในการสร้างและพัฒ นา
ตราสิ น ค้า เพื่ อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ อยู่ ใ นเกณฑ์ สู ง โดยให้ ค ะแนน
ความต้องการความสนับสนุนในเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ การ
การส่ งเสริ ม การขายและโฆษณาประชาสั ม พัน ธ์ การพัฒ นาสิ น ค้า และ
การเงินและการดูแลต้นทุนสิ นค้า อยู่ในระดับ ‘ต้องการมากที่สุด’ และให้
คะแนนความต้องการต่ากว่าในเรื่ องการผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินค้า
และการบริ หารจัดการและกากับดูแลตราสินค้า

40

สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ค่าเฉลี่ย
3.89

การบริหารจัดการกากับดูแลตราสินค้า

3.67

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริการ

2.67

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.78

2.89

การพัฒนาสินค้า
การเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า

2.78

4

3.89

4.33

4.89

4.56

4.78

ความสามารถในการบริหารตราสินค้า
ความสนับสนุนที่คาดหวัง

---

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ฐาน: จานวนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 9
REF. Q8 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์มีศกั ยภาพที่จะดาเนินการด้วยตนเองมากน้อย เพียงใดในการบริหารจัดการตราสินค้า ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ตามหัวข้อต่อไปนี ้
Q9 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนในเรือ่ งต่อไปนีม้ าก น้อยเพียงใดในการบริหารตราสินค้าให้ประสบความสาเร็จ
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• เมื่ อ ให้ เ อ่ ย ถึ ง ความสนั บ สนุ นที่ คาดหวัง จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากแล้วกล่าวว่าต้องการความสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นความสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งก าร
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้า นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยัง
คาดหวังจะได้รับองค์ความรู ้ในเรื่ องการผลิตและพัฒนาสิ นค้ารวมไปถึงเรื่ อง
การตลาดอีกด้วย
ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ที่เครื อข่ายสหกรณ์คาดหวัง เพื่อจะช่วยให้การสร้างและ
พัฒนาแบรนด์ ‘ทุง่ กุลาฟาร์ ม’ ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

สหกรณ์การเกษตร
โพนทราย จากัด

สนับสนุนด้านงบประมาณกับสหกรณ์

8

หาตลาดหรื อช่องทางการจัดจาหน่ายให้สหกรณ์

4

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่ อง

5

จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการพัฒ นาสิ นค้าของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต
จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู ้ดา้ นการตลาด-การขายอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มความรู ้ให้กบั ทาง
สหกรณ์

2
1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
REF. Q10 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเรือ่ งใดอีกบ้าง ที่จะช่วยให้การสร้างและพัฒนาแบรนด์ ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ
• กลุ่ มตัว อย่างต้อ งการให้ สหกรณ์ เครื อข่ า ยได้รับ ความสนับ สนุ น ในเรื่ อ ง
ช่องทางการจัด จ าหน่ ายเพื่ อให้ ด าเนิ น การโครงการต่ อ ไปได้ด้ว ยดี และ
คาดหวังให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จดั ทาโครงการที่เป็ นประโยชน์เช่นนี้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั คาดหวังให้สหกรณ์เครื อข่าย ดาเนินการโครงการนี้
ร่ วมกันอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ

สหกรณ์การเกษตร
โพนทราย จากัด

อยากให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนิ นการในโครงการนี้ อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ

1

อยากให้กรมฯให้การสนับสนุนในโครงการดีๆอย่างต่อเนื่ องตลอดไป เพราะทาให้สินค้าของสหกรณ์
มีการพัฒนาขึ้น
หากมีสถานที่จาหน่ายที่มนั่ คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกค้า คิดว่าแบรนด์น้ ี จะดาเนิ นต่อไปได้ดี

