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1.  บทน า 
 

 บริษทัมากมาย ที่มีแนวคิดในเร่ืองการสร้างแบรนด์ที่ไม่ถูกตอ้ง  บางบริษทัเห็นว่า
การสร้างแบรนด์ในโลกธุรกิจปัจจุบนัน้ี คือ การออกแบบช่ือยี่ห้อ โลโก ้เคร่ืองหมายการคา้ หรือค า
ขวญัใหม่ ๆ ให้สินคา้ หรือองค์กรเท่านั้น  ซ่ึงก็จริงอยู่ว่าส่ิงเหล่าน้ีใชใ้นการสร้างความแตกต่างให้
องค์กร บริษัทหรือสินค้า เพราะการใช้ช่ือยี่ห้อ สัญลักษณ์หรือโลโก้อย่างสม ่าเสมอจะช่วยให้
ผูบ้ริโภคจดจ าและนึกถึงได้รวดเร็ว  อย่างไรก็ตามงานออกแบบเหล่าน้ีแม้ว่าจะเป็นส่วนส าคัญ
ส าหรับแบรนด์ แต่ก็ไม่มากพอท่ีสร้างความแตกต่างให้แบรนด์นั้น ๆ แข็งแกร่งโดดเด่นขึ้นมาได ้ 
กิจกรรมการออกแบบเหล่าน้ีต้องใช้เงินนับล้าน ซ่ึงในท่ีสุดก็จะสูญเปล่าด้วยเหตุ ท่ีว่าการ
เปล่ียนแปลงแต่เปลือกนอกเช่นน้ีไม่สามารถเปล่ียนประสบการณ์ท่ีผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้ได้   ซ่ึง
ประสบการณ์ท่ีมีต่อสินค้าน้ีเองท่ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของสินคา้  ความ
ลม้เหลวในการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์ใหม่เกิดขึ้นเพราะขาดกลยุทธ์ของแบรนด์ท่ีชัดเจน   
การเปล่ียนแปลงท่ีเปลือกนอกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างแบรนด์ให้ยิ่งใหญ่ได ้ 

กุญแจส าคัญ สู่ความส าเร็จในยุคแห่งการแข่งขันเช่นน้ี คือ การสร้างความแตกต่าง
(differentiation) และการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสมให้กับองค์กร บริษทั หรือสินคา้ ขั้นตอน
แรกที่ต้องพิจารณาคือการก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ แลว้จึงค่อยก าหนดกลยุทธ์การส่ือสารตามมา     
ส าหรับแบรนด์ที่มีช่ือเสียงระดบัโลก กลยุทธ์แบรนด์จะเป็นตวัผลกัดนัทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นทิศทาง
ของธุรกิจ การออกแบบ การส่ือสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่  ๆ การบริหาร
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (CRM) เป็นตน้  ดงันั้น องคก์รจึงควรมีกลยุทธ์แบรนด์ที่เป็นแม่บทส าหรับ
องคก์รและผลิตภณัฑข์ององคก์ร กลยุทธ์แบรนด์ที่ชดัเจนจะเป็นรากฐานในการพฒันาภาพลกัษณ์ที่
โดดเด่น และจะท าให้ทุก ๆ กิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  นอกจากน้ีกลยุทธ์แบรนด์ท่ีชดัเจน
ยงัช่วยให้พนกังานเขา้ใจกิจกรรมทางการตลาดขององคก์ร   และสามารถเขา้ถึงบทบาทของตนเอง
ในการช่วยให้กิจกรรมเหล่านั้นบรรลุตามวตัถุประสงค์ จึงเป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจและเพ่ิม
ผลผลิตในการท างานไดอี้กด้วย การส่ือสารภาพลกัษณ์ใหม่จากกลยุทธ์แบรนด์จะเป็นการบอกให้
ผูค้นภายนอกและกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงลกัษณะเด่นขององค์กร ผลงานขององค์กรและเหตุใด
องค์กรจึงดีกว่าและแตกต่างจากองค์กรอ่ืน ๆ ดังนั้นการมีกลยุทธ์แบรนด์ท่ีชัดเจนจึงนับว่าเป็น
รากฐานสู่ความส าเร็จตามวิสัยทศัน์ขององคก์รที่วางไว ้

บริษทั เทมเพอรัล แบรนด์ คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดน้ าเสนอแนวคดิในการสร้าง
แบรนด์ให้ผลิตภณัฑ์ทุ่งกุลาฟาร์มซ่ึงเป็นแนวทางที่แบรนด์มีช่ือเสียงระดับโลกใช้อย่างประสบ
ความส าเร็จมาแลว้มากมาย ดงัแนวทางในการสร้างแบรนดใ์นแผนภูมิต่อไปน้ี 
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แนวทางการสร้างแบรนด์ตามกลยุทธ์ทางธุรกจิ

วิสยัทศัน์ของแบรนด์

บุคลิกภาพ&การวางต าแหน่ง

กลยทุธ์ทางธุรกิจ

การบริหารจดัการแบรนด์

ฐานทีต่ั้งของแบรนด์
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2.  ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการผลิตขา้วหอมมะลิ

มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2547 -2551)  ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     และกระทรวงพาณิชย์   ในช่วงต้นของ
โครงการฯ ระหว่างปี 2547-2549  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯด้วยการ 
อบรมถ่ายทอดความรู้การจดัการธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  จดัอบรมหลกัสูตร
ต่างๆ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด  การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและการ
แปรรูปขา้วหอมมะลิ   จดังานประชาสัมพนัธ์จ าหน่ายขา้วหอมมะลิ  เจรจาธุรกิจ  รวมถึงสนบัสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน  จดัหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  และในปี 2550  ได้สร้าง
องค์ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการดา้นการบริหารจดัการ  การจดัการธุรกิจ  และดา้น
การตลาด  การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  พฒันาประสิทธิภาพด้านการแปรรูปของ
สหกรณ์ท่ีมีโรงสีขา้วสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการให้มีกรรมวิธีการผลิตท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารท่ีมีมาตรฐานยอมรับ  นอกจากน้ีได้ด าเนินการจัด
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ  เป็นตน้ 
 ส าหรับในปี 2551 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความประสงค์จะสานต่อโครงการฯ ด้วยการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตขา้วหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นสินค้าลกัษณะพิเศษ  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานสร้างเคร่ืองหมายการคา้  ด้วยเห็นความส าคญัในการสร้างตราสินคา้และการสร้าง
แบรนด์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผูบ้ริโภค  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงสนับสนุนให้มีการจ้างท่ีปรึกษา
สร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ขึ้น  เพื่อพฒันาตราสินคา้ขา้วของ
สหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อน าไปใช้เป็นตราสินคา้ร่วมกนั  และบริหารจดัการร่วมกนัภายใตก้าร
ใชสิ้นคา้ตราเดียวกนั  คุณภาพเดียวกัน  รวมถึงร่วมกนัพฒันาให้เป็นตราที่เขม้แข็งและมีคุณค่า  เกิด
ภาพลกัษณ์ที่ดี  และสร้างทศันคติที่ดี  เป็นที่รู้จกัแพร่หลายของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ  โดย
มีวตัถุประสงคต์ามขอบเขตของโครงการดงัน้ี 

1. เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาตราสินคา้  การบริหารตราสินคา้  และการบริหาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 

2. เพื่อสร้างตราสินคา้ขา้วที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้  จ านวน 1 ตรา 
3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีมคีุณค่า 

บริษัทเทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย)จ ากัดได้น าเสนอแนวทางในการสร้าง                    
ตราสินคา้ขา้วที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้  โดยมีสหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการ
ทั้งส้ิน 6  สหกรณ์  ได้แก่  1)  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัด จงัหวดัร้อยเอ็ด  2)  สหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด จงัหวดัร้อยเอ็ด  3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากัด  จงัหวดั
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ร้อยเอ็ด  4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากดั  จงัหวดัสุรินทร์  5) สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั  จ ากัด  
จงัหวดัยโสธร  และ 6)  สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส.ศรีสะเกษ จ ากดั  จงัหวดัศรีสะเกษ 
(ทั้ ง 6 สหกรณ์รวมกัน เรียกว่า “เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืน ท่ีทุ่งกุลาร้องไห้”                   
มีขั้นตอนของงานดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ

ขั้นตอนท่ี 3
การก าหนดกลยทุธ์แบรนด ์                    
และการจดัท าตราสินคา้

ขั้นตอนท่ี 1
การศึกษาตลาดและการวิจยั

ภาพลกัษณ์ 

ขั้นตอนท่ี 4
การประชาสมัพนัธ ์            

ตราสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 2
การสร้างความเขา้ใจเร่ือง                 

การสร้างแบรนดแ์ละการตลาด

ขั้นตอนท่ี 5
การก าหนดแนวทางการบริหาร

การจดัการตราสินคา้ 

ขั้นตอนท่ี 6
การประเมินผล                    
การใชต้ราสินคา้ 

ขั้นตอนการจัดท ากลยุทธ์ - ขั้นตอนหลกั

ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

 
 

คู่มือเล่มน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานในขั้นตอนท่ี 5 อนัไดแ้ก ่ การก าหนดแนวทางการบริหาร
การจดัการตราสินคา้ เพื่อให้เครือข่ายสหกรณ์สามารถน าแนวทางไปบริหารจดัการตราสินคา้ดว้ย
ตนเองอย่างประสบความส าเร็จ  
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3. ความส าคัญของการสร้างแบรนด์ 

 

แบรนด์ (Brand) เป็นศพัทภ์าษาองักฤษท่ีมีความหมายลึกซ้ึง และมีความหมายกวา้งกว่าท่ี
พจนานุกรมมีในบทบญัญตัิ  แบรนด์ไม่ใชเ่พียงตราสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายการคา้  และมี
ความหมายมากกว่าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ แบรนด ์ หมายรวมถึง ส่ิงท่ีสัมผสัได ้ (เชน่ คุณสมบตัิ
ของสินคา้) และส่ิงท่ีสัมผสัไม่ได ้ (เช่น ความรู้สึก หรือภาพลกัษณ)์ ที่ผูบ้ริโภคมีต่อสินคา้ บริการ 
หรือ องคก์ร  และเป็นประสบการณ์ในใจผูบ้ริโภค แบรนด์จึงเปรียบเสมือน ‘ตราประทบั’ ที่อยู่ใน
ความรู้สึกและความคดิค  านึงของผูบ้ริโภค 

ดว้ยความหมายที่กวา้งแต่ไร้ซ่ึงบทบญัญตัิที่ง่ายและรัดกุม  รายงานฉบบัน้ีจะใชค้  าว่า แบรนด์  
ทบัศพัทภ์าษาองักฤษ ‘brand’ เพื่อให้เขา้ใจตรงกนั 
 

ความส าคญัของแบรนด์อาจสรุปไดด้งัน้ี: 

 

1.1 องค์กรที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งจะสร้างฐานลูกค้าใหม่และยงัสามารถผูกใจลูกค้าเดิม
ไว้ได้ในอตัราสูง ผลการวิจยัจากธุรกจิประเภทตา่ง ๆ  ช้ีว่า ความผูกพนัทางอารมณ์และความรู้สึก
ทีผู่บ้ริโภคมีกบัองคก์รหรือสินคา้อย่างแน่นแฟ้นไม่เพียงแต่ดึงดูดให้สนใจสินคา้ แต่ยงัช่วย
ป้องกนัไม่ให้ลูกคา้ตีจากดว้ยการสร้างความผูกพนัและความสัมพนัธ์ระยะยาวไวไ้ด้  

 

1.2 ในโลกธุรกิจทุกวนัน้ีแบรนด์ท่ีชัดเจนและแข็งแกร่งช่วยให้หลายบริษัทสามารถสร้าง  
ความแตกต่างด้านราคาได้และยงัไดร้ับการยอมรับและลดการต่อตา้นเมื่อถึงเวลาจะตอ้งปรับ
ขึ้นราคาสินค้า การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งจะช่วยให้บริษทัหลีกหนีความเป็นสินค้า
อุปโภคบริโภคทัว่ ๆ  ไปดว้ยการสร้าง ‘คุณค่า’ (ซ่ึงมกัเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได)้ ให้กบัแบรนด์ขึ้น
ในใจผูบ้ริโภค เช่น แบรนด์อย่าง นาฬิกาขอ้มือโรเล็กซ์ หรือ รถยนต์เมอร์เซเดส เบนซ์ 

เป็นตน้ 

 

1.3 แบรนด์ที่แข็งแกร่งจะสร้างมูลค่าทางทรัพยสิ์นให้กับบริษทั เพราะแบรนด์มีมูลค่าด้วยตวั
ของมันเอง  ตัวอย่างเช่น บริษัทเนสเล่ยอมจ่ายเงินซ้ือแบรนด์ชอคโกแล็ตราวน์ทรี 
(Rowntree) ดว้ยมูลค่าสูงกว่ามูลค่าสินทรัพยท์ั้งหมดของแบรนด์ราวน์ทรี กว่า 6 เท่าตวั 
บริษัทรถยนต์ฟอร์ดจ่ายเงินซ้ือแบรนด์รถยนต์จากัวร์ (Jaguar) ด้วยเงินสูงถึงสองพัน      
ส่ีร้อยลา้นปอนด์ หรือแบรนด์ระดับโลกช่ือดังอย่างบุหร่ีมาร์ลส์โบโรถูกตีราคาว่ามีมูลค่า
ถึงสามหมื่นเก้าพันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนน ้ าอัดลมโคคาโคล่าก็ถูกตีมูลค่าให้สูงถึง      



 

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved. 7 

แปดหมื่นเก้าพนัห้าร้อยลา้นเหรียญสหรัฐ  ในโลกธุรกิจทุกวนัน้ีมูลค่าของแบรนด์ได้ถูก
น าไปใส่ในงบการเงิน และใช้ประโยชน์ในการเป็นหลกัค ้าประกันเงินกู้ หรือใช้ป้องกัน
ไม่ให้มีการซ้ือขายหรือยึดครองบริษัทอย่างไม่เป็นธรรม เป็นตน้ แบรนด์จึงอาจมีมูลค่า  
สูงกว่ามูลค่าของธุรกิจของมนัเองก็ได้  

 

1.4 แบรนด์ประสบความส าเร็จด้วยการสร้างความสัมพนัธ์ทาง‘อารมณ์และความรู้สึก’ กับ
ผูบ้ริโภค ความผูกพนัทางอารมณ์น้ีเองท่ีการวิจยัหลายต่อหลายช้ินบ่งบอกว่าเป็นส่ิงส าคญั
ที่สุดที่จะสร้างแบรนด์ให้มีพลงั มีบริษทัมากมายโดยเฉพาะบริษทัในเอเชียที่มุ่งเนน้      การ
สร้างและพัฒนาแบรนด์จาก ‘เหตุผล’ และไม่สนใจที่จะพัฒนาเร่ืองของ‘อารมณ์และ
ความรู้สึก’ แต่เร่ืองของความรู้สึกต่างหากที่ท าให้ลูกคา้ผูกพนักับแบรนด์ อนัจะน ามาซ่ึง
ความรักและความภักดีในแบรนด์ ความสัมพันธ์กับลูกคา้จึงเป็นส่วนส าคญัที่จะท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ คู่แข่งใหม่ ๆ ที่เข้ามาในตลาดมักใช้แบรนด์เป็นตัวน าในการ    
รุกตลาดได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างส่วนแบ่งทางการตลาด ในทางกลบักันการมีแบรนด์ที่
แข็งแกร่งจะช่วยต่อตา้นการรุกของคู่แข่ง แบรนด์ที่แข็งแกร่งยงัสามารถก้าวไปในระดบัโลก 
และเข้าถึงตลาดต่ างประเทศอย่างประสบความส าเร็จ  ผู ้บ ริโภคจะไว้ใจแบรนด์               
ซ่ึงความไวว้างใจน้ีคือ ผลพวงจากความแข็งแกร่งของแบรนด์นัน่เอง  

 

1.5 ในทา้ยท่ีสุด แบรนด์ที่แข็งแกร่งจะไม่มีวนัตาย ตวัอย่างเช่น แบรนด์อย่างโคคาโคล่า หรือ
โกดกั แบรนด์ที่แข็งแกร่งจะมีความอึดอย่างคาดไม่ถึง แบรนด์จะเป็นอาวุธที่ทรงพลงัท่ีสุด   
ท่ีบริษทัจะพึงมีและเป็นส่ิงค ้าประกันการอยู่รอดของบริษทั ความทา้ทายของบริษทัในยุคสมยัน้ี
คือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งดังที่ได้กล่าวมา ซ่ึงจะท าให้บริษทัประสบความส าเร็จ   
ในระยะยาวไม่ว่าจะตอ้งเผชิญกบัช่วงตกต ่าอย่างไรในคล่ืนธุรกิจก็ตาม  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved. 8 

4.  กลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม 
 

4.1  วิสัยทัศน์ของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม (Brand Vision) 

 

แบรนด์ที่ทรงพลังจะมีวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่ใช้ในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
วิสัยทศัน์ของแบรนด์เขียนขึ้นจากส่ิงท่ีผูบ้ริโภค และผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียมีความคาดหวงัจากสินคา้ 
จึงสามารถเขา้ถึงจิตใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจได ้ จากแนวคิดในการน าเอาส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการเป็นท่ีตั้งน้ีเองท าให้เราเขา้ถึงผูบ้ริโภค และสามารถล่วงรู้ว่าตอ้งท าอย่างไรจึงจะ
ได้รับความสนใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อสินคา้ เมื่อเรายึดเอาความเข้าใจผูบ้ริโภคเป็นท่ีตั้งเช่นน้ี  
ธุรกิจของแบรนด์ก็จะไม่แตกต่างจากธุรกิจของสินค้าหรือบริการของแบรนด์นั้นเลย มร.ชาร์ล              
เรฟสัน แห่งบริษทัเรฟล่อน คอสเมติค ผูผ้ลิตเคร่ืองส าอางเรฟล่อนท่ีมีช่ือเสียงไปทัว่โลก ได้ตอบ
ค าถามเกี่ยวกบัธุรกิจเคร่ืองส าอางเรฟล่อนว่า  

“เราไม่ไดท้ าธุรกจิการขายเคร่ืองส าอาง แต่เราอยู่ในธุรกิจการขาย ความหวัง ”  
ด้วยแนวคิดลกัษณะเดียวกันในการน าเอาความตอ้งการของผูบ้ริโภค และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของสินค้าเป็นท่ีตั้ง  สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ได้สรุปร่วมกันใน   
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการก าหนดกลยุทธ์ของแบรนด์ร่วมกัน เมื่อวนัที่ 10 มิ.ย. 2551 ว่า          
ตราสินค้าข้าวหอมมะลิในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้เป็นสินค้าท่ีเป็น ‘ความรักและความห่วงใย’     
จากเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ที่ ส่งผ่านไปยงัผู ้บริโภค  ข้าวหอมมะลิในเขตพ้ืนท่ี                  
ทุ่งกุลาร้องไห้จึงมีความแตกต่างเชิงอารมณ์และความรู้สึก  เพราะไม่ใช่ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
โดยทัว่ไป  แต่เป็นขา้วหอมมะลิท่ีเป็นสายสัมพนัธ์แห่งความรักจากเกษตรกร  ผูร้ักในการปลูกขา้ว  
พิถีพิถนัตั้งแต่การคดัเมล็ดพนัธ์ุขา้ว  การหว่านและเกี่ยวขา้ว  ไปจนถึงกรรมวิธีการผลิตและการ     
สีขา้วที่ทนัสมัยและได้มาตรฐานปลอดภัย  เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้ขา้วคุณภาพดี   วิสัยทศัน์น้ีจะช่วย  
ตราสินค้าข้าวหอมมะลิในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้เสริมสร้างความไว้วางใจ ความผูกพันและ
ความรู้สึกดี ๆ ให้กบัผูบ้ริโภค 

วิสัยทัศน์ของแบรนด์ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยสมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไดส้รุปไวใ้นการประชุมดงัน้ี 

 
 

วิสัยทัศน์ของแบรนด์ 
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มเป็น 

ตวัแทนแห่งความรัก  ความห่วงใย และช่วยสร้างสายสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น 
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เมื่อมีวิสัยทศัน์ชดัเจนแลว้ ขั้นตอนต่อไปในการวางกลยุทธ์แบรนด์คือการก าหนดฐานท่ีตั้ง
ของแบรนด์ (brand platform) ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลิกภาพของแบรนด์และการวางต าแหน่งของ
แบรนด์ ฐานท่ีตั้งของแบรนด์จะช่วยตราสินคา้ขา้วหอมมะลิในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ในการสร้าง
ความแตกต่างให้โดดเดน่กว่าสินคา้ขา้วหอมมะลิยี่ห้ออ่ืน ๆ และสามารถท าให้บรรลุถึงวิสัยทศัน์
ของแบรนด์ทีก่  าหนดไวไ้ด ้
 

4.2 ฐานที่ตั้งของแบรนด์ทุ่งกลุาฟาร์ม (Strategic Brand Platform) 
 

ในการก าหนดฐานท่ีตั้งของแบรนด์ ตอ้งมีการเลือก คดัสรรและก าหนดบุคลิกภาพของแบรนด์
ด้วยความใส่ใจ อีกทั้งยงัตอ้งก าหนดการวางต าแหน่งท่ีชัดเจนเป็นเอกลกัษณ์ในใจลูกค้า  ในการ
ก าหนดฐานท่ีตั้ งของแบรนด์  เรามักจะเลือกกล่าวถึงคุณสมบัติที่ สินค้ามีอยู่แล้วและเพ่ิมเติม
คุณสมบตัิที่ลูกคา้คาดหวงัประกอบกนั และท่ีส าคญั ขอ้ความเหล่านั้นตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

 

• กลุ่มเป้าหมายจะจดจ าไดแ้ละเห็นว่าเป็นขอ้ความที่เป็นความจริงและมีเหตุผลสนบัสนุน 

• กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าน่าสนใจและมีความหมาย  

• มีความหมายในเชิงบวกและสร้างความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืน 

• สามารถอยู่ในต าแหน่งน้ีไดใ้นระยะยาวและจะน่าสนใจยิ่งขึ้นเม่ือเวลาผ่านไป 

• สามารถช้ีชดัถึงความแตกต่างของสินคา้และบริการ 

ในการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการกับสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
เพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์  ไดม้ีการสรุปรายละเอียดในการก าหนดฐานท่ีตั้งของแบรนด์ตามน้ี 

 

4.2.1 บุคลกิภาพของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม (Brand Personality) 
 

แบรนด์ที่ประสบความส าเร็จตอ้งสร้างบุคลิกภาพขึ้น  เพื่อให้มีความชดัเจนว่า แบรนด์นั้นมี
นัยส าคัญและมีความหมายอย่างไร   บริษัทส่วนมากเลือกที่จะกล่าวถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่
เหนือกว่าของสินคา้หรือบริการซ่ึงตอ้งตรงกบัความจริงไม่โออ้วด  จึงจะเห็นไดว้่า ท าไมบริษทัหรือ
องคก์รที่ไม่มีมาตรฐานในเร่ืองคุณภาพสินคา้จึงไม่ประสบความส าเร็จ ไม่ไดร้ับความไวว้างใจและ
มักล้มเหลวในที่สุด ในทางกลับกัน รายงานจากสถาบันการวางแผนที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
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รัฐแมสซาจูเซ็ทส์แสดงให้เห็นว่า บริษทัท่ีมีความโดดเด่นในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และการบริการ
จะสามารถ : 

o ขายผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นในราคาสูงกว่าค่าเฉล่ียถึง 9 %  

o เติบโตเร็วกว่าบริษทัทัว่ไปกว่า 2 เท่า 

o มีส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นเฉล่ียต่อปี 6 % ในขณะท่ีบริษัทโดยทั่วไปจะเสีย   
ส่วนแบ่งตลาดปีละประมาณ 2 % 

o มีผลก าไรเฉล่ีย 12% (ในขณะที่ค่าเฉล่ียผลก าไรของบริษทัอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกัน
อยู่ที่ 1-2%) 

 

สินคา้ที่ประสบความส าเร็จจ านวนมากจะพัฒนาค่านิยมของแบรนด์  (brand values)

หรือบุคลิกภาพของแบรนด์ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้  ค่านิยม
ของแบรนด์ดงักล่าวไม่ใช่คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ  แต่เป็นส่ิงท่ีตอบสนองและเขา้ถึงลูกคา้
ในเชิงอารมณ์และความรู้สึก การก าหนดค่านิยมดงักล่าวจะช่วยเพ่ิมสมดุลให้กับธุรกิจ เพ่ิมพลงัให้
วฒันธรรมองค์กรและท าให้พนักงานท างานอย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น  ค่านิยมลกัษณะน้ีเกิดจาก
แนวคิดที่ว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของสินคา้หรือบริการแมจ้ะมีความส าคญัอย่างมาก แต่ก็ยงัไม่
มากพอที่จะเป็นเหตุผลให้ผู ้บริโภคเลือกใช้และภักดีต่อแบรนด์นั้ นตลอดไป   บุคลิกภาพ                     
ของแบรนด์จึงเป็นส่ิงส าคญั และช่วยสร้างแบรนด์ให้ทรงพลงั  

แบรนด์ที่ประสบความส าเร็จใช้บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ในการดึงดูดลูกคา้และรักษาลูกคา้ไว ้
การพฒันาบุคลิกภาพของแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ซ่ึงเป็นคุณสมบตัิในเชิงอารมณ์และ
ความรู้สึกที่จบัตอ้งไม่ได ้(intangible benefits) มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อหลีกเล่ียงท่ีจะเน้นไปที่
คุณลกัษณะ หรือคุณสมบตัิที่จบัตอ้งไดข้องสินคา้ (tangible benefits) เช่น ความหอม  ความนุ่ม
ของขา้วท่ีหุงแลว้ เป็นตน้    ทั้งน้ี  เน่ืองจากคุณลกัษณะหรือคุณสมบตัิที่จบัตอ้งไดข้องสินคา้เป็นส่ิง
ที่คู่แข่งขนัทางการตลาดสามารถลอกเลียนแบบได้  จึงควรมุ่งเนน้ไปท่ีความสัมพนัธ์ที่ขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มตอ้งการสร้างขึ้นกบัลูกคา้แทน 

แนวคิดน้ีมีรากฐานมาจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีว่า สมองของมนุษยแ์บ่งเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา สมองทั้ง 2 ซีกของมนุษยท์ างานต่างกนั สมองซีกซ้ายใช้คิด
เร่ืองราวที่เป็นเหตุผล ในขณะที่สมองซีกขวาใช้ในการจินตนาการซ่ึงเกี่ยวข้องกับอารมณ์และ
ความรู้สึก แบรนด์จึงจ าเป็นตอ้งดึงดูดความสนใจของสมองทั้ง 2 ส่วนได ้ดังนั้นในการสร้างจุดยืน
ให้แบรนด์จึงตอ้งพิจารณาทั้งเร่ืองเหตุผลและเร่ืองอารมณ์และความรู้สึก แบรนด์ตอ้งสามารถเขา้ถึง
ทั้งหัวใจ (heart )และจิตใจ (mind )ของผูบ้ริโภคได้ จึงจะจดัว่ามีขอ้ได้เปรียบอย่างยัง่ยืนและมี
ความแตกต่างท่ีชัดเจน หากเราสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ที่สามารถดึงดูดทั้งในเร่ืองเหตุผลและ
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เร่ืองอารมณ์และความรู้สึกได ้เราก็สามารถกระตุน้สมองของผูบ้ริโภคให้ตอบรับและท าให้สินคา้มี
เสน่ห์ดึงดูดใจผูบ้ริโภคมากขึ้น  

ในการพิจารณาเลือกบุคลิกภาพของแบรนด์ให้ตราสินค้าข้าวหอมมะลิในเขตพ้ืนท่ี          
ทุ่งกุลาร้องไห้ ตอ้งพิจารณาบุคลิกภาพท่ีสามารถช่วยท าให้ภาพลกัษณช์ดัเจนขึ้น และสร้าง      ความ
แตกต่างจากสินคา้ขา้วหอมมะลิยี่ห้ออ่ืน บุคลิกภาพจะเป็นส่วนส าคญัในการสร้างภาพลกัษณ์ให้มี
ความแตกต่างและไม่มีใครลอกเลียนได ้

บุคลิกภาพของแบรนดจ์ะสะทอ้นค่านิยม (values) ของสินคา้ ในการก าหนดบคุลิกภาพ
เราไม่สามารถจะก าหนดบุคลิกภาพขึ้นมามากมายเพ่ือครอบคลุมทุกอย่าง หากแต่ตอ้งเลือกขึ้นมา
เพียงบางประการทีจ่ะช่วยให้สร้างความแตกต่างไดช้ดัเจนขึ้นให้กบัสินคา้ สมาชิกเครือข่ายสหกรณ์
การเกษตรในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ไดก้ าหนดบุคลิกภาพขึ้นมา 7 ประการ ในการสัมมนา          
เชิงปฏิบตัิการเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ ดงัต่อไปน้ี 

 

บุคลิกภาพเชิงอารมณ์  (Emotional) 

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

บุคลิกภาพเชิงเหตุผล  (Rational) 

o มีอนามัย --  สะอาด มีสุขภาพด ี
o ทันยุคสมัย --  ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ทนัต่อเหตุการณ ์

 
บุคลิกภาพจะยิ่งชัดเจนขึ้ นเม่ือเลือกน าบุคลิกภาพท่ีเหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและ

สถานการณ์มาใชใ้ห้ถูกท่ีถูกเวลา  แบรนด์ท่ียิ่งใหญ่ก็เปรียบเหมือนคนท่ียิ่งใหญ่ ตอ้งปรับตวัไดแ้ละ
สามารถเข้าถึงผู ้คนได้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด  ในการน าบุคลิกภาพมาใช้ในการส่ือสาร  
บุคลิกภาพเหล่าน้ีจะเป็นตัวก าหนดสไตล์ (tone and manner) ของงานออกแบบ หรืองาน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกช้ินของแบรนด์  ผูป้ฏิบัติจึงควรฝึกวิเคราะห์อย่างสม ่าเสมอว่าช้ินงาน
สามารถบ่งบอกบุคลิกภาพใดบ้าง  นอกจากน้ีสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ฯ ควรฝึกน าบุคลิกภาพ
เหล่าน้ีมาปฏิบตัิในการปฏิบัติงานประจ าวนัให้เป็นนิสัย  เพ่ือช่วยเน้นย  ้าบุคลิกภาพของแบรนด์    
ให้ชัดเจนขึ้นดว้ย  ดงัตวัอย่างเช่น บุคลิกภาพ ‘โอบออ้มอารี’ และ ‘ร่าเริงแจ่มใส’ เมื่อน ามาใชใ้น
การบริการและการขาย  พนกังานขายควรมีท่าทีเป็นมิตร ยิ้มแยม้แจ่มใส และเต็มใจให้บริการอย่าง
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สม ่าเสมอ  บุคลิกภาพ ‘มีระดบั’ เมื่อน ามาใช้ในการจดัวางสินคา้ (display) ตอ้งเนน้การจดัวางให้
สินค้าดูมีคุณค่า มีการจัดวางอย่างสวยงาม เป็นระเบียบ และไม่วางสินค้าลงบนพ้ืน เป็นต้น  
บุคลิกภาพ ‘สร้างสรรค’์ เมื่อน ามาใชใ้นการพฒันาสินคา้  ควรมีแนวคิดสร้างสรรคใ์นการพฒันาทั้ง
รูปแบบบรรจุภณัฑ์และสินคา้ใหม่ ๆ ให้ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีการเปล่ียนแปลง
ตามกาลเวลา  บุคลิกภาพ ‘น่าเช่ือถือ’ ควรน ามาใช้ในทุก ๆกิจกรรมของขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
ด้วยการปฏิบัติตามค ามั่นสัญญาต่าง ๆท่ีมีกับผู ้บริโภค อีกทั้ งไม่ควรเอาเปรียบและไม่โกง  
บุคลิกภาพ ‘มีอนามยั’ เมื่อน ามาใช้ในการผลิต ควรให้ความส าคญัของการผลิตที่สะอาดและถูก
หลกัอนามยั ได้มาตรฐาน GMP และเมื่อน ามาใช้กับพนักงานขาย ควรเน้นเร่ืองสุขอนามยั ความ
สะอาดของร่างกายและผิวพรรณของพนักงานขาย  รวมไปถึงเส้ือผา้และเคร่ืองใช้ประกอบการขาย
ทั้งหมด  และบุคลิกภาพ ‘ทนัยุคสมยั’ เมื่อน ามาใช้ในการบริหารงาน ก็ตอ้งมีการปรับเปล่ียนวิธีการ
ผลิต หรือวิธีการบรรจุสินคา้ให้ทนัยุคสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไปได ้ เป็นตน้ 

 
4.2.2 การวางต าแหน่งของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม (Brand Positioning) 

 
การวางต าแหน่งของแบรนด์มักจะใช้ในงานส่ือสารเกี่ยวกับสินค้าเป็นหลัก เช่น งาน

โฆษณา  แผ่นพับ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นตน้   และเพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบในงานส่ือสาร   
แบรนด์ใช้ในการท างาน จึงตอ้งมีแนวทางที่ชดัเจนในเร่ืองต าแหน่งของแบรนด์  การวางต าแหน่ง
โดยส่วนมากแลว้จะสรุปเขียนขึ้นมาเป็นประโยคที่แสดงถึงการวางต าแหน่ง ที่เขา้ใจง่ายและชดัเจน 
การวางต าแหน่งน้ีมีไวเ้พ่ือใช้ภายในองค์กรเท่านั้น  ทั้งน้ี ไม่ควรน าขอ้ความที่สรุปการวางต าแหน่ง
ของแบรนด์น้ีไปตีพิมพเ์ผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือควรจ ากดัการใชเ้ฉพาะบุคคลภายนอกที่ท างาน
เกี่ยวกบัการส่ือสารให้แบรนด์เท่านั้น   

ในการเขียนขอ้ความการวางต าแหน่งให้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ตอ้งน าข้อได้เปรียบของ             
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มมาบรรยายให้มากที่สุด   ด้วยเหตุน้ีประโยคการวางต าแหน่งท่ีดีของแบรนด์  
ทุง่กุลาฟาร์มจะตอ้งส่ือสารเร่ืองต่อไปน้ีดว้ย 
• กล่าวถึงจุดแข็งของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มโดยเฉพาะเร่ืองคณุภาพของสินคา้  
• เนน้ย  ้าบุคลิกภาพ ‘ความมีระดบั’ เพื่อเนน้ถึงคณุภาพท่ีคดัดพีิเศษของสินคา้ 
• ตอกย  ้าบุคลิกภาพ ‘โอบอ้อมอารี’ในฐานะที่เป็นสินค้าที่ผลิตและจ าหน่ายโดยตรงจาก

เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ 
• เสริมสร้างบุคลิกภาพ ‘ทนัยุคสมยั’ และ ‘มีอนามยั’ ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อลดภาพลกัษณ์ติดลบ

ที่เป็นสินคา้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยตรงจากเกษตรกร 
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• ตอกย  ้าขอ้ความท่ีมีความหมายกบักลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 
• แสดงขอ้ความให้น่าสนใจทั้งในเชิงเหตุผลและเชิงอารมณ์ 

ข้อความการวางต าแหน่งดังที่แสดงในแผนภูมิต่อไปน้ี ได้สรุปรวบรวมจากประโยค      
การวางต าแหน่งแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม จากสมาชิกเครือข่ายสหกรณ์ทั้ง 2 กลุ่มในการสัมมนา        เชิง
ปฏิบตัิการ และไดส้รุปเอาขอ้ไดเ้ปรียบขององคก์รและจุดแข็งของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม รวมทั้งส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคจะได้รับจากแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม โดยเน้นในเชิงอารมณ์และความรู้สึก  นอกจากน้ียงั
กล่าวถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ทั้ง 6 ประการไวอ้ย่างครบถว้น ดงัน้ี  

 

ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาฟาร์ม 
เหนือกว่า 

ขา้วหอมมะลิ 100% ยี่ห้อมาบุญครอง หงษท์องและตราเกษตร ท่ีปลูกนอกเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
ส าหรับ 

ผูบ้ริโภคผูใ้ส่ใจในการดูแลครอบครวัที่มองหาขา้วหอมมะลิที่อร่อย สะอาด ถูกอนามยั และ                 
คุม้ค่ากบัราคา  เพ่ือสร้างสรรคใ์ห้ครอบครัวไดร้ับส่ิงดีในชีวิต 

เพราะ 
เราเป็นขา้วหอมมะลิ 100% ที่ปลูกในเขตพ้ืนทีทุ่่งกุลาร้องไห้  มีเมล็ดขา้วสะอาด เรียวยาว ขาวใส 

และมีความหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ อีกทั้งยงัผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรท่ีอบอุ่นและ              
รักในการปลูกขา้ว พฒันาการผลิตให้ทนัยคุสมยั และคดัสรรพนัธ์ุขา้วเพื่อให้ไดข้า้วคณุภาพดี                       

และเช่ือถือได้ 
เพื่อให้ 

ผูบ้ริโภคสามารถดูแลคนท่ีห่วงใยดว้ยความรัก และสร้างสายสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น 

 

นิยามศัพท์ของประโยคการวางต าแหน่ง 
เขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ =  เขตพ้ืนท่ีพิเศษในการปลูกขา้วหอมมะลิในพ้ืนท่ี  5  จงัหวดั  คือ  
ร้อยเอ็ด  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม  และยโสธร ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ
คุณภาพดี และไดร้ับการจดลิขสิทธ์ทางภูมิศาสตร์ 
คุม้ค่ากบัราคา    =   ราคาท่ียุติธรรม  คุม้กบัคุณภาพของสินคา้ 
เรียวยาว ขาวใส    =   ลกัษณะเฉพาะของขา้วหอมมะลิที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาฯ  ซ่ึงมี
เมล็ดขา้วที่เรียวยาว  และขาวใสโดยธรรมชาติ  มิใช่ความขาวใสที่เกิดจากการขดัสี 
พฒันาการผลิตให้ทนัยุคสมยั= มีกระบวนการผลิตที่ไดม้าตรฐาน ผ่านการรับรองระบบ
GMP 
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คดัสรรพนัธ์ุขา้ว  =  กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มท่ีร่วมโครงการมกีารปลูก พฒันาและ
จ าหน่ายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิ  

 

ประโยคการวางต าแหน่งน้ีสะทอ้นถึงค ามัน่สัญญา และส่ิงท่ีผูบ้ริโภคจะได้รับจากแบรนด์
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ขอ้ความน้ีรวบรวมจุดเด่นของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มหลาย ๆ จุด ทั้งใน
เร่ืองคุณภาพของขา้วหอมมะลิและการที่ผลิตและจ าหน่ายโดยตรงจากเกษตรกร และยงัไดย้  ้าถึงส่ิงท่ี
ผูบ้ริโภคจะไดร้ับจากแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในดา้นอารมณ์และความรู้สึกอนัจะสามารถ
ช่วยให้แบรนด์พฒันาและสานสัมพนัธ์กบัผูบ้ริโภคไดต้่อไป  

การวางต าแหน่งน้ีจะตอ้งเป็นค ามัน่สัญญาทีทุ่่งกุลาฟาร์มสามารถท าให้ผูบ้ริโภคไดจ้ริง จึงควร
พิจารณาดวู่ามีขอ้ความใดบา้ง ที่ยงัไม่สามารถปฏิบตัิไดต้ามท่ีร่างไว ้  และตอ้งพฒันาเร่ืองนั้นเป็นการ
ภายในก่อนท่ีจะเผยแพร่หรือประกาศค ามัน่สัญญาน้ีออกไปสู่สาธารณชน ตวัอย่างเช่น ในเร่ือง 
คุณภาพของสินคา้ เราบอกว่าเป็น ‘ขา้วหอมมะลิแท ้ 100%’ ขา้วทกุถุงของขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
จะตอ้งเป็นขา้วหอมมะลิแท ้ 100% จริงตามที่บอกไว ้  ไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าเป็นการให้สัญญาที่
เกินจริงและจะท าให้แบรนด์ขาดความน่าเช่ือถือ  เป็นตน้ 

วิสัยทศัน์ของแบรนด์และบุคลิกภาพควรจะอยู่ไดย้าวนานโดยไม่น่ามีการเปล่ียนแปลง ส่วน
ประโยคการวางต าแหน่งควรมีการพิจารณาปรับปรุงเป็นครั้ งคราว  ทั้ งน้ี  เน่ืองจากสภาพการ
แข่งขนัทางการตลาดเปล่ียนไป  เช่น มีจ านวนคู่แข่งขนัมากขึ้น  เป็นตน้  หรือ  ความตอ้งการสินคา้
ของผู ้บริโภคเปล่ียนไป   การศึกษาวิจัยผู ้บริโภคอย่างสม ่าเสมอจะท าให้สามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาดและสามารถปรับปรุงประโยคการวางต าแหน่งให้ทนัต่อเหตุการณ์ 

 



 

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved. 15 

©Temporal Brand Consulting, 2008

วสัิยทัศน์ของแบรนด์
ความรัก  ความห่วงใย

Caring, Love and affection

การวางต าแหน่งแบรนด์บุคลกิภาพของแบรนด์

• มีอนามัย  สะอาด  สุขภาพดี(Healthy)

• ทันยุคสมัย ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ทนัต่อ
เหตุการณ์(Up to date)

• โอบอ้อมอารี  อบอุ่น มีมีตรไมตรี ห่วงใย 
เอ้ืออาทร รู้จกัรับฟัง (Caring)

• ร่าเริง ร่าเริง แจ่มใส(Cheerful)

• น่าเช่ือถือ วางใจได ้(Trustworthy)

• มีระดบั สง่างาม ภูมิฐาน (Elegant)

• สร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative)

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม

เหนือกว่า

ข้าวหอมมะล ิ100% ยีห้่อมาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตร ที่ผลิตนอกเขต
พืน้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ส าหรับ

ผู้บริโภคผู้ใส่ใจในการดูแลครอบครัวที่มองหาข้าวหอมมะลิที่อร่อยและ            
สะอาดถูกอนามัย และคุ้มค่ากับราคา เพ่ือสร้างสรรค์ให้ครอบครัว            

ได้รับส่ิงดใีนชีวติ

เพราะ

เรามีข้าวหอมมะลิแท้ 100% ที่ปลูกในเขตพืน้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้      เมล็ด
ข้าวสะอาด เรียวยาว ขาวใส และมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์   อีกทั้งยัง

ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรที่อบอุ่นและรักในการปลูกข้าว    
พฒันาการผลิตให้ทันยุคสมัยและคดัสรรพนัธ์ุข้าวเพ่ือให้ได้                          

ข้าวคุณภาพดแีละเช่ือถือได้

เพือ่ให้

ผู้บริโภคสามารถดูแลคนที่ห่วงใยด้วยความรัก และสร้างสายสัมพนัธ์                       
ให้แน่นแฟ้นขึน้

กลยทุธ์แบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม

 
 
 

5.  การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
 
แบรนด์ที่ประสบความส าเร็จจะมีการน ากลยุทธ์แบรนด์ไปใชใ้นการบริหารจดัการทุก ๆ

เร่ืองขององค์กร  ทั้งในเร่ืองการส่ือสารเกี่ยวกับแบรนด์  และเร่ืองแนวทางการปฏิบตัิงานภายใน
องค์กร เพราะพนักงานทุกคนในองค์กรตอ้งสามารถสะทอ้นภาพเอกลกัษณ์ของสินคา้ที่อยากจะ
เป็นไดช้ดัเจนในทุกเร่ือง  เปรียบเสมือนว่าไดท้ าให้แบรนด์ ‘มีชีวิต’ ดว้ยการสร้างประสบการณ์ที่ดี
เกี่ยวกบัแบรนด์ให้แก่ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

ในการน ากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตัิ  ควรพิจารณาหัวขอ้ต่อไปน้ี 
1. การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปใช้ได้  ทั้ งในเร่ืองการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ  การ

จดัท าแผนการท างาน  และการปฏิบตัิงานประจ าวนั 
2. การส่ือสารเกี่ยวกบัแบรนดไ์ปสู่ภายนอก 
3. การก ากบัดูแลแบรนด์และควบคุมให้ทุกอย่างท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแบรนด์นั้นเป็นไปตาม

กลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว ้
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ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏบัิติใช้

การส่ือสารไปสู่
ภายนอก เช่น การ
โฆษณา ปชส.

กลยุทธ์แบรนด์

การน ากลยุทธ์แบรนด์
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

การก ากับดูแลแบรนด์ 
หรือ การบริหารตรา

สินค้า

 
 

 จากแนวทางการน ากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบัติดังกล่าว  ที่ปรึกษาได้วางแนวทางการน า      
กลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  ดังรายละเอียดในหัวขอ้ต่อไป (ส่วนที่ 6) 
ของคู่มือฉบบัน้ี 
 

6.   แนวทางการสร้างและพัฒนาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม 

6.1  การบริหารจัดการและก ากับดูแลแบรนด์ 

เมื่อมีกลยุทธ์แบรนด์ที่ชัดเจนแลว้  จึงมีความจ าเป็นในการก ากับดูแลให้ทุกอย่างเป็นไป
ตามแนวทางท่ีตกลงไว  ้ การบริหารจดัการแบรนด์ตอ้งเร่ิมท่ีผูบ้ริหารระดบัสูง      ซ่ึงตอ้งท าหน้าท่ี
ก ากบัดูแล และสร้างให้แบรนด์ประสบความส าเร็จ โดยทัว่ไปผูก้  ากบัดูแลแบรนด์ในภาคธุรกิจหรือ
องค์กรมกัจะเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง    ความมุ่งมั่นของผูบ้ริหารในขั้นตอนการสร้างและ
พฒันาแบรนด์เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของแบรนด์  แต่ผูบ้ริหารระดบัสูงก็ไม่สามารถ
ท าหน้าท่ีน้ีเพียงผูเ้ดียวได้  จึงควรจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มให้มี
บทบาทในการบริหารจดัการและควบคุมดูแลแบรนด์ เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวขอ้ง
กับแบรนด์เป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์ที่วางไว้   ทั้ งน้ีไม่ใช่เพียงเฉพาะงานโฆษณาหรืองาน
ประชาสัมพนัธ์เท่านั้น    แต่หมายรวมถึงงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองแบรนด์   
การควบคุมดูแลคุณภาพสินค้า  สถานที่จัดจ าหน่ายและให้บริการสินค้า  และในทุก ๆ เร่ืองที่
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ผูบ้ริโภคจะรับรู้และสัมผสัเกี่ยวกบัแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มได ้ การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารจดัการ             
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มจะช่วยให้งานเร่ืองการสร้างและพฒันาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มด าเนินไปได้อย่าง
รวดเร็วขึ้น   

ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลแบรนด์เป็นเร่ืองส าคญั   คณะกรรมการฯ ทั้งหมดตอ้ง
รับทราบในบทบาทของตน   คณะกรรมการฯ จะมีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ         
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  ก าหนดงบประมาณที่ตอ้งใชเ้กี่ยวขอ้งกบัแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม   รวมไปถึงการ
ติดตามผลการด าเนินงานของแบรนดท์ุ่งกุลาฟาร์ม   นอกจากน้ียงัควรมีส่วนช่วยสมาชิกสหกรณ์ ให้
มีความเขา้ใจในการน าแนวทางกลยุทธ์แบรนด์มาใช้ในการปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม ดว้ยการ
ถ่ายทอดแนวคิดเร่ืองกลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มให้สมาชิกรับทราบ    คณะกรรมการฯ ควรท า
หนา้ท่ีตรวจสอบและอนุมตัิงานส่ือสารทุกช้ินก่อนที่จะน าออกเผยแพร่   งานทุกช้ินและทุกกิจกรรม
การตลาดจะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนเสมอไป ขั้นตอนน้ีอาจยุ่งยากและ
เสียเวลา แต่ตอ้งพึงระลึกว่าไม่มีแบรนด์ระดับโลกที่ทรงพลงัในแบรนด์ใดประสบความส าเร็จโดย
ไม่มีการก ากบัดูแลแบรนด์ดว้ยความละเอียดถ่ีถว้น 

เพื่ อช่วยคณะกรรมการฯ ในการบริหารจัดการ  และการก ากับดูแลแบรนด์ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้ น   ควรคัดเลือกคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มขึ้ น  เพื่อช่วยคณะ
กรรมการฯ ในการประสานงาน  โดยควรมีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างานฯ 
แต่ละกลุ่มให้ชดัเจน    คณะท างานฯ จะท าหนา้ท่ีประสานงานกบัคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมตัิและ
ขอค าปรึกษาในการน าแนวทางของแบรนด์มาใชใ้นหนา้ที่ความรับผิดชอบของตน    การบริหารจดัการ
เช่นน้ีในแง่หน่ึงอาจดูเหมือนจ ากัดเสรีภาพ   แต่หลายองคก์รก็สามารถด าเนินการไดผ้ลส าเร็จดว้ยดี 
จึงต้องให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลแบรนด์และท าให้ภาพลกัษณ์มีความ
สม ่าเสมอเพื่อให้ประสบความส าเร็จในที่สุด    เพราะทุก ๆ อย่างที่ลูกคา้จะเห็นและสัมผสัได้ตอ้ง
ไดร้ับการดูแลให้ไปในทิศทางเดียวกนั 
  คณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ มีหนา้ท่ีและโครงสร้างตามผงัท่ีแนบมาน้ี  ซ่ึงจะช่วยให้
การบริหารจัดการและควบคุมดูแลแบรนด์มีประสิทธิภาพ โครงสร้างคณะกรรมการฯ ลกัษณะ
เดียวกนัน้ีถูกใชใ้นองคก์รที่ประสบความส าเร็จมาแลว้มากมาย 
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โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์

วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการ คือ การช่วยควบคุมทุก ๆ อย่างที่จะมีผลต่อแบรนด์

คณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์
ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นผูต้ดัสินใจเก่ียวกบั                 

เร่ืองแบรนดท์ุกเร่ือง

คณะท างานเร่ืองแบรนด์
ประกอบดว้ยหวัหนา้ฝ่าย มีบทบาทในการน า
วิสัยทศัน์ของแบรนด ์บุคลิกภาพของแบรนด์

และการวางต าแหน่ง ไดน้ าไปใชใ้นทุก                
ทุกหน่วยงานทั้งองคก์ร

สมาชิกสหกรณ์

 
 
 บทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ โดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี      
 
บทบาทของคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม 
• ก าหนดนโยบายและอนุมตักิิจกรรมเกีย่วกบัการสร้างแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม 
• จดัล าดบัความส าคญัของนโยบายและกจิกรรม 
• จดัสรรและอนุมตัิงบประมาณให้กิจกรรมเกีย่วกบัการสร้างแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม 
• มีอ านาจเต็มในการส่ัง ‘ห้าม’ กจิกรรมท่ีเห็นว่าไม่ตอบสนองแนวทางกลยุทธ์แบรนด ์
• ติดตามผลของกจิกรรมต่าง ๆ ผ่านทางคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม 
 
 
 
บทบาทคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม 
• น าเสนอ กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างและพฒันาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ตามนโยบายเพื่อให้

คณะกรรมการฯ อนุมตัิ 
•  ด าเนินการ และควบคุมดูแลทุก ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ตาม

นโยบายที่ไดร้ับอนุมตัิ 
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•  ช่วยเหลือให้ค าปรึกษาสมาชิกในการให้ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
เพื่อให้น าไปปฏิบตัิไดถู้กตอ้ง 

•  ติดตามผลการด าเนินงานและวดัประสิทธิผลของกิจกรรม 
 
 โดยในเบ้ืองตน้  ควรแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะท างานฯ ดงัในผงัต่อไปน้ี  เพ่ือให้
การด าเนินงานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มเป็นไปอย่างราบร่ืน 
 

©Temporal Brand Consulting, 2008

หัวข้อความรับผิดชอบของคณะท างานเร่ืองแบรนด์

คณะท างานเร่ือง                
แบรนด์

การผลิตและ
ควบคุม

มาตรฐานสินคา้ 

ช่องทางการจดั
จ าหน่ายและ
การบริการ

การส่งเสริมการ
ขายและโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์

การพฒันาสินคา้
การเงินและ

การดูแลตน้ทุน
ของสินคา้

คณะกรรมการบริหาร
การจดัการแบรนด์

 
 

 หัวข้อความรับผิดชอบท่ีน าเสนอมาน้ี  เป็นหัวข้อหลักท่ีจ าเป็นในการด าเนินการเร่ือง
การตลาดและการพัฒนาแบรนด์ร่วมกันเพื่อให้ประสบความส าเร็จในระยะ 1-3 ปี  อย่างไรก็ตาม  
ในระยะยาว  อาจมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมหัวขอ้ความรับผิดชอบของคณะท างาน  ทั้งน้ีเพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพการแข่งขนัทางธุรกิจ  และเพื่อให้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มสามารถด ารงอยู่ได้ด้วย
ตนเองอย่างยัง่ยืน 

ในการประชุมวนัที่ 7 ก.ค. 2551 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนดท์ุ่งกุลาฟาร์ม
และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการฯและ
คณะท างานฯ  รวมถึงท่ีปรึกษาของคณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ   ดงัน้ี 
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คณะกรรมการบริหารจดัการแบนรด์ 
1. ประธานสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน  
2. ผูจ้ดัการสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน 

 คณะท างานเร่ืองแบรนด ์
1. ผูจ้ดัการสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน 
2. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการตลาด (ทั้ง 6 สหกรณ์) 6  คน 

 ที่ปรึกษา 
1. ที่ปรึกษาสหกรณ์ (สหกรณจ์งัหวดัและหัวหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ

สหกรณ์)    8  คน 
2. ที่ปรึกษา (จาก ธกส.)                1 คน 
 
และที่ประชุมไดม้ีมติเลือกหัวหนา้ทีมคณะท างานทีร่ับผิดชอบการบริหารจดัการและก ากบั

ดูแลแบรนด์ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้  

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นหวัหนา้ทีมคณะท างาน 
2. ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ 

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นหวัหนา้ทีมคณะท างาน 
3. การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
4. การพฒันาสินคา้ 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
5. การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้ 

สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นหวัหนา้ทีมคณะท างาน 
 

 โดยจะมีการคดัเลือกประธานคณะกรรมการฯ  และหัวหนา้คณะท างานฯ ในแต่ละสายงาน
ใหมทุ่ก ๆ 2 หรือ 3  ปี ตามความเหมาะสม    คณะกรรมการฯ ควรจดัประชุมอย่างนอ้ยเดือนละครั้ ง  
เพื่อติดตามความคืบหนา้ของงาน  ส่วนคณะท างานฯ แต่ละชุดสามารถประชุมไดบ้่อยเท่าที่มีความ
จ าเป็น 
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6.2  การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า 
  
 คุณภาพสินค้าเป็นหัวใจส าคัญขั้นพ้ืนฐานในการท าให้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มประสบ
ความส าเร็จ  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง     

คณะท างานเร่ืองการผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินคา้ มีหนา้ที่รับผิดชอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
• ก าหนดมาตรฐานการผลิตสินคา้ ขา้วหอมมะลิ 100% ตราทุ่งกุลาฟาร์ม 
• พัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้ทัดเทียมคู่แข่งขัน   และสนองตอบ       

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
• ก าหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าใหม่  ร่วมกับคณะท างานเร่ืองการพัฒนา

สินคา้ 
• ติดตามควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้
• ประสานงานกบัคณะท างานเร่ืองการเงินและตน้ทุนการผลิต  เพื่อช่วยก าหนด

ราคาขายและงบประมาณในการควบคุมมาตรฐานสินคา้ 
• ประสานงานกบัคณะท างานเร่ืองการพฒันาสินคา้  เพื่อช่วยก าหนดมาตรฐาน

การผลิตและการควบคุมมาตรฐานของสินคา้ใหม่ 
 จากการประชุมคณะท างานฯ ในวนัที่ 14 กรกฎาคม 2551  ไดม้ีมติสรุปแนวทางการก าหนด
มาตรฐานการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ดงัน้ี 

1) ก าหนดมาตรฐานในการผลิตขา้วสารภายใตแ้บรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม โดยให้ผลิต
ข้าวสารเพียงเกรดเดียวคือ ข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2 เท่านั้น โดยมีการ
ก าหนดมาตรฐานการสีขา้วตามคุณภาพของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ไวด้งัน้ี 

การสีขา้วดีพิเศษ ประเภทการสีขา้ว 100 ชั้น 2 ยอมให้มีส่ิงเหล่าน้ีไม่เกิน 
ความช้ืน
ไม่เกิน 

% ความ
ขาว 

% ความ
มนัวาว 

% การ
ขดัสี 

เต็ม
เมล็ด 
(%) 

ตน้ขา้ว 
(%) 

ขา้วหัก 
(%) 

ทอ้งไข่
(%) 

ขา้ว
เหนียว
(%) 

ขา้วเปลือก 
เมล็ด/กก. 

ไม่ต ่า
กว่า 40 

ไม่ต ่า
กว่า 3.5 

ไม่ต ่า
กว่า 
100 

+ 60 35.5 - 4.5 0.5 0.5 10 14 

2) ก าหนดมาตรฐานเคร่ืองจกัรตามที่แต่ละโรงสีขา้วของสหกรณ์มีอยู่ 
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3) ก าหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพขา้วสารที่ผลิตจากโรงสีแต่ละสหกรณ ์      ทั้ง
ก่อนและหลังการบรรจุถุง แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม โดยมอบหมายให้สหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เป็นหัวหน้าทีมผูต้รวจสอบคุณภาพขา้วให้ไดต้าม
มาตรฐานที่ก าหนด ในขอ้ 1) 

4) ก าหนดให้บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบตัิงานของแต่ละสหกรณ์ทั้ง 6 สหกรณ์ท่ี
เกี่ยวขอ้งกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้าภายใต้แบรนด์     
ทุ่งกุลาฟาร์ม ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนปัญหาหรือแนว
ทางการแกไ้ขร่วมกนัทุก ๆ  3 เดือน และก าหนดให้มีการฝึกอบรมดูงานดา้นการ
ผลิตและท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง 

5) ก าหนดให้มีการรายงานการผลิตและการจดัจ าหน่ายขา้วสารแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
ของแต่ละสหกรณ์ ทั้ ง 6 สหกรณ์ ว่าผลิตเท่าไหร่ จ าหน่ายราคาเท่าไหร่ ให้ใครบ้าง 
เสนอต่อคณะท างานแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ทุกครั้ งท่ีมีการผลิตสินคา้ขา้วสาร
ภายใตแ้บรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม 

6) ขา้วสารท่ีผลิตและบรรจุถุงทุ่งกุลาฟาร์มตอ้งผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้ ง
ก่อนบรรจุและขา้วสารท่ีบรรจุถุงทุ่งกุลาฟาร์มตอ้งผ่านการยิงสีทุกครั้ งท่ีท าการ
ผลิต 

7) โรงสีทั้ง 6 สหกรณ์ ท่ีผลิตและจ าหน่ายข้าวสารแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มตอ้งเขา้สู่
มาตรฐาน GMP และผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จึงจะสามารถผลิตและ
บรรจุถุงแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มได ้

8) ก าหนดให้มีการประชุมทบทวนมาตรฐานสินคา้ของคณะท างานแบรนด์        ทุก 
2 เดือน 

 
แนวทางในการควบคุมมาตรฐานสินค้า 

1. นอกจากมาตรฐานการผลิตที่คณะท างานฯ ร่างขึ้นดงักล่าวน้ี  คณะท างานฯ ควร
ก าหนดรายละเอียดมาตรฐานของขา้วเปลือกท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรเช่นเดียวกัน  
เพ่ือเป็นการควบคุมมาตรฐานสินค้าตั้ งแต่ขั้นว ัตถุดิบ ทั้ งน้ี เพ่ือให้คุณภาพ
ผลผลิตมีความสม ่าเสมอ โดยควรพิจารณาแนวทางต่อไปน้ี 

- ตอ้งเป็นขา้วหอมมะลิแท ้100% ท่ีปลูกในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้เท่านั้น 
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- ตอ้งเป็นขา้วเปลือกท่ีรับซ้ือจากเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรที่ไม่มี
โรงสีในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้เท่านั้น 

- ขา้วเปลือกท่ีรับซ้ือจะตอ้งปลูกด้วยพนัธ์ุขา้วขาวดอกมะลิ 105 โดยพนัธ์ุ
ขา้วดังกล่าวตอ้งซ้ือจากโรงเพาะเมล็ดพนัธ์ุที่คณะท างานฯ ก าหนด เพื่อ
ควบคุมพนัธ์ุขา้วให้สม ่าเสมอ 

2. คณะท างานฯ ตอ้งเข้มงวดในการควบคุมมาตรฐานสินคา้  ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้ หากตอ้งลดมาตรฐานสินคา้ลง จะเป็นสาเหตุท าให้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
ไม่เป็นที่ยอมรับ   พึงระลึกอยู่เสมอว่าความสม ่าเสมอของคุณภาพสินค้าเป็น
หัวใจส าคัญที่ท าให้แบรนด์ประสบความส าเร็จ  ดังนั้นคณะท างานฯ ควรมีความ
เขม้งวดในการควบคุมมาตรฐานและควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการด าเนินการ
ต่อเครือข่ายสหกรณ์ฯ ที่ไม่รักษามาตรฐานสินคา้ตามท่ีก าหนด 

3. เมื่ อตราสัญลักษณ์ ทุ่ งกุ ลาฟาร์มได้รับก ารรับรองการจด ลิข สิท ธ์ิจาก                
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญาเรียบร้อยแลว้  คณะท างานฯ ควรแนะน าให้เครือข่าย
สหกรณ์ฯ ด าเนินเร่ืองขออนุญาตใช้เคร่ืองหมายรับรอง มาตรฐานขา้วหอมมะลิ
บรรจุถุงจ าหน่ายภายในประเทศ (รูปพนมมือ)  ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์รับรอง        
ขา้วหอมมะลิแท ้100%  ของกรมการคา้ภายใน  กระทรวงพาณิชย ์ และจดัพิมพ์
ตราสัญลกัษณ์พนมมือลงบนถุง  ทั้งน้ี  เพ่ือให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจเพ่ิมขึ้นใน
การเลือกซ้ือ  นอกจากน้ี  ร้านคา้ปลีกท่ีมีช่ือเสียงส่วนมากอาจไม่รับวางจ าหน่าย
ข้าวหอมมะลิบรรจุ ถุงที่ไม่มี สัญลักษณ์ รูปพนมมือ  จึงควรพิจารณาเร่ง
ด าเนินการ 

4. คณะท างานฯ ควรมีการพฒันาและปรับปรุงแนวทางการควบคุมมาตรฐานสินคา้
อย่างสม ่าเสมอ  และควรมีการทบทวนมาตรฐานการผลิตและการควบคุม
มาตรฐานสินค้า  ทุก ๆ  2  เดือนตามที่ก าหนดไว ้ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง  
ทั้งน้ีเพ่ือให้เท่าทนัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  และเพ่ือยกระดบัมาตรฐานสินคา้
ให้ทดัเทียมคู่แข่งขนั   

5. คณะท างานฯ ควรมีการสุ่มตรวจสอบสินค้าที่ออกวางจ าหน่ายที่ร้านค้าอย่าง
สม ่าเสมอ  และก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการด าเนินการกับสินค้าที่ด้อย
คุณภาพ   ทั้ งน้ีเพ่ือให้ผูจ้  าหน่ายไว้วางใจในการให้บริการและการควบคุม
มาตรฐานสินค้าของคณะท างานฯ  อีกทั้ งยงัท าให้ผูบ้ริโภคมีความมั่นใจใน
คุณภาพของสินคา้ 
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6. คณะท างานฯ ควรจดัท าการวิจยัผูบ้ริโภค  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจที่ลูกคา้
มีต่อคุณภาพสินคา้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง  โดยท าควบคู่ไป
กับการวิจยัตลาดในเร่ืองเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือการแข่งขนั เป็นต้น  
หากมีงบประมาณจ ากัด  อาจท าการศึกษาง่าย ๆ ด้วยตนเอง  ด้วยการสนทนา
สอบถามจากลูกคา้ท่ีมาซ้ือสินคา้ในร้านคา้ เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจและ
แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานสินคา้ 

7. คณะท างานฯ ควรติดตามและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของคู่แข่งขันอย่าง
สม ่าเสมอ  เพื่อน ามาปรับปรุงแนวทางมาตรฐานสินคา้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มให้
ทดัเทียมกนั 

8. เน่ืองจากการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินคา้มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน  คณะ
ท างานฯ ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานและให้บริการควบคุม
มาตรฐานการผลิต  โดยอาจก าหนดเป็นค่าบริการต่อครั้ งในการเดินทางไปตรวจ
สินค้าและให้ค าแนะน าเค รือข่ ายสหกรณ์ฯ  ทั้ ง น้ี  ควรประสานงานกับ
คณะท างานเร่ืองการเงินและตน้ทุนการผลิต 

9. ในอนาคต  คณะท างานฯ ควรพิจารณาจดัจ้างหน่วยงานกลางเพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบมาตรฐานการผลิต  ทั้งน้ี  เพ่ือแบ่งเบาภาระของคณะท างานฯ ที่มี
หนา้ที่หลกัอยู่แลว้ในแต่ละสหกรณ์ฯ  และยงัเป็นการหลีกเล่ียงทศันคติส่วนตน
ของผูป้ฏิบตัิในการควบคุมมาตรฐานการผลิต 

10. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและควบคุมมาตรฐานในอนาคต  คณะท างานฯ
ควรศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัสร้างโรงปรับปรุงคุณภาพขา้ว  ท่ีจดัตั้งขึ้น
ร่วมกันเป็นศูนยก์ลาง  เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการก าหนดมาตรฐานให้สินคา้ขา้ว
หอมมะลิจากทุ่งกุลาฟาร์ม  มีมาตรฐานเดียวกัน  ทั้งน้ีเพ่ือพฒันามาตรฐานการ
ผลิตสินค้าที่ส่งขายตลาด    ในประเทศและเพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตเพื่อการ
ส่งออกในอนาคต 

 
6.3  ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ 
  
 คณะท างานทีร่ับผิดชอบเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใน
เร่ืองต่อไปน้ี 

• จดัท าแผนการการตลาดร่วมกบัคณะท างานเร่ืองการส่งเสริมการขายและการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ 
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• จดัท าแผนการจัดจ าหน่ายสินค้า  คัดเลือกและติดต่อประสานงานช่องทางการจัด
จ าหน่ายสินคา้ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 

• ก าหนดแนวทางการให้บริการสินคา้ เช่น การจดัส่งตวัอย่างสินคา้  มาตรฐานการจดัส่ง
สินคา้ไปยงัจุดขาย  แนวทางการบริการหลงัการขาย แนวทางการขายสินคา้ในงาน
แสดงสินคา้  เป็นตน้ 

• จัดตั้ งหน่วยงานลูกค้าสัมพัน ธ์ เพื่ อให้บริการและตอบข้อซักถามของลูกค้า             
(ช่องทางการจดัจ าหน่าย)และผูบ้ริโภค 

• ประสานงานกบัคณะท างานเร่ืองการเงินและตน้ทุนการผลิต  เพื่อช่วยก าหนดราคาขาย 
 
แนวทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ 

1. การจัดท าแผนการตลาด  คณะท างานฯ ตอ้งจดัท าแผนการตลาดของขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มทุกปี  โดยวางแผนร่วมกันกับคณะท างานเร่ืองการส่งเสริมการขาย
และการโฆษณาประชาสัมพนัธ์  เพื่อให้แผนงานการขายและการประชาสัมพนัธ์
สอดคลอ้งกัน  โดยสามารถใช้แนวทางการวางแผนการตลาดตามวิธีการที่ได้รับ
การฝึกอบรมเร่ืองการสร้างแบรนด์และวางแผนการตลาด (พ.ค. 2551)  และควรมี
การติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนการตลาดในทุกไตรมาส  เพื่อให้
สามารถปรับปรุงแผนไดท้นัที  หากไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหมาย 
(ภาคผนวก : ขั้นตอนการวางแผนการตลาดและแบบฟอร์มปฏิทินกิจกรรม
แผนการตลาด) 

2. การจัดท าแผนการจัดจ าหน่ายสินค้า  ในการสร้างและพฒันาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
เครือข่ายสหกรณ์ฯ อาจไม่สามารถใช้ช่องทางการจดัจ าหน่ายเดิม ๆ ที่คุน้เคยได้
เสมอไป เพราะกลุ่มเป้าหมายในการขายแตกต่างออกไป   คณะท างานฯ ควรมีการ
จดัท าแผนการจดัจ าหน่ายสินคา้ให้ชัดเจน  ซ่ึงจะเป็นการท างานในเชิงรุก  ท่ีมีการ
วางแผนช่องทางการจัดจ าหน่ายอย่างเป็นระบบ (channel management)  
ทั้งน้ีจะช่วยในการคาดการณ์ยอดขาย และผลก าไรจากการขายได้ชัดเจน  (การ
จดัท าแผนช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นส่วนหน่ึงของแผนการตลาดและสามารถใช้
รูปแบบเดียวกบัแบบฟอร์มปฏิทินกิจกรรมแผนการตลาดในภาคผนวก ) 

3. การเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายหลกัของ
สินคา้ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นผูใ้ส่ใจในการดูแลครอบครัว 
ที่มีรายได้ดีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในระดับสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่กลุ่ม A และ B (ระดับรายได้รายเดือนต่อครัวเรือนที่ 50,000 บาทขึ้นไป)  
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คณะท างานฯ จึงควรมองหาช่องทางการจดัจ าหน่ายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  จาก
การวิจยัผูบ้ริโภค (เม.ย. 2551)  พบว่าแม่บ้านกลุ่มน้ีร้อยละ 75 จะซ้ือข้าวสารท่ี
ร้านคา้ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต  (ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ที่มีสินคา้หลากประเภทให้
เลือกซ้ือ  เช่น เทสโกโ้ลตสั  คาร์ฟูร์ และ บ๊ิกซี เป็นตน้)  จึงควรศึกษาความเป็นไป
ได้ในการเข้าถึงช่องทางดังกล่าว   เพื่อให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   ส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่  (ร้านอาหารขนาดกลาง 
หมายถึงร้านอาหารที่มีสาขาจ านวน 3-5 สาขา และร้านอาหารขนาดใหญ่ หมายถึง
ร้านอาหารที่มีสาขาจ านวน  6 สาขาขึ้นไป ตามแนวทางการวิจยั)  ให้พิจารณา
ด าเนินการติดต่อธุรกิจร้านอาหาร  เมื่อเครือข่ายสหกรณ์ฯมีความพร้อมในการ
ให้บริการ ทั้งในเร่ืองความสามารถในการส่งสินค้าท่ีมีคุณภาพคงเส้นคงวาใน
ปริมาณมากอย่างสม ่าเสมอ การให้บริการจัดส่งตามเวลาและสถานที่ที่ก  าหนด 
หรือ การคืนสินคา้เมื่อมีปัญหา เป็นตน้ 

4. การก าหนดแนวทางการให้บริการสินค้า  คณะท างานฯ ควรจดัวางแนวทางการ
ให้บริการสินค้าให้ชัดเจน  การให้บริการสินค้าในท่ีน้ี  หมายถึง การติดต่อ
ประสานงาน  การจัดส่งและการดูแลสินค้าที่ส่งให้ลูกค้าซ่ึงได้แก่ ร้านคา้ หรือ
ไฮเปอร์มาร์เก็ตที่รับวางจ าหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิตราทุ่งกุลาฟาร์ม   ร้านค้า
เหล่าน้ีเปรียบเสมือนตัวแทนของสินคา้และเป็นกระบอกเสียงที่ส าคญัในการให้
การยอมรับสินคา้  คณะท างานฯ ควรมีแนวทางการให้บริการท่ีชดัเจน  เพ่ือตอกย  ้า
ภาพลกัษณ์ที่ดีของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และควรพิจารณาเร่ืองต่อไปน้ี 

- แนวทางการรับโทรศัพท์ เมื่อติดต่อร้านค้า  และควรระบุช่ือคนที่จะ
ประสานงาน 

- แนวทางและนโยบายในการส่งสินค้าให้ทดลอง เช่น ขนาดบรรจุภัณฑ์
ของสินคา้ทดลอง  การสาธิตสินคา้ เป็นตน้ 

- แนวทางการให้บริการหลงัการขาย  เช่น  การสอบถามลูกคา้ในเร่ืองความ
พึงพอใจ  ความถ่ีบ่อยในการถาม  แนวทางการเยี่ยมชมร้านคา้เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจต่อการบริการ  นโยบายในการส่งคืนสินคา้ท่ีด้อยคุณภาพ  
เป็นตน้ 

แนวทางดังกล่าว ควรมีการประชุมตกลงกันในเครือข่ายสหกรณ์ฯ ว่าสามารถ
น าไปปฏิบตัิไดเ้หมือนกนัทั้ง 6 สหกรณ์  เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกนัในการบริการ 

5. แนวทางการออกงานแสดงสินค้าหรือตลาดนัดสินค้า  ส าหรับช่องทางการจ าหน่าย 
เช่น งานแสดงสินคา้ หรือตลาดนัด  ควรพิจารณาให้ถ่ีถว้นว่า ในงานลกัษณะนั้น  
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ผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือไม่  พึงระลึกเสมอว่า  จ านวนผูม้างานแสดงสินคา้
ไม่ใช่ปัจจยัหลกั  หากผูม้างานนั้น ๆ ไม่ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  นอกจากน้ี  ควรให้
ความส าคญักบัแนวทางในการน าเสนอสินคา้ให้ตรงตามกลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว ้ 
สินคา้ขา้วหอมมะลิตรามุ่งกุลาฟาร์ม เป็นสินคา้คุณภาพ ดูทนัสมยัและมีระดบั และ
ในขณะเดียวกันเป็นสินคา้ท่ีผลิตและจ าหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรที่เอ้ืออารีและ
ห่วงใยผูบ้ริโภค  จึงควรให้ความส าคญัในการจดัวางสินคา้  โดยพิจารณาแนวทาง
ต่อไปน้ี 

- ห้ามวางสินคา้ลงบนพ้ืน  ควรวางบนพ้ืนยกระดบั หรือชั้นท่ีรับน ้าหนกัได ้
- ดูแลสภาพถุงขา้วให้อยู่ในสภาพดีและสะอาดตลอดเวลา  และถุงขา้วที่ใช้

ตอ้งเป็นตราทุ่งกุลาฟาร์มเท่านั้น 
- ควรให้ความส าคญัในการตกแต่งพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินคา้ให้ดูสะอาด ทนัสมยั

และดูอบอุ่น  ดว้ยการติดไฟฟ้าส่องสว่างให้พอเหมาะ และมีป้ายบอกช่ือ
และรายละเอียดของสินคา้อย่างชดัเจน 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ประกอบการขายให้พร้อมและดูเป็นมืออาชีพ  เช่น หมอ้
หุงข้าว  ถว้ยชิมและช้อนชิมที่สะอาด  รวมไปถึงถุงหูห้ิวส าหรับใส่ถุง
ขา้วสาร และตอ้งสามารถหุงขา้วที่ให้ทดลองชิม ได ้‘หอมและนุ่ม’ ตามที่
ระบุไวบ้นถุงขา้ว 

- พนักงานขายต้องมีความรู้ในสินคา้ และสามารถตอบขอ้ซักถามต่าง ๆ 
ของลูกค้าได้  ควรคัดเลือกพนักงานที่ตรงตามบุคลิกภาพของแบรนด์            
ทุ่งกุลาฟาร์ม ควรเป็นผูม้ีบุคลิกภาพร่าเริง  มีมิตรไมตรี  ดูทนัสมยัและ
สะอาดอนามยัดี 

6. การหาพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดจ าหน่ายสินค้า  ในระยะยาว  คณะท างานฯ 
ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยในการกระจาย
สินคา้ให้ถึงมือผูบ้ริโภคมากที่สุด (distributor)  การเปิดช่องทางการจดัจ าหน่าย
ใหม่ ๆ  จะช่วยท าให้มีโอกาสขายสินคา้ได้มากขึ้นและมียอดขายสูงขึ้น  ซ่ึงอาจ
ตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญที่ท าธุรกิจในการจดัส่งสินคา้มาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจของ
เครือข่ายสหกรณ์ฯ    โดยปกติแลว้บริษทัหรือองคก์รท่ีรับจา้งท าธุรกิจลกัษณะน้ีจะ
คิดค่าใชจ้่ายเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากยอดขาย  และจะมีทีมงานประจ าในการจดัส่งและ
ดูแลสินค้า  บริษัทเหล่าน้ีมักมีเครือข่ายช่องทางการจัดจ าหน่ายทั้งในกรุงเทพ
ปริมณฑลและในต่างจังหวดั  คณะท างานฯ ควรศึกษาเงื่อนไขทางธุรกิจและ
พิจารณาว่าบริษทัใดมีศกัยภาพที่จะท าการจดัจ าหน่ายตามเงื่อนไขที่ก าหนดได ้ ซ่ึง
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จะเป็นการลดภาระในเร่ืองการหาช่องทางการจดัจ าหน่ายให้กบัเครือข่ายสหกรณ์ฯ 
ซ่ึงไม่ใช่ธุรกิจที่สมาชิกสหกรณ์ถนดั 

7. การจัดตั้งหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์  ในธุรกิจยุคปัจจุบนั  บริษทัและองค์กรจะให้
ความส าคญักบัลูกคา้ (ช่องทางการจดัจ าหน่าย) และผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก  เพราะ
เป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  คณะท างานฯ ควรพิจารณาให้มี
หน่วยงาน  ท่ีสามารถตอบค าถามเบ้ืองตน้เกี่ยวกับสินคา้และบริการ  เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและสร้างความประทบัใจให้ลูกคา้  โดยประสานงานกบัคณะท างาน
เร่ืองการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงแนว
ทางการส่ือสารการตลาดอย่างสม ่าเสมอ  โดยควรพิจารณาแนวทางต่อไปน้ี 

- เครือข่ายสหกรณ์ฯ ควรประชุมหารือกนัว่าจะจดัตั้งหน่วยงานน้ีในแต่ละ
สหกรณ์เอง  หรือจะเป็นหน่วยงานกลางที่สามารถรับทราบและแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นไดแ้ทนกลุ่มเครือข่าย 

- ควรพิจารณาจัดหาเบอร์โทรศพัท์สายตรง  เพื่อความสะดวกของลูกค้า
และผูบ้ริโภค  และฝึกอบรมพนกังานที่จะตอบค าถามต่าง ๆ ให้ไดร้วดเร็ว  
และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ลูกค้าหรือผูบ้ริโภคได้ดี  และพิมพ์
เบอร์โทรศัพท์ดังกล่าวลงบนถุงข้าว และส่ืออ่ืน ๆ  เพื่อให้ลูกค้าและ
ผูบ้ริโภครับทราบ 

- ควรมีมาตรการในการติดตามเร่ืองร้องเรียนอย่างชัดเจน  เพื่อให้ปัญหา
ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและ
ผูบ้ริโภค 

 
6.4  การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

 
คณะท างานที่รับผิดชอบเร่ืองการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ที่

รับผิดชอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
• จดัท าแผนการการตลาดร่วมกับคณะท างานเร่ืองช่องทางการจัดจ าหน่ายและการ

บริการ 
• วางแผนงานส่ือสารการตลาดเกี่ยวกับแบรนด์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มทั้ งหมด 

เพื่ อ ให้ สิน ค้า เป็นที่ รู้ จ ัก และยอมรับ ใน ก ลุ่มผู ้บ ริโภค   เช่ น   ก ารโฆษณ า                      
การประชาสัมพนัธ์  การจดัท าแผ่นพบั  การจดัส่งเสริมการขาย  เป็นตน้ 

• ก าหนดและควบคุมการใชง้บประมาณในการวางแผนงานส่ือสารทั้งหมด 
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• ด าเนินการแผนการส่ือสาร  ดว้ยการประสานงานผ่านบริษทัตวัแทนส่ือโฆษณา  หรือ
บริษทัรับจดัท างานประชาสัมพนัธ์ 

• ติดตามผลการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบังานส่ือสารตราสินคา้ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
• ประสานงานกับคณะท างานเร่ืองช่องทางการจ าหน่ายและการบริการ  ในการจดัตั้ง

หน่วยงานลูกคา้สัมพนัธ์  
 
แนวทางการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

1. การจัดท าแผนการตลาด  คณะท างานฯตอ้งจดัท าแผนการตลาดของขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มทุกปี โดยวางแผนร่วมกนักบัคณะท างานเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่าย
และการบริการ เพื่อให้แผนงานการขายและการประชาสัมพนัธ์สอดคลอ้งกนั  โดย
สามารถใชแ้นวทางการวางแผนการตลาดตามวิธีการที่ไดร้บัการฝึกอบรมเร่ืองการ
สร้างแบรนด์และวางแผนการตลาด (พ.ค. 2551) ในภาคผนวกที่ 1 และควรมกีาร
ติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนการตลาดในทกุไตรมาส  เพื่อให้สามารถ
ปรับปรุงแผนไดท้นัที  หากไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหมาย 

2. การวางแผนและด าเนินงานส่ือสารการตลาด  คณะท างานฯ ควรจัดท าแผนการ
ส่ือสารการตลาด เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้เกี่ยวกับสินคา้  โดยวางแผน
เป็นแผนระยะส้ัน และระยะยาว  และมีวตัถุประสงค์ของการส่ือสารท่ีชดัเจน  ซ่ึง
แผนการส่ือสารน้ี  ควรสอดคลอ้งกับแผนการตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่าย  
ทั้งน้ี  จะช่วยสนับสนุนแผนการตลาดให้ประสบความส าเร็จ  (การจดัท าแผนงาน
ส่ือสารเป็นส่วนหน่ึงของแผนการตลาดและสามารถใชรู้ปแบบเดียวกบัแบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรมแผนการตลาด ตามการฝึกอบรมเร่ืองการสร้างแบรนด์และวางแผน
การตลาด พ.ค. 2551 ในภาคผนวก) 
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปน้ีในการส่ือสารการตลาด 

- การก าหนดวตัถุประสงค์ของแผนระยะส้ัน (1-2 ปี)  ควรเน้นไปที่การ
สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสินค้าและการทดลองสินค้า (awareness & 

trial) ในกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด  โดยอาจก าหนดวตัถุประสงค์การ
รับรู้เป็นเปอร์เซ็นต์  เช่น  กลุ่มแม่บา้นในกรุงเทพมหานครตอ้งรู้จกัขา้ว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม อย่างนอ้ย 50% ในปีแรกของการวางตลาด  เป็นตน้  
และควรจดัท าการวดัผลด้วยการวิจยัตลาดปีละ 1 ครั้ ง  ทั้งน้ี เพ่ือประเมิน
ความส าเร็จ หรือความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากแผนงานส่ือสาร  และเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงแผนงานส่ือสารต่อไป 
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- ควรเลือกส่ือที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหลกั  อนัได้แก่  แม่บา้นระดับ 
A และ B (ระดับรายได้รายเดือนต่อครัวเรือนที่ 50,000 บาทขึ้นไป) ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในการพิจารณาเลือกส่ือ  อาจศึกษา
ขอ้มูลที่ขอได้จากบริษทัตวัแทนส่ือ  ที่สามารถให้ขอ้มูลในเชิงวิเคราะห์
ได้ว่า กลุ่มเป้าหมายบริโภคส่ืออะไรบ้าง  และส่ือใดเหมาะสมในการ
เขา้ถึงมากท่ีสุด  ตามงบประมาณท่ีก าหนด  นอกจากน้ีควรพิจารณาส่ือท่ี
สามารถสะทอ้นถึงกลยุทธ์แบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มไดช้ดัเจน 

- ควรพิจารณาจัดท า เวบไซท์  (website) ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  
เน่ืองจากเป็นส่ือที่อยู่ไดน้านและสามารถให้ขอ้มูลสินคา้ได้ครบถว้นและ
ปรับปรุงเน้ือหาได้ตลอดเวลา  อีกทั้ งยงัเป็นส่ือท่ีสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู ้บ ริโภคเป้าหมาย  และกลุ่มลูกค้า (ช่องทางการจัดจ าหน่าย)ได้ดี  
นอกจากน้ี  ยงัสามารถท าหน้าท่ีเป็นส่ือรับความคิดเห็นจากลูกค้าและ
ผูบ้ริโภคไดอี้กดว้ย 

อย่างไรก็ตาม  หากคณะท างานฯ ยงัไม่มีประสบการณ์ในการจัดท าแผนงาน
ส่ือสารการตลาด  อาจพิจารณาจดัจ้างหน่วยงานหรือบริษทัเอกชนที่รับวางแผน
งานส่ือสารการตลาดโดยตรงเพื่อให้วางแผนงานส่ือสารและด าเนินงานส่ือสาร  
ตามงบประมาณที่ก าหนด   

3. การก าหนดและควบคุมงบประมาณการส่ือสาร   งบประมาณการส่ือสารเป็นส่วน
ส าคญัส่วนหน่ึงของงบประมาณการตลาด  โดยทั่วไปแลว้จะจดัตั้งงบประมาณ
การตลาดเป็นรายปี  โดยค านวณจากการประเมินยอดขายทั้งปี  บริษทัและองคก์ร
ส่วนมากจะก าหนดงบประมาณการตลาดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขาย  เช่น 5% 
หรือ 10% ของยอดขาย  เป็นตน้  คณะท างานฯ ควรประสานงานกับคณะท างาน
เร่ืองการเงินและการดูแลตน้ทุน  เพื่อก าหนดนโยบายเร่ืองงบประมาณการตลาด
และการส่ือสารร่วมกัน  ทั้ งน้ี  เพ่ือให้น างบประมาณการตลาดและการส่ือสาร    
มาใชร่้วมกนั  ในการสนบัสนุนการขายของสินคา้ภายใตช่ื้อแบรนด์เดียวกนั 
พึงระลึกเสมอว่า  ในการส่ือสารแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มทุกครั้ ง  ทุก ๆ สหกรณ์ใน
เครือข่ายไดร้ับผลร่วมกนั  จึงควรพิจารณาจดัท างบประมาณกลาง  ที่คณะท างานฯ
จะก าหนดและควบคุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  นอกจากน้ี  การรวมงบประมาณเขา้
ดว้ยกนัจากทุกเครือข่ายสหกรณ์  จะท าให้งบประมาณรวมสูงขึ้น  และมีอ านาจใน
การต่อรองมากขึ้นกับบริษทัตวัแทนโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์  หากแต่ตอ้งมี
แผนการส่ือสาร  และมีการขออนุมตัิการใชง้บประมาณและการควบคุมที่ชดัเจน 
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4. แนวทางการก ากับดูแลงานส่ือสารทุกช้ิน  ในงานส่ือสารทุกชนิดของแบรนด์    
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ตอ้งสามารถตอกย  ้ากลยุทธ์แบรนด์ท่ีวางไวอ้ยู่เสมอ  
ในการส่ังงานให้บริษัทตวัแทนโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์  คณะท างานฯ ตอ้ง
สามารถอธิบายกลยุทธ์แบรนด์ (ส่วนที่ 4 ของคู่มือฉบบัน้ี)  และวิธีการน าไปใชใ้น
การส่ือสารได้ชัดเจน   และในการวิเคราะห์ช้ินงานออกแบบท่ีเกี่ยวกับแบรนด์  
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มทุกช้ิน  ต้องตรวจสอบว่าสามารถสะท้อนกลยุทธ์                
แบรนด์ตามท่ีวางไวไ้ดห้รือไม่      
 
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปน้ีในการก ากบัดูแลงานส่ือสาร 

- โดยรวมแลว้  ขอ้ความหลกัของงานโฆษณาทุกช้ินที่เกี่ยวขอ้งกบัแบรนด์
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มต้องสามารถสะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์     
ในการเป็นตวัแทนความรักและสายสัมพนัธ์จากเกษตรกรได้  และสไตล์
การน าเสนอหรือการออกแบบ ตอ้งสามารถสะทอ้นบุคลิกภาพทั้ง 7 อย่าง
ตามที่ก าหนดไวไ้ด้  โดยอาจเน้นหนักไปที่บางบุคลิกภาพ  แต่โดยรวม
สามารถสะทอ้นอตัลักษณ์ (brand identity) ของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
ไดช้ดัเจน  อีกทั้งยงัมีขอ้ความหลกัท่ีสามารถตอกย  ้าคุณลกัษณะที่โดดเด่น 
และแตกต่างจากคู่แข่งขันทางธุรกิจ  ตามประโยคการวางต าแหน่งได้
อย่างชดัเจน 

- คณะท างานฯ  ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการจดัท าวิจยัแนวทางการ
โฆษณาก่อนการผลิตและเผยแพร่  (advertising pre-test) ทั้ ง น้ี  
เพ่ือให้ช้ินงานโฆษณาท่ีอาจตอ้งใช้งบประมาณสูง  สามารถส่ือสารได้
ถูกตอ้ง และสะทอ้นกลยุทธ์แบรนด์ที่วางไวอ้ย่างชดัเจน 

5. การประเมินผลการส่ือสาร  คณะท างานฯ ควรจดัให้มีการประเมินผลส าเร็จของ
การส่ือสารการตลาดปีละ 1 ครั้ ง  โดยการศึกษาวิจยัผูบ้ริโภค  ซ่ึงอาจเป็นการวิจยัท่ี
ศึกษาหัวขอ้อ่ืน ๆ เช่น ความพึงพอใจต่อสินคา้และมาตรฐานสินคา้  และด าเนินการ
ในคราวเดียวกนั  ทั้งน้ี  เพ่ือให้สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนการตลาดและ
วางแผนการส่ือสารการตลาดในปีต่อไป การศึกษาวิจยัดงักล่าว  ตอ้งด าเนินการใน
กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่  แม่บ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  โดยอาจ
ด าเนินการในรูปแบบของการวิจยัเชิงคุณภาพ  หรือการวิจยัเชิงปริมาณก็ได ้  
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6.5  การพัฒนาสินค้า 
 
ความต้องการในการบริโภคสินค้าของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตาม       

วิถีชีวิตและส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป   แบรนด์ที่ประสบความส าเร็จจะมีการปรับปรุงและพฒันาสินคา้
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไปได้อย่างสม ่าเสมอ    ดงันั้น การพฒันาสินคา้
ของแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มจึงมีความส าคญั และจะช่วยให้แบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประสบความส าเร็จ   

 
คณะท างานที่รับผิดชอบเร่ืองการพฒันาสินคา้ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองต่อไปน้ี 
• ปรับปรุงสินคา้ปัจจุบนั 
• พฒันาสินคา้ใหม่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
• ก าหนดมาตรฐานการผลิตของสินคา้ใหม่ ร่วมกบัคณะท างานเร่ืองการผลิตและควบคุม

มาตรฐานสินคา้ 
• ก าหนดงบประมาณในการพฒันาสินคา้  โดยประสานงานกับคณะท างานเร่ืองการเงิน

และการดูแลตน้ทุนสินคา้ 
 
แนวทางการพัฒนาสินค้า 

1. การปรับปรุงสินค้าปัจจุบัน  นอกเหนือจากการพฒันาปรับปรุงมาตรฐานสินคา้  ที่
คณะท างานเร่ืองการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ตอ้งพัฒนาอย่างสม ่าเสมอ
แล้ว  ควรมีการพฒันาปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑ์  และขนาดบรรจุภัณฑ์ของ  
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มด้วย  คณะท างานฯ ควรศึกษาและติดตามการพัฒนา
สินคา้และรูปแบบสินคา้ของคู่แข่ง  รวมทั้งศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่าง
สม ่าเสมอ  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา 
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปน้ีในการปรับปรุงสินคา้ปัจจุบนั 

- ในการปรับปรุงรูปแบบบรรจุภณัฑ ์ คณะท างานฯ ควรพิจารณาวสัดุ และ
รูปแบบถุงข้าว  รวมไปถึงวิธีการบรรจุ  เช่น  ถุงข้าวแบบสูญญากาศ 
(vacuum-pack)  ถุงข้าวแบบมีหูห้ิว  เป็นต้น  ทั้ งน้ีควรยึดเอาความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นท่ีตั้ง   

- ในการพฒันาขนาดบรรจุภณัฑ์  คณะท างานฯควรพิจารณาพฤติกรรมการ
บริโภคและการจดัเก็บขา้วสารของผูบ้ริโภค  เพื่อพฒันาขนาดบรรจุภณัฑ์
ท่ีเหมาะสมเพ่ิมเติม  ตวัอย่างเช่น  ด้วยพฤติกรรมของแม่บา้นสมยัใหม่ท่ี
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อยู่อาศยัในอาคารชุด (condominium) ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมักจะ
เป็นครอบครัวเล็ก มีจ านวนสมาชิกไม่เกิน 3 คน และมกัมีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารนอกบา้นบ่อยกว่าท าเองท่ีบา้น  ส าหรับแม่บา้นกลุ่มน้ี  อาจ
ตอ้งพิจารณาขนาดบรรจุภณัฑข์นาดเล็ก  ท่ีสามารถบริโภคไดห้มดภายใน 
1 เดือน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ เป็นต้น ตัวอย่างที่ยกมาดังกล่าว  
เป็นแนวคิดในการพัฒนาสินค้าท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปไดโ้ดยตรง 

- คณะท างานควรพิจารณาปรับปรุงรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ ์อย่างนอ้ย 2-3 
ปีต่อครั้ ง  โดยควรยึดแนวทางเร่ืองสี (ม่วง-ทอง) ให้คงสีเดิมไว้ รวมทั้ง
ตราสัญลักษณ์  แต่อาจปรับเปล่ียนลวดลายบ้างเล็กน้อย และสามารถ
สะท้อนถึงกลยุทธ์แบรนด์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มได้  ทั้ งน้ี เพ่ือให้
ผูบ้ริโภครู้สึกได้ถึงการเปล่ียนแปลง  อนัจะมีผลต่อภาพลกัษณ์สินคา้ว่า
เป็นสินคา้ท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ไม่หยุดน่ิง  และจะเป็นท่ียอมรับ
ของผูบ้ริโภคในที่สุด 

2. การพัฒนาสินค้าใหม่  ในการพัฒนาสินค้าใหม่  คณะท างานฯควรพิจารณาถึง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป้าหมาย  ซ่ึงอาจเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเดิม หรือ
อาจเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อตอ้งการเปิดตลาดใหม่ตามแผนการตลาด  โดยควร
ท าการศึกษาวิจยัและสอบถามความตอ้งการและความสนใจในสินคา้นั้น ๆ   เพื่อให้
พัฒนาได้ถูกแนวทาง  นอกจากน้ี  คณะท างานฯ ควรพิจารณาด้วยว่า  สินค้าที่จะ
พฒันาขึ้นใหม่นั้น ตอ้งสามารถสะทอ้นถึงกลยุทธ์แบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ตามที่วางไว ้  
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปน้ีในการพฒันาสินคา้ใหม่   

- ตอ้งเป็นสินคา้ท่ีผลิตในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
- ตอ้งเป็นสินคา้ที่ผลิตและจดัจ าหน่ายโดยเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรใน

เขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
- ตอ้งเป็นสินคา้ที่สอดคลอ้งกบับุคลิกภาพแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม

ที่วางไว้   เช่น มีอนามัย (หมายความถึงความสะอาดมีสุขอนามัยของ
สินค้า และเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ) มีระดับ  (หมายความถึงเป็นสินค้า
คุณภาพดี) เป็นตน้ 

- ดว้ยแนวโนม้ของผูบ้ริโภคท่ีใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ควรพิจารณาพฒันา
สินคา้ท่ีให้ความส าคญักบัสุขภาพผูบ้ริโภค เช่น ขา้วกลอ้งหอมมะลิ 100%   
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ขา้วหอมมะลิ 100% ชนิดปลอดสารพิษ (organic) หรือ ข้าวเพื่อสุขภาพ          
ต่าง ๆ เช่น ขา้วกลอ้งงอก (GABA rice) เป็นตน้ 

-      ควรท าการศึกษาวิจยั เพื่อส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ ง เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาสินคา้ให้ตรงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค  ซ่ึงอาจเป็นการวิจยัที่ศึกษาหัวขอ้อ่ืน ๆ เช่น ความพึงพอใจต่อ
สินคา้และมาตรฐานสินคา้  และด าเนินการในคราวเดียวกนั 

3. การก าหนดงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า ในการปรับปรุงสินค้า
ปัจจุบันและพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ซ่ึงจะผลิต และจ าหน่ายร่วมกันในเครือข่าย
สหกรณ์ฯ ในอนาคต  อาจมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพฒันา  คณะท างานฯ จึงควร
จดัวางงบประมาณกลาง  และขออนุมตัิคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์  โดย
ประสานงานกบัคณะท างานเร่ืองการเงินและการดูแลตน้ทุน 

4. การก าหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าใหม่  เมื่อได้สรุปแนวทางและทดลองพฒันา
สินคา้ใหม่แลว้  คณะท างานฯควรประสานงานกับคณะท างานการผลิตและการ
ควบคุมมาตรฐานสินคา้  ในการร่วมกันก าหนดนโยบายและมาตรฐานการผลิต
สินคา้ใหม่น้ีเพ่ือใชร่้วมกนัในเครือข่ายสหกรณ์ฯ 

 
6.6  การเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า 
   
 เน่ืองจากกิจกรรมการสร้างแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  เป็นกิจกรรมร่วมกันใน
เครือข่ายสหกรณ์ฯ  ซ่ึงกิจกรรมส่วนมากมีความจ าเป็นที่ตอ้งมีค่าใชจ้่ายร่วมกัน  เช่น  การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์  การจดัท าแบบบรรจุภณัฑ์ การพฒันาสินคา้ใหม่  เป็นตน้  คณะท างานเร่ืองการเงิน
และการดูแลตน้ทุนจึงมีบทบาทส าคญั  ในการให้แนวทางการบริหารจดัการเร่ืองการเงินและดูแล
งบประมาณ เพื่อให้การจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มมีรายไดแ้ละผลก าไรสู่เครือข่ายสหกรณ์ฯ  
และสามารถคืนก าไรให้สมาชิกเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตามเป้าหมายหลกัของโครงการ 
 คณะท างานเร่ืองการเงินและการดูแลตน้ทุนของสินคา้  มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองต่อไปน้ี 

• ก าหนดราคาขายสินคา้  
• ก าหนดเป้าหมายผลก าไรของสินคา้ 
• จดัท างบก าไรขาดทุนของสินคา้แบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ทั้งงบก าไรขาดทุน

รวมและแยกรายสหกรณ์ 
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• ให้แนวทางและค าแนะน าเร่ืองงบประมาณการตลาดและการส่ือสารการตลาดแก่ 
คณะท างานเร่ืองการส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 

• ให้แนวทางและค าแนะน าเร่ืองงบประมาณในการพฒันาสินคา้แก่คณะท างานเร่ืองการ
พฒันาสินคา้  

 
แนวทางในเร่ืองการเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า 

1. การก าหนดราคาขายสินค้า  คณะท างานฯ ควรก าหนดราคาขายสินคา้ ที่เครือข่าย
สหกรณ์ต้องใช้ร่วมกัน  โดยด าเนินการร่วมกับคณะท างานเร่ืองการผลิตและ
ควบคุมมาตรฐานสินค้า และคณะท างานเร่ืองการบริการและการจัดจ าหน่าย  
เพื่อให้รับทราบถึงตน้ทุนการผลิต  และตน้ทุนการตลาดหรือตน้ทุนการขายสินคา้
ในแต่ละล็อตการผลิต  โดยควรอ้างอิงราคาขายของสินค้าคู่แข่งขัน  ไม่ควร
พิจารณาก าหนดราคาสินค้าจากต้นทุนการผลิตเพียงอย่างเดียว   
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปน้ีในการก าหนดราคาขาย 

- ควรก าหนดราคาให้ต ่ากว่าคู่แข่งขันเล็กน้อย  ในกลยุทธ์แบรนด์ข้าว   
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ได้มีการก าหนดการวางต าแหน่งไว้ชัดเจนว่า 
สินคา้ใดเป็นคู่แข่งขนัทางการตลาดของขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  และ
จากผลการวิจัย (เม.ย. 2551)  ผู ้บริโภคเห็นว่า สินค้าข้าวที่ผลิตและ
จ าหน่ายโดยตรงจากเกษตรกร  ควรมีราคาถูกกว่าสินค้าในคุณภาพ
เดียวกันที่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง  การก าหนดราคาสินค้าขา้วหอมมะลิ
ตราทุ่งกุลาฟาร์ม  จึงควรก าหนดให้ต ่ากว่าสินคา้คู่แข่งเล็กน้อย  เพื่อให้
ผูบ้ริโภครู้สึกว่าไดบ้ริโภคสินคา้คุณภาพทดัเทียมกนัหรือดีกว่าในราคาที่
คุม้ค่ากว่า 

- ควรมีการตรวจสอบราคาสินคา้ของคู่แข่งขนัอย่างสม ่าเสมอ  หากเป็นไป
ได้  ควรมีการตรวจสอบราคาสินคา้คู่แข่งขนัที่วางขายในร้านคา้ปลีกทุก
เดือน  และเก็บรวบรวมขอ้มูลเอาไวเ้พื่ออา้งอิงไดต้ลอดเวลา 

- ควรมีการทบทวนราคาขายอย่างสม ่าเสมอ โดยปกติแลว้  ราคาขายสินคา้
มักไม่ควรมีการเปล่ียนบ่อย ๆ  เพราะจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของสินค้า  อย่างไรก็ตามสินคา้ขา้วเป็น
สินค้าเกษตรที่มีตัวแปรเร่ืองราคาอยู่มาก  เช่น อุปสงค์และอุปทานของ
ตลาดขา้ว, จ านวนผลผลิตในแต่ละปีทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
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เป็นตน้  คณะท างานฯ ตอ้งทบทวนราคาขายอย่างสม ่าเสมอหรืออย่างนอ้ย
ทุกไตรมาส และประกาศให้เครือข่ายสหกรณ์ฯ รับทราบร่วมกนั 

- ควรใช้ราคาขายเดียวกันเป็นราคากลาง  เม่ือก าหนดราคาขายกลางขึ้น
มาแลว้  เครือข่ายสหกรณ์ฯ ควรยึดเป็นราคากลางท่ีใชร่้วมกัน  ทั้งน้ี  เพ่ือ
มิให้ผูบ้ริโภคเกิดความสับสน  และตอกย  ้าภาพลกัษณ์ของแบรนด์ที่สร้าง
และพฒันาร่วมกนัไดด้ ี อย่างไรก็ตาม  แมว้่าจะมีการก าหนดราคาขายกลาง  แต่
หากเครือข่ายสหกรณ์ฯ รายใด ตอ้งการเงินสดหมุนเวียนและมี         ความ
จ าเป็นตอ้งขายในราคาต ่ากว่าราคากลางเป็นครั้ งคราว  ควรจดัท าป้ายบอก
ราคาให้เป็นลกัษณะการส่งเสริมการขายเฉพาะคราวเท่านั้น  ทั้งน้ี  เพ่ือมิให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสับสน  และอาจเป็นการท าลายภาพลกัษณ์ของแบรนด์
ที่พฒันาร่วมกนัมา 

2. การก าหนดเป้าหมายผลก าไรของสินค้า  คณะท างานฯ ควรจดัท างบก าไรขาดทุน
แนวทาง (Pro Forma Financial Statement) ที่รวบรวมเอาตน้ทุนการผลิตและ
การตลาดเฉพาะธุรกิจทั้งหมด  หักออกจากราคาขาย  เพ่ือให้เครือข่ายสหกรณ์ฯ 
รับทราบแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายและผลก าไรในแต่ละล็อตการขายอย่าง
ชัดเจน  โดยในงบก าไรขาดทุนดังกล่าว  จะมีราคาขายกลางตามที่ตกลงกันไว ้ 
และตน้ทุนขายและค่าใชจ้่ายเฉพาะธุรกิจท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งหมด  เช่น  ราคาขา้วเปลือก
ท่ีรับซ้ือจากเกษตรกร  ค่าใชจ้่ายบรรจุภณัฑ ์ ค่าใชจ้่ายในการจดัส่ง  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆที่ควรมีร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายการตลาด 
ค่าใชจ้่ายในการควบคุมคุณภาพสินคา้ หรือ ค่าใชจ้่ายในการพฒันาสินคา้ เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งรายละเอียดงบก าไรขาดทุนแนวทาง 
(Pro Forma Financial Statement)

บาท (ต่อถุง 5 กก.) %
ขายขา้วทุง่กลุาฟาร์ม 220 100
หกั  ตน้ทุนขาย* 115.5 52.5

ก าไรขั้นตน้ 104.5 47.5

หกั  คา่ใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ** เช่น

- คา่ใชจ่้ายบรรจุภณัฑ์ 7.5 3.4

- คา่ใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้ 10 4.5

- คา่ใชจ่้ายการตลาด 20 9.1

- คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีมีร่วมกนั 10 4.5

ก าไรเฉพาะธุรกิจ*** 57 25.91

* ตน้ทุนขาย หมายถึง ตน้ทุนราคาซ้ือขา้วเปลือก และตน้ทุนการผลิต
**  คา่ใชจ่้ายเฉพาะธุรกิจ หมายถึง คา่ใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย การส่งเสริมการขาย หรือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์

ของขา้วหอมมะลิทุง่กลุาฟาร์ม
*** ก าไรเฉพาะธุรกิจก่อนหกัคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานของสหกรณ์

 
 
3. การจัดท างบก าไรขาดทุนรวมของสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  คณะท างานฯ 

ควรท าหน้าที่เป็นศูนยร์วมขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับยอดขาย  ตน้ทุนการผลิต  ตน้ทุน
ค่าใช้จ่ายและผลก าไรของแบรนด์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มจากทุกเครือข่าย
สหกรณ์ที่ร่วมโครงการ  โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

- เพื่อให้เครือข่ายสหกรณ์ฯ รับทราบผลการด าเนินงานในส่วนยอดขายและ
ผลก าไรของการสร้างและพัฒนาแบรนด์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ร่วมกัน  เพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางในการพัฒนาแบรนด์ต่อไปใน
อนาคตให้มีความส าเร็จร่วมกนัไดอ้ย่างยัง่ยืน 

- เพื่อให้เครือข่ายสหกรณ์ฯ ที่ยงัไม่สามารถพัฒนายอดขาย และควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดี เท่าสหกรณ์อ่ืน  ๆ  รับทราบแนวทางในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานจากเพื่อนเครือข่ายสหกรณ์ฯ ด้วยกัน  ในการลด
ตน้ทุนและเพ่ิมผลก าไร 

- เพื่ อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับทราบความเป็นไปในเร่ืองผลการ
ด าเนินงานด้านยอดขายและผลก าไร  และสามารถให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนเครือข่ายสหกรณ์ฯ ได้ถูกต้องตามท่ีจ าเป็น  ทั้ งน้ี  เพ่ือให้         
แบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืน 
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ควรพิจารณาแนวทางต่อไปน้ีในการจดัท างบก าไรขาดทุนรวมของสินคา้ขา้วหอม
มะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 

- เพื่อให้สามารถรวบรวมขอ้มูลได้อย่างมีระบบ  คณะท างานฯ ควรจดัท า
รูปแบบเอกสาร (form)  และก าหนดให้เครือข่ายสหกรณ์ฯ ส่งขอ้มูลใน
รูปแบบที่ก าหนดและจดัส่งให้คณะท างานฯ รายเดือนหรือรายไตรมาส  
ตามท่ีตกลงกนั 

- คณะท างานฯ ควรจดัท างบก าไรขาดทุนรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง  โดย
ในช่วงต้นอาจจัดท าไตรมาสละครั้ ง เพื่อให้ทราบความเป็นไปและ
ปรับปรุงแผนงานไดร้วดเร็ว 

4. การให้แนวทางและค าแนะน าเร่ืองงบประมาณกลาง  เน่ืองจากคณะท างานฯ จะมี
ขอ้มูลยอดขายและงบก าไรขาดทุนทั้งหมดของแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  
คณะท างานฯจึงสามารถให้ค าแนะน าคณะท างานฯ กลุ่มต่าง ๆ  ในเร่ืองการจดัตั้ง
งบประมาณที่เหมาะสม   นอกจากน้ียงัสามารถให้แนวทางคณะกรรมการบริหาร
จดัการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  ในเร่ืองท่ีเกี่ยวขอ้งกบันโยบายการลงทุนได้ 
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7. บทส่งท้าย    

การก ากับดูแลแบรนด์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มให้เป็นไปในแนวทางที่วางไว้อย่าง      
เสมอตน้เสมอปลาย  จะเป็นหนทางที่จะท าให้แบรนด์ประสบความส าเร็จ  อย่างไรก็ตามการก ากับ
ดูแลแบรนด์ร่วมกนั  โดยมีตวัแทนคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ และคณะท างานเร่ืองแบรนด์
เป็นแนวคิดใหม่  ท่ีเครือข่ายสหกรณ์ฯ อาจยงัไม่คุ ้นเคย  ตอ้งมีการปรับเปล่ียนทัศนคติและแนว
ทางการบริหารงานให้ตรงตามกลยุทธ์แบรนด์ และตอ้งมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท างาน
ร่วมกนั  เพื่อให้ประสบความส าเร็จ 

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต่อต้านการเปล่ียนแปลงไม่ว่าบุคคลผูน้ั้นจะมีความสามารถ
หรือเป่ียมด้วยประสบการณ์มากมายเพียงใดก็ตาม เมื่อมีแนวคิดต่อตา้นก็จะคิดหาเหตุผลสนับสนุน
ที่จะคดัคา้นว่าการเปล่ียนแปลงว่าเป็นส่ิงไม่จ าเป็น  ตวัอย่างเช่นน้ีมีให้เห็นมากมายในการสร้าง          
แบรนด์ทุกระดับรวมถึงในองคก์รหรือบริษทัใหญ่ ๆ   แมว้่าบุคคลผูน้ั้นจะได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การ
พฒันาแนวคิดเร่ืองการสร้างแบรนด์ ไดร่้วมคิดพิจารณาและเขา้ประชุมอย่างขยนัขนัแข็ง แต่อาจดว้ย
จิตส านึกส่วนลึกในใจที่ต้องเผชิญความจริงที่ว่า  ส่ิงท่ีเคยชินมาในอดีตจะถึงเวลาแล้วท่ีต้อง
เปล่ียนแปลง จึงท าให้ไม่สามารถผลกัดนัให้ไปถึงจุดเปล่ียนแปลงได ้   

ในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งตอ้งมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและทศันคติหรือแนวคิด
เดิม ๆ อย่างมาก จึงมกัจะเกิดการต่อตา้น โดยเฉพาะในการก ากับควบคุมดูแลให้การด าเนินงานทุก
อย่างอยู่ในแนวทางของกลยุทธ์แบรนด์ที่ก  าหนด เช่น คณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์หรือ
คณะท างานฯ อาจต้องใช้อ านาจคดัค้านกิจกรรมบางอย่างที่เคยท ามาในอดีต  ที่ไม่เหมาะสมกับ           
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และอาจมีการไม่เห็นดว้ยและต่อตา้น เป็นตน้ จึงตอ้งบริหารจดัการด้วยความ
เอาใจใส่   โดยเฉพาะเมื่อเครือข่ายสหกรณ์ฯ ต้องการเห็นความส าเร็จของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
ร่วมกนั  จึงควรให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงน้ีดว้ยความตั้งใจจริง 

ค าแนะน าทั้งหมดในคู่มือฉบบัน้ี  หากสามารถน าไปปฏิบัติได้ครบถ้วนจะสามารถช่วย
สร้างและพฒันาแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มร่วมกนัในเครือข่ายสหกรณ์ฯ อย่างมีระบบ  และ
ท าให้ภาพลกัษณ์ของแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มมีความชดัเจนและเป็นเอกภาพมากขึ้น และ
ในทา้ยที่สุดเครือข่ายสหกรณ์ฯ  จะสามารถสร้างและพฒันาแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มได้
ประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยืน 
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ภาคผนวก 

 
ขั้นตอนการวางแผนการตลาด 
 

©Temporal Brand Consulting, 2008

การวเิคราะห์สถานการณ์ตลาด

ขั้นตอนการวางแผนการตลาด

ผลติภณัฑ์ ราคา  ช่องทางจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย

วางกลยุทธ์การตลาด

ก าหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาด

แผนการตลาด

ปฏิทินกจิกรรม งบการตลาด ยอดขาย
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แบบฟอร์มปฏิทินกิจกรรมแผนการตลาด 
แผนการตลาดปี…..

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เป้าหมายการขายขา้ว (ตัน)

จ านวนทีข่ายไดจ้รงิ (ตัน)

จ านวนทีข่ายไดเ้มือ่ปีทีแ่ลว้ (ตัน)

วตัถปุระสงคท์ี ่1 :

กลยทุธ:์

แผนการท างานที ่1:

งบประมาณ:

แผนการท างานที ่2:

งบประมาณ:

แผนการท างานที ่3:

งบประมาณ:

 วตัถปุระสงคท์ี ่2 : 

กลยทุธ:์

แผนการท างานที ่1:

งบประมาณ:

แผนการท างานที ่2:

งบประมาณ:

แผนการท างานที ่3:

งบประมาณ:

วตัถปุระสงคท์ี ่3: 

กลยทุธ:์

แผนการท างานที ่1:

งบประมาณ:

แผนการท างานที ่2:

งบประมาณ:

แผนการท างานที ่3:

งบประมาณ:

งบประมาณในการจดัท าแผน  


