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รายงานสรุปผูบ้ริหาร 
(Executive Summary) 
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ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
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1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการผลิตขา้วหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2547-2551)  ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในช่วงต้นของโครงการฯในปี 2547-2549        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ด้วยการ อบรมถ่ายทอดความรู้การจดัการ
ธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  จดัอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีการ
ผลิตและการตลาด  การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปขา้วหอมมะลิ  การปลูกขา้ว
ดว้ยวิธีการ GAP (Good Agricultural Practice: การปลูกขา้วดว้ยกระบวนการผลิตเกษตรที่ดี
และเหมาะสม ) จัดงานประชาสัมพันธ์จ าหน่ายข้าวหอมมะลิ  เจรจาธุรกิจ  รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน  จดัหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  และในปี 2550  ได้สร้าง
องค์ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการดา้นการบริหารจดัการ  การจดัการธุรกิจ  และดา้น
การตลาด  การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  พฒันาประสิทธิภาพด้านการแปรรูปของ
สหกรณ์ท่ีมีโรงสีขา้วสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการให้มีกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารท่ีมีมาตรฐานยอมรับ  นอกจากน้ีได้ด าเนินการจัด
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ  เป็นตน้ 

ส าหรับในปี 2551 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความประสงค์จะสานต่อโครงการฯ  ด้วยการ
ยกระดบัมาตรฐานการผลิตขา้วหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นสินคา้ลกัษณะพิเศษ  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานสร้างเคร่ืองหมายการคา้ ด้วยเห็นความส าคญัในการสร้างตราสินคา้และการสร้าง
แบรนด์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผูบ้ริโภค กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงสนับสนุนให้มีการจ้างท่ีปรึกษา
สร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ขึ้น โดยคดัเลือกสหกรณ์ที่มีโรงสี
ให้เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 6 สหกรณ์ ดงัน้ี 1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด จังหวดัร้อยเอ็ด 3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
จงัหวดัร้อยเอ็ด 4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด จงัหวดัสุรินทร์ 5) สหกรณ์การเกษตร  มหา
ชนะชัย จ ากดั จงัหวดัยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส.ศรีสะเกษ จ ากัด 
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพฒันาตราสินคา้ขา้วของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเพื่อน าไปใช้เป็นตราสินคา้
ร่วมกัน บริหารจดัการร่วมกันภายใตก้ารใช้สินคา้ตราเดียวกัน  คุณภาพเดียวกัน รวมถึงร่วมกัน
พัฒนาให้เป็นตราที่ เข้มแข็งและมีคุณค่า  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างทัศนคติที่ดี  เป็นที่ รู้จ ัก
แพร่หลายของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคต์ามขอบเขตงาน (TOR)  ดงัน้ี 
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1. เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาตราสินคา้  การบริหารตราสินคา้  และการบริหาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 

2. เพื่อสร้างตราสินคา้ขา้วที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้  จ านวน 1 ตรา 

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีมีคณุค่า 

 

รายงานฉบบัน้ี น าเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการส าหรับผูบ้ริหาร   ซ่ึงจะน าเสนอ
วิธีการด าเนินงานและรวบรวมผลสรุปการด าเนินงานในทุกขั้นตอน     
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2. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
บริษทั เทมเพอรัล แบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั ไดร้ับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาใน

โครงการน้ี ซ่ึงไดด้ าเนินการระหว่างวนัที่ 1 เมษายน 2551 ถึง 25 มกราคม 2552 โดยมีขั้นตอนและ
ขอบเขตการท างาน ดงัต่อไปน้ี 

(ขั้นตอนการจัดท ากลยุทธ์ - ขั้นตอนหลกั) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏบิัติให้เป็นรูปธรรม) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจัดท า
ตราสินค้า 

(Brand Strategy and Logo Development) 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตลาดและการ
วิจัยภาพลักษณ์  

(Brand Audit and Market 

Research) 

 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ตราสินค้า  
(Project Evaluation) 

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างความเข้าใจ
เร่ืองการสร้างแบรนด์และการตลาด 

(Brand and Marketing 

Orientation) 

 

ขั้นตอนที่ 4   การประชาสัมพันธ์ตราสินค้า                                      
 (Brand Communication) 

ขั้นตอนที่ 5  การก าหนดแนวทางการบริหาร
การจัดการตราสินค้า                                      

 (Brand Management) 
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3. ผลการด าเนินงานของโครงการ 

1.  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาตลาดและการวิจัยภาพลักษณ์ 