3
3

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
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6.3.3 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลักษณ์
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวมในระดับสู งมาก
โดยให้ ค ะแนนความพึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ โครงการฯ และความพึ ง พอใจ
ต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’
• ความพึงพอใจในรู ปแบบและสี ข องตราสัญลักษณ์และรู ปแบบบรรจุภ ัณ ฑ์
อยู่ในเกณฑ์สูงมากเช่นกัน โดยระดับคะแนนความพึงพอใจในรู ปแบบและสี
ของตราสัญลักษณ์และรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด ’
เช่นเดียวกัน
การใช้ตราสินค้าและความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
• ตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัว สิ น ค้าในกลางเดือ นกัน ยายน 2551 สหกรณ์ ก ารเกษตร
สุ วรรณภูมิ จากัด มียอดผลิต ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 40 % จาก
ข้าวที่ผลิต ทั้งหมด และมีย อดขายได้ประมาณ 25 % ของยอดขายทั้งหมด
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ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง อยู่ในอันดับหนึ่งในสามของกลุ่มสหกรณ์ที่
ร่ วมโครงการฯ
• ส่วนในเรื่ องความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึ งพอใจมากต่ อ ผลตอบรับ ของผู ้บ ริ โภค แต่ เป็ นที่ สั ง เกตว่ ารับ คะแนน
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าระดับความพึงพอใจต่อ โครงการฯ โดยรวม
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
%
ความพึงพอใจต่อโครงการ

00 0

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของตราสินค้า

00

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

00 0

57
14
29

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 0 0

REF. Q.1-6

72

4.57

71

4.71

57

4.43

43

43

00 0

4.43

43

14

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของบรรจุภัณฑ์ 0 0 0
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทไี่ ด้รับ

ค่าเฉลี่ย

4.57

57

29

0

71

พึงพอใจน้ อยทีส่ ุ ด

พึงพอใจน้ อย

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมากทีส่ ุ ด

3.71

พึงพอใจปานกลาง
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ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัว อย่างเห็น ด้วยกับแนวคิด ในการสร้างและพัฒนาตราสิ น ค้าร่ วมกัน
ด้ว ยการจัด ตั้งคณะกรรมการบริ ห ารการจัด การแบรนด์ทุ่ งกุ ลาฟาร์ มและ
คณะทางานเรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และให้คะแนนในระดับ ‘เห็นด้วยมากที่สุด’
• กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ เห็ น ด้ว ยกับ แนวคิ ด การบริ ห ารจัด การตราสิ น ค้า
ดังกล่ าวเพราะท าให้ เครื อ ข่ายสหกรณ์ มี ก ารด าเนิ น งานที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น อีกทั้งยังทาให้
ทาให้การทางานต่างๆในเครื อข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้น
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สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
%
ความเห็นในการจัดตัง้ คณะกรรมการฯ
และคณะทางาน

71

000

ค่าเฉลี่ย

29

เห็นด้วยน้ อยที่สุ ด

เห็นด้วยน้ อย

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมากที่สุ ด

4.29

เห็นด้วยปานกลาง

เหตุผล
1.
เป็ นจุดเริ่ มต้นในการทางานเป็ นทีมในการหาแนวทางร่ วมกัน เพื่อทาให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น (3)
2.
ทาให้การทางานต่างๆในเครื อข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็ วมากขึ้น (1)
หมายเหตุ : จากผู้ตอบคาถามทั้งหมด 7 คน มีผ้ ตู อบเหตุผลจานวน 4 คน และไม่ ตอบเหตุผล 3 คน

REF. Q.7
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• ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าใน
เรื่ องต่าง ๆ ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกั ยภาพในเรื่ อง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสิ นค้า และการเงินและการดูแลต้นทุนสิ น ค้า
ด้วยตนเองในระดับคะแนน ‘เห็นด้วยอย่างมาก’ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเรื่ อง
อื่น ๆ และกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกั ยภาพของในเรื่ องช่องทาง
การจัดจาหน่ายและการบริ การโดยให้คะแนนระดับ ‘เห็นด้วยปานกลาง’ ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่าเรื่ องอื่น ๆ
ความสนับสนุนที่กลุ่มสหกรณ์ตอ้ งการได้รับในการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัว อย่างแสดงความต้องการความสนับสนุ น ในการสร้างและพัฒ นา
ตราสิ น ค้าเพื่ อ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ อยู่ ในเกณฑ์ โดยรวมที่ สู ง โดยให้
คะแนนความต้องการในระดับ ‘ต้องการมากที่สุด’ ในเรื่ องการบริ หารจัดการ
และก ากั บ ดู แ ลตราสิ นค้า การผลิ ต และการควบคุ ม มาตรฐานสิ นค้ า
ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ การ และการเงินและการดูแลต้นทุนสินค้า
และมีความต้องการรองลงมาในเรื่ อง การพัฒนาสินค้า และการส่ งเสริ มการขาย
และโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ โดยให้ ค ะแนนความต้ อ งการใน ระดั บ
‘ต้องการมาก’
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สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ค่าเฉลี่ย

