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1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการผลิตขา้วหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2547-2551)  ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในช่วงต้นของโครงการฯในปี 2547-2549       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ด้วยการ อบรมถ่ายทอดความรู้การจดัการ
ธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  จดัอบรมหลกัสูตรต่างๆ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีการผลิต
และการตลาด  การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปขา้วหอมมะลิ  การปลูกขา้วดว้ย
วิธีการ GAP (Good Agricultural Practice: การปลูกขา้วดว้ยกระบวนการผลิตเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม) จดังานประชาสัมพนัธ์จ าหน่ายขา้วหอมมะลิ  เจรจาธุรกิจ  รวมถึงสนบัสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนสนบัสนุน  จดัหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  และในปี 2550  ไดส้ร้างองคค์วามรู้แก่
บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการดา้นการบริหารจดัการ  การจดัการธุรกิจ  และด้านการตลาด  การ
สนบัสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  พฒันาประสิทธิภาพดา้นการแปรรูปของสหกรณ์ที่มีโรงสี
ขา้วสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการให้มีกรรมวธีิการผลิตท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานการจดัการดา้นความ
ปลอดภยัของอาหารที่มีมาตรฐานยอมรับ  นอกจากน้ีได้ด าเนินการจดัประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการ
ขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ  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 จังหวดัยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรีสะเกษ จ ากัด 
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพฒันาตราสินคา้ขา้วของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเพื่อน าไปใช้เป็นตราสินคา้
ร่วมกัน บริหารจดัการร่วมกันภายใตก้ารใช้สินคา้ตราเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน รวมถึงร่วมกัน
พัฒนาให้เป็นตราที่ เข้มแข็งและมีคุณค่า  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างทัศนคติที่ดี  เป็นที่ รู้จ ัก
แพร่หลายของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคต์ามขอบเขตงาน (TOR)  ดงัน้ี 
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1. เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาตราสินคา้  การบริหารตราสินคา้  และการบริหาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 

2. เพื่อสร้างตราสินคา้ขา้วที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้  จ านวน 1 ตรา 

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีมีคณุค่า 

 

รายงานฉบับน้ี เป็นส่วนหน่ึงของงานในขั้นตอนท่ี 6 อันได้แก่ การประเมินผลการใช้     
ตราสินคา้ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานเร่ืองการสร้างตราสินคา้ขา้วหอมมะลิ“ทุ่งกุลาฟาร์ม” กับ
เครือข่ายสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง ก่อนเสร็จส้ินโครงการ พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
เพื่อให้เครือข่ายสหกรณ์สามารถบริหารจัดการตราสินคา้ได้อย่างต่อเน่ืองด้วยตนเอง พร้อมกับ
ขอ้เสนอแนะและค าแนะน าแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อวางแผนและก าหนดนโยบายในการบริหาร
จดัการโครงการในล าดบัต่อไป 
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2. ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ 
บริษทั เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดก้ าหนดขั้นตอนและขอบเขต

การท างาน เพ่ือสนองตอบวตัถุประสงคห์ลกัของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการฯน้ีทั้ง 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. วัตถุประสงค์และวิธีการการประเมินผลการใช้ตราสินค้าและผลส าเร็จของโครงการ  
3.1 วตัถุประสงค ์

• เพื่อติดตามผลการด าเนินงานเร่ืองการสร้างแบรนด์สินคา้ขา้วหอมมะลิจากทุง่กุลาร้องไห้ 
ในกลุ่มตวัแทนสหกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง ก่อนเสร็จส้ินโครงการ 

• เพื่อให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข เพื่อให้ตวัแทนสหกรณส์ามารถบริหารจดัการแบรนด์
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองดว้ยตนเอง 

• เพื่อให้ขอ้เสนอแนะแนะค าแนะน าแกก่รมส่งเสริมสหกรณ ์ เพื่อวางแผนและก าหนด
นโยบายในการบริหารจดัการโครงการสินคา้ขา้วจากทุ่งกุลาร้องไห้ในล าดบัต่อไป 

 3.2 วิธีการ (Methodology) 

• ที่ปรึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview) 

ร่วมกบัการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วม
ในโครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. ศรีษะเกษ จ ากัด 
ตามที่ระบุในขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา) รวมทั้งส้ิน 42 คน  โดยท าการสัมภาษณ์ทาง
โทรศพัทก์ับสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม 
และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม จ านวนทั้ งส้ิน 15 คน และท าก ารส่ง
แบบสอบถามให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการฯแต่ไม่ได้เป็น
คณะกรรมการฯและคณะท างานฯ อีก 27 คน  โดยมีจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์แยกราย
สหกรณ์ฯตามน้ี 

 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 

 

3.3 หัวขอ้การประเมนิผลของโครงการฯ 
หัวขอ้ในการประเมินผลมีทั้งส้ิน 5 หัวขอ้หลกั  ไดแ้ก่  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ

และตราสัญลกัษณ์   การใช้ตราสินคา้และการความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค  
ความคิดเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้  การสนบัสนุนที่กลุ่มสหกรณ์ตอ้งการ
ไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
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การวดัระดบัความพึงพอใจ ระดบัการเห็นดว้ย และระดบัความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง 
ก าหนดคะแนนโดยปรับปรุงมาจาก Likert (ลิเคอร์ท) ซ่ึงมีระดบัดงัน้ี 

           คะแนน   ระดับความพงึพอใจ การเห็นด้วย และความต้องการ 
  5      มากที่สุด 
  4      มาก 
  3      ปานกลาง 
  2      นอ้ย 
  1      นอ้ยที่สุด 
 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 
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4.  ผลการประเมินผลการใช้ตราสินค้าและผลส าเร็จของโครงการโดยรวม (ทุกสหกรณ์)  
 4.1 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

 

4.2   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  โดยแต่ละสหกรณ์มียอดผลิ ตและ            
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ยอดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในระยะ 2 เดือนตั้งแต่เร่ิมเปิดตัว  
โดยประมาณดงัน้ี  
- 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
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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

-

-

-

 
 
4.3   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 ้



 

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved. 11 

©Temporal Brand Consulting, 2008

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       
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เห็นด้วยต่อศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ฯ ในเร่ืองการส่งเสริมการขาย และ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์   ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  และการเงิน
และการดูแลตน้ทุนสินคา้ ในระดบั‘เห็นดว้ยปานกลาง’ ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่าที่สุด 

4.4   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

 
 

4.5   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

 
 
5.  ผลการประเมินการใช้ตราสินค้าและผลส าเร็จของโครงการแยกรายสหกรณ์  

5.1 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
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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 รายท่ีไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการฯ 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 
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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

 
 
5.2 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        
มี ม าตรฐาน เดี ยวกัน และช่ ว ยกันพัฒ น าสหกรณ์ ให้ แข็ งแก ร่ งขึ้ น                  
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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  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ
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

 
 
5.3 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  

โดยให้คะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ และความพึงพอใจ           
ต่อประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’   

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในเกณฑสู์งมากเช่นกนั   โดยระดบัคะแนนความพงึพอใจในรูปแบบและสี
ของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ์   อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’ 
เช่นเดียวกนั   
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  การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551   สหกรณ์การเกษตร

สุวรรณภูมิ จ ากัด มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 40 % จาก
ข้าวท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 25 % ของยอดขายทั้งหมด      
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 โดยให้คะแนนความต้องการในระดับ      
‘ตอ้งการมาก’ 

 



 

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved. 25 

©Temporal Brand Consulting, 2008

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

 
 
5.4 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        
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มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น   และเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์              

                                                                       

©Temporal Brand Consulting, 2008

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

3.6

4.2

4.4

4.2

3.4

4.2

3

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

 
5.5 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
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รูปแบบบรรจุภณัฑ์   อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’  และความพึงพอใจต่อสี
ของตราสินคา้อยู่ในระดบั ‘พอใจมาก’   

การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี 

จ ากัด  มีผลิตและยอดขายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 30 % ของยอด
ผลิตและยอดขายทั้งหมด  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นอนัดับหน่ึงในสามของกลุ่ม
สหกรณ์ท่ีร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 

• ในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค   กลุ่มตวัอย่างแสดงความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑร์ะดบั ‘พอใจมาก’   

©Temporal Brand Consulting, 2008

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

00

0 0

0 0

0

0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน   

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนความเห็นดว้ยที่ระดับ 
‘เห็นดว้ยอย่างมาก’   

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจดัการตราสินคา้ดังกล่าวเพราะ 
ท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน
และช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น และท าให้การท างานต่างๆใน
เครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้น                                                                                     
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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   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศักยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้า และการพัฒนาสินค้าโดยให้ระดับ
คะแนน ‘เห็นด้วยอย่างมาก’   ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ   และกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นด้วยกับศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เหลืออยู่ใน
ระดบัคะแนนรองลงมาท่ีระดบั ‘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

3

4.5

4.83

4.5

4.67

4.83

2.67

4.17

2.33

2.33

4

4.67

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  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
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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
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6.  บทสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 
 

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

6.2 อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคและยอดขายอยู่ในเกณฑต์ ่า
กว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการฯ  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะยอดขายขา้วหอมมะลิ  
ทุ่งกุลาฟาร์มยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ และบางสหกรณ์ยงัมีก าลงัการผลิตขา้วได้น้อย  
นอกจากน้ี  สมาชิกบางคนยงัเห็นว่าความสามารถในการประชาสัมพนัธ์  การหา
ตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างยอดขายยงัมีจ ากัด  
จึงควรมีการวดัผลส าเร็จของโครงการฯ หลังจากด าเนินการไปแลว้อีกครั้ ง  หรือ
ประมาณ 12 เดือนนบัจากเร่ิมเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 