ผลสรุปจากงานวิจยั 

1.1   ผลสรุปจากการวิจยักลุ่มแม่บา้นในกรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจยั: การวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยการสัมภาษณ์เดี่ยว โดยใชแ้บบสอบถาม (structured 

individual interview)  แมบ่า้นหญิงในกรุงเทพมหานคร อายุ 25-54 ปี จ านวน 300 คน   
โดยไดด้ าเนินงานภาคสนามระหวา่งวนัที่ 1-20 เมษายน 2551 และการวิจยัเชิงคุณภาพ  ดว้ย
วิธีการสนทนากลุ่ม จ านวน  2  กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ในกลุ่มแม่บา้นหญิง อายุ 25-54 ปี และมี
รายไดค้รอบครัวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ระดบั C ขึ้นไป (รายไดค้รัวเรือนสูงกวา่ 
22,500 บาทในกรุงเทพฯ)   การสนทนากลุ่มไดด้ าเนินการ ในวนัที่ 28 มีนาคม 2551 

• 84% ของแม่บา้นในกรุงเทพมหานครซ้ือขา้วหอมมะลิชนิดบรรจุถุง   

• 3 ใน 4 ของกลุ่มเป้าหมาย ซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงจากไฮเปอร์มาร์เก็ตบ่อยท่ีสุด 

•  ถุง 5 กิโลกรัม เป็นขนาดท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุด โดยซ้ือเฉล่ียครั้ งละ 2 ถุง 

• ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพจากลักษณะภายนอกที่จับต้องได้ ได้แก่
ลกัษณะเมล็ดขา้ว สี และความสะอาด รวมทั้งราคาของขา้ว  

• 3 ยี่ห้อแรกที่ผูบ้ริโภคนึกถึงตรายี่ห้อขา้ว คือ มาบุญครอง หงษท์องและตราเกษตร 

•  ถึงแมว้่าสัดส่วนของผูท้ี่เอ่ยถึงยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรเป็นยี่ห้อแรกอยู่ในระดบัต ่า 
(บรรจุภณัฑท์ี่มีสัญลกัษณ์เกลียวเชือก)  

• ประมาณ 60% ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 40-54 ปี เอ่ยว่ารู้จกัหรือเคยไดย้ิน
ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองว่า ข้าวหอมมะลิจากทุ่ง
กุลาร้องไห้กับแหล่งผลิตอ่ืน ๆ มีความหอมและความนุ่มไม่แตกต่างกัน  ซ่ึง
แตกต่างจากผลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ท่ีผูบ้ริโภคมองว่าขา้วหอมมะลิจากทุ่ง
กุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่าแหล่งผลิตอ่ืนๆ 

• โดยภาพรวม ความรู้จกัและประสบการณ์ในการบริโภคขา้วหอมมะลิยี่ห้อสหกรณ์
การเกษตรยงัอยู่ในระดบัต ่ามาก เมื่อเทียบกับ 3 ยี่ห้อหลกัในตลาดขา้ว (ตรามาบุญ
ครอง ตราหงษท์อง และตราเกษตร) 
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• ในเร่ืองส่ิงท่ีชอบเกี่ยวกับยี่ห้อท่ีบริโภค  ผูท้ี่บริโภค 3 ยี่ห้อหลกัเป็นยี่ห้อบ่อยสุด
(ตรามาบุญครอง ตราหงษท์อง และตราเกษตร) ชอบท่ีลกัษณะของขา้วหลงัหุง แต่
เม่ือถามถึงส่ิงท่ีไม่ชอบมีประมาณ 5% ที่เอ่ยว่าไม่ชอบท่ีราคาแพงเกินไปและบาง
คนไม่ชอบเร่ืองความสะอาดของขา้วตราเกษตร 

• ในเร่ืองส่ือประชาสัมพนัธ์  การประชาสัมพนัธ์/โฆษณา เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเคยเห็น
มากท่ีสุด และส่วนใหญ่เห็นจากส่ือส่ิงพิมพ์และทีวี แต่ส่ือท่ีช่วยจูงใจให้ซ้ือข้าว
หอมมะลิมากที่สุด อย่างมีนยัส าคญั คือ การส่งเสริมการขายต่าง ๆ 

1.2   ผลสรุปจากการวิจยักลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

วิธีการวิจยั: การวิจยัเชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผูมี้อ านาจตดัสินใจในการเลือกซ้ือขา้วส าหรับ
ใช้ในร้านขนาดกลางและใหญ่  เช่นเจ้าของร้านหรือผูจ้ัดการฝ่ายจดัซ้ือ  จ านวน 10 ราย  
(ส าหรับการวิจยัครั้ งน้ี ร้านขายอาหารขนาดกลางหมายถึงร้านอาหารท่ีมีสาขาจ านวน 3 - 5 
สาขา  ส่วนร้านอาหารขนาดใหญ่หมายถึงร้านอาหารท่ีมีจ านวนสาขามากกว่า 6 สาขาขึ้น
ไป) การเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการะหว่างวนัที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2551 

•  ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ เลือกใช้ขา้วหอมมะลิเพราะเป็นข้าวที่มี
คุณภาพ  เพราะร้านอาหารระดับน้ีให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพลินค้า และความ
พอใจของลูกคา้ 

•   ขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  มกัจะมีหลกัเกณฑ์ และ มีการทดลองสินคา้  ผู ้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ ผู ้บริหารหรือเจ้าของ ฝ่ายจัดซ้ือ และ ฝ่าย
ปฏิบตัิการ 

•  กลุ่มธุรกิจร้านอาหารจะมีการส่ังซ้ือสินคา้ขา้วในปริมาณมากต่อครั้ งและมีการ
ส่ังซ้ืออย่างสม ่าเสมอ  โดยปัจจัยส าคัญในการเลือกซ้ือ คือ ความสม ่าเสมอของ
คุณภาพ การบริการ เช่น การจดัส่ง การรับคืน  หรือการให้เครดิต และราคา  แต่
ราคาไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

• การรู้จกัสินคา้และแหล่งผลิต อนัได้แก่ ทุ่งกุลาร้องไห้ ปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่าและ
ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ  แต่กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นว่าขา้วหอม
มะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้น่าจะเป็นขา้วคุณภาพดี 
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1.3   ขอ้เสนอแนะ 

ส าหรับกลุ่มแม่บ้าน 

• เพ่ิมประสบการณ์ในการบริโภคให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมความใกล้ชิดกับ
ผูบ้ริโภค โดยการ : 

-  เพ่ิมการส่ือสารและความมั่นใจถึงคุณภาพท่ีดีของเมล็ดขา้ว (เมล็ดขา้ว
เรียวยาวและขาวใส) ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือขา้ว 

-  เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเฉพาะในไฮเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการหาซ้ือ และท าให้สามารถบริโภคไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

• เพ่ิมการจดัรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีจะช่วยจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือขา้วมากขึ้น 

•  จากการวิจัยครั้ งน้ี ราคาท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั ไม่ควรจะสูงถึงระดับ Top Brands 
เช่น ยี่ห้อมาบุญครองและหงษ์ทอง แต่อาจตอ้งท าการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในเร่ือง
ของราคาท่ีเหมาะสม 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

• โอกาสในการเข้าถึงตลาดธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความ
เป็นไปได้ เพราะร้านอาหารระดับน้ี  ให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพสินค้า และ
เลือกใชข้า้วหอมมะลิเพราะคุณภาพ 

•  ขอ้ดีของตลาดร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ การส่ังซ้ือในปริมาณมาก
ต่อ   ครั้ งและมีการส่ังซ้ืออย่างสม ่าเสมอ 

•  ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ คือ ความสม ่าเสมอของคุณภาพ ราคาและการบริการ 
เช่นการจดัส่ง การรับคืน  หรือการให้เครดิต  จึงตอ้งศึกษาและพฒันาศกัยภาพใน
เร่ืองดงักล่าว 

•  การสร้างการรู้จกัสินคา้  และแหล่งผลิตอนัไดแ้ก่ทุ่งกุลาร้องไห้  เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น  
เพราะปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่า และไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ 

ส าหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

• กลุ่มเป้าหมายเช่ือว่าขา้วหอมมะลิท่ีมาจากพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่า
ยี่ห้ออ่ืน ๆ จึงน่าท่ีจะใชช่ื้อ “ทุ่งกุลา” เป็นส่วนหน่ึงในช่ือยี่ห้อ 
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•  กลุ่มเป้าหมายเช่ือว่าขา้วที่ผลิตโดยเกษตรกรโดยตรง ยงัคงคุณค่าวิตามิน และไม่
ถูกฟอกขาว และเมื่อไม่ไดข้ายผ่านพ่อคา้คนกลาง น่าจะมีราคาถูก 

•  ภาพลกัษณ์ที่กลุ่มเป้าหมายมองกลุ่มสหกรณ์การเกษตร คือ  ความร่วมมือของ
เกษตรกรที่มีความซ่ือสัตย ์และอบอุ่นแบบครอบครัว จึงน่าจะใชโ้ลโกท้ี่เป็นคนจบั
มือประสานกนั 