3.57

การบริหารจัดการกากับดูแลตราสินค้า

4.86

4.29

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริการ

4.57

3.29

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

4.29

3.57 4.14

4

การพัฒนาสินค้า
การเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า

4.29

ความสามารถในการบริหารตราสินค้า
ความสนับสนุนที่คาดหวัง

---

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ฐาน: จานวนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 7
REF. Q8 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์มีศกั ยภาพที่จะดาเนินการด้วยตนเองมากน้อย เพียงใดในการบริหารจัดการตราสินค้า ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ตามหัวข้อต่อไปนี ้
Q9 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนในเรือ่ งต่อไปนีม้ าก น้อยเพียงใดในการบริหารตราสินค้าให้ประสบความสาเร็จ
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• เมื่ อ ให้ เอ่ ย ถึง ความสนั บ สนุ น ที่ ค าดหวังจากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กลุ่ ม
ตัวอย่าง ส่ วนมากแล้วกล่าวว่าต้องการความสนับสนุนด้านงบประมาณ ใน
จ านวนค าตอบมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นความสนั บ สนุ น ในเรื่ องการ
ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้า นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยัง
คาดหวังจะได้รับองค์ความรู ้ในเรื่ องการผลิตและพัฒนาสินค้าอีกด้วย
ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ที่เครื อข่ายสหกรณ์คาดหวัง เพื่อจะช่วยให้การสร้างและ
พัฒนาแบรนด์ ‘ทุง่ กุลาฟาร์ม’ ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

สหกรณ์การเกษตร
สุ วรรณภูมิ จากัด

สนับสนุนด้านงบประมาณกับสหกรณ์

5

หาตลาดหรื อช่องทางการจัดจาหน่ายให้สหกรณ์

2

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

2

จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการพัฒ นาสิ นค้าของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
REF. Q10 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเรือ่ งใดอีกบ้าง ที่จะช่วยให้การสร้างและพัฒนาแบรนด์ ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
©Temporal Brand Consulting, 2008
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ
• กลุ่มตัว อย่างต้องการความสนับสนุ น เรื่ องการศึก ษางานจากสหกรณ์ หรื อ
หน่วยงานที่ประสบความสาเร็ จในด้านการตลาด นอกจากนี้ยงั คาดหวังให้
สหกรณ์เครื อข่าย ดาเนินการโครงการนี้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ

สหกรณ์การเกษตร
สุ วรรณภูมิ จากัด

อยากให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนินการในโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

1

ควรมีงบประมาณมาสนับสนุนให้สหกรณ์ในเครื อข่ายไปศึกษาสหกรณ์หรื อหน่ว ยงานอื่นๆที่ประสบ
ความสาเร็ จในด้านการบริ หารงานและด้านการตลาด

2

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
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6.3.4 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลักษณ์
• กลุ่ม ตัว อย่างแสดงความพึ งพอใจเกี่ยวกับ โครงการฯ โดยรวมและความ
พึงพอใจต่ อประโยชน์ ที่ได้รับจากโครงการฯอยู่ในระดับสู ง โดยมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวข้ออยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’ อย่างไรก็ตาม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับคะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวข้อนี้กับสหกรณ์
อื่น ๆ จะสั งเกตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ากว่า ระดับ คะแนนความพึ งพอใจของ
สหกรณ์ก ารเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ จากัด
และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
• ความพึงพอใจในรู ปแบบและสี ข องตราสัญลักษณ์และรู ปแบบบรรจุภ ัณ ฑ์
อยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน โดยระดับคะแนนความพึงพอใจในรู ปแบบและสีของ
ตราสัญลักษณ์และรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ อยู่ในคะแนนระดับ ‘พอใจมาก’
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การใช้ตราสินค้าและความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
• ตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย
จากัด มียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ประมาณ 3 % จากข้าวที่ผลิตได้
ทั้งหมด และมี ย อดขายได้ป ระมาณ 3 % ของยอดขายทั้งหมด ซึ่ งจัด ว่ามี
ปริ มาณน้อย
• ส่ วนในเรื่ องความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ ริ โภค กลุ่ มตัวอย่างแสดง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ‘ปานกลาง’ สังเกตได้ว่าระดับคะแนนความ
พึงพอใจดังกล่าวต่ากว่าระดับคะแนนของสหกรณ์อื่น ๆ
• กลุ่มตัวอย่างที่ตอบว่า ‘พึงพอใจน้อย’ ต่อผลตอบรับของผูบ้ ริ โภคให้เหตุผลว่า
การประชาสัมพันธ์เน้นไปที่บางสหกรณ์และไม่ทวั่ ถึง อีกทั้งทางสหกรณ์เอง
ยังขาดความชานาญในเรื่ องการตลาดและการขาย
สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
%
ความพึงพอใจต่อโครงการ