6.3 สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนมากแลว้เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน  ด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่ งกุลาฟาร์ม  เน่ืองจากจะท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานเดียวกันให้ตราสินคา้  นอกจากน้ี ยงัท าให้แต่ละ
สหกรณ์มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์  และท างานร่วมกันเป็นทีมได้  เมื่อ
สมาชิกสหกรณ์ฯโดยรวมมีความเห็นชอบในแนวทางดงักล่าว  การสร้างและพฒันา
ตราสินคา้ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในอนาคต  จึงควรยึดแนวทางน้ีเป็นหลกั  เพราะ
จะไดร้ับการสนบัสนุนที่ดีจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 

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

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

6.6 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 
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ภาคผนวก  : รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั  

1) คุณนิภา สัจจา   ประธานสหกรณ ์   

2) คุณบุญเกดิ ภานนท ์   ผูจ้ดัการสหกรณ ์   

3) คุณบุญลว้น อุดมพนัธ์  ผช.ผจก.สหกรณ์/จนท.การตลาด  

4) คุณกาญจนาศริิ อุม้สงคราม  เจา้หนา้ท่ีการตลาด   

5) คุณศีลธรรม ใบเจียม   รองประธานสหกรณ ์   

6) คุณสุนทร ปาตโิก   กรรมการสหกรณ ์   

7) คุณสัมฤทธ์ิ ศรีกลบั   หัวหนา้บญัชีและการเงิน 

8) คุณธนชั พลอาสา   หัวหนา้แปรรูป 

9) คุณยงยุทธ เทียมปาก   เจา้หนา้ท่ีแปรรูป 

10) คุณสมนึก เจริญสุข   เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั   

1) คุณธีธชั ผลาผล   ประธานสหกรณ ์   

2) คุณประยุทธ หงษท์อง   ผูจ้ดัการสหกรณ ์   

3) คุณประมาณ ป้องสนาม  เจา้หนา้ท่ีการตลาด   

4) คุณประหยดั แกว้เขียว  เลขานุการสหกรณ ์   

5) คุณปราณี มะโนพิมพ ์  เหรัญญิก    

6) คุณบุญสม พิมพท์อง   รองประธานสหกรณ ์

7) คุณสัมฤทธ์ิ ส าชารี   กรรมการสหกรณ ์

 

3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั   
1) คุณประเสริฐ ภูมิเรศสุนทร  ประธานสหกรณ์     

2) คุณพชัรินทร์ ดีผาย    ผูจ้ดัการสหกรณ ์   

3) คุณณัฐธิดา ค  าจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีการตลาด   

4) คุณหนูกนั ด่านซ้าย   รองประธานสหกรณ ์   

5) คุณธนสิทธ์ิ จ าปามาศ  หัวหนา้แผนกผลิต   

6) คุณนเรศ พรมทา   เจา้หนา้ท่ีควบคุมการผลิต   

7) คุณณัฏฐรุจา ไชยโย   เจา้หนา้ท่ีจดัซ้ือ/ขาย   
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8) คุณนารีย ์ศรีใหม่   เลขานุการสหกรณ ์

9) คุณเจริญ วนัส าโรง   เหรัญญิก 
10) คุณถนดั ศรีเพียงจนัทร์  กรรมการสหกรณ ์   

 

4. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  
1) คุณดวง พุฒทอง        ประธานสหกรณ ์  

2) คุณบุญโฮม ภะคะโต    ผูจ้ดัการสหกรณ ์  

3) คุณทศมนตรี ขนุวิเศษ  หัวหนา้ฝ่ายการตลาด 
4)  คุณสังวาลย ์ภะคะโต  ผูช้่วยผูจ้ดัการสหกรณ ์  

5) คุณวิเชียร ปาประสังข ์  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต  

6) คุณศุภจิตร หลินโนนแดง  เจา้หนา้ท่ีการตลาดฝ่ายโรงสี  

 

5. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั  
1) คุณบญัญตัิ ค  าอาจ   ประธานสหกรณ ์  

2) คุณเพญ็พกัตร์ พร้อมสุข   ผูจ้ดัการสหกรณ ์  

3) คุณไพศาล แหวนหล่อ  ประธานฝ่ายการตลาด  

4) คุณสอน พงษแ์สน   รองประธานสหกรณ ์  

5) คุณนพมาศ มาเรือน   เจา้หนา้ท่ีการตลาด 
6) คุณชนิดา  กลา้หาญ   เจา้หนา้ท่ีควบคุมคณุภาพ  

7) คุณไชยพงศ ์เลิศชยัโฆษติกุล  เจา้หนา้ท่ีโรงสี 

8) คุณอุทยั แสงกอง   เจา้หนา้ท่ีโรงสี 

9) คุณวชัราภรณ์ ค  าแพง   เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
10) คุณธิดารัจน์ สุระสร   เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 

     
 
      
 

 

 

 