•  บรรจุภณัฑ์น่าจะใช้ภาพร่วงขา้วสีทองช่อโตที่แสดงถึงขา้วเมล็ดสวย คุณภาพดี  
และ ควรใช้สีเขียวเพื่อส่ือถึงทุ่งกุลาร้องไห้ และระบุว่าผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้ให้
ชดัเจน 

 

2.  ขั้นตอนที่ 2  การสร้างความเข้าใจเร่ืองแบรนด์และการตลาด 

2.1  การอบรมเพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองการสร้างตราสัญลกัษณ์และการตลาดให้กลุ่มสหกรณ์
ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  

 ที่ปรึกษาไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ (workshop) เพื่อให้ความรู้ตวัแทนสมาชิก
สหกรณ์และเจา้หนา้ท่ีที่เกี่ยวขอ้งในเร่ืองการสร้างแบรนดแ์ละการตลาด รวมทั้งส้ิน 180 
คน  ระหว่างวนัที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2551  ตาม ก าหนดการต่อไปน้ี 

ล ำดบัที่ ชือ่สหกรณ์ วนัที่ เวลำ สถำนที่

1 สหกรณ์กำรเกษตรชมุพลบรุ ี จ ำกดั 15 พ.ค. 51 12.00-17.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรชมุพลบรุ ี จ ำกดั  จังหวดัสรุนิทร ์

2 สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวสิยั  จ ำกดั 16 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวสิยั  จ ำกดั จังหวดัรอ้ยเอ็ด

3 สหกรณ์กำรเกษตรสวุรรณภมู ิ จ ำกดั 17 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรสวุรรณภมู ิ จ ำกดั จังหวดัรอ้ยเอ็ด

4 สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย  จ ำกดั 18 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย  จ ำกดั  จังหวดัรอ้ยเอ็ด

5 สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนะชยั  จ ำกดั 19 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนะชยั  จ ำกดั  จังหวดัยโสธร

6 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลกูคำ้ ธกส.ศรสีะเกษ จ ำกดั 20 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น.
สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลกูคำ้ ธกส.ศรสีะเกษ จ ำกดั 

จังหวดัศรสีะเกษ  
  

 
2.2  การศึกษางานในต่างประเทศ 

 ที่ปรึกษาไดจ้ดัการเดนิทางเพื่อศึกษางานในต่างประเทศ  ส าหรับตวัแทนสมาชิก
ระดบับริหารและเจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งจ านวน 20 คน  โดยได้
เดินทางไปศึกษาตลาดขา้วในเกาะฮ่องกง  ระหว่างวนัที่ 12 - 14 มิถุนายน 2551 
 ในการศึกษาดูงานครั้ งนี ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ได้เยี่ยมชมตลาดคา้ข้าว  ณ เกาะฮ่องกง  ซ่ึงได้เยี่ยมชมทั้งตลาดคา้ปลีกทั้งแบบ
ดั้งเดิมและตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่  ( modern trade)  และยงัได้มีโอกาสเขา้เยี่ยมชมการ
ด า เนิ น ง าน ข อ ง  บ ริ ษั ท  Golden Resources Development International 
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Ltd.(GRDI)ซ่ึงเป็น ผูน้ าเขา้สินคา้ขา้วและเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ขา้วรายใหญ่ในเกาะฮ่องกง  
ซ่ึงมีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80%   

 จากการเยี่ยมชมครั้ งน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทั GRDI ไดบ้รรยายเพ่ิมเติมถึง
ประสบการณ์ในการซ้ือขา้วจากประเทศไทย  และการยอมรับในคุณภาพสินคา้ขา้วจาก
ประเทศไทย และไดบ้รรยายถึงปัญหาท่ีไดพ้บเจอเสมอ ๆ เช่น ปัญหาเร่ืองความไม่
สม ่าเสมอของคุณภาพสินคา้  และปัญหาของการขาดความน่าเช่ือถือของตราสัญลกัษณ์ที่
ออกจากหน่วยงานราชการบางแห่ง  ที่ออกมาเพื่อรับรองคุณภาพของสินคา้ขา้ว  หากแต่
ขาดการควบคุมดูแลคณุภาพสินคา้อย่างจริงจงั  และยงัไดแ้สดงความกงัวลในการขาด
แคลนสินคา้ขา้วและราคาสินคา้ขา้วในปัจจุบนั  ซ่ึงมีราคาสูงขึ้นมากอย่างไม่มีเหตุอนัควร 
 นอกจากