คู่มือแนวทางบริ หารตราสินค้า

โครงการสร้างตราสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

นาเสนอ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ตามสัญญาเลขที่ 20/2551
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

โดย
บริ ษทั เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติง้ (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. บทนา
บริ ษทั มากมาย ที่มีแนวคิดในเรื่ องการสร้างแบรนด์ที่ไม่ถูกต้อง บางบริ ษทั เห็นว่า
การสร้างแบรนด์ในโลกธุรกิจปั จจุบนั นี้ คือ การออกแบบชื่อยี่ห้อ โลโก้ เครื่ องหมายการค้า หรื อคา
ขวัญใหม่ ๆ ให้สินค้า หรื อองค์กรเท่านั้น ซึ่งก็จริ งอยู่ว่าสิ่ งเหล่านี้ใช้ในการสร้างความแตกต่างให้
องค์ก ร บริ ษ ัทหรื อ สิ น ค้า เพราะการใช้ชื่อยี่ห้อ สัญ ลัก ษณ์ห รื อโลโก้อย่างสม่าเสมอจะช่ว ยให้
ผูบ้ ริ โ ภคจดจ าและนึ ก ถึงได้รวดเร็ ว อย่างไรก็ต ามงานออกแบบเหล่านี้ แม้ว่าจะเป็ นส่ วนสาคัญ
สาหรับแบรนด์ แต่ก็ไม่มากพอที่สร้างความแตกต่างให้แบรนด์น้ นั ๆ แข็งแกร่ งโดดเด่นขึ้นมาได้
กิ จ กรรมการออกแบบเหล่ า นี้ ต้อ งใช้เงิ น นั บ ล้านซึ่ งในที่ สุ ด ก็ จ ะสู ญเปล่ า ด้ว ยเหตุ ที่ ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงแต่เปลือกนอกเช่น นี้ไม่สามารถเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผูบ้ ริ โภคมีต่อสิ น ค้าได้ ซึ่ ง
ประสบการณ์ที่มีต่อสิ นค้านี้ เองที่เป็ นปั จจัยสาคัญ ที่มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ข องสิ น ค้า ความ
ล้มเหลวในการสร้ างแบรนด์ และภาพลัก ษณ์ใหม่ เกิด ขึ้น เพราะขาดกลยุทธ์ของแบรนด์ที่ชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงที่เปลือกนอกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างแบรนด์ให้ยิ่งใหญ่ได้
กุ ญ แจส าคัญ สู่ ค วามส าเร็ จ ในยุ ค แห่ ง การแข่ งขัน เช่ น นี้ คื อ การสร้า งความแตกต่ า ง
(differentiation) และการสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมให้กับองค์กร บริ ษท
ั หรื อสิ นค้า ขั้นตอน
แรกที่ต ้องพิจารณาคือการกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ แล้วจึงค่อยกาหนดกลยุทธ์ก ารสื่ อสารตามมา
สาหรับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก กลยุทธ์แบรนด์จะเป็ นตัวผลักดันทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นทิศทาง
ของธุ ร กิ จ การออกแบบ การสื่ อ สาร การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ารใหม่ ๆ การบริ หาร
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM) เป็ นต้น ดังนั้น องค์กรจึงควรมีกลยุทธ์แบรนด์ที่เป็ นแม่บทสาหรับ
องค์กรและผลิตภัณฑ์ขององค์กร กลยุทธ์แบรนด์ที่ชดั เจนจะเป็ นรากฐานในการพัฒนาภาพลักษณ์ที่
โดดเด่น และจะทาให้ทุก ๆ กิจกรรมเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้กลยุทธ์แบรนด์ที่ชดั เจน
ยังช่วยให้พนักงานเข้าใจกิจกรรมทางการตลาดขององค์กร และสามารถเข้าถึงบทบาทของตนเอง
ในการช่ว ยให้กิจ กรรมเหล่านั้น บรรลุตามวัต ถุประสงค์ จึงเป็ นการช่ว ยสร้างแรงจูงใจและเพิ่ ม
ผลผลิตในการทางานได้อีกด้วย การสื่ อสารภาพลักษณ์ใหม่จากกลยุทธ์แบรนด์จะเป็ นการบอกให้
ผูค้ นภายนอกและกลุ่มเป้ าหมายได้ รับทราบถึงลักษณะเด่ น ขององค์กร ผลงานขององค์กรและเหตุใด
องค์ก รจึงดี กว่าและแตกต่ างจากองค์ก รอื่น ๆ ดังนั้น การมีก ลยุทธ์แบรนด์ที่ชัด เจนจึงนับว่าเป็ น
รากฐานสู่ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่วางไว้
บริ ษทั เทมเพอรัล แบรนด์ คอนซัลติง้ (ประเทศไทย) จากัด ได้นาเสนอแนวคิดในการสร้าง
แบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ทุ่งกุลาฟาร์มซึ่ งเป็ นแนวทางที่แบรนด์มีชื่อเสี ยงระดับโลกใช้อย่างประสบ
ความสาเร็จมาแล้วมากมาย ดังแนวทางในการสร้างแบรนด์ในแผนภูมิต่อไปนี้
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แนวทางการสร้ างแบรนด์ ตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจ
วิสยั ทัศน์ของแบรนด์
ฐานทีต่ ้งั ของแบรนด์
บุคลิกภาพ&การวางตาแหน่ ง

กลยุทธ์ทางธุรกิจ
การบริ หารจัดการแบรนด์
©Temporal Brand Consulting, 2008
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2. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ ของโครงการ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการผลิตข้าวหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่ งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2547-2551) ซึ่ งเป็ นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่ ว ยงานในสั ง กัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิ ช ย์ ในช่ ว งต้น ของ
โครงการฯ ระหว่างปี 2547-2549 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯด้วยการ
อบรมถ่ายทอดความรู ้การจัดการธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จัดอบรมหลักสู ต ร
ต่างๆ ทั้งในเรื่ องเทคโนโลยีการผลิตและการตลาด การดูแลบารุ งรักษาอุปกรณ์การผลิตและการ
แปรรู ปข้าวหอมมะลิ จัดงานประชาสัมพันธ์จาหน่ายข้าวหอมมะลิ เจรจาธุรกิจ รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุน สนับสนุน จัดหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ และในปี 2550 ได้สร้าง
องค์ความรู ้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการด้านการบริ หารจัดการ การจัดการธุรกิจ และด้าน
การตลาด การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์ พัฒนาประสิ ทธิภาพด้านการแปรรู ปของ
สหกรณ์ที่มีโรงสี ขา้ วสหกรณ์ในพื้นที่โครงการให้มีกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การจัด การด้านความปลอดภัย ของอาหารที่ มี ม าตรฐานยอมรั บ นอกจากนี้ ได้ด าเนิ น การจัด
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ เป็ นต้น
สาหรั บในปี 2551 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีค วามประสงค์จะสานต่อโครงการฯ ด้วยการ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็ นสิ นค้าลักษณะพิเศษ โดยการ
กาหนดมาตรฐานสร้างเครื่ องหมายการค้า ด้วยเห็นความสาคัญในการสร้างตราสินค้าและการสร้าง
แบรนด์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผูบ้ ริ โภค กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จึงสนับสนุ นให้มีการจ้างที่ปรึ กษา
สร้างตราสิ นค้าที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ข้ ึน เพื่อพัฒนาตราสิ นค้าข้าวของ
สหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อนาไปใช้เป็ นตราสินค้าร่ วมกัน และบริ หารจัดการร่ วมกันภายใต้การ
ใช้สินค้าตราเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน รวมถึงร่ วมกันพัฒนาให้เป็ นตราที่เข้มแข็งและมีคุณค่า เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างทัศนคติที่ดี เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายของผูบ้ ริ โภคทั้งในและต่างประเทศ โดย
มีวตั ถุประสงค์ตามขอบเขตของโครงการดังนี้
1. เพื่อสร้างองค์ความรู ้ดา้ นการพัฒนาตราสินค้า การบริ หารตราสินค้า และการบริ หาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพื้นที่
2. เพื่อสร้างตราสินค้าข้าวที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้ จานวน 1 ตรา
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีมคี ุณค่า
บริ ษ ัทเทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย)จากัดได้นาเสนอแนวทางในการสร้าง
ตราสินค้าข้าวที่มีเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้ โดยมีสหกรณ์การเกษตรที่ร่วมโครงการ
ทั้งสิ้ น 6 สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด 2) สหกรณ์
การเกษตรสุ ว รรณภูมิ จ ากัด จังหวัด ร้อยเอ็ด 3) สหกรณ์ การเกษตรโพนทราย จ ากัด จังหวัด
© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved.
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ร้อยเอ็ด 4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จากัด จังหวัดสุรินทร์ 5) สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย จากัด
จังหวัดยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรี สะเกษ จากัด จังหวัดศรี สะเกษ
(ทั้ง 6 สหกรณ์ ร วมกั น เรี ย กว่ า “เครื อ ข่ า ยสหกรณ์ ก ารเกษตรในเขตพื้ น ที่ ทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ ”
มีข้นั ตอนของงานดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการ
ขั้นตอนการจัดทากลยุทธ์ - ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 1
การสร้
างความเข้าใจเรื่ อง
การศึกษาตลาดและการวิจยั
การสร้
า
งแบรนด์
และการตลาด
ภาพลักษณ์
ขั้นตอนที่ 3
การกาหนดกลยุทธ์แบรนด์
และการจัดทาตราสิ นค้า
ขั้นตอนการนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติให้ เป็ นรูปธรรม
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 4
การกาหนดแนวทางการบริ หาร
การประชาสัมพันธ์
การจัดการตราสิ นค้า
ตราสิ นค้า
ขั้นตอนที่ 6
การประเมินผล
การใช้ตราสิ นค้า
©Temporal Brand Consulting, 2008

คู่มือเล่มนี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานในขั้นตอนที่ 5 อันได้แก่ การกาหนดแนวทางการบริ หาร
การจัดการตราสินค้า เพื่อให้เครื อข่ายสหกรณ์สามารถนาแนวทางไปบริ หารจัดการตราสินค้าด้วย
ตนเองอย่างประสบความสาเร็จ
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3. ความสาคัญของการสร้ างแบรนด์
แบรนด์ (Brand) เป็ นศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายลึกซึ้ง และมีความหมายกว้างกว่าที่
พจนานุกรมมีในบทบัญญัติ แบรนด์ไม่ใช่เพียงตราสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายการค้า และมี
ความหมายมากกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แบรนด์ หมายรวมถึง สิ่งที่สัมผัสได้ (เช่น คุณสมบัติ
ของสินค้า) และสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ (เช่น ความรู ้สึก หรื อภาพลักษณ์) ที่ผบู ้ ริ โภคมีต่อสินค้า บริ การ
หรื อ องค์กร และเป็ นประสบการณ์ในใจผูบ้ ริ โภค แบรนด์จึงเปรี ยบเสมือน ‘ตราประทับ’ ที่อยู่ใน
ความรู ้สึกและความคิดคานึงของผูบ้ ริ โภค
ด้วยความหมายที่กว้างแต่ไร้ซ่ ึงบทบัญญัติที่ง่ายและรัดกุม รายงานฉบับนี้จะใช้คาว่า แบรนด์
ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ‘brand’ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
ความสาคัญของแบรนด์อาจสรุ ปได้ดงั นี้:
1.1 องค์ก รที่มีแ บรนด์ ที่แ ข็ง แกร่ ง จะสร้างฐานลูก ค้า ใหม่แ ละยังสามารถผูก ใจลูก ค้า เดิม
ไว้ได้ในอัตราสูง ผลการวิจยั จากธุรกิจประเภทต่าง ๆ ชี้ว่า ความผูกพันทางอารมณ์และความรู ้สึก
ทีผ่ บู ้ ริ โภคมีกบั องค์กรหรื อสินค้าอย่างแน่นแฟ้นไม่เพียงแต่ดึงดูดให้สนใจสินค้า แต่ยงั ช่วย
ป้องกันไม่ให้ลูกค้าตีจากด้วยการสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ระยะยาวไว้ได้
1.2 ในโลกธุ ร กิจ ทุกวันนี้แบรนด์ที่ชัด เจนและแข็งแกร่ งช่ว ยให้ห ลายบริ ษ ัทสามารถสร้าง
ความแตกต่างด้านราคาได้และยังได้รับการยอมรับและลดการต่อต้านเมื่อถึงเวลาจะต้องปรับ
ขึ้น ราคาสิ น ค้า การสร้างแบรนด์ ให้แข็งแกร่ งจะช่ว ยให้บริ ษทั หลีกหนี ค วามเป็ นสิ น ค้า
อุปโภคบริ โภคทัว่ ๆ ไปด้วยการสร้าง ‘คุณค่า’ (ซึ่งมักเป็ นสิ่งที่จบั ต้องไม่ได้) ให้กบั แบรนด์ข้ ึน
ในใจผูบ้ ริ โภค เช่น แบรนด์อย่าง นาฬิก าข้อมือโรเล็ก ซ์ หรื อ รถยนต์เมอร์ เซเดส เบนซ์
เป็ นต้น
1.3 แบรนด์ที่แข็งแกร่ งจะสร้างมูลค่าทางทรัพย์สินให้กับบริ ษทั เพราะแบรนด์มีมูลค่าด้วยตัว
ของมัน เอง ตัว อย่ างเช่ น บริ ษ ัท เนสเล่ ย อมจ่า ยเงิ น ซื้ อ แบรนด์ ช อคโกแล็ต ราวน์ ท รี
(Rowntree) ด้วยมูลค่าสู งกว่ามูลค่าสิ นทรัพย์ท้ งั หมดของแบรนด์ราวน์ทรี กว่า 6 เท่าตัว
บริ ษ ัท รถยนต์ฟอร์ ด จ่ายเงิน ซื้ อแบรนด์ รถยนต์จ ากัว ร์ (Jaguar) ด้วยเงิน สู งถึงสองพัน
สี่ร้อยล้านปอนด์ หรื อแบรนด์ระดับโลกชื่อดังอย่างบุหรี่ มาร์ลส์โบโรถูกตีราคาว่ามีมูลค่ า
ถึงสามหมื่น เก้าพัน ล้านเหรี ยญสหรัฐ ส่ ว นน้ าอัด ลมโคคาโคล่ าก็ถู ก ตี มู ลค่ าให้ สู งถึ ง
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แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยล้านเหรี ยญสหรัฐ ในโลกธุรกิจทุกวันนี้มูลค่าของแบรนด์ได้ถูก
นาไปใส่ ในงบการเงิน และใช้ประโยชน์ในการเป็ นหลักค้ าประกัน เงินกู้ หรื อใช้ป้องกัน
ไม่ให้มีก ารซื้ อขายหรื อยึดครองบริ ษ ัทอย่างไม่เป็ นธรรม เป็ นต้น แบรนด์ จึงอาจมีมูลค่า
สูงกว่ามูลค่าของธุรกิจของมันเองก็ได้
1.4 แบรนด์ ประสบความสาเร็ จด้ว ยการสร้างความสัมพัน ธ์ทาง‘อารมณ์และความรู ้สึก ’ กับ
ผูบ้ ริ โภค ความผูกพันทางอารมณ์น้ ีเองที่การวิจยั หลายต่อหลายชิ้นบ่งบอกว่าเป็ นสิ่ งสาคัญ
ที่สุดที่จะสร้างแบรนด์ให้มีพลัง มีบริ ษทั มากมายโดยเฉพาะบริ ษทั ในเอเชียที่มุ่งเน้น การ
สร้ างและพัฒ นาแบรนด์ จ าก‘เหตุ ผล’ และไม่ส นใจที่จ ะพัฒ นาเรื่ องของ‘อารมณ์ และ
ความรู ้สึก’ แต่เรื่ องของความรู ้สึกต่างหากที่ทาให้ลูกค้าผูกพันกับแบรนด์ อันจะนามาซึ่ง
ความรั ก และความภักดี ในแบรนด์ ความสัมพัน ธ์กับลูก ค้าจึงเป็ นส่ วนสาคัญ ที่จ ะทาให้
ธุรกิจประสบความสาเร็ จ คู่แข่งใหม่ ๆ ที่เข้ามาในตลาดมักใช้แบรนด์เป็ นตัวน าในการ
รุ ก ตลาดได้อย่างรวดเร็ วเพื่อสร้างส่ วนแบ่งทางการตลาด ในทางกลับกัน การมีแบรนด์ ที่
แข็งแกร่ งจะช่วยต่อต้านการรุ กของคู่แข่ง แบรนด์ที่แข็งแกร่ งยังสามารถก้าวไปในระดับโลก
และเข้ า ถึ ง ตลาดต่ า งประเทศอย่ า งประสบความส าเร็ จ ผู ้บ ริ โภคจะไว้ใ จแบรนด์
ซึ่งความไว้วางใจนี้คือ ผลพวงจากความแข็งแกร่ งของแบรนด์นนั่ เอง
1.5 ในท้ายที่สุด แบรนด์ที่แข็งแกร่ งจะไม่มีวนั ตาย ตัวอย่างเช่น แบรนด์อย่างโคคาโคล่า หรื อ
โกดัก แบรนด์ที่แข็งแกร่ งจะมีความอึดอย่างคาดไม่ถึง แบรนด์จะเป็ นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด
ที่บริ ษทั จะพึงมีและเป็ นสิ่ งค้ าประกันการอยู่รอดของบริ ษทั ความท้าทายของบริ ษทั ในยุคสมัยนี้
คือการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ งดังที่ได้ก ล่าวมา ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั ประสบความสาเร็ จ
ในระยะยาวไม่ว่าจะต้องเผชิญกับช่วงตกต่าอย่างไรในคลื่นธุรกิจก็ตาม
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4. กลยุทธ์ แบรนด์ท่งุ กุลาฟาร์ ม
4.1 วิสัยทัศน์ ของแบรนด์ท่งุ กุลาฟาร์ ม (Brand Vision)
แบรนด์ ที่ ท รงพลังจะมีวิ สั ยทัศน์ ข องแบรนด์ ที่ ใช้ในการขับ เคลื่ อนกลยุ ท ธ์ท างธุ ร กิ จ
วิสัยทัศน์ของแบรนด์เขียนขึ้นจากสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภค และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังจากสินค้า
จึงสามารถเข้าถึงจิตใจของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมายตามความตั้งใจได้ จากแนวคิดในการนาเอาสิ่งที่
ผูบ้ ริ โภคต้องการเป็ นที่ต้ งั นี้เองทาให้เราเข้าถึงผูบ้ ริ โภค และสามารถล่วงรู ้ว่าต้องทาอย่างไรจึงจะ
ได้รับความสนใจและมีค วามรู ้สึกที่ดีต่ อสิ น ค้า เมื่อเรายึดเอาความเข้าใจผูบ้ ริ โภคเป็ นที่ต้ งั เช่น นี้
ธุร กิจ ของแบรนด์ก็จะไม่แตกต่างจากธุ รกิจ ของสิ น ค้าหรื อบริ ก ารของแบรนด์น้ ัน เลย มร.ชาร์ ล
เรฟสัน แห่งบริ ษทั เรฟล่อน คอสเมติค ผูผ้ ลิตเครื่ องสาอางเรฟล่อนที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก ได้ตอบ
คาถามเกี่ยวกับธุรกิจเครื่ องสาอางเรฟล่อนว่า
“เราไม่ได้ทาธุรกิจการขายเครื่ องสาอาง แต่เราอยู่ในธุรกิจการขาย ความหวัง ”
ด้วยแนวคิดลักษณะเดียวกันในการน าเอาความต้องการของผูบ้ ริ โภค และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ของสิ นค้าเป็ นที่ต้ งั สมาชิ กเครื อข่ายสหกรณ์ก ารเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ได้สรุ ปร่ วมกันใน
การสัมมนาเชิ งปฏิบัติ การในการก าหนดกลยุทธ์ข องแบรนด์ ร่ วมกัน เมื่อวัน ที่ 10 มิ.ย. 2551 ว่า
ตราสิ น ค้าข้าวหอมมะลิในเขตพื้น ที่ทุ่งกุลาร้องไห้เป็ นสิ น ค้าที่ เป็ น ‘ความรั ก และความห่ วงใย’
จากเกษตรกรในเขตพื้ น ที่ ทุ่ งกุ ล าร้อ งไห้ ที่ ส่ งผ่ านไปยัง ผู ้บ ริ โ ภค ข้าวหอมมะลิ ในเขตพื้ น ที่
ทุ่งกุลาร้องไห้จึงมีความแตกต่ างเชิงอารมณ์ และความรู ้สึก เพราะไม่ใช่ข ้าวหอมมะลิคุณ ภาพดี
โดยทัว่ ไป แต่เป็ นข้าวหอมมะลิที่เป็ นสายสัมพันธ์แห่งความรักจากเกษตรกร ผูร้ ักในการปลูกข้าว
พิถีพิถนั ตั้งแต่การคัดเมล็ดพัน ธุ์ขา้ ว การหว่านและเกี่ยวข้าว ไปจนถึงกรรมวิ ธีการผลิตและการ
สี ขา้ วที่ทนั สมัยและได้มาตรฐานปลอดภัย เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคได้ขา้ วคุณ ภาพดี วิสัยทัศน์น้ ี จะช่ว ย
ตราสิ น ค้าข้าวหอมมะลิในเขตพื้ น ที่ ทุ่งกุ ลาร้อ งไห้ เสริ ม สร้างความไว้ว างใจ ความผู ก พัน และ
ความรู ้สึกดี ๆ ให้กบั ผูบ้ ริ โภค
วิสัยทัศน์ ข องแบรนด์ ข ้าวหอมมะลิจ ากทุ่งกุล าร้อ งไห้ ที่ ผลิต และจ าหน่ ายโดยสมาชิ ก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้สรุ ปไว้ในการประชุมดังนี้

วิสัยทัศน์ ของแบรนด์
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มเป็ น
ตัวแทนแห่งความรัก ความห่วงใย และช่วยสร้างสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น
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เมื่อมีวิสัยทัศน์ชดั เจนแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการวางกลยุทธ์แบรนด์คือการกาหนดฐานที่ต้งั
ของแบรนด์ (brand platform) ซึ่งประกอบด้วยบุคลิกภาพของแบรนด์และการวางตาแหน่งของ
แบรนด์ ฐานทีต่ ้งั ของแบรนด์จะช่วยตราสินค้าข้าวหอมมะลิในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ในการสร้าง
ความแตกต่างให้โดดเด่นกว่าสินค้าข้าวหอมมะลิยี่ห้ออื่น ๆ และสามารถทาให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์
ของแบรนด์ทกี่ าหนดไว้ได้
4.2 ฐานที่ต้งั ของแบรนด์ท่งุ กุลาฟาร์ ม (Strategic Brand Platform)
ในการกาหนดฐานที่ต้งั ของแบรนด์ ต้องมีการเลือก คัดสรรและกาหนดบุคลิกภาพของแบรนด์
ด้วยความใส่ ใจ อีกทั้งยังต้องกาหนดการวางตาแหน่งที่ชัดเจนเป็ นเอกลักษณ์ในใจลูกค้า ในการ
ก าหนดฐานที่ ต้ ังของแบรนด์ เรามัก จะเลื อกกล่ าวถึงคุ ณ สมบัติ ที่ สิ น ค้า มี อยู่แ ล้ว และเพิ่ ม เติ ม
คุณสมบัติที่ลูกค้าคาดหวังประกอบกัน และที่สาคัญ ข้อความเหล่านั้นต้องมีลกั ษณะดังนี้
•

กลุ่มเป้าหมายจะจดจาได้และเห็นว่าเป็ นข้อความที่เป็ นความจริ งและมีเหตุผลสนับสนุน

•

กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าน่าสนใจและมีความหมาย

•

มีความหมายในเชิงบวกและสร้างความแตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับสินค้าอื่น

•

สามารถอยู่ในตาแหน่งนี้ได้ในระยะยาวและจะน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

•

สามารถชี้ชดั ถึงความแตกต่างของสินค้าและบริการ

ในการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการกับสมาชิกเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
เพื่อกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ ได้มีการสรุ ปรายละเอียดในการกาหนดฐานที่ต้งั ของแบรนด์ตามนี้
4.2.1 บุคลิกภาพของแบรนด์ท่งุ กุลาฟาร์ ม (Brand Personality)
แบรนด์ที่ประสบความสาเร็จต้องสร้างบุคลิกภาพขึ้น เพื่อให้มีความชัดเจนว่า แบรนด์น้ นั มี
นัยสาคัญและมีความหมายอย่างไร บริ ษ ัทส่ ว นมากเลือกที่จะกล่าวถึงคุณ ภาพและคุณ สมบัติ ที่
เหนือกว่าของสินค้าหรื อบริ การซึ่งต้องตรงกับความจริ งไม่โอ้อวด จึงจะเห็นได้ว่า ทาไมบริ ษทั หรื อ
องค์กรที่ไม่มีมาตรฐานในเรื่ องคุณภาพสินค้าจึงไม่ประสบความสาเร็จ ไม่ได้รับความไว้วางใจและ
มัก ล้ม เหลวในที่ สุด ในทางกลับกัน รายงานจากสถาบัน การวางแผนที่ มหาวิท ยาลัยเคมบริ ด จ์
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รัฐแมสซาจูเซ็ทส์แสดงให้เห็นว่า บริ ษทั ที่มีความโดดเด่นในเรื่ องคุณภาพของสินค้าและการบริ การ
จะสามารถ :
o ขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นในราคาสู งกว่าค่าเฉลี่ยถึง 9 %
o เติบโตเร็ วกว่าบริ ษท
ั ทัว่ ไปกว่า 2 เท่า
o มี ส่ว นแบ่ ง การตลาดเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ต่ อ ปี 6 % ในขณะที่ บ ริ ษ ัท โดยทั่ว ไปจะเสี ย
ส่วนแบ่งตลาดปี ละประมาณ 2 %
o มีผลกาไรเฉลี่ย 12% (ในขณะที่ค่าเฉลี่ยผลกาไรของบริ ษท
ั อื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
อยู่ที่ 1-2%)
สิ น ค้าที่ประสบความสาเร็ จจ านวนมากจะพัฒนาค่านิยมของแบรนด์ (brand values)
หรื อบุคลิกภาพของแบรนด์ข้ นึ มาเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ค่านิยม
ของแบรนด์ดงั กล่าวไม่ใช่ คุณสมบัติของสิ นค้ าหรื อบริ การ แต่เป็ นสิ่งที่ตอบสนองและเข้าถึงลูกค้า
ในเชิงอารมณ์และความรู ้สึก การกาหนดค่านิยมดังกล่าวจะช่วยเพิ่มสมดุลให้กับธุรกิจ เพิ่มพลังให้
วัฒนธรรมองค์กรและทาให้พนักงานทางานอย่างมีจุดมุ่งหมายมากขึ้น ค่านิยมลักษณะนี้เกิดจาก
แนวคิดที่ว่าคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าหรื อบริ การแม้จะมีความสาคัญอย่างมาก แต่ก็ยงั ไม่
มากพอที่ จ ะเป็ นเหตุ ผ ลให้ ผู ้บ ริ โ ภคเลื อ กใช้แ ละภัก ดี ต่ อ แบรนด์ น้ ั นตลอดไป บุ ค ลิ ก ภาพ
ของแบรนด์จึงเป็ นสิ่งสาคัญ และช่วยสร้างแบรนด์ให้ทรงพลัง
แบรนด์ที่ประสบความสาเร็จใช้บุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ในการดึงดูดลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้
การพัฒนาบุคลิกภาพของแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ซึ่งเป็ นคุณสมบัติในเชิงอารมณ์และ
ความรู ้สึกที่จบั ต้องไม่ได้ (intangible benefits) มีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะเน้นไปที่
คุณลักษณะ หรื อคุณสมบัติที่จบั ต้องได้ของสินค้า (tangible benefits) เช่น ความหอม ความนุ่ม
ของข้าวที่หุงแล้ว เป็ นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากคุณลักษณะหรื อคุณสมบัติที่จบั ต้องได้ของสินค้าเป็ นสิ่ ง
ที่คู่แข่งขันทางการตลาดสามารถลอกเลียนแบบได้ จึงควรมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ที่ขา้ วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มต้องการสร้างขึ้นกับลูกค้าแทน
แนวคิดนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า สมองของมนุษย์แบ่งเป็ น 2 ส่ วน
ได้แก่ สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา สมองทั้ง 2 ซีกของมนุษย์ทางานต่างกัน สมองซีกซ้ายใช้คิด
เรื่ องราวที่เป็ นเหตุ ผล ในขณะที่สมองซี ก ขวาใช้ในการจิน ตนาการซึ่ งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ และ
ความรู ้สึก แบรนด์จึงจาเป็ นต้องดึงดูดความสนใจของสมองทั้ง 2 ส่วนได้ ดังนั้นในการสร้างจุดยืน
ให้แบรนด์จึงต้องพิจารณาทั้งเรื่ องเหตุผลและเรื่ องอารมณ์และความรู ้สึก แบรนด์ตอ้ งสามารถเข้าถึง
ทั้งหัวใจ (heart )และจิตใจ (mind )ของผูบ้ ริ โภคได้ จึงจะจัดว่ามีขอ้ ได้เปรี ยบอย่างยัง่ ยืนและมี
ความแตกต่างที่ชัดเจน หากเราสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ ที่สามารถดึงดูดทั้งในเรื่ องเหตุผลและ
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เรื่ องอารมณ์และความรู ้สึกได้ เราก็สามารถกระตุน้ สมองของผูบ้ ริ โภคให้ตอบรับและทาให้สินค้ามี
เสน่ห์ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
ในการพิ จ ารณาเลื อ กบุ ค ลิ ก ภาพของแบรนด์ ให้ ต ราสิ น ค้าข้าวหอมมะลิ ในเขตพื้ น ที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ ต้องพิจารณาบุคลิกภาพที่สามารถช่วยทาให้ภาพลักษณ์ชดั เจนขึ้น และสร้าง ความ
แตกต่างจากสินค้าข้าวหอมมะลิยี่ห้ออื่น บุ คลิกภาพจะเป็ นส่ วนสาคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้มี
ความแตกต่างและไม่มีใครลอกเลียนได้
บุคลิกภาพของแบรนด์จะสะท้อนค่านิยม (values) ของสินค้า ในการกาหนดบุคลิกภาพ
เราไม่สามารถจะกาหนดบุคลิกภาพขึ้นมามากมายเพื่อครอบคลุมทุกอย่าง หากแต่ตอ้ งเลือกขึ้นมา
เพียงบางประการทีจ่ ะช่วยให้สร้างความแตกต่างได้ชดั เจนขึ้นให้กบั สินค้า สมาชิกเครื อข่ายสหกรณ์
การเกษตรในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ได้กาหนดบุคลิกภาพขึ้นมา 7 ประการ ในการสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการเพื่อกาหนดกลยุทธ์แบรนด์ ดังต่อไปนี้
บุคลิกภาพเชิงอารมณ์ (Emotional)
o โอบอ้อมอารี -- อบอุ่น มีมติ รไมตรี ห่วงใย เอื้ออาทร รู ้จกั รับฟัง
o ร่ าเริง
-- ร่ าเริ ง แจ่มใส
o มีระดับ
-- สง่างาม ภูมิฐาน
o สร้ างสรรค์
-- มีความคิดสร้างสรรค์
o น่ าเชื่อถือ
-- วางใจได้
บุคลิกภาพเชิงเหตุผล (Rational)
o มีอนามัย
-- สะอาด มีสุขภาพดี
o ทันยุคสมัย
-- ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันต่อเหตุการณ์
บุค ลิก ภาพจะยิ่งชัด เจนขึ้ น เมื่อเลือกน าบุค ลิก ภาพที่ เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้ าหมายและ
สถานการณ์มาใช้ให้ถูกที่ถูกเวลา แบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ก็เปรี ยบเหมือนคนที่ยิ่งใหญ่ ต้องปรับตัวได้และ
สามารถเข้าถึ ง ผู ้ค นได้ไ ม่ ว่ า จะในสถานการณ์ ใ ด ในการน าบุ ค ลิ ก ภาพมาใช้ใ นการสื่ อ สาร
บุค ลิ ก ภาพเหล่ านี้ จะเป็ นตัว ก าหนดสไตล์ (tone and manner) ของงานออกแบบ หรื องาน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชิ้น ของแบรนด์ ผูป้ ฏิบัติจึงควรฝึ กวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอว่าชิ้น งาน
สามารถบ่งบอกบุค ลิก ภาพใดบ้าง นอกจากนี้ สมาชิก เครื อข่ายสหกรณ์ ฯ ควรฝึ กน าบุค ลิกภาพ
เหล่านี้ มาปฏิบตั ิ ในการปฏิบัติ งานประจาวัน ให้เป็ นนิสัย เพื่อช่ว ยเน้น ย้าบุคลิกภาพของแบรนด์
ให้ชัดเจนขึ้นด้วย ดังตัวอย่างเช่น บุคลิกภาพ ‘โอบอ้อมอารี ’ และ ‘ร่ าเริ งแจ่มใส’ เมื่อนามาใช้ใน
การบริ การและการขาย พนักงานขายควรมีท่าทีเป็ นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส และเต็มใจให้บริ การอย่าง
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สม่าเสมอ บุคลิกภาพ ‘มีระดับ’ เมื่อนามาใช้ในการจัดวางสินค้า (display) ต้องเน้นการจัดวางให้
สิ น ค้า ดู มี คุ ณ ค่ า มี ก ารจัด วางอย่ างสวยงามเป็ นระเบี ย บ และไม่ ว างสิ น ค้าลงบนพื้ น เป็ นต้น
บุคลิกภาพ ‘สร้างสรรค์’ เมื่อนามาใช้ในการพัฒนาสินค้า ควรมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทั้ง
รู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และสิ น ค้าใหม่ ๆ ให้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีก ารเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา บุคลิกภาพ ‘น่าเชื่อถือ’ ควรนามาใช้ในทุก ๆกิจกรรมของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ด้ว ยการปฏิ บัติ ต ามค ามั่น สั ญ ญาต่ าง ๆที่ มี กับ ผู ้บ ริ โ ภค อี ก ทั้ง ไม่ ค วรเอาเปรี ย บและไม่ โ กง
บุคลิกภาพ ‘มีอนามัย’ เมื่อน ามาใช้ในการผลิต ควรให้ความสาคัญของการผลิตที่สะอาดและถูก
หลักอนามัย ได้มาตรฐาน GMP และเมื่อนามาใช้กับพนักงานขาย ควรเน้นเรื่ องสุ ขอนามัย ความ
สะอาดของร่ างกายและผิวพรรณของพนักงานขาย รวมไปถึงเสื้อผ้าและเครื่ องใช้ประกอบการขาย
ทั้งหมด และบุคลิกภาพ ‘ทันยุคสมัย’ เมื่อนามาใช้ในการบริ หารงาน ก็ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิต หรื อวิธีก ารบรรจุสิน ค้าให้ทนั ยุคสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปได้ เป็ นต้น
4.2.2 การวางตาแหน่ งของแบรนด์ ท่งุ กุลาฟาร์ ม (Brand Positioning)
การวางต าแหน่ ง ของแบรนด์ มัก จะใช้ในงานสื่ อสารเกี่ยวกับ สิ น ค้าเป็ นหลัก เช่ น งาน
โฆษณา แผ่นพับ รู ปแบบบรรจุภ ัณฑ์ เป็ นต้น และเพื่อให้พนัก งานที่รับผิด ชอบในงานสื่ อสาร
แบรนด์ใช้ในการทางาน จึงต้องมีแนวทางที่ชดั เจนในเรื่ อ งตาแหน่งของแบรนด์ การวางตาแหน่ง
โดยส่วนมากแล้วจะสรุ ปเขียนขึ้นมาเป็ นประโยคที่แสดงถึงการวางตาแหน่ง ที่เข้าใจง่ายและชัดเจน
การวางตาแหน่งนี้มีไว้เพื่อใช้ภายในองค์ กรเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ควรนาข้อความที่สรุ ปการวางตาแหน่ง
ของแบรนด์น้ ีไปตีพิมพ์เผยแพร่ ต่อสาธารณชน หรื อควรจากัดการใช้เฉพาะบุคคลภายนอกที่ทางาน
เกี่ยวกับการสื่อสารให้แบรนด์เท่านั้น
ในการเขียนข้อความการวางตาแหน่ งให้ แบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม ต้องน าข้อได้เปรี ยบของ
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มมาบรรยายให้มากที่สุด ด้วยเหตุน้ ีประโยคการวางตาแหน่ งที่ดีของแบรนด์
ทุง่ กุลาฟาร์มจะต้องสื่อสารเรื่ องต่อไปนี้ดว้ ย
• กล่าวถึงจุดแข็งของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มโดยเฉพาะเรื่ องคุณภาพของสินค้า
• เน้นย้าบุคลิกภาพ ‘ความมีระดับ’ เพื่อเน้นถึงคุณภาพทีค่ ดั ดีพิเศษของสินค้า
• ตอกย้ าบุค ลิก ภาพ ‘โอบอ้อมอารี ’ในฐานะที่เป็ นสิ น ค้าที่ผลิตและจ าหน่ ายโดยตรงจาก
เครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
• เสริ มสร้างบุคลิกภาพ ‘ทันยุคสมัย’ และ ‘มีอนามัย’ ให้ชัดเจนขึ้น เพื่อลดภาพลักษณ์ติดลบ
ที่เป็ นสินค้าที่ผลิตและจาหน่ายโดยตรงจากเกษตรกร
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• ตอกย้าข้อความที่มีความหมายกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
• แสดงข้อความให้น่าสนใจทั้งในเชิงเหตุผลและเชิงอารมณ์
ข้อความการวางต าแหน่ ง ดังที่ แสดงในแผนภูมิ ต่อไปนี้ ได้สรุ ป รวบรวมจากประโยค
การวางตาแหน่งแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม จากสมาชิกเครื อข่ายสหกรณ์ท้งั 2 กลุ่มในการสัมมนา เชิง
ปฏิบตั ิการ และได้สรุ ปเอาข้อได้เปรี ยบขององค์กรและจุดแข็งของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม รวมทั้งสิ่งที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รั บจากแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ ม โดยเน้น ในเชิ งอารมณ์และความรู ้สึก นอกจากนี้ ย งั
กล่าวถึงบุคลิกภาพของแบรนด์ท้งั 6 ประการไว้อย่างครบถ้วน ดังนี้
ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาฟาร์ม
เหนือกว่า
ข้าวหอมมะลิ 100% ยี่ห้อมาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตร ที่ปลูกนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
สาหรับ
ผูบ้ ริ โภคผูใ้ ส่ใจในการดูแลครอบครัวที่มองหาข้าวหอมมะลิที่อร่ อย สะอาด ถูกอนามัย และ
คุม้ ค่ากับราคา เพื่อสร้างสรรค์ให้ครอบครัวได้รับสิ่งดีในชีวิต
เพราะ
เราเป็ นข้าวหอมมะลิ 100% ที่ปลูกในเขตพื้นทีท่ ุ่งกุลาร้องไห้ มีเมล็ดข้าวสะอาด เรี ยวยาว ขาวใส
และมีความหอมที่เป็ นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังผลิตและจาหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรที่อบอุ่นและ
รักในการปลูกข้าว พัฒนาการผลิตให้ทนั ยุคสมัย และคัดสรรพันธุ์ขา้ วเพื่อให้ได้ขา้ วคุณภาพดี
และเชื่อถือได้
เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถดูแลคนที่ห่วงใยด้วยความรัก และสร้างสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น
นิยามศัพท์ของประโยคการวางตาแหน่ ง
เขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ = เขตพื้นที่พิเศษในการปลูกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรี สะเกษ มหาสารคาม และยโสธร ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี และได้รับการจดลิขสิทธ์ทางภูมิศาสตร์
คุม้ ค่ากับราคา
= ราคาที่ยุติธรรม คุม้ กับคุณภาพของสินค้า
เรี ยวยาว ขาวใส
= ลักษณะเฉพาะของข้าวหอมมะลิที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาฯ ซึ่งมี
เมล็ดข้าวที่เรี ยวยาว และขาวใสโดยธรรมชาติ มิใช่ความขาวใสที่เกิดจากการขัดสี
พัฒนาการผลิตให้ทนั ยุคสมัย= มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองระบบ
GMP
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คัดสรรพันธุ์ขา้ ว
= กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่ร่วมโครงการมีการปลูก พัฒนาและ
จาหน่ายพันธุ์ขา้ วหอมมะลิ
ประโยคการวางตาแหน่งนี้สะท้อนถึงคามัน่ สัญญา และสิ่งที่ผบู ้ ริ โภคจะได้รับจากแบรนด์
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ข้อความนี้ รวบรวมจุดเด่นของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มหลาย ๆ จุด ทั้งใน
เรื่ องคุณภาพของข้าวหอมมะลิและการที่ผลิตและจาหน่ายโดยตรงจากเกษตรกร และยังได้ย้าถึงสิ่งที่
ผูบ้ ริ โภคจะได้รับจากแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในด้านอารมณ์และความรู ้สึกอันจะสามารถ
ช่วยให้แบรนด์พฒั นาและสานสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคได้ต่อไป
การวางตาแหน่งนี้จะต้องเป็ นคามัน่ สัญญาทีท่ ุ่งกุลาฟาร์มสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคได้จริ ง จึงควร
พิจารณาดูว่ามีขอ้ ความใดบ้าง ที่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ตามที่ร่างไว้ และต้องพัฒนาเรื่ องนั้นเป็ นการ
ภายในก่อนทีจ่ ะเผยแพร่ หรื อประกาศคามัน่ สัญญานี้ออกไปสู่สาธารณชน ตัวอย่างเช่น ในเรื่ อง
คุณภาพของสินค้า เราบอกว่าเป็ น ‘ข้าวหอมมะลิแท้ 100%’ ข้าวทุกถุงของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
จะต้องเป็ นข้าวหอมมะลิแท้ 100% จริ งตามที่บอกไว้ ไม่เช่นนั้นจะถูกมองว่าเป็ นการให้สัญญาที่
เกินจริ งและจะทาให้แบรนด์ขาดความน่าเชื่อถือ เป็ นต้น
วิสัยทัศน์ของแบรนด์และบุคลิกภาพควรจะอยู่ได้ยาวนานโดยไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลง ส่ วน
ประโยคการวางต าแหน่ ง ควรมีก ารพิจ ารณาปรับปรุ ง เป็ นครั้งคราว ทั้งนี้ เนื่ องจากสภาพการ
แข่งขันทางการตลาดเปลี่ยนไป เช่น มีจานวนคู่แข่งขันมากขึ้น เป็ นต้น หรื อ ความต้องการสินค้า
ของผู ้บ ริ โ ภคเปลี่ ย นไป การศึ ก ษาวิ จ ัยผู ้บ ริ โ ภคอย่ างสม่ า เสมอจะท าให้ ส ามารถวิ เคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาดและสามารถปรับปรุ งประโยคการวางตาแหน่งให้ทนั ต่อเหตุการณ์
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กลยุทธ์แบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
วิสัยทัศน์ ของแบรนด์
ความรัก ความห่ วงใย

Caring, Love and affection

การวางตาแหน่ งแบรนด์

บุคลิกภาพของแบรนด์

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ ม

• มีอนามัย สะอาด สุขภาพดี(Healthy)
• ทันยุคสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทันต่อ
เหตุการณ์(Up to date)
• โอบอ้อมอารี อบอุ่น มีมีตรไมตรี ห่วงใย
เอื้ออาทร รู้จกั รับฟัง (Caring)
• ร่ าเริง ร่ าเริ ง แจ่มใส(Cheerful)
• น่ าเชื่ อถือ วางใจได้ (Trustworthy)
• มีระดับ สง่างาม ภูมิฐาน

(Elegant)

