รายงานประเมินผลการใช้ตราสินค้า ทุ่งกุลาฟาร์ม
โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

นาเสนอ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ตามสัญญาเลขที่ 20/2551
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552
โดย
บริ ษทั เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด
968 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กทม 10500
โทร. 0-2687 5373-74 แฟ็ กซ์ 0-2687 5376
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1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ ของโครงการ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ รับผิดชอบโครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่ งออกในทุ่งกุลาร้ องไห้ (ปี 2547-2551) ซึ่ งเป็ นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่ ว ยงานในสั งกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่ ว งต้น ของโครงการฯในปี 2547-2549
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ด้วยการ อบรมถ่ายทอดความรู ้การจัดการ
ธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในเรื่ องเทคโนโลยีการผลิต
และการตลาด การดูแลบารุ งรักษาอุปกรณ์การผลิตและการแปรรู ปข้าวหอมมะลิ การปลูกข้าวด้วย
วิธีการ GAP (Good Agricultural Practice: การปลูกข้าวด้วยกระบวนการผลิตเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม) จัดงานประชาสัมพันธ์จาหน่ายข้าวหอมมะลิ เจรจาธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนสนับสนุน จัดหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ และในปี 2550 ได้สร้างองค์ความรู ้แก่
บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการด้านการบริ หารจัดการ การจัดการธุรกิจ และด้านการตลาด การ
สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ พัฒนาประสิทธิภาพด้านการแปรรู ปของสหกรณ์ที่มีโรงสี
ข้าวสหกรณ์ในพื้นที่โครงการให้มีกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการจัดการด้านความ
ปลอดภัยของอาหารที่มีมาตรฐานยอมรับ นอกจากนี้ได้ดาเนินการจัดประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการ
ขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ เป็ นต้น
สาหรับในปี 2551 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีค วามประสงค์จะสานต่ อโครงการฯ ด้ว ยการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็ นสิ นค้าลักษณะพิเศษ โดยการ
กาหนดมาตรฐานสร้างเครื่ องหมายการค้า ด้วยเห็นความสาคัญในการสร้างตราสินค้าและการสร้าง
แบรนด์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผูบ้ ริ โภค กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จึงสนับสนุนให้มีการจ้างที่ปรึ กษา
สร้างตราสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ข้ ึน โดยคัดเลือกสหกรณ์ที่มีโรงสี
ให้เข้าร่ วมโครงการ จานวน 6 สหกรณ์ ดังนี้ 1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
2) สหกรณ์ การเกษตรสุ ว รรณภูมิ จ ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 3) สหกรณ์ก ารเกษตรโพนทราย จ ากัด
จังหวัด ร้ อ ยเอ็ด 4) สหกรณ์ ก ารเกษตรชุ ม พลบุ รี จ ากัด จังหวัด สุ ริ น ทร์ 5) สหกรณ์ ก ารเกษตร
มหาชนะชัย จากัด จังหวัดยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรี สะเกษ จากัด
จังหวัดศรี สะเกษ เพื่อพัฒนาตราสินค้าข้าวของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเพื่อนาไปใช้เป็ นตราสิ นค้า
ร่ วมกัน บริ หารจัด การร่ ว มกัน ภายใต้ก ารใช้สิน ค้าตราเดี ยวกั น คุณ ภาพเดี ยวกัน รวมถึงร่ วมกัน
พัฒ นาให้ เป็ นตราที่ เข้มแข็ง และมีคุ ณ ค่า เกิ ด ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี และสร้างทัศนคติ ที่ดี เป็ นที่ รู้จ ัก
แพร่ หลายของผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ตามขอบเขตงาน (TOR) ดังนี้
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1. เพื่อสร้างองค์ความรู ้ดา้ นการพัฒนาตราสินค้า การบริ หารตราสินค้า และการบริ หาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพื้นที่
2. เพื่อสร้างตราสินค้าข้าวที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 1 ตรา
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมีคณ
ุ ค่า
รายงานฉบับ นี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานในขั้น ตอนที่ 6 อัน ได้แก่ การประเมิน ผลการใช้
ตราสิ นค้า เพื่อติดตามผลการดาเนิน งานเรื่ องการสร้างตราสิ นค้าข้าวหอมมะลิ “ทุ่งกุลาฟาร์ม” กับ
เครื อข่ายสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสร็จสิ้ นโครงการ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไข
เพื่อให้เครื อข่ายสหกรณ์ สามารถบริ หารจัดการตราสิ น ค้าได้อย่า งต่ อเนื่ องด้ว ยตนเอง พร้อมกับ
ข้อเสนอแนะและคาแนะนาแก่กรมส่งเสริ มสหกรณ์ เพื่อวางแผนและกาหนดนโยบายในการบริ หาร
จัดการโครงการในลาดับต่อไป
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2. ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
บริ ษทั เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จากัด ได้กาหนดขั้นตอนและขอบเขต
การทางาน เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์หลักของกรมส่งเสริ มสหกรณ์ในโครงการฯนี้ท้งั 3 ข้อ
ดังในขั้นตอนต่อไปนี้
(ขั้นตอนการจัดทากลยุทธ์ - ขั้นตอนหลัก)
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตลาดและการ
วิจัยภาพลักษณ์

ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างความเข้าใจ
เรื่องการสร้ างแบรนด์และการตลาด

(Brand Audit and Market
Research)

(Brand and Marketing
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. วัตถุประสงค์และวิธีการการประเมินผลการใช้ ตราสินค้าและผลสาเร็จของโครงการ
3.1 วัตถุประสงค์
• เพื่อติดตามผลการดาเนินงานเรื่ องการสร้างแบรนด์สินค้าข้าวหอมมะลิจากทุง่ กุลาร้องไห้
ในกลุ่มตัวแทนสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสร็จสิ้นโครงการ
• เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางแก้ไข เพื่อให้ตวั แทนสหกรณ์สามารถบริ หารจัดการแบรนด์
ได้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง
• เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแนะคาแนะนาแก่กรมส่งเสริ มสหกรณ์ เพื่อวางแผนและกาหนด
นโยบายในการบริ หารจัดการโครงการสินค้าข้าวจากทุ่งกุลาร้องไห้ในลาดับต่อไป
3.2 วิธีการ (Methodology)
• ที่ปรึ ก ษาใช้วิธี การวิจยั เชิ งคุณ ภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview)
ร่ วมกับการวิจยั โดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่ วม
ในโครงการฯ (ยกเว้น สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรี ษ ะเกษ จากัด
ตามที่ระบุในขอบเขตการจ้างที่ปรึ กษา) รวมทั้งสิ้ น 42 คน โดยทาการสัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์กับสมาชิกสหกรณ์ที่เป็ น คณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม
และคณะท างานเรื่ องแบรนด์ ทุ่ งกุ ลาฟาร์ ม จ านวนทั้งสิ้ น 15 คน และทาการส่ ง
แบบสอบถามให้ ก ับ สมาชิ ก สหกรณ์ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในโครงการฯแต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ น
คณะกรรมการฯและคณะทางานฯ อีก 27 คน โดยมีจานวนผูใ้ ห้สั มภาษณ์แยกราย
สหกรณ์ฯตามนี้
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
3.3 หัวข้อการประเมินผลของโครงการฯ
หัวข้อในการประเมินผลมีท้ งั สิ้ น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความพึงพอใจต่อโครงการฯ
และตราสัญลักษณ์ การใช้ตราสิ นค้าและการความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒ นาตราสินค้า การสนับสนุนที่กลุ่มสหกรณ์ตอ้ งการ
ได้รับในการสร้างและพัฒนาตราสินค้า และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ
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การวัดระดับความพึงพอใจ ระดับการเห็นด้วย และระดับความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
กาหนดคะแนนโดยปรับปรุ งมาจาก Likert (ลิเคอร์ท) ซึ่งมีระดับดังนี้
คะแนน
ระดับความพึงพอใจ การเห็นด้วย และความต้องการ
5
มากที่สุด
4
มาก
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยที่สุด
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
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4. ผลการประเมินผลการใช้ ตราสินค้ าและผลสาเร็จของโครงการโดยรวม (ทุกสหกรณ์)
4.1

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

-

-

-

-

4.47

4.22

4.70

4.44

4.43

3.90

4.00

15

27

10

9

7

10

6

-

-

4.31
42

-

-

REF. Q.1 ท่านพึงพอใจต่อโครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์โครงการนีม้ ากน้ อยเพียงใด
©Temporal Brand Consulting, 2008
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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

พึงพอใจมาก

พึงพอใจมากที่สุด

พึงพอใจปานกลาง

REF. Q.3,4, 5
©Temporal Brand Consulting, 2008

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
©Temporal Brand Consulting, 2008

4.2 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 งกว่ า สหกรณ์ ก ารเกษตรอื่ น ๆ โดยแต่ ล ะสหกรณ์ มี ย อดผลิ ตและ

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved.
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ยอดจ าหน่ ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุ ลาฟาร์ มในระยะ 2 เดือนตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัว
โดยประมาณดังนี้
- 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
© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved.
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จัดจาหน่ายที่ทางสหกรณ์ไม่มีความถนัด นอกจากนี้ เนื่องจากการเก็บข้อมูล
ดาเนิ น การหลังจากเริ่ มเปิ ดตัว ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ มประมาณ 2 เดื อน
สหกรณ์ฯ บางรายยังไม่สามารถผลิตข้าวได้ในจานวนมาก
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
©Temporal Brand Consulting, 2008

-

4.3 ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัว อย่างเห็น ด้วยกับแนวคิด ในการสร้างและพัฒนาตราสิ น ค้าร่ วมกัน
ด้ว ยการจัด ตั้งคณะกรรมการบริ ห ารการจัด การแบรนด์ ทุ่ งกุ ลาฟาร์ มและ
คณะทางานเรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และให้ค ะแนนเห็น ด้วยกับแนวคิด
ดังกล่าวอยู่ในระดับ ‘เห็นด้วยมากที่สุด’ โดยระดับคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นคณะกรรมการฯ หรื อคณะทางานฯ จะสู งกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็ น
คณะกรรมการฯ หรื อคณะทางานฯ
• กลุ่มตัวอย่างส่วนมากแล้วเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
ร่ วมกัน เนื่ องจากเป็ นการทาให้การด าเนิ น งานมีประสิ ทธิ ภาพและสร้าง
มาตรฐานเดียวกันให้ตราสิ นค้า นอกจากนี้ ยังทาให้แต่ละสหกรณ์มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทางานร่ วมกันเป็ นทีมได้
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ความคิดเห็นต่อการจัดตัง้ คณะกรรมการฯและคณะทางานเพื่อบริหารจัดการตราสิ
การตราสินค้า
รวม

เห็นด้วยมากทีส่ ุด

[5]

%

คณะกรรมการฯ ไม่ใช่คณะกรรมการฯ เกษตรวิสยั
%

26

38

[4]

เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยทีส่ ุด

[3]
[2]
[1]

52

ฐาน; ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทงั้ หมด = 100%

50

19

60

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

12
2

17

56

48
40

ชุมพลบุรี

29

30

60

เห็นด้วยมาก

สุวรรณภูมิ มหาชนะชัย

โพนทราย

%

-

--

REF. Q.7 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับแนวทางในการบริหารตราสินค้าร่วมกันในเค รือข่ายสหกรณ์ดว้ ยการจัดตัง้ คณะกรรมการฯและคณะทางานเพื่อนบริหารจัด การและกากับดูแลตราสินค้า
©Temporal Brand Consulting, 2008

-

• ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าใน
เรื่ องต่าง ๆ ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกั ยภาพในเรื่ อง
การผลิต และควบคุมมาตรฐานสิ น ค้าด้ว ยตนเอง โดยให้ ค ะแนนในระดั บ
‘เห็น ด้วยมากที่สุด’ และให้คะแนนเห็นด้วยรองลงมาต่อศักยภาพของกลุ่ม
สหกรณ์ในเรื่ องการบริ หารจัดการและกากับดูแลตราสิ นค้า และการพัฒนา
สิ น ค้าโดยให้ ค ะแนนอยู่ ในระดับ ‘เห็ น ด้ว ยอย่า งมาก’ และให้ ค ะแนน
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เห็ น ด้วยต่ อศัก ยภาพของกลุ่มสหกรณ์ ฯ ในเรื่ องการส่ งเสริ มการขาย และ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ การ และการเงิน
และการดูแลต้นทุนสินค้า ในระดับ‘เห็นด้วยปานกลาง’ ซึ่งอยู่ในระดับต่าที่สุด
4.4 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
©Temporal Brand Consulting, 2008

• นอกเหนื อจากความสนับ สนุ 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
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ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ความสนับสนุ นจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ที่เครื อข่ายสหกรณ์คาดหวัง เพื่อจะช่วย
ให้การสร้างและพัฒนาแบรนด์ ‘ทุ่งกุลาฟาร์ ม’ ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม
คณะกรรมการ

ไม่ใช่คณะกรรมการ
18

สนับสนุ นด้านงบประมาณกับสหกรณ์

33

15

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
©Temporal Brand Consulting, 2008

4.5 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 ค้าของสหกรณ์อย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ
กลุ่ม ตัว อย่างบางรายแสดงความคิด เห็ น ว่าอยากให้ ก รมส่ งเสริ มสหกรณ์
สนับสนุนเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ
ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการ

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม
อยากให้เครื อข่ายสหกรณ์มีการดาเนิ นการในโครงการนี้ อย่างต่อเนื่ องและ
สม่าเสมอ
อยากให้กรมฯให้การสนับสนุ นในโครงการดีๆอย่างต่อเนื่ องตลอดไป เพราะทา
ให้สินค้าของสหกรณ์มีการพัฒนาขึ้น
หากมีสถานที่จาหน่ ายที่มน่ั 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
©Temporal Brand Consulting, 2008

5. ผลการประเมินการใช้ ตราสินค้าและผลสาเร็จของโครงการแยกรายสหกรณ์
5.1

ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลักษณ์
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวมในระดับสู งมาก
โดยให้ค ะแนนระดับ ความพึง พอใจต่ 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
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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
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 มากขึ้ 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
©Temporal Brand Consulting, 2008

• 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 นอยู่ในระดับ ‘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
©Temporal Brand Consulting, 2008

• 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
©Temporal Brand Consulting, 2008
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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
©Temporal Brand Consulting, 2008

5.2

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’
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18

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
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เป็ นการแสดงความสามัคคีในระหว่างเครื อข่าย อีกทั้งยังช่วยยกระดับสินค้า
ของสหกรณ์ให้ดีข้ นึ
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
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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
©Temporal Brand Consulting, 2008

• 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
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
©Temporal Brand Consulting, 2008
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการฯ
• กลุ่ มตัว อย่างต้อ งการให้ สหกรณ์ เครื อข่ ายได้รับ 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
©Temporal Brand Consulting, 2008

5.3

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
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การใช้ตราสินค้าและความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ ริ โภค
• ตั้งแต่เริ่ มเปิ ดตัว สิ น ค้าในกลางเดือ นกัน ยายน 2551 สหกรณ์ ก ารเกษตร
สุ วรรณภูมิ จากัด มียอดผลิต ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ มประมาณ 40 % จาก
ข้าวที่ผลิต ทั้งหมด และมีย อดขายได้ประมาณ 25 % ของยอดขายทั้งหมด
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 งการในระดั 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
©Temporal Brand Consulting, 2008

• 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
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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
©Temporal Brand Consulting, 2008

5.4

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 ว่ ามี
ปริ มาณน้อย
• ส่ วนในเรื่ องความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างแสดง
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
ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทไี่ ด้รับ

ค่าเฉลี่ย

10

3.90

10 0

2.80

พึงพอใจปานกลาง
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ความคิดเห็นในเรื่ องการสร้างและพัฒนาตราสินค้า
• กลุ่มตัว อย่างเห็น ด้วยกับแนวคิด ในการสร้างและพัฒนาตราสิ น ค้า ร่ 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
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มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่ งขึ้น และเป็ นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครื อข่ายสหกรณ์
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 โดยให้คะแนนในระดับ ‘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 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
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
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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 อข่ าย 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
©Temporal Brand Consulting, 2008

5.5

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 ต่ากว่าระดับคะแนนความพึ 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

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

30

รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’ และความพึงพอใจต่อสี
ของตราสินค้าอยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’
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

ความพึงพอใจต่อประโยชน์ทไ่ี 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
©Temporal Brand Consulting, 2008

• ในการประเมินศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าใน
เรื่ องต่าง ๆ ด้วยตนเอง กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศั กยภาพในเรื่ อง
การผลิต และควบคุม มาตรฐานสิ น ค้า และการพัฒ นาสิ น ค้าโดยให้ 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
©Temporal Brand Consulting, 2008

• 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

สหกรณ์การเกษตร
ชุมพลบุรี จากัด

อยากให้กรมฯให้การสนับสนุนในโครงการดีๆอย่างต่อเนื่องตลอดไป เพราะทาให้สินค้าของสหกรณ์
มีการพัฒนาขึ้น
ควรมีงบประมาณมาสนับสนุนให้สหกรณ์ในเครื อข่ายไปศึกษาสหกรณ์หรื อหน่ว ยงานอื่นๆที่ประสบ
ความสาเร็ จในด้านการบริ หารงานและด้านการตลาด

1
1

หมายเหตุ: แสดงผลเป็ นจานวนคนที่ตอบคาถาม
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6. บทสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา
6.1 ความพึงพอใจต่อโครงการการสร้างตราสิ นค้าที่มีเอกลัก ษณ์ของสหกรณ์ ในพื้น ที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ ในกลุ่มสมาชิ ก สหกรณ์ฯ จัด ว่าอยู่ในระดับ สู ง สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
แสดงความพึงพอใจในโครงการฯโดยรวม ความพึงพอใจต่อรู ปแบบตราสัญลักษณ์
และบรรจุภ ัณ ฑ์ รวมถึงความพึงพอใจต่อประโยชน์ ของโครงการฯ จึ งนับได้ว่า
โครงการฯ ดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ด้วยดี และได้รับผลสาเร็จ
6.2 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
6.3 สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่ วนมากแล้วเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพัฒนาตราสิ 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 ทธิภาพและสร้างมาตรฐานเดี ยวกันให้ตราสิ 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 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
6.5 นอกจากนี้ กรมส่งเสริ มสหกรณ์ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือและให้องค์ความรู ้
ในการบริ หารจัด การตราสิ น ค้า โดยอาจเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการฯ และ
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คณะทางานฯ ทุกครั้ง หรื อว่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อช่วยให้แนวทางในการบริ หารจัดการ
แบรนด์ให้ถูกทางในช่วงต้น ทั้งนี้เนื่องจากในการรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มี
พื้นฐานความเข้าใจเรื่ องการสร้างตราสิ นค้าและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน อาจมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างและขัดแย้งกัน และอาจตัดสิ นใจดาเนินการในการบริ หาร
จัดการแบรนด์ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ จะทาให้การสร้างและพัฒนาตราสินค้าข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มไม่ถูกต้องตาม กลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว้
6.6 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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ภาคผนวก : รายชื่ อผู้ให้ สัมภาษณ์
1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
1) คุณนิภา สัจจา
2) คุณบุญเกิด ภานนท์
3) คุณบุญล้วน อุดมพันธ์
4) คุณกาญจนาศิริ อุม้ สงคราม
5) คุณศีลธรรม ใบเจียม
6) คุณสุนทร ปาติโก
7) คุณสัมฤทธิ์ ศรี กลับ
8) คุณธนัช พลอาสา
9) คุณยงยุทธ เทียมปาก
10) คุณสมนึก เจริ ญสุข

ประธานสหกรณ์
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ผช.ผจก.สหกรณ์/จนท.การตลาด
เจ้าหน้าที่การตลาด
รองประธานสหกรณ์
กรรมการสหกรณ์
หัวหน้าบัญชีและการเงิน
หัวหน้าแปรรู ป
เจ้าหน้าที่แปรรู ป
เจ้าหน้าที่การเงิน

2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด
1) คุณธีธชั ผลาผล
2) คุณประยุทธ หงษ์ทอง
3) คุณประมาณ ป้องสนาม
4) คุณประหยัด แก้วเขียว
5) คุณปราณี มะโนพิมพ์
6) คุณบุญสม พิมพ์ทอง
7) คุณสัมฤทธิ์ สาชารี

ประธานสหกรณ์
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
เจ้าหน้าที่การตลาด
เลขานุการสหกรณ์
เหรัญญิก
รองประธานสหกรณ์
กรรมการสหกรณ์

3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จากัด
1) คุณประเสริ ฐ ภูมิเรศสุนทร
2) คุณพัชริ นทร์ ดีผาย
3) คุณณัฐธิดา คาจันทร์
4) คุณหนูกนั ด่านซ้าย
5) คุณธนสิทธิ์ จาปามาศ
6) คุณนเรศ พรมทา
7) คุณณัฏฐรุ จา ไชยโย

ประธานสหกรณ์
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
เจ้าหน้าที่การตลาด
รองประธานสหกรณ์
หัวหน้าแผนกผลิต
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
เจ้าหน้าที่จดั ซื้อ/ขาย
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8) คุณนารีย์ ศรี ใหม่
9) คุณเจริ ญ วันสาโรง
10) คุณถนัด ศรี เพียงจันทร์

เลขานุการสหกรณ์
เหรัญญิก
กรรมการสหกรณ์

4. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี
1) คุณดวง พุฒทอง
2) คุณบุญโฮม ภะคะโต
3) คุณทศมนตรี ขุนวิเศษ
4) คุณสังวาลย์ ภะคะโต
5) คุณวิเชียร ปาประสังข์
6) คุณศุภจิตร หลินโนนแดง

ประธานสหกรณ์
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
หัวหน้าฝ่ ายการตลาด
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
เจ้าหน้าที่การตลาดฝ่ ายโรงสี

5. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
1) คุณบัญญัติ คาอาจ
2) คุณเพ็ญพักตร์ พร้อมสุข
3) คุณไพศาล แหวนหล่อ
4) คุณสอน พงษ์แสน
5) คุณนพมาศ มาเรื อน
6) คุณชนิดา กล้าหาญ
7) คุณไชยพงศ์ เลิศชัยโฆษิตกุล
8) คุณอุทยั แสงกอง
9) คุณวัชราภรณ์ คาแพง
10) คุณธิดารัจน์ สุระสร

ประธานสหกรณ์
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ประธานฝ่ ายการตลาด
รองประธานสหกรณ์
เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
เจ้าหน้าที่โรงสี
เจ้าหน้าที่โรงสี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บญั ชี
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