00

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของตราสินค้า

00

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

00

20

70
40

00

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 0

REF. Q.1-6

10
40

20

20

50

20

4.10
4.00

43
70

30

60

พึงพอใจน้ อยทีส่ ุ ด

พึงพอใจน้ อย

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมากทีส่ ุ ด

3.90
3.80

30

57

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของบรรจุภัณฑ์ 0 0 0
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทไ่ี ด้รับ

ค่าเฉลี่ย

10

3.90

10 0

2.80

พึงพอใจปานกลาง
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ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัว อย่างเห็น ด้วยกับแนวคิด ในการสร้างและพัฒนาตราสิ น ค้าร่ วมกัน
ด้ ว ยการจัด ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารการจัด การแบรนด์ ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม
และคณะท างานเรื่ อ งแบรนด์ ทุ่ งกุ ล าฟาร์ ม และให้ ค ะแนนอยู่ใ นระดั บ
‘เห็นด้วยมากที่สุด’
• กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ เห็ น ด้ว ยกับ แนวคิ ด การบริ ห ารจัด การตราสิ น ค้า
ดังกล่ าวเพราะท าให้ เครื อ ข่ายสหกรณ์ มี ก ารด าเนิ น งานที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น และเป็ นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครื อข่ายสหกรณ์
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สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
%
ความเห็นในการจัดตัง้ คณะกรรมการฯ
และคณะทางาน

00

20

30

ค่าเฉลี่ย

50

เห็นด้วยน้ อยที่สุ ด

เห็นด้วยน้ อย

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมากที่สุ ด

4.30

เห็นด้วยปานกลาง

เหตุผล
1.
เป็ นจุดเริ่ มต้นในการทางานเป็ นทีมในการหาแนวทางร่ วมกัน เพื่อทาให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น (3)
2.
ทาให้สหกรณ์ในเครื อข่ายได้มีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ความรู ้ และประสบการณ์ซ่ ึ งกัน
และกันระหว่างสหกรณ์ (5)
3.
คณะกรรมการ ฯ และคณะทางานฯ ควรมีแนวทางในการบริ หารตราสิ นค้าโดยการหาสถานที่จดั จาหน่ายที่อยูใ่ น
ห้างสรรพสิ นค้าหรื อแหล่งที่มีคนอาศัยอยูม่ าก (1)
หมายเหตุ : จากผู้ตอบคาถามทั้งหมด 10 คน มีผ้ ตู อบเหตุผลจานวน 9 คน และไม่ ตอบเหตุผล 1 คน
REF. Q.7
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• ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าใน
เรื่ องต่าง ๆ ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกั ยภาพในเรื่ อง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสิ นค้า การพัฒนาสิ นค้า และการเงินและการ
ดูแลต้น ทุน สิ น ค้าด้วยตนเอง โดยให้ คะแนนในระดับ ‘เห็นด้วยอย่างมาก’
ซึ่ งอยู่ ใ นเกณฑ์ สู ง กว่ า เรื่ อ งอื่ น ๆ และกลุ่ ม ตัว อย่ างให้ ค ะแนนเห็ น ด้ว ย
ต่ อ ศัก ยภาพของกลุ่ ม สหกรณ์ ใ นเรื่ อ งการบริ ห ารจัด การและก ากับ ดู แ ล
ตราสิ น ค้า ช่องทางการจัด จาหน่ ายและการบริ การ และการส่ งเสริ มการขาย
และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในระดับ ‘เห็น ด้วยปานกลาง’ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ต่ากว่าเรื่ องอื่น ๆ
ความสนับสนุนทีก่ ลุ่มสหกรณ์ตอ้ งการได้รับในการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาตรา
สินค้าเพื่อให้ประสบความสาเร็ จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง โดยเฉพาะในเรื่ อง
การบริ หารจัดการและกากับดูแลตราสิ น ค้า การผลิตและควบคุมมาตรฐาน
สินค้า การส่งเสริ มการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาสินค้า
โดยให้คะแนนที่ระดับ ‘ต้องการมากที่สุด’
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สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ค่าเฉลี่ย
การบริหารจัดการกากับดูแลตราสินค้า

3.4

4.4

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

4.2

4.4

ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริการ

3

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

4.2

2.9

4.4

3.9

การพัฒนาสินค้า
การเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า

4.3

3.6 4.2

ความสามารถในการบริหารตราสินค้า
ความสนับสนุนที่คาดหวัง

---

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ฐาน: จานวนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 10
REF. Q8 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์มีศกั ยภาพที่จะดาเนินการด้วยตนเองมากน้อย เพียงใดในการบริหารจัดการตราสินค้า ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ตามหัวข้อต่อไปนี ้
Q9 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนในเรือ่ งต่อไปนีม้ าก น้อยเพียงใดในการบริหารตราสินค้าให้ประสบความสาเร็จ
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• เมื่ อ ให้ เ อ่ ย ถึ ง ความสนั บ สนุ นที่ คาดหวัง จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากแล้วกล่าวว่าต้องการความสนับสนุน ด้านงบประมาณ
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นความสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งการ
ช่องทางการจัดจาหน่ ายสิ น ค้า นอกจากนี้ก ลุ่มตัว อย่างยังคาดหวังจะได้รับ
องค์ความรู ้ในเรื่ องการตลาด รวมทั้งเรื่ องการผลิตและพัฒนาสินค้าอีกด้วย
ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ที่เครื อข่ายสหกรณ์คาดหวัง เพื่อจะช่วยให้การสร้างและ
พัฒนาแบรนด์ ‘ทุง่ กุลาฟาร์ม’ ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

สหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย จากัด

สนับสนุนด้านงบประมาณกับสหกรณ์

9

หาตลาดหรื อช่องทางการจัดจาหน่ายให้สหกรณ์

4

ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

1

จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการพัฒ นาสิ นค้าของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต
จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้ นการตลาด-การขายอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้ให้กบั ทาง
สหกรณ์

1
2

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
REF. Q10 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเรือ่ งใดอีกบ้าง ที่จะช่วยให้การสร้างและพัฒนาแบรนด์ ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
©Temporal Brand Consulting, 2008
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ
• กลุ่มตัวอย่างคาดหวังให้กรมส่งเสริ มสหกรณ์จดั ทาโครงการที่เป็ นประโยชน์
เช่ น นี้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกั บ ตลาดข้ า วสารให้ ม ากขึ้ น
นอกจากนี้ ย งั คาดหวังให้สหกรณ์เครื อข่าย ด าเนิ น การโครงการนี้ ร่ วมกัน
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ

สหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย จากัด

อยากให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนินการในโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

1

อยากให้กรมฯให้การสนับสนุนในโครงการดีๆอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพราะทาให้สินค้าของสหกรณ์
มีการพัฒนาขึ้น
ทางกรมฯควรจะให้ความรู้และคาแนะนากับทางสหกรณ์ในเรื่ องตลาดข้าวสารให้มากขึ้น

2
1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
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6.3.5 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลักษณ์
• กลุ่มตัว อย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมและความพึง
พอใจต่ อ ประโยชน์ ที่ ได้รับ จากโครงการฯ อยู่ในระดับ สู ง โดยมีร ะดับ
คะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวข้ออยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’ อย่างไรก็ตาม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับระดับคะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวข้อนี้กับสหกรณ์
อื่น ๆ จะสั งเกตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ ต่ากว่า ระดับ คะแนนความพึ งพอใจของ
สหกรณ์ก ารเกษตรเกษตรวิสัย จากัด สหกรณ์การเกษตรสุ วรรณภูมิ จากัด
และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด และอยู่ในเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ
เดียวกันกับสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
• ความพึงพอใจในรู ปแบบและสี ข องตราสัญลักษณ์และรู ปแบบบรรจุภ ัณ ฑ์
อยู่ในระดับ สู ง โดยคะแนนความพึ งพอใจในรู ปแบบของตราสิ น ค้าและ
รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’ และความพึงพอใจต่อสี
ของตราสินค้าอยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’
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การใช้ตราสินค้าและความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
• ตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัวสิ นค้าในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี
จากัด มีผลิตและยอดขายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 30 % ของยอด
ผลิตและยอดขายทั้งหมด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงเป็ นอันดับหนึ่งในสามของกลุ่ม
สหกรณ์ที่ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด
• ในเรื่ องความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างแสดงความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับ ‘พอใจมาก’
สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
%
ความพึงพอใจต่อโครงการ

00 0

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของตราสินค้า

00 0

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

00

ค่าเฉลี่ย

100

0

50
33

17
67

ความพึงพอใจต่อรู ปแบบของบรรจุภัณฑ์ 0 0 0

4.00

50

4.50

50

4.17
4.33

33

00 0

33

67

0

3.67

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 0 0 0

33

67

0

3.67

ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทไี่ ด้รับ

REF. Q.1-6

พึงพอใจน้ อยทีส่ ุ ด

พึงพอใจน้ อย

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมากทีส่ ุ ด

พึงพอใจปานกลาง
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ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัว อย่างเห็น ด้วยกับแนวคิด ในการสร้างและพัฒนาตราสิ น ค้าร่ วมกัน
ด้ว ยการจัด ตั้งคณะกรรมการบริ ห ารการจัด การแบรนด์ทุ่ งกุ ลาฟาร์ มและ
คณะทางานเรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และให้คะแนนความเห็นด้วยที่ระดับ
‘เห็นด้วยอย่างมาก’
• กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดการบริ หารจัดการตราสิ นค้าดังกล่าวเพราะ
ทาให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน
และช่ว ยกัน พัฒ นาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น และทาให้ก ารทางานต่ างๆใน
เครื อข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้น
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สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
%
ความเห็นในการจัดตัง้ คณะกรรมการฯ
และคณะทางาน

83

00 0

เห็นด้วยน้ อยที่สุ ด

เห็นด้วยน้ อย

เห็นด้วยมาก

เห็นด้วยมากที่สุ ด

ค่าเฉลี่ย

17

4.17

เห็นด้วยปานกลาง

เหตุผล
1.
เป็ นจุดเริ่ มต้นในการทางานเป็ นทีมในการหาแนวทางร่ วมกัน เพื่อทาให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น (2)
2.
ทาให้การทางานต่างๆในเครื อข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็ วมากขึ้น (1)
หมายเหตุ : จากผู้ตอบคาถามทั้งหมด 6 คน มีผ้ ตู อบเหตุผลจานวน 3 คน และไม่ ตอบเหตุผล 3 คน

REF. Q.7
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• ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าใน
เรื่ องต่าง ๆ ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกั ยภาพในเรื่ อง
การผลิต และควบคุม มาตรฐานสิ น ค้า และการพัฒ นาสิ น ค้ าโดยให้ ระดับ
คะแนน ‘เห็น ด้ว ยอย่างมาก’ ซึ่ งอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเรื่ องอื่น ๆ และกลุ่ม
ตัว อย่างเห็น ด้ว ยกับ ศัก ยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเรื่ องอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ใน
ระดับคะแนนรองลงมาที่ระดับ ‘เห็นด้วยปานกลาง’
ความสนับสนุนทีก่ ลุ่มสหกรณ์ตอ้ งการได้รับในการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่ ม ตั ว อย่ า งแสดงความต้ อ งการความสนั บ สนุ นในการสร้ า งและ
พัฒ นา ตราสิ น ค้าเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ อยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูงมาก
โดยให้คะแนนความต้องการความสนับสนุนอยู่ในระดับ ‘ต้องการมากที่สุด’
ในทุกหัวข้อ
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สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ค่าเฉลี่ย
การบริหารจัดการกากับดูแลตราสินค้า

2.67

4.67
4.17

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า
ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริการ
การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

2.33

4.83

2.33

4.5

4

การพัฒนาสินค้า
การเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า

4.5

3

4.67

4.83

ความสามารถในการบริหารตราสินค้า
ความสนับสนุนที่คาดหวัง

---

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ฐาน: จานวนผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 6
REF. Q8 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์มีศกั ยภาพที่จะดาเนินการด้วยตนเองมากน้อย เพียงใดในการบริหารจัดการตราสินค้า ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ตามหัวข้อต่อไปนี ้
Q9 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนในเรือ่ งต่อไปนีม้ าก น้อยเพียงใดในการบริหารตราสินค้าให้ประสบความสาเร็จ
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• เมื่ อ ให้ เ อ่ ย ถึ ง ความสนั บ สนุ นที่ คาดหวัง จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากแล้วกล่าวว่าต้องการความสนับสนุนด้านงบประมาณ
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุ ด รองลงมาเป็ นความสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งการ
ช่องทางการจัดจาหน่ ายสิ น ค้า นอกจากนี้ก ลุ่มตัว อย่างยังคาดหวังจะได้รับ
องค์ความรู ้ในเรื่ องการตลาด รวมทั้งเรื่ องการผลิตและพัฒนาสินค้าอีกด้วย
ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ที่เครื อข่ายสหกรณ์คาดหวัง เพื่อจะช่วยให้การสร้างและ
พัฒนาแบรนด์ ‘ทุง่ กุลาฟาร์ม’ ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

สหกรณ์การเกษตร
ชุมพลบุรี จากัด

สนับสนุนด้านงบประมาณกับสหกรณ์

4

หาตลาดหรื อช่องทางการจัดจาหน่ายให้สหกรณ์

2

จัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการพัฒ นาสิ นค้าของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
REF. Q10 ท่านคิดว่าเครือข่ายสหกรณ์ตอ้ งการความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในเรือ่ งใดอีกบ้าง ที่จะช่วยให้การสร้างและพัฒนาแบรนด์ ‘ทุ่งกุลาฟาร์ม ’ ประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน
©Temporal Brand Consulting, 2008
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ
• กลุ่มตัวอย่างคาดหวังให้กรมส่งเสริ มสหกรณ์จดั ทาโครงการที่เป็ นประโยชน์
เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการศึกษาดูงาน ในสหกรณ์หรื อหน่วยงาน
อื่นที่ประสบความสาเร็จด้านการตลาด
ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ
อยากให้กรมฯให้การสนับสนุนในโครงการดีๆอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพราะทาให้สินค้าของสหกรณ์
มีการพัฒนาขึ้น
ควรมีงบประมาณมาสนับสนุนให้สหกรณ์ในเครื อข่ายไปศึกษาสหกรณ์หรื อหน่ว ยงานอื่นๆที่ประสบ
ความสาเร็ จในด้านการบริ หารงานและด้านการตลาด

สหกรณ์การเกษตร
ชุมพลบุรี จากัด
1
1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
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6.4 บทสรุ ปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึ กษา
6.4.1 ความพึงพอใจต่อโครงการการสร้างตราสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ ในพื้น ที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ ในกลุ่มสมาชิ ก สหกรณ์ฯ จัด ว่ าอยู่ในระดับ สู ง สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
แสดงความพึงพอใจในโครงการฯโดยรวม ความพึงพอใจต่อรู ปแบบตราสัญลักษณ์
และบรรจุภ ัณ ฑ์ รวมถึงความพึงพอใจต่อประโยชน์ ของโครงการฯ จึ งนับได้ว่า
โครงการฯ ดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยดี และได้รับผลสาเร็จ
6.4.2 อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจต่อการยอมรับของผูบ้ ริ โภคและยอดขายอยู่ในเกณฑ์ต่า
กว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการฯ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะยอดขายข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มยังอยู่ในระยะเริ่ มต้น และบางสหกรณ์ยงั มีกาลังการผลิต ข้าวได้น้อย
นอกจากนี้ สมาชิก บางคนยังเห็น ว่าความสามารถในการประชาสัมพัน ธ์ การหา
ตลาดและช่องทางการจัดจาหน่ายของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างยอดขายยังมีจากัด
จึงควรมีการวัดผลสาเร็ จของโครงการฯ หลังจากดาเนิ นการไปแล้วอีกครั้ง หรื อ
ประมาณ 12 เดือนนับจากเริ่ มเปิ ดตัวข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
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6.4.3 สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่ วนมากแล้วเห็นด้ว ยกับแนวทางการสร้างและพัฒนาตราสิ นค้า
ร่ ว มกัน ด้ว ยการจัด ตั้งคณะกรรมการบริ ห ารจัด การแบรนด์ ทุ่ งกุ ลาฟาร์ มและ
คณะท างานเรื่ องแบรนด์ ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม เนื่ อ งจากจะท าให้ ก ารด าเนิ น งานมี
ประสิ ทธิภาพและสร้างมาตรฐานเดียวกันให้ตราสิ นค้า นอกจากนี้ ยังทาให้แต่ละ
สหกรณ์ มี โ อกาสแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ และท างานร่ ว มกัน เป็ นที มได้ เมื่ อ
สมาชิกสหกรณ์ฯโดยรวมมีความเห็นชอบในแนวทางดังกล่าว การสร้างและพัฒนา
ตราสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในอนาคต จึงควรยึดแนวทางนี้เป็ นหลัก เพราะ
จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ
6.4.4 ในการประเมินศักยภาพในการบริ หารจัดการตราสินค้าด้วยตนเองต่อไปในอนาคต
สมาชิ กสหกรณ์ฯ ประเมิน ศัก ยภาพของกลุ่มสหกรณ์ฯ ให้อยู่ในเกณฑ์สูงในเรื่ อง
การผลิ ต และการควบคุ ม มาตรฐานสิ น ค้า และประเมิ น ว่ ากลุ่ ม สหกรณ์ ฯ ยัง มี
ศักยภาพน้อยในเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่ายและเรื่ องส่ งเสริ มการขายและโฆษณา
ประชาสัมพัน ธ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จึงควรพิจ ารณาให้ การสนับสนุ น ในเรื่ อง
ช่องทางการจัด จาหน่ายและการส่ งเสริ มการขายในช่วงปี แรกของการดาเนิน การ
สร้างและพัฒนาตราสินค้า เพื่อสนับสนุนให้ประสบความสาเร็จ
6.4.5 นอกจากนี้ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือและให้องค์ความรู ้
ในการบริ หารจัด การตราสิ น ค้า โดยอาจเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการฯ และ
คณะทางานฯ ทุกครั้ง หรื อว่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อช่วยให้แนวทางในการบริ หารจัดการ
แบรนด์ให้ถูกทางในช่วงต้น ทั้งนี้เนื่องจากในการรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มี
พื้นฐานความเข้าใจเรื่ องการสร้างตราสิ นค้าและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน อาจมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกัน และอาจตัดสิ นใจดาเนินการในการบริ หาร
จัดการแบรนด์ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ จะทาให้การสร้างและพัฒนาตราสินค้าข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มไม่ถูกต้องตาม กลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว้
6.4.6 โดยสรุ ปแล้ว โครงการสร้างตราสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
นับว่าประสบผลสาเร็ จในระยะเริ่ มต้น จากการที่กลุ่มสหกรณ์ฯแสดงความพึงพอใจ
และให้การยอมรับสนับสนุนโครงการฯ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ควรให้การสนับสนุน
และดูแลโครงการตราสิ น ค้านี้ ต่อไป โดยในระยะปี แรกตั้งแต่เปิ ดตัวสิ นค้า ควร
พิจารณาให้การสนับสนุ นกลุ่มสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 3 เรื่ อง ได้แก่ การบริ หาร
จัดการและกากับดูแลแบรนด์ ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้า และ การส่ งเสริ ม
การขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์ และควรมีการประเมินผลสาเร็จของโครงการ
เป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยควรดาเนินการประเมินผลทุก 12 เดือน
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