• สร้ างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative)
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เหนือกว่ า
ข้าวหอมมะลิ 100% ยีห่ ้ อมาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตร ที่ผลิตนอกเขต
พืน้ ที่ทุ่งกุลาร้ องไห้
สาหรับ
ผู้บริโภคผู้ใส่ ใจในการดูแลครอบครัวที่มองหาข้าวหอมมะลิที่อร่ อยและ
สะอาดถูกอนามัย และคุ้มค่ากับราคา เพื่อสร้ างสรรค์ให้ ครอบครัว
ได้รับสิ่ งดีในชีวติ
เพราะ
เมล็ด
เรามีข้าวหอมมะลิแท้ 100% ที่ปลูกในเขตพืน้ ที่ทุ่งกุลาร้ องไห้
ข้าวสะอาด เรียวยาว ขาวใส และมีความหอมที่เป็ นเอกลักษณ์ อีกทั้งยัง
ผลิตและจาหน่ ายโดยกลุ่มเกษตรกรที่อบอุ่นและรักในการปลูกข้าว
พัฒนาการผลิตให้ ทันยุคสมัยและคัดสรรพันธุ์ข้าวเพื่อให้ ได้
ข้าวคุณภาพดีและเชื่อถือได้
เพือ่ ให้
ผู้บริโภคสามารถดูแลคนที่ห่วงใยด้วยความรัก และสร้ างสายสัมพันธ์
ให้ แน่ นแฟ้นขึน้

5. การนากลยุทธ์ แบรนด์ไปปฏิบัติให้ เป็ นรู ปธรรม
แบรนด์ที่ประสบความสาเร็ จ จะมีการนากลยุทธ์แบรนด์ ไปใช้ในการบริ หารจัดการทุก ๆ
เรื่ องขององค์ก ร ทั้งในเรื่ องการสื่ อสารเกี่ยวกับแบรนด์ และเรื่ องแนวทางการปฏิบตั ิงานภายใน
องค์กร เพราะพนักงานทุกคนในองค์กรต้องสามารถสะท้อนภาพเอกลักษณ์ของสิ น ค้าที่อยากจะ
เป็ นได้ชดั เจนในทุกเรื่ อง เปรี ยบเสมือนว่าได้ทาให้แบรนด์ ‘มีชีวิต’ ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดี
เกี่ยวกับแบรนด์ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ในการนากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตั ิ ควรพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้
1. การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปใช้ได้ ทั้งในเรื่ องการวางแผนกลยุทธ์ทางธุร กิจ การ
จัดทาแผนการทางาน และการปฏิบตั ิงานประจาวัน
2. การสื่อสารเกี่ยวกับแบรนด์ไปสู่ภายนอก
3. การกากับดูแลแบรนด์และควบคุมให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์น้ นั เป็ นไปตาม
กลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว้
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ขั้นตอนการนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติใช้

กลยุทธ์ แบรนด์

การนากลยุทธ์ แบรนด์
ไปใช้ ในการปฏิบัติงาน

การสื่ อสารไปสู่
ภายนอก เช่ น การ
โฆษณา ปชส.

การกากับดูแลแบรนด์
หรื อ การบริหารตรา
สินค้ า
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จากแนวทางการน ากลยุทธ์แบรนด์ ไปปฏิบัติดั งกล่าว ที่ปรึ ก ษาได้ว างแนวทางการน า
กลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ไปปฏิบัติให้เป็ นรู ปธรรม ดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไป (ส่ วนที่ 6)
ของคู่มือฉบับนี้

6. แนวทางการสร้ างและพัฒนาแบรนด์ท่งุ กุลาฟาร์ ม
6.1 การบริหารจัดการและกากับดูแลแบรนด์
เมื่อมีกลยุทธ์แบรนด์ที่ชัดเจนแล้ว จึงมีความจาเป็ นในการก ากับดูแลให้ทุกอย่างเป็ นไป
ตามแนวทางที่ตกลงไว้ การบริ หารจัดการแบรนด์ตอ้ งเริ่ มที่ผูบ้ ริ หารระดับสูง ซึ่งต้องทาหน้าที่
กากับดูแล และสร้างให้แบรนด์ประสบความสาเร็ จ โดยทัว่ ไปผูก้ ากับดูแลแบรนด์ในภาคธุรกิจหรื อ
องค์ก รมัก จะเป็ นเจ้าหน้าที่บริ หารระดับสู ง ความมุ่งมั่นของผูบ้ ริ หารในขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนาแบรนด์เป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จของแบรนด์ แต่ผบู ้ ริ หารระดับสูงก็ไม่สามารถ
ทาหน้าที่น้ ี เพีย งผูเ้ ดีย วได้ จึงควรจัด ตั้งคณะกรรมการบริ หารจัด การแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ ม ให้ มี
บทบาทในการบริ หารจัดการและควบคุมดูแลแบรนด์ เพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
กับ แบรนด์ เป็ นไปตามแนวทางกลยุท ธ์ที่ ว างไว้ ทั้งนี้ ไม่ใช่ เพี ย งเฉพาะงานโฆษณาหรื อ งาน
ประชาสัมพัน ธ์เท่านั้น แต่หมายรวมถึงงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจเรื่ องแบรนด์
การควบคุมดู แลคุณ ภาพสิ น ค้า สถานที่ จ ัด จ าหน่ ายและให้บริ ก ารสิ น ค้า และในทุ ก ๆ เรื่ องที่
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ผูบ้ ริ โภคจะรับรู ้และสัมผัสเกี่ยวกับแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มได้ การจัดตั้งคณะกรรมการบริ หารจัดการ
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มจะช่วยให้งานเรื่ องการสร้างและพัฒนาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มดาเนินไปได้อย่าง
รวดเร็วขึ้น
ความรับผิดชอบในการกากับดูแลแบรนด์เป็ นเรื่ องสาคัญ คณะกรรมการฯ ทั้งหมดต้อง
รับทราบในบทบาทของตน คณะกรรมการฯ จะมีบทบาทสาคัญในการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม กาหนดงบประมาณที่ตอ้ งใช้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม รวมไปถึงการ
ติดตามผลการดาเนินงานของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม นอกจากนี้ยงั ควรมีส่วนช่วยสมาชิกสหกรณ์ ให้
มีความเข้าใจในการนาแนวทางกลยุทธ์ แบรนด์มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม ด้วยการ
ถ่ายทอดแนวคิดเรื่ องกลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ มให้สมาชิกรับทราบ คณะกรรมการฯ ควรทา
หน้าที่ตรวจสอบและอนุมตั ิงานสื่ อสารทุกชิ้นก่อนที่จะนาออกเผยแพร่ งานทุกชิ้นและทุกกิจกรรม
การตลาดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ก่อนเสมอไป ขั้นตอนนี้อาจยุ่งยากและ
เสียเวลา แต่ตอ้ งพึงระลึกว่าไม่มีแบรนด์ระดับโลกที่ทรงพลังในแบรนด์ใดประสบความสาเร็จโดย
ไม่มีการกากับดูแลแบรนด์ดว้ ยความละเอียดถี่ถว้ น
เพื่ อ ช่ ว ยคณะกรรมการฯ ในการบริ หารจัด การ และการก ากั บ ดู แ ลแบรนด์ ใ ห้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ควรคัด เลือ กคณะท างานเรื่ อ งแบรนด์ ทุ่ งกุ ล าฟาร์ ม ขึ้ น เพื่ อ ช่ ว ยคณะ
กรรมการฯ ในการประสานงาน โดยควรมีการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะทางานฯ
แต่ละกลุ่มให้ชดั เจน คณะทางานฯ จะทาหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมตั ิและ
ขอคาปรึ กษาในการนาแนวทางของแบรนด์มาใช้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน การบริ หารจัดการ
เช่นนี้ในแง่หนึ่งอาจดูเหมือนจากัดเสรี ภาพ แต่หลายองค์กรก็สามารถดาเนินการได้ผลสาเร็ จด้วยดี
จึงต้องให้ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลแบรนด์และทาให้ภาพลักษณ์มีค วาม
สม่าเสมอเพื่อให้ประสบความสาเร็จในที่สุด เพราะทุก ๆ อย่างที่ลูกค้าจะเห็น และสัมผัสได้ตอ้ ง
ได้รับการดูแลให้ไปในทิศทางเดียวกัน
คณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ มีหน้าที่และโครงสร้างตามผังที่แนบมานี้ ซึ่งจะช่วยให้
การบริ หารจัดการและควบคุมดูแลแบรนด์ มีประสิ ทธิภ าพ โครงสร้างคณะกรรมการฯ ลัก ษณะ
เดียวกันนี้ถูกใช้ในองค์กรที่ประสบความสาเร็จมาแล้วมากมาย
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โครงสร้ างคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์
วัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งคณะกรรมการ คือ การช่ วยควบคุมทุก ๆ อย่างที่จะมีผลต่ อแบรนด์
คณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง เป็ นผูต้ ดั สิ นใจเกี่ยวกับ
เรื่ องแบรนด์ทุกเรื่ อง

คณะทางานเรื่ องแบรนด์
ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ าย มีบทบาทในการนา
วิสัยทัศน์ของแบรนด์ บุคลิกภาพของแบรนด์
และการวางตาแหน่ง ได้นาไปใช้ในทุก
ทุกหน่วยงานทั้งองค์กร

สมาชิกสหกรณ์

©Temporal Brand Consulting, 2008

บทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ โดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
บทบาทของคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
•
กาหนดนโยบายและอนุมตั กิ ิจกรรมเกีย่ วกับการสร้างแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
•
จัดลาดับความสาคัญของนโยบายและกิจกรรม
•
จัดสรรและอนุมตั ิงบประมาณให้กิจกรรมเกีย่ วกับการสร้างแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
•
มีอานาจเต็มในการสั่ง ‘ห้าม’ กิจกรรมที่เห็นว่าไม่ตอบสนองแนวทางกลยุทธ์แบรนด์
•
ติดตามผลของกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางคณะทางานเรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม

บทบาทคณะทางานเรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
•
นาเสนอ กิจกรรมเกี่ยวกับ การสร้างและพัฒนาแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม ตามนโยบายเพื่อให้
คณะกรรมการฯ อนุมตั ิ
•
ดาเนินการ และควบคุมดูแลทุก ๆ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ตาม
นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิ
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•
•

ช่วยเหลือให้คาปรึ กษาสมาชิกในการให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
เพื่อให้นาไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
ติดตามผลการดาเนินงานและวัดประสิทธิผลของกิจกรรม

โดยในเบื้องต้น ควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทางานฯ ดังในผังต่อไปนี้ เพื่อให้
การดาเนินงานเรื่ องแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มเป็ นไปอย่างราบรื่ น

หัวข้ อความรับผิดชอบของคณะทางานเรื่องแบรนด์
คณะกรรมการบริ หาร
การจัดการแบรนด์

คณะทางานเรื่ อง
แบรนด์

การผลิตและ
ควบคุม
มาตรฐานสิ นค้า

ช่องทางการจัด
จาหน่ายและ
การบริ การ

การส่งเสริ มการ
ขายและโฆษณา
ประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสิ นค้า

การเงินและ
การดูแลต้นทุน
ของสิ นค้า

©Temporal Brand Consulting, 2008

หัว ข้อความรับ ผิด ชอบที่น าเสนอมานี้ เป็ นหัว ข้อหลัก ที่จ าเป็ นในการด าเนิ น การเรื่ อ ง
การตลาดและการพัฒนาแบรนด์ร่วมกันเพื่อให้ประสบความสาเร็ จ ในระยะ 1-3 ปี อย่างไรก็ตาม
ในระยะยาว อาจมีการปรับเปลี่ยนหรื อเพิ่มเติมหัวข้อความรับผิดชอบของคณะทางาน ทั้งนี้เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ และเพื่อให้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มสามารถดารงอยู่ได้ด้วย
ตนเองอย่างยัง่ ยืน
ในการประชุมวันที่ 7 ก.ค. 2551 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
และคณะท างานเรื่ อ งแบรนด์ ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ค ัด เลื อ กคณะกรรมการฯและ
คณะทางานฯ รวมถึงที่ปรึ กษาของคณะกรรมการฯ และคณะทางานฯ ดังนี้

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

19

คณะกรรมการบริ หารจัดการแบนรด์
1.
ประธานสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
2.
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
คณะทางานเรื่ องแบรนด์
1.
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ์)
6 คน
2.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ทั้ง 6 สหกรณ์) 6 คน
ที่ปรึ กษา
1.
ที่ปรึ กษาสหกรณ์ (สหกรณ์จงั หวัดและหัวหน้ากลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์)
8 คน
2.
ที่ปรึ กษา (จาก ธกส.)
1 คน
และที่ประชุมได้มีมติเลือกหัวหน้าทีมคณะทางานทีร่ ับผิดชอบการบริ หารจัดการและกากับ
ดูแลแบรนด์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้า
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
2. ช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ การ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
3. การส่งเสริ มการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จากัด เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
4. การพัฒนาสินค้า
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรี สะเกษ จากัด เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
5. การเงินและการดูแลต้นทุนสินค้า
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็ นหัวหน้าทีมคณะทางาน
โดยจะมีการคัดเลือกประธานคณะกรรมการฯ และหัวหน้าคณะทางานฯ ในแต่ละสายงาน
ใหม่ทุก ๆ 2 หรื อ 3 ปี ตามความเหมาะสม คณะกรรมการฯ ควรจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง
เพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน ส่ วนคณะทางานฯ แต่ละชุดสามารถประชุมได้บ่อยเท่าที่มีความ
จาเป็ น
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6.2 การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า
คุณ ภาพสิ น ค้าเป็ นหั ว ใจส าคัญ ขั้น พื้ น ฐานในการท าให้ แ บรนด์ ทุ่ งกุ ล าฟาร์ ม ประสบ
ความสาเร็ จ การก าหนดมาตรฐานคุณ ภาพของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ มจึงมีค วามสาคัญและ
จาเป็ นอย่างยิ่ง
คณะทางานเรื่ องการผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่ องต่อไปนี้
• กาหนดมาตรฐานการผลิตสินค้า ข้าวหอมมะลิ 100% ตราทุ่งกุลาฟาร์ม
• พัฒ นามาตรฐานการผลิ ต สิ น ค้า ให้ ทัด เที ย มคู่ แ ข่ ง ขัน และสนองตอบ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
• กาหนดมาตรฐานการผลิต สิ น ค้าใหม่ ร่ ว มกับคณะทางานเรื่ องการพัฒนา
สินค้า
• ติดตามควบคุมดูแลมาตรฐานการผลิตให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้
• ประสานงานกับคณะทางานเรื่ องการเงินและต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยกาหนด
ราคาขายและงบประมาณในการควบคุมมาตรฐานสินค้า
• ประสานงานกับคณะทางานเรื่ องการพัฒนาสินค้า เพื่อช่วยกาหนดมาตรฐาน
การผลิตและการควบคุมมาตรฐานของสินค้าใหม่
จากการประชุมคณะทางานฯ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติสรุ ปแนวทางการกาหนด
มาตรฐานการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ดังนี้
1) กาหนดมาตรฐานในการผลิตข้าวสารภายใต้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม โดยให้ผลิต
ข้าวสารเพีย งเกรดเดีย วคือ ข้าวสาร 100 เปอร์ เซ็น ต์ ชั้น 2 เท่านั้น โดยมีก าร
กาหนดมาตรฐานการสีขา้ วตามคุณภาพของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ไว้ดงั นี้
การสี ขา้ วดีพิเศษ
% ความ % ความ % การ
ขาว
มันวาว ขัดสี
ไม่ต่า
กว่า 40

ไม่ต่า
กว่า 3.5

2)

ไม่ต่า
กว่า
100

ประเภทการสี ขา้ ว 100 ชั้น 2
เต็ม
ต้นข้าว ข้าวหัก
เมล็ด
(%)
(%)
(%)
+ 60
35.5
- 4.5

ยอมให้มีสิ่งเหล่านี้ไม่เกิน
ท้องไข่
ข้าว ข้าวเปลือก ความชื้น
(%)
เหนียว เมล็ด/กก. ไม่เกิน
(%)
0.5
0.5
10
14

กาหนดมาตรฐานเครื่ องจักรตามที่แต่ละโรงสีขา้ วของสหกรณ์มีอยู่
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3)

กาหนดให้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารที่ผลิตจากโรงสีแต่ละสหกรณ์ ทั้ง
ก่อนและหลังการบรรจุถุง แบรนด์ ทุ่ งกุ ลาฟาร์ ม โดยมอบหมายให้ส หกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็ นหัวหน้าทีมผูต้ รวจสอบคุณภาพข้าวให้ได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนด ในข้อ 1)

4)

กาหนดให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของแต่ละสหกรณ์ท้งั 6 สหกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิต และการควบคุมคุณ ภาพมาตรฐานสิ นค้าภายใต้แบรนด์
ทุ่งกุลาฟาร์ม ประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนปั ญหาหรื อแนว
ทางการแก้ไขร่ วมกันทุก ๆ 3 เดือน และกาหนดให้มีการฝึ กอบรมดูงานด้านการ
ผลิตและที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

5)

กาหนดให้มีการรายงานการผลิตและการจัดจาหน่ายข้าวสารแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
ของแต่ละสหกรณ์ ทั้ง 6 สหกรณ์ ว่าผลิตเท่าไหร่ จาหน่ ายราคาเท่าไหร่ ให้ใครบ้าง
เสนอต่อคณะทางานแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ทุกครั้งที่มีก ารผลิต สิ น ค้าข้าวสาร
ภายใต้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม

6)

ข้าวสารที่ผลิตและบรรจุถุงทุ่งกุลาฟาร์มต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้ง
ก่อนบรรจุและข้าวสารที่บรรจุถุงทุ่งกุลาฟาร์มต้องผ่านการยิงสี ทุกครั้งที่ทาการ
ผลิต

7)

โรงสี ท้ งั 6 สหกรณ์ ที่ผลิตและจาหน่ ายข้าวสารแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มต้องเข้าสู่
มาตรฐาน GMP และผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP จึงจะสามารถผลิตและ
บรรจุถุงแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มได้

8)

กาหนดให้มีการประชุมทบทวนมาตรฐานสินค้าของคณะทางานแบรนด์
2 เดือน

ทุก

แนวทางในการควบคุมมาตรฐานสินค้า
1. นอกจากมาตรฐานการผลิตที่คณะทางานฯ ร่ างขึ้นดังกล่าวนี้ คณะทางานฯ ควร
กาหนดรายละเอียดมาตรฐานของข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรเช่นเดียวกัน
เพื่อ เป็ นการควบคุ มมาตรฐานสิ น ค้าตั้งแต่ข้ ัน วัต ถุ ดิบ ทั้งนี้ เพื่ อ ให้คุ ณ ภาพ
ผลผลิตมีความสม่าเสมอ โดยควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้
- ต้องเป็ นข้าวหอมมะลิแท้ 100% ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เท่านั้น
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2.

3.

4.

5.

- ต้องเป็ นข้าวเปลือกที่รับซื้อจากเกษตรกรหรื อสหกรณ์การเกษตรที่ไม่มี
โรงสี ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้เท่านั้น
- ข้าวเปลือกที่รับซื้ อจะต้องปลูกด้วยพันธุ์ขา้ วขาวดอกมะลิ 105 โดยพัน ธุ์
ข้าวดังกล่าวต้องซื้อจากโรงเพาะเมล็ดพัน ธุ์ที่คณะทางานฯ กาหนด เพื่อ
ควบคุมพันธุ์ขา้ วให้สม่าเสมอ
คณะทางานฯ ต้องเข้มงวดในการควบคุมมาตรฐานสิ น ค้า ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ หากต้องลดมาตรฐานสินค้าลง จะเป็ นสาเหตุทาให้แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
ไม่เป็ นที่ยอมรั บ พึงระลึก อยู่เสมอว่าความสม่าเสมอของคุณภาพสิ น ค้ าเป็ น
หัวใจสาคัญที่ทาให้แบรนด์ประสบความสาเร็จ ดังนั้นคณะทางานฯ ควรมีความ
เข้มงวดในการควบคุมมาตรฐานและควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการดาเนินการ
ต่อเครื อข่ายสหกรณ์ฯ ที่ไม่รักษามาตรฐานสินค้าตามที่กาหนด
เมื่ อ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม ได้ รั บ การรั บ รองการจดลิ ข สิ ทธิ์ จาก
กรมทรัพย์สินทางปั ญญาเรี ยบร้อยแล้ว คณะทางานฯ ควรแนะนาให้เครื อข่าย
สหกรณ์ฯ ดาเนินเรื่ องขออนุญาตใช้เครื่ องหมายรับรอง มาตรฐานข้าวหอมมะลิ
บรรจุถุ งจ าหน่ ายภายในประเทศ (รู ป พนมมื อ ) ซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ รั บ รอง
ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ และจัดพิมพ์
ตราสัญลักษณ์พนมมือลงบนถุง ทั้งนี้ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจเพิ่มขึ้นใน
การเลือกซื้อ นอกจากนี้ ร้านค้าปลีกที่มีชื่อเสี ยงส่วนมากอาจไม่รับวางจาหน่าย
ข้า วหอมมะลิ บ รรจุ ถุ ง ที่ ไ ม่ มี สั ญ ลัก ษณ์ รู ป พนมมื อ จึ ง ควรพิ จ ารณาเร่ ง
ดาเนินการ
คณะทางานฯ ควรมีการพัฒนาและปรับปรุ งแนวทางการควบคุมมาตรฐานสินค้า
อย่างสม่ า เสมอ และควรมีก ารทบทวนมาตรฐานการผลิต และการควบคุ ม
มาตรฐานสิ น ค้า ทุก ๆ 2 เดือนตามที่ก าหนดไว้ หรื อ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้เพื่อให้เท่าทันความต้องการของผูบ้ ริ โภค และเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า
ให้ทดั เทียมคู่แข่งขัน
คณะทางานฯ ควรมีก ารสุ่ มตรวจสอบสิ นค้าที่ออกวางจาหน่ ายที่ร้านค้าอย่าง
สม่าเสมอ และก าหนดมาตรการที่ชัด เจนในการด าเนิ น การกับ สิ น ค้าที่ด้อ ย
คุณ ภาพ ทั้งนี้ เพื่ อให้ ผูจ้ าหน่ ายไว้ว างใจในการให้ บ ริ ก ารและการควบคุ ม
มาตรฐานสิ น ค้าของคณะทางานฯ อีก ทั้งยังทาให้ผูบ้ ริ โ ภคมีค วามมั่น ใจใน
คุณภาพของสินค้า
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6.

คณะทางานฯ ควรจัดทาการวิจยั ผูบ้ ริ โภค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่ลูกค้า
มีต่อคุณภาพสินค้าแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดยทาควบคู่ไป
กับการวิจยั ตลาดในเรื่ องเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หรื อการแข่งขัน เป็ นต้น
หากมีงบประมาณจ ากัด อาจทาการศึกษาง่าย ๆ ด้วยตนเอง ด้วยการสนทนา
สอบถามจากลูกค้าที่มาซื้อสิ นค้าในร้านค้า เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจและ
แนวทางการปรับปรุ งมาตรฐานสินค้า
7. คณะทางานฯ ควรติ ด ตามและตรวจสอบมาตรฐานสิ น ค้าของคู่แข่งขัน อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อนามาปรับปรุ งแนวทางมาตรฐานสิ นค้าแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มให้
ทัดเทียมกัน
8. เนื่องจากการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้ามีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน คณะ
ท างานฯ ควรจัด สรรงบประมาณในการด าเนิ น งานและให้ บ ริ ก ารควบคุ ม
มาตรฐานการผลิต โดยอาจกาหนดเป็ นค่าบริ การต่อครั้งในการเดินทางไปตรวจ
สิ น ค้า และให้ ค าแนะน าเครื อข่ า ยสหกรณ์ ฯ ทั้ งนี้ ควรประสานงานกั บ
คณะทางานเรื่ องการเงินและต้นทุนการผลิต
9. ในอนาคต คณะทางานฯ ควรพิจารณาจัดจ้างหน่ วยงานกลางเพื่อควบคุมและ
ตรวจสอบมาตรฐานการผลิ ต ทั้งนี้ เพื่อแบ่ งเบาภาระของคณะท างานฯ ที่ มี
หน้าที่หลักอยู่แล้วในแต่ละสหกรณ์ฯ และยังเป็ นการหลีกเลี่ยงทัศนคติส่วนตน
ของผูป้ ฏิบตั ิในการควบคุมมาตรฐานการผลิต
10. เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและควบคุมมาตรฐานในอนาคต คณะทางานฯ
ควรศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดสร้างโรงปรับปรุ งคุณภาพข้าว ที่จดั ตั้งขึ้น
ร่ วมกันเป็ นศูนย์กลาง เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการกาหนดมาตรฐานให้สินค้าข้าว
หอมมะลิจากทุ่งกุลาฟาร์ม มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานการ
ผลิต สิ น ค้าที่ส่ งขายตลาด ในประเทศและเพื่อรองรับสิ น ค้ าที่ ผลิต เพื่ อการ
ส่งออกในอนาคต
6.3 ช่ องทางการจัดจาหน่ ายและการบริการ
คณะทางานทีร่ ับผิดชอบเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่ายและการบริ การ มีหน้าที่รับผิดชอบใน
เรื่ องต่อไปนี้
• จัดทาแผนการการตลาดร่ วมกับคณะทางานเรื่ องการส่ งเสริ มการขายและการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
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• จัด ทาแผนการจัด จ าหน่ ายสิ น ค้า คัด เลือกและติ ด ต่ อประสานงานช่องทางการจัด
จาหน่ายสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
• กาหนดแนวทางการให้บริ การสินค้า เช่น การจัดส่งตัวอย่างสินค้า มาตรฐานการจัดส่ ง
สิ น ค้าไปยังจุด ขาย แนวทางการบริ การหลังการขาย แนวทางการขายสิ น ค้าในงาน
แสดงสินค้า เป็ นต้น
• จัด ตั้ งหน่ ว ยงานลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ เพื่ อ ให้ บ ริ การและตอบข้ อ ซั ก ถามของลู ก ค้ า
(ช่องทางการจัดจาหน่าย)และผูบ้ ริ โภค
• ประสานงานกับคณะทางานเรื่ องการเงินและต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยกาหนดราคาขาย
แนวทางการจัดจาหน่ ายและการบริการ
1. การจัดทาแผนการตลาด คณะทางานฯ ต้องจัดทาแผนการตลาดของข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มทุกปี โดยวางแผนร่ วมกันกับคณะทางานเรื่ องการส่ งเสริ มการขาย
และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อให้แผนงานการขายและการประชาสัมพันธ์
สอดคล้องกัน โดยสามารถใช้แนวทางการวางแผนการตลาดตามวิธีการที่ได้รับ
การฝึ กอบรมเรื่ องการสร้างแบรนด์และวางแผนการตลาด (พ.ค. 2551) และควรมี
การติ ด ตามและประเมิ น ผลส าเร็ จ ของแผนการตลาดในทุ ก ไตรมาส เพื่ อให้
สามารถปรับปรุ งแผนได้ทนั ที หากไม่ประสบความสาเร็จตามที่คาดหมาย
(ภาคผนวก : ขั้น ตอนการวางแผนการตลาดและแบบฟอร์ ม ปฏิ ทิ น กิ จ กรรม
แผนการตลาด)
2. การจัดทาแผนการจัดจาหน่ ายสิ นค้า ในการสร้างและพัฒนาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
เครื อข่ายสหกรณ์ฯ อาจไม่สามารถใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายเดิม ๆ ที่คุน้ เคยได้
เสมอไป เพราะกลุ่มเป้าหมายในการขายแตกต่างออกไป คณะทางานฯ ควรมีการ
จัดทาแผนการจัดจาหน่ายสินค้าให้ชัดเจน ซึ่งจะเป็ นการทางานในเชิงรุ ก ที่มีการ
วางแผนช่อ งทางการจัด จ าหน่ ายอย่างเป็ นระบบ (channel management)
ทั้งนี้ จะช่วยในการคาดการณ์ ยอดขาย และผลก าไรจากการขายได้ชัด เจน (การ
จัดทาแผนช่องทางการจัดจาหน่ายเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดและสามารถใช้
รู ปแบบเดียวกับแบบฟอร์มปฏิทินกิจกรรมแผนการตลาดในภาคผนวก )
3. การเลือกช่ องทางการจัดจาหน่ ายให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้าหมายหลักของ
สินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นผูใ้ ส่ ใจในการดูแลครอบครัว
ที่มีรายได้ดีในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในระดับสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่กลุ่ม A และ B (ระดับรายได้รายเดือนต่อครัวเรื อนที่ 50,000 บาทขึ้น ไป)
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คณะทางานฯ จึงควรมองหาช่องทางการจัดจาหน่ายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จาก
การวิจยั ผูบ้ ริ โ ภค (เม.ย. 2551) พบว่าแม่บ้านกลุ่มนี้ ร้อยละ 75 จะซื้ อข้าวสารที่
ร้านค้าประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต (ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสินค้าหลากประเภทให้
เลือกซื้อ เช่น เทสโก้โลตัส คาร์ฟูร์ และ บิ๊กซี เป็ นต้น) จึงควรศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการเข้าถึ งช่อ งทางดังกล่าว เพื่ อให้ สิ น ค้า เข้า ถึงกลุ่ม เป้ าหมาย สาหรั บ
กลุ่ มเป้ าหมายร้ านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ร้ านอาหารขนาดกลาง
หมายถึงร้านอาหารที่มีสาขาจานวน 3-5 สาขา และร้านอาหารขนาดใหญ่ หมายถึง
ร้านอาหารที่มีสาขาจ านวน 6 สาขาขึ้น ไป ตามแนวทางการวิจยั ) ให้ พิจ ารณา
ดาเนิ นการติ ดต่ อธุรกิจ ร้านอาหาร เมื่อเครื อข่ายสหกรณ์ฯมีค วามพร้อมในการ
ให้บริ ก าร ทั้งในเรื่ องความสามารถในการส่ งสิ น ค้าที่มีคุณ ภาพคงเส้น คงวาใน
ปริ มาณมากอย่างสม่าเสมอ การให้บริ ก ารจัดส่ งตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด
หรื อ การคืนสินค้าเมื่อมีปัญหา เป็ นต้น
4. การกาหนดแนวทางการให้ บ ริการสิ น ค้ า คณะทางานฯ ควรจัดวางแนวทางการ
ให้ บ ริ ก ารสิ น ค้าให้ ชัด เจน การให้ บ ริ ก ารสิ น ค้าในที่ น้ ี หมายถึ ง การติ ด ต่ อ
ประสานงาน การจัดส่ งและการดู แลสิ น ค้ าที่ส่งให้ลูก ค้าซึ่ งได้แก่ ร้านค้า หรื อ
ไฮเปอร์มาร์ เก็ต ที่รับวางจาหน่ ายสิ น ค้าข้าวหอมมะลิตราทุ่งกุลาฟาร์ ม ร้านค้า
เหล่านี้เปรี ยบเสมือนตัวแทนของสิ น ค้าและเป็ นกระบอกเสี ยงที่สาคัญในการให้
การยอมรับสินค้า คณะทางานฯ ควรมีแนวทางการให้บริ การที่ชดั เจน เพื่อตอกย้า
ภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และควรพิจารณาเรื่ องต่อไปนี้
- แนวทางการรับ โทรศัพ ท์ เมื่ อติ ด ต่ อ ร้านค้า และควรระบุ ชื่ อคนที่ จ ะ
ประสานงาน
- แนวทางและนโยบายในการส่ งสิ นค้าให้ทดลอง เช่น ขนาดบรรจุภ ัณ ฑ์
ของสินค้าทดลอง การสาธิตสินค้า เป็ นต้น
- แนวทางการให้บริ การหลังการขาย เช่น การสอบถามลูกค้าในเรื่ องความ
พึงพอใจ ความถี่บ่อยในการถาม แนวทางการเยี่ยมชมร้านค้าเพื่อ ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการบริ การ นโยบายในการส่ งคืนสิ นค้าที่ด้อยคุณภาพ
เป็ นต้น
แนวทางดังกล่าว ควรมีก ารประชุมตกลงกัน ในเครื อข่ายสหกรณ์ฯ ว่าสามารถ
นาไปปฏิบตั ิได้เหมือนกันทั้ง 6 สหกรณ์ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกันในการบริ การ
5. แนวทางการออกงานแสดงสินค้าหรือตลาดนัดสินค้า สาหรับช่องทางการจาหน่าย
เช่น งานแสดงสินค้า หรื อตลาดนัด ควรพิจารณาให้ถี่ถว้ นว่า ในงานลักษณะนั้น
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ผูบ้ ริ โภคเป็ นกลุ่มเป้าหมายหรื อไม่ พึงระลึกเสมอว่า จานวนผูม้ างานแสดงสินค้า
ไม่ใช่ปัจจัยหลัก หากผูม้ างานนั้น ๆ ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ ควรให้
ความสาคัญกับแนวทางในการนาเสนอสิ นค้าให้ตรงตามกลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว้
สินค้าข้าวหอมมะลิตรามุ่งกุลาฟาร์ม เป็ นสินค้าคุณภาพ ดูทนั สมัยและมีระดับ และ
ในขณะเดียวกันเป็ นสินค้าที่ผลิตและจาหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรที่เอื้ออารี และ
ห่วงใยผูบ้ ริ โภค จึงควรให้ความสาคัญในการจัดวางสิ นค้า โดยพิจารณาแนวทาง
ต่อไปนี้
- ห้ามวางสินค้าลงบนพื้น ควรวางบนพื้นยกระดับ หรื อชั้นที่รับน้ าหนักได้
- ดูแลสภาพถุงข้าวให้อยู่ในสภาพดีและสะอาดตลอดเวลา และถุงข้าวที่ใช้
ต้องเป็ นตราทุ่งกุลาฟาร์มเท่านั้น
- ควรให้ความสาคัญในการตกแต่งพื้นที่จาหน่ายสินค้าให้ดูสะอาด ทันสมัย
และดูอบอุ่น ด้วยการติดไฟฟ้าส่องสว่ างให้พอเหมาะ และมีป้ายบอกชื่อ
และรายละเอียดของสินค้าอย่างชัดเจน
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ประกอบการขายให้พร้อมและดูเป็ นมืออาชีพ เช่น หม้อ
หุ งข้าว ถ้ว ยชิ มและช้อนชิ ม ที่สะอาด รวมไปถึงถุง หู หิ้ว สาหรับใส่ ถุง
ข้าวสาร และต้องสามารถหุงข้าวที่ให้ทดลองชิม ได้ ‘หอมและนุ่ม’ ตามที่
ระบุไว้บนถุงข้าว
- พนัก งานขายต้องมีความรู ้ในสิ น ค้า และสามารถตอบข้อซักถามต่าง ๆ
ของลูก ค้าได้ ควรคัด เลือกพนัก งานที่ ต รงตามบุค ลิก ภาพของแบรนด์
ทุ่งกุลาฟาร์ ม ควรเป็ นผูม้ ีบุค ลิก ภาพร่ าเริ ง มีมิต รไมตรี ดู ทนั สมัยและ
สะอาดอนามัยดี
6. การหาพัน ธมิตรทางธุรกิจในการจัดจาหน่ ายสิ นค้ า ในระยะยาว คณะทางานฯ
ควรศึก ษาความเป็ นไปได้ในการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่ว ยในการกระจาย
สินค้าให้ถึงมือผูบ้ ริ โภคมากที่สุด (distributor) การเปิ ดช่องทางการจัดจาหน่าย
ใหม่ ๆ จะช่วยทาให้ มีโอกาสขายสิ นค้าได้มากขึ้นและมียอดขายสู งขึ้น ซึ่งอาจ
ต้องอาศัยผูเ้ ชี่ยวชาญที่ทาธุรกิจในการจัดส่ งสินค้ามาเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจของ
เครื อข่ายสหกรณ์ฯ โดยปกติแล้วบริ ษทั หรื อองค์กรที่รับจ้างทาธุรกิจลักษณะนี้จะ
คิดค่าใช้จ่ายเป็ นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย และจะมีทีมงานประจาในการจัดส่งและ
ดู แลสิ น ค้า บริ ษ ัทเหล่านี้ มัก มีเครื อข่ายช่ องทางการจัด จ าหน่ ายทั้งในกรุ งเทพ
ปริ มณฑลและในต่ างจังหวัด คณะทางานฯ ควรศึก ษาเงื่อนไขทางธุ รกิจ และ
พิจารณาว่าบริ ษทั ใดมีศกั ยภาพที่จะทาการจัดจาหน่ายตามเงื่อนไขที่กาหนดได้ ซึ่ง
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จะเป็ นการลดภาระในเรื่ องการหาช่องทางการจัดจาหน่ายให้กบั เครื อข่ายสหกรณ์ฯ
ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่สมาชิกสหกรณ์ถนัด
7. การจัดตั้งหน่ วยงานลูกค้ าสั มพันธ์ ในธุรกิจยุคปั จจุบนั บริ ษทั และองค์กรจะให้
ความสาคัญกับลูกค้า (ช่องทางการจัดจาหน่าย) และผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก เพราะ
เป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ธุรกิจประสบความสาเร็จ คณะทางานฯ ควรพิจารณาให้มี
หน่วยงาน ที่สามารถตอบคาถามเบื้องต้นเกี่ยวกับสิ น ค้าและบริ การ เพื่ออานวย
ความสะดวกและสร้างความประทับใจให้ลูกค้า โดยประสานงานกับคณะทางาน
เรื่ องการส่ งเสริ มการขายและการโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ เพื่อให้ทราบถึงแนว
ทางการสื่อสารการตลาดอย่างสม่าเสมอ โดยควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้
- เครื อข่ายสหกรณ์ฯ ควรประชุมหารื อกันว่าจะจัดตั้งหน่วยงานนี้ในแต่ละ
สหกรณ์เอง หรื อจะเป็ นหน่ ว ยงานกลางที่สามารถรับทราบและแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แทนกลุ่มเครื อข่าย
- ควรพิจ ารณาจัดหาเบอร์โทรศัพท์สายตรง เพื่อความสะดวกของลูก ค้า
และผูบ้ ริ โภค และฝึ กอบรมพนักงานที่จะตอบคาถามต่าง ๆ ให้ได้รวดเร็ ว
และสามารถแก้ไขปั ญหาต่ าง ๆ ให้ลูก ค้าหรื อผูบ้ ริ โภคได้ดี และพิมพ์
เบอร์ โ ทรศัพท์ดังกล่ าวลงบนถุงข้ าว และสื่ ออื่ น ๆ เพื่ อ ให้ลู ก ค้าและ
ผูบ้ ริ โภครับทราบ
- ควรมีมาตรการในการติดตามเรื่ องร้องเรี ยนอย่างชัด เจน เพื่อให้ปัญหา
ได้รับ การแก้ไขอย่างจริ งจังและเพื่ อสร้างความพึงพอใจให้ลูก ค้า และ
ผูบ้ ริ โภค
6.4 การส่ งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
คณะทางานที่รับผิดชอบเรื่ องการส่ งเสริ มการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่
รับผิดชอบในเรื่ องต่อไปนี้
• จัด ทาแผนการการตลาดร่ ว มกับ คณะท างานเรื่ อ งช่องทางการจัด จ าหน่ ายและการ
บริ การ
• วางแผนงานสื่ อสารการตลาดเกี่ ยวกับ แบรนด์ ข ้าวหอมมะลิทุ่ งกุล าฟาร์ มทั้งหมด
เพื่ อให้ สิ น ค้ า เป็ น ที่ รู ้ จ ั ก แล ะยอมรั บ ใน กลุ่ ม ผู ้ บ ริ โภ ค เช่ น การโฆ ษ ณ า
การประชาสัมพันธ์ การจัดทาแผ่นพับ การจัดส่งเสริ มการขาย เป็ นต้น
• กาหนดและควบคุมการใช้งบประมาณในการวางแผนงานสื่อสารทั้งหมด
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• ดาเนินการแผนการสื่อสาร ด้วยการประสานงานผ่านบริ ษทั ตัวแทนสื่ อโฆษณา หรื อ
บริ ษทั รับจัดทางานประชาสัมพันธ์
• ติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานสื่อสารตราสินค้าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
• ประสานงานกับคณะทางานเรื่ องช่องทางการจาหน่ายและการบริ การ ในการจัดตั้ง
หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์
แนวทางการส่ งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
1. การจัดทาแผนการตลาด คณะทางานฯต้องจัดทาแผนการตลาดของข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มทุกปี โดยวางแผนร่วมกันกับคณะทางานเรื่ องช่องทางการจัดจาหน่าย
และการบริ การ เพื่อให้แผนงานการขายและการประชาสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดย
สามารถใช้แนวทางการวางแผนการตลาดตามวิธีการที่ได้รบั การฝึ กอบรมเรื่ องการ
สร้างแบรนด์และวางแผนการตลาด (พ.ค. 2551) ในภาคผนวกที่ 1 และควรมีการ
ติดตามและประเมินผลสาเร็จของแผนการตลาดในทุกไตรมาส เพื่อให้สามารถ
ปรับปรุ งแผนได้ทนั ที หากไม่ประสบความสาเร็จตามทีค่ าดหมาย
2. การวางแผนและด าเนิ นงานสื่ อสารการตลาด คณะทางานฯ ควรจัดทาแผนการ
สื่ อสารการตลาด เพื่อให้ กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู ้เกี่ยวกับสิ น ค้า โดยวางแผน
เป็ นแผนระยะสั้น และระยะยาว และมีวตั ถุประสงค์ของการสื่ อสารที่ชดั เจน ซึ่ง
แผนการสื่ อสารนี้ ควรสอดคล้องกับแผนการตลาดและช่องทางการจัดจาหน่าย
ทั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนแผนการตลาดให้ประสบความสาเร็จ (การจัดทาแผนงาน
สื่อสารเป็ นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดและสามารถใช้รูปแบบเดียวกับแบบฟอร์ม
ปฏิทินกิจกรรมแผนการตลาด ตามการฝึ กอบรมเรื่ องการสร้างแบรนด์และวางแผน
การตลาด พ.ค. 2551 ในภาคผนวก)
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้ในการสื่อสารการตลาด
- การก าหนดวัต ถุประสงค์ข องแผนระยะสั้น (1-2 ปี ) ควรเน้น ไปที่การ
สร้ างการรั บ รู ้ เกี่ ย วกับ สิ น ค้า และการทดลองสิ น ค้า (awareness &
trial) ในกลุ่ มเป้ าหมายให้ม ากที่ สุด โดยอาจก าหนดวัต ถุป ระสงค์การ
รับรู ้เป็ นเปอร์เซ็นต์ เช่น กลุ่มแม่บา้ นในกรุ งเทพมหานครต้องรู ้จกั ข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม อย่างน้อย 50% ในปี แรกของการวางตลาด เป็ นต้น
และควรจัดทาการวัดผลด้วยการวิจยั ตลาดปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อประเมิน
ความสาเร็จ หรื อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากแผนงานสื่อสาร และเพื่อใช้
ในการปรับปรุ งแผนงานสื่อสารต่อไป
© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved.

29

- ควรเลือกสื่ อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหลัก อันได้ แก่ แม่บา้ นระดับ
A และ B (ระดับรายได้รายเดื อนต่ อครัวเรื อนที่ 50,000 บาทขึ้น ไป) ใน
กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล ในการพิ จ ารณาเลื อกสื่ อ อาจศึก ษา
ข้อมูลที่ขอได้จากบริ ษทั ตัวแทนสื่ อ ที่สามารถให้ขอ้ มูลในเชิงวิเคราะห์
ได้ว่า กลุ่ม เป้ าหมายบริ โภคสื่ ออะไรบ้าง และสื่ อใดเหมาะสมในการ
เข้าถึงมากที่สุด ตามงบประมาณที่กาหนด นอกจากนี้ควรพิจารณาสื่ อที่
สามารถสะท้อนถึงกลยุทธ์แบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มได้ชดั เจน
- ควรพิ จ ารณาจัด ท า เวบไซท์ (website) ข้าวหอมมะลิ ทุ่ ง กุ ล าฟาร์ ม
เนื่องจากเป็ นสื่อที่อยู่ได้นานและสามารถให้ขอ้ มูลสิ นค้าได้ครบถ้วนและ
ปรั บ ปรุ ง เนื้ อหาได้ต ลอดเวลา อี ก ทั้งยังเป็ นสื่ อ ที่ ส ามารถเข้าถึ ง กลุ่ ม
ผู ้บ ริ โ ภคเป้ า หมาย และกลุ่ ม ลู ก ค้า (ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย)ได้ ดี
นอกจากนี้ ยังสามารถทาหน้าที่เป็ นสื่ อรับความคิด เห็น จากลูก ค้าและ
ผูบ้ ริ โภคได้อีกด้วย
อย่างไรก็ต าม หากคณะท างานฯ ยังไม่ มีป ระสบการณ์ ในการจัด ท าแผนงาน
สื่ อสารการตลาด อาจพิจารณาจัดจ้างหน่วยงานหรื อบริ ษทั เอกชนที่รับวางแผน
งานสื่ อสารการตลาดโดยตรงเพื่อให้ว างแผนงานสื่ อสารและด าเนิ นงานสื่ อสาร
ตามงบประมาณที่กาหนด
3. การกาหนดและควบคุมงบประมาณการสื่ อสาร งบประมาณการสื่อสารเป็ นส่วน
สาคัญส่ วนหนึ่งของงบประมาณการตลาด โดยทั่วไปแล้วจะจัดตั้งงบประมาณ
การตลาดเป็ นรายปี โดยคานวณจากการประเมินยอดขายทั้งปี บริ ษทั และองค์กร
ส่ วนมากจะกาหนดงบประมาณการตลาดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของยอดขาย เช่น 5%
หรื อ 10% ของยอดขาย เป็ นต้น คณะทางานฯ ควรประสานงานกับคณะทางาน
เรื่ องการเงินและการดูแลต้นทุน เพื่อ กาหนดนโยบายเรื่ องงบประมาณการตลาด
และการสื่ อสารร่ ว มกัน ทั้งนี้ เพื่อให้น างบประมาณการตลาดและการสื่ อสาร
มาใช้ร่วมกัน ในการสนับสนุนการขายของสินค้าภายใต้ชื่อแบรนด์เดียวกัน
พึงระลึกเสมอว่า ในการสื่ อสารแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มทุกครั้ง ทุก ๆ สหกรณ์ใน
เครื อข่ายได้รับผลร่ วมกัน จึงควรพิจารณาจัดทางบประมาณกลาง ที่คณะทางานฯ
จะกาหนดและควบคุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ การรวมงบประมาณเข้า
ด้วยกันจากทุกเครื อข่ายสหกรณ์ จะทาให้งบประมาณรวมสู งขึ้น และมีอานาจใน
การต่อรองมากขึ้นกับบริ ษทั ตัวแทนโฆษณา หรื อประชาสัมพันธ์ หากแต่ตอ้ งมี
แผนการสื่อสาร และมีการขออนุมตั ิการใช้งบประมาณและการควบคุมที่ชดั เจน
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4. แนวทางการก ากับ ดูแ ลงานสื่ อ สารทุ ก ชิ้น ในงานสื่ อสารทุก ชนิ ด ของแบรนด์
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ต้องสามารถตอกย้ากลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว้อยู่เสมอ
ในการสั่งงานให้บริ ษ ัทตัวแทนโฆษณาหรื อประชาสัมพัน ธ์ คณะทางานฯ ต้อง
สามารถอธิ บายกลยุทธ์แบรนด์ (ส่วนที่ 4 ของคู่มือฉบับนี้) และวิธีการนาไปใช้ใน
การสื่ อสารได้ชัดเจน และในการวิเคราะห์ชิ้น งานออกแบบที่เกี่ยวกับแบรนด์
ข้าวหอมมะลิ ทุ่ งกุล าฟาร์ มทุ ก ชิ้น ต้องตรวจสอบว่าสามารถสะท้อนกลยุ ท ธ์
แบรนด์ตามที่วางไว้ได้หรื อไม่
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้ในการกากับดูแลงานสื่อสาร
- โดยรวมแล้ว ข้อความหลักของงานโฆษณาทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์
ข้าวหอมมะลิทุ่ งกุ ลาฟาร์ ม ต้องสามารถสะท้อนวิสั ยทัศน์ ข องแบรนด์
ในการเป็ นตัวแทนความรักและสายสัมพันธ์จากเกษตรกรได้ และสไตล์
การนาเสนอหรื อการออกแบบ ต้องสามารถสะท้อนบุคลิกภาพทั้ง 7 อย่าง
ตามที่ก าหนดไว้ได้ โดยอาจเน้น หนักไปที่ บางบุคลิก ภาพ แต่โดยรวม
สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ (brand identity) ของแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
ได้ชดั เจน อีกทั้งยังมีขอ้ ความหลักที่สามารถตอกย้าคุณลักษณะที่โดดเด่น
และแตกต่ างจากคู่แข่งขัน ทางธุ รกิจ ตามประโยคการวางต าแหน่ งได้
อย่างชัดเจน
- คณะทางานฯ ควรพิจารณาความเป็ นไปได้ในการจัดทาวิจยั แนวทางการ
โฆษณ าก่ อ นการผลิ ต และเผยแพร่ (advertising pre-test) ทั้ งนี้
เพื่อให้ชิ้น งานโฆษณาที่อาจต้องใช้งบประมาณสู ง สามารถสื่ อสารได้
ถูกต้อง และสะท้อนกลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว้อย่างชัดเจน
5. การประเมิน ผลการสื่ อสาร คณะทางานฯ ควรจัดให้มีก ารประเมิน ผลสาเร็ จของ
การสื่อสารการตลาดปี ละ 1 ครั้ง โดยการศึกษาวิจยั ผูบ้ ริ โภค ซึ่งอาจเป็ นการวิจยั ที่
ศึกษาหัวข้ออื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจต่อสิ นค้าและมาตรฐานสินค้า และดาเนินการ
ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนการตลาดและ
วางแผนการสื่อสารการตลาดในปี ต่อไป การศึกษาวิจยั ดังกล่าว ต้องดาเนินการใน
กลุ่มเป้ าหมาย อัน ได้แก่ แม่บ้านในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยอาจ
ดาเนินการในรู ปแบบของการวิจยั เชิงคุณภาพ หรื อการวิจยั เชิงปริ มาณก็ได้
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6.5 การพัฒนาสินค้า
ความต้องการในการบริ โ ภคสิ น ค้าของผูบ้ ริ โภคมีก ารเปลี่ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา ตาม
วิถีชีวิตและสิ่ งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป แบรนด์ที่ประสบความสาเร็ จจะมีการปรับปรุ งและพัฒนาสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ยนไปได้อย่างสม่าเสมอ ดังนั้น การพัฒนาสินค้า
ของแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มจึงมีความสาคัญ และจะช่วยให้แบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประสบความสาเร็จ
คณะทางานที่รับผิดชอบเรื่ องการพัฒนาสินค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่ องต่อไปนี้
• ปรับปรุ งสินค้าปัจจุบนั
• พัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
• กาหนดมาตรฐานการผลิตของสินค้าใหม่ ร่ วมกับคณะทางานเรื่ องการผลิตและควบคุม
มาตรฐานสินค้า
• กาหนดงบประมาณในการพัฒนาสิ นค้า โดยประสานงานกับคณะทางานเรื่ องการเงิน
และการดูแลต้นทุนสินค้า
แนวทางการพัฒนาสินค้า
1. การปรับปรุงสินค้าปัจจุบัน นอกเหนือจากการพัฒนาปรับปรุ งมาตรฐานสิ นค้า ที่
คณะทางานเรื่ องการผลิตและควบคุมมาตรฐานสิ นค้าต้องพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
แล้ว ควรมีก ารพัฒ นาปรับปรุ งรู ปแบบบรรจุภ ัณ ฑ์ และขนาดบรรจุภ ัณ ฑ์ข อง
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มด้วย คณะทางานฯ ควรศึก ษาและติ ดตามการพัฒนา
สินค้าและรู ปแบบสินค้าของคู่แข่ง รวมทั้งศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้ในการปรับปรุ งสินค้าปัจจุบนั
- ในการปรับปรุ งรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ คณะทางานฯ ควรพิจารณาวัสดุ และ
รู ป แบบถุ งข้าว รวมไปถึ งวิ ธีก ารบรรจุ เช่ น ถุงข้าวแบบสู ญ ญากาศ
(vacuum-pack) ถุ ง ข้า วแบบมี หู หิ้ ว เป็ นต้น ทั้ง นี้ ควรยึ ด เอาความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นที่ต้งั
- ในการพัฒนาขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ คณะทางานฯควรพิจารณาพฤติกรรมการ
บริ โภคและการจัดเก็บข้าวสารของผูบ้ ริ โภค เพื่อพัฒนาขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เหมาะสมเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ด้วยพฤติกรรมของแม่บา้ นสมัยใหม่ที่
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อยู่อาศัยในอาคารชุด (condominium) ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมักจะ
เป็ นครอบครัวเล็ก มีจานวนสมาชิกไม่เกิน 3 คน และมักมีพฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารนอกบ้านบ่อยกว่าทาเองที่บา้ น สาหรับแม่บา้ นกลุ่มนี้ อาจ
ต้องพิจารณาขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาดเล็ก ที่สามารถบริ โภคได้หมดภายใน
1 เดือน เพื่อตอบสนองความต้องการ เป็ นต้น ตัวอย่างที่ยกมาดังกล่าว
เป็ นแนวคิดในการพัฒนาสิ นค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยตรง
- คณะทางานควรพิจารณาปรับปรุ งรู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ อย่างน้อย 2-3
ปี ต่อครั้ง โดยควรยึดแนวทางเรื่ องสี (ม่วง-ทอง) ให้คงสี เดิมไว้ รวมทั้ง
ตราสัญ ลัก ษณ์ แต่ อาจปรับเปลี่ ยนลวดลายบ้างเล็ก น้อย และสามารถ
สะท้อนถึงกลยุทธ์แบรนด์ข ้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลง อันจะมีผลต่อภาพลักษณ์สิน ค้าว่ า
เป็ นสิ น ค้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง และจะเป็ นที่ยอมรับ
ของผูบ้ ริ โภคในที่สุด
2. การพัฒ นาสิ น ค้ าใหม่ ในการพัฒ นาสิ น ค้าใหม่ คณะทางานฯควรพิจ ารณาถึง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็ นผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้าหมายเดิม หรื อ
อาจเป็ นกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อต้องการเปิ ดตลาดใหม่ตามแผนการตลาด โดยควร
ทาการศึกษาวิจยั และสอบถามความต้องการและความสนใจในสินค้านั้น ๆ เพื่อให้
พัฒนาได้ถูกแนวทาง นอกจากนี้ คณะท างานฯ ควรพิ จารณาด้วยว่า สิ น ค้าที่ จ ะ
พัฒนาขึ้นใหม่น้ นั ต้องสามารถสะท้อนถึงกลยุทธ์แบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ตามที่วางไว้
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้ในการพัฒนาสินค้าใหม่
- ต้องเป็ นสินค้าที่ผลิตในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
- ต้องเป็ นสิ นค้าที่ผลิตและจัดจาหน่ายโดยเครื อข่ายสหกรณ์การเกษตรใน
เขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
- ต้องเป็ นสิ นค้าที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ที่ว างไว้ เช่น มีอนามัย (หมายความถึงความสะอาดมี สุข อนามัยของ
สิ น ค้า และเป็ นสิ น ค้าเพื่ อสุ ข ภาพ) มีร ะดับ (หมายความถึ ง เป็ นสิ น ค้า
คุณภาพดี) เป็ นต้น
- ด้วยแนวโน้มของผูบ้ ริ โภคที่ใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น ควรพิจารณาพัฒนา
สินค้าที่ให้ความสาคัญกับสุขภาพผูบ้ ริ โภค เช่น ข้าวกล้องหอมมะลิ 100%
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ข้าวหอมมะลิ 100% ชนิ ดปลอดสารพิษ (organic) หรื อ ข้าวเพื่อสุ ขภาพ
ต่าง ๆ เช่น ข้าวกล้องงอก (GABA rice) เป็ นต้น
- ควรทาการศึกษาวิจยั เพื่อสารวจความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสิ นค้าให้ตรงความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งอาจเป็ นการวิจยั ที่ศึกษาหัวข้ออื่น ๆ เช่น ความพึงพอใจต่อ
สินค้าและมาตรฐานสินค้า และดาเนินการในคราวเดียวกัน
3. การกาหนดงบประมาณในการปรั บปรุงและพัฒ นาสิ นค้ า ในการปรับปรุ งสิ นค้า
ปั จ จุ บัน และพัฒ นาสิ น ค้าใหม่ ๆ ซึ่ งจะผลิต และจ าหน่ ายร่ ว มกัน ในเครื อข่ าย
สหกรณ์ฯ ในอนาคต อาจมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งพัฒนา คณะทางานฯ จึงควร
จัดวางงบประมาณกลาง และขออนุมตั ิคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ โดย
ประสานงานกับคณะทางานเรื่ องการเงินและการดูแลต้นทุน
4. การกาหนดมาตรฐานการผลิตสิ นค้าใหม่ เมื่อได้สรุ ปแนวทางและทดลองพัฒนา
สิ นค้าใหม่แล้ว คณะทางานฯควรประสานงานกับคณะทางานการผลิตและการ
ควบคุมมาตรฐานสิ นค้า ในการร่ วมกันก าหนดนโยบายและมาตรฐานการผลิต
สินค้าใหม่น้ ีเพื่อใช้ร่วมกันในเครื อข่ายสหกรณ์ฯ
6.6 การเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า
เนื่ องจากกิจกรรมการสร้างแบรนด์ ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม เป็ นกิจกรรมร่ วมกัน ใน
เครื อข่ายสหกรณ์ฯ ซึ่งกิจกรรมส่วนมากมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายร่ วมกัน เช่น การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การจัดทาแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การพัฒนาสินค้าใหม่ เป็ นต้น คณะทางานเรื่ องการเงิน
และการดูแลต้นทุนจึงมีบทบาทสาคัญ ในการให้แนวทางการบริ หารจัดการเรื่ องการเงินและดูแล
งบประมาณ เพื่อให้การจาหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มมีรายได้และผลกาไรสู่เครื อข่ายสหกรณ์ฯ
และสามารถคืน กาไรให้สมาชิ กเกษตรกรในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ ตามเป้าหมายหลักของโครงการ
คณะทางานเรื่ องการเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่ องต่อไปนี้
• กาหนดราคาขายสินค้า
• กาหนดเป้าหมายผลกาไรของสินค้า
• จัดทางบกาไรขาดทุนของสิ นค้าแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ทั้งงบกาไรขาดทุน
รวมและแยกรายสหกรณ์
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• ให้แนวทางและค าแนะน าเรื่ องงบประมาณการตลาดและการสื่ อสารการตลาดแก่
คณะทางานเรื่ องการส่งเสริ มการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
• ให้แนวทางและคาแนะนาเรื่ องงบประมาณในการพัฒนาสิ นค้าแก่คณะทางานเรื่ องการ
พัฒนาสินค้า
แนวทางในเรื่องการเงินและการดูแลต้นทุนของสินค้า
1. การกาหนดราคาขายสินค้ า คณะทางานฯ ควรกาหนดราคาขายสินค้า ที่เครื อข่าย
สหกรณ์ ต ้องใช้ร่ ว มกัน โดยด าเนิ น การร่ ว มกับ คณะทางานเรื่ อ งการผลิต และ
ควบคุ มมาตรฐานสิ น ค้า และคณะทางานเรื่ องการบริ ก ารและการจัด จ าหน่ าย
เพื่อให้รับทราบถึงต้นทุนการผลิต และต้นทุนการตลาดหรื อต้นทุนการขายสิ นค้า
ในแต่ ล ะล็ อ ตการผลิ ต โดยควรอ้างอิงราคาขายของสิ น ค้าคู่ แข่ งขัน ไม่ ค วร
พิจารณากาหนดราคาสินค้าจากต้นทุนการผลิตเพียงอย่างเดียว
ควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้ในการกาหนดราคาขาย
- ควรก าหนดราคาให้ ต่ากว่าคู่ แข่งขัน เล็ก น้อ ย ในกลยุทธ์ แบรนด์ ข ้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ได้มี ก ารก าหนดการวางต าแหน่ งไว้ชัด เจนว่า
สินค้าใดเป็ นคู่แข่งขันทางการตลาดของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม และ
จากผลการวิจ ัย (เม.ย. 2551) ผู ้บ ริ โ ภคเห็ น ว่า สิ น ค้าข้าวที่ ผ ลิ ต และ
จ าหน่ ายโดยตรงจากเกษตรกร ควรมี ราคาถู ก กว่าสิ น ค้าในคุ ณ ภาพ
เดียวกันที่ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง การกาหนดราคาสิ นค้าข้าวหอมมะลิ
ตราทุ่งกุลาฟาร์ม จึงควรก าหนดให้ต่ากว่าสิ นค้าคู่แข่งเล็กน้อย เพื่อให้
ผูบ้ ริ โภครู ้สึกว่าได้บริ โภคสินค้าคุณภาพทัดเทียมกันหรื อดีกว่าในราคาที่
คุม้ ค่ากว่า
- ควรมีการตรวจสอบราคาสิ นค้าของคู่แข่งขันอย่างสม่าเสมอ หากเป็ นไป
ได้ ควรมีการตรวจสอบราคาสินค้าคู่แข่งขันที่วางขายในร้านค้าปลีกทุก
เดือน และเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้เพื่ออ้างอิงได้ตลอดเวลา
- ควรมีการทบทวนราคาขายอย่างสม่าเสมอ โดยปกติแล้ว ราคาขายสินค้า
มัก ไม่ ค วรมี ก ารเปลี่ ย นบ่ อ ย ๆ เพราะจะมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ
ภาพลักษณ์และความน่ าเชื่ อถือของสิ นค้า อย่างไรก็ตามสิ น ค้าข้าวเป็ น
สิ นค้าเกษตรที่มีต ัวแปรเรื่ องราคาอยู่มาก เช่น อุปสงค์และอุปทานของ
ตลาดข้าว, จานวนผลผลิตในแต่ละปี ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
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เป็ นต้น คณะทางานฯ ต้องทบทวนราคาขายอย่างสม่าเสมอหรื ออย่างน้อย
ทุกไตรมาส และประกาศให้เครื อข่ายสหกรณ์ฯ รับทราบร่ วมกัน
- ควรใช้ราคาขายเดี ยวกัน เป็ นราคากลาง เมื่อก าหนดราคาขายกลางขึ้น
มาแล้ว เครื อข่ายสหกรณ์ฯ ควรยึดเป็ นราคากลางที่ใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อ
มิให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสับสน และตอกย้าภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่สร้าง
และพัฒนาร่ วมกันได้ดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการกาหนดราคาขายกลาง แต่
หากเครื อข่ายสหกรณ์ฯ รายใด ต้องการเงินสดหมุนเวียนและมี ความ
จาเป็ นต้องขายในราคาต่ากว่าราคากลางเป็ นครั้งคราว ควรจัดทาป้ายบอก
ราคาให้เป็ นลักษณะการส่งเสริ มการขายเฉพาะคราวเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อมิให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความสับสน และอาจเป็ นการทาลายภาพลักษณ์ของแบรนด์
ที่พฒั นาร่ วมกันมา
2. การกาหนดเป้ าหมายผลกาไรของสินค้า คณะทางานฯ ควรจัดทางบกาไรขาดทุน
แนวทาง (Pro Forma Financial Statement) ที่รวบรวมเอาต้นทุนการผลิตและ
การตลาดเฉพาะธุรกิจทั้งหมด หักออกจากราคาขาย เพื่อให้เครื อข่ายสหกรณ์ฯ
รับทราบแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายและผลกาไรในแต่ ละล็อตการขายอย่าง
ชัด เจน โดยในงบก าไรขาดทุน ดังกล่าว จะมีราคาขายกลางตามที่ตกลงกัน ไว้
และต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ราคาข้าวเปลือก
ที่รับซื้อจากเกษตรกร ค่าใช้จ่ายบรรจุภณ
ั ฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ ง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่ควรมีร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพสินค้า หรื อ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสินค้า เป็ นต้น
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ตัวอย่างรายละเอียดงบกาไรขาดทุนแนวทาง
(Pro Forma Financial Statement)

ขายข้าวทุง่ กุลาฟาร์ม
หัก ต้นทุนขาย*

บาท (ต่อถุง 5 กก.)
220
115.5

%
100
52.5

กาไรขั้นต้น

104.5

47.5

- ค่าใช้จ่ายบรรจุภณั ฑ์

7.5

3.4

- ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งสิ นค้า

10

4.5

- ค่าใช้จ่ายการตลาด

20

9.1

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีร่วมกัน

10

4.5

57

25.91

หัก ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ ** เช่น

กาไรเฉพาะธุรกิจ***

* ต้นทุนขาย หมายถึง ต้นทุนราคาซื้อข้าวเปลือก และต้นทุนการผลิต
** ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย การส่ งเสริ มการขาย หรื อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ของข้าวหอมมะลิทงุ่ กุลาฟาร์ม
*** กาไรเฉพาะธุรกิจก่อนหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสหกรณ์
©Temporal Brand Consulting, 2008

3. การจัดทางบกาไรขาดทุนรวมของสินค้าข้าวหอมมะลิท่งุ กุลาฟาร์ ม คณะทางานฯ
ควรทาหน้าที่เป็ นศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อ งกับยอดขาย ต้นทุนการผลิต ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายและผลก าไรของแบรนด์ ข ้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ มจากทุ ก เครื อข่าย
สหกรณ์ที่ร่วมโครงการ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
- เพื่อให้เครื อข่ายสหกรณ์ฯ รับทราบผลการดาเนินงานในส่วนยอดขายและ
ผลก าไรของการสร้างและพัฒ นาแบรนด์ ข ้าวหอมมะลิ ทุ่ งกุ ล าฟาร์ ม
ร่ ว มกัน เพื่ อร่ ว มกัน ก าหนดแนวทางในการพัฒ นาแบรนด์ ต่ อไปใน
อนาคตให้มีความสาเร็จร่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน
- เพื่อให้เครื อข่ายสหกรณ์ ฯ ที่ยงั ไม่สามารถพัฒนายอดขาย และควบคุม
ต้น ทุน และค่าใช้จ่ายได้ดี เท่าสหกรณ์ อื่น ๆ รับทราบแนวทางในการ
ปรับปรุ งการดาเนินงานจากเพื่อนเครื อข่ายสหกรณ์ฯ ด้วยกัน ในการลด
ต้นทุนและเพิ่มผลกาไร
- เพื่ อ ให้ ก รมส่ ง เสริ มสหกรณ์ รั บ ทราบความเป็ นไปในเรื่ อ งผลการ
ด าเนิ น งานด้านยอดขายและผลก าไร และสามารถให้ค วามช่ว ยเหลื อ
สนับ สนุ น เครื อ ข่ ายสหกรณ์ ฯ ได้ถู ก ต้องตามที่ จ าเป็ น ทั้ง นี้ เพื่ อให้
แบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประสบความสาเร็จอย่างยัง่ ยืน
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ควรพิจารณาแนวทางต่อไปนี้ในการจัดทางบกาไรขาดทุนรวมของสิ นค้าข้าวหอม
มะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
- เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมู ลได้อย่างมีระบบ คณะทางานฯ ควรจัดทา
รู ปแบบเอกสาร (form) และกาหนดให้เครื อข่ายสหกรณ์ ฯ ส่ งข้อมูลใน
รู ปแบบที่กาหนดและจัดส่ งให้คณะทางานฯ รายเดือนหรื อรายไตรมาส
ตามที่ตกลงกัน
- คณะทางานฯ ควรจัดทางบกาไรขาดทุนรวมอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง โดย
ในช่ ว งต้น อาจจัด ท าไตรมาสละครั้ ง เพื่ อ ให้ ท ราบความเป็ นไปและ
ปรับปรุ งแผนงานได้รวดเร็ว
4. การให้ แนวทางและคาแนะนาเรื่องงบประมาณกลาง เนื่องจากคณะทางานฯ จะมี
ข้อมูลยอดขายและงบกาไรขาดทุนทั้งหมดของแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
คณะทางานฯจึงสามารถให้คาแนะนาคณะทางานฯ กลุ่มต่าง ๆ ในเรื่ องการจัดตั้ง
งบประมาณที่เหมาะสม นอกจากนี้ยงั สามารถให้แนวทางคณะกรรมการบริ หาร
จัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการลงทุนได้
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7. บทส่ งท้าย
การก ากับดู แลแบรนด์ ข ้าวหอมมะลิ ทุ่งกุ ลาฟาร์ มให้ เป็ นไปในแนวทางที่ ว างไว้อ ย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย จะเป็ นหนทางที่จะทาให้แบรนด์ประสบความสาเร็ จ อย่างไรก็ตามการกากับ
ดูแลแบรนด์ร่วมกัน โดยมีตวั แทนคณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์ และคณะทางานเรื่ องแบรนด์
เป็ นแนวคิดใหม่ ที่เครื อข่ายสหกรณ์ฯ อาจยังไม่คุ้นเคย ต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนว
ทางการบริ หารงานให้ต รงตามกลยุทธ์แบรนด์ และต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทางาน
ร่ วมกัน เพื่อให้ประสบความสาเร็จ
เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต่อต้ านการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าบุคคลผูน้ ้ นั จะมีความสามารถ
หรื อเปี่ ยมด้วยประสบการณ์มากมายเพียงใดก็ตาม เมื่อมีแนวคิดต่อต้านก็จะคิดหาเหตุผลสนับสนุ น
ที่จะคัดค้านว่าการเปลี่ยนแปลงว่าเป็ นสิ่ งไม่จาเป็ น ตัวอย่างเช่นนี้มีให้เห็นมากมายในการสร้าง
แบรนด์ทุกระดับรวมถึงในองค์กรหรื อบริ ษทั ใหญ่ ๆ แม้ว่าบุคคลผูน้ ้ นั จะได้มีส่วนร่ วมตั้งแต่การ
พัฒนาแนวคิดเรื่ องการสร้างแบรนด์ ได้ร่วมคิดพิจารณาและเข้าประชุมอย่างขยันขันแข็ง แต่อาจด้วย
จิต ส านึ ก ส่ ว นลึ ก ในใจที่ ต ้อ งเผชิ ญ ความจริ งที่ ว่ า สิ่ งที่ เคยชิ น มาในอดี ต จะถึ งเวลาแล้ว ที่ ต ้อ ง
เปลี่ยนแปลง จึงทาให้ไม่สามารถผลักดันให้ไปถึงจุดเปลี่ยนแปลงได้
ในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ งต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติหรื อแนวคิด
เดิม ๆ อย่างมาก จึงมักจะเกิดการต่อต้าน โดยเฉพาะในการกากับควบคุมดูแลให้การดาเนินงานทุก
อย่างอยู่ในแนวทางของกลยุทธ์แบรนด์ ที่กาหนด เช่น คณะกรรมการบริ หารจัดการแบรนด์หรื อ
คณะทางานฯ อาจต้องใช้อานาจคัด ค้านกิจ กรรมบางอย่างที่เคยทามาในอดี ต ที่ไม่เหมาะสมกับ
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และอาจมีการไม่เห็นด้วยและต่อต้าน เป็ นต้น จึงต้องบริ หารจัดการด้วยความ
เอาใจใส่ โดยเฉพาะเมื่อเครื อข่ายสหกรณ์ฯ ต้องการเห็น ความสาเร็ จของแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ ม
ร่ วมกัน จึงควรให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลงนี้ดว้ ยความตั้งใจจริ ง
คาแนะน าทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ หากสามารถนาไปปฏิบัติได้ครบถ้วนจะสามารถช่ว ย
สร้างและพัฒนาแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มร่ วมกันในเครื อข่ายสหกรณ์ฯ อย่างมีระบบ และ
ทาให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มมีความชัดเจนและเป็ นเอกภาพมากขึ้น และ
ในท้ายที่สุดเครื อข่ายสหกรณ์ฯ จะสามารถสร้างและพัฒนาแบรนด์ ขา้ วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มได้
ประสบความสาเร็จอย่างยัง่ ยืน
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ภาคผนวก
ขั้นตอนการวางแผนการตลาด

ขั้นตอนการวางแผนการตลาด
การวิเคราะห์ สถานการณ์ตลาด
กาหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด
วางกลยุทธ์ การตลาด
แผนการตลาด
ผลิตภัณฑ์
ปฏิทินกิจกรรม

ราคา

ช่ องทางจาหน่ าย

งบการตลาด

การส่ งเสริมการขาย

ยอดขาย

©Temporal Brand Consulting, 2008
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แบบฟอร์มปฏิทินกิจกรรมแผนการตลาด
แผนการตลาดปี …..
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

เป้ าหมายการขายข ้าว (ตัน)
จานวนทีข
่ ายได ้จริง (ตัน)
จานวนทีข
่ ายได ้เมือ
่ ปี ทแ
ี่ ล ้ว (ตัน)
ว ัตถุประสงค์ท ี่ 1 :
กลยุทธ์:
แผนการทางานที่ 1:
งบประมาณ:
แผนการทางานที่ 2:
งบประมาณ:
แผนการทางานที่ 3:
งบประมาณ:
ว ัตถุประสงค์ท ี่ 2 :

กลยุทธ์:
แผนการทางานที่ 1:
งบประมาณ:
แผนการทางานที่ 2:
งบประมาณ:
แผนการทางานที่ 3:
งบประมาณ:
ว ัตถุประสงค์ท ี่ 3:

กลยุทธ์:
แผนการทางานที่ 1:
งบประมาณ:
แผนการทางานที่ 2:
งบประมาณ:
แผนการทางานที่ 3:
งบประมาณ:
งบประมาณในการจ ัดทาแผน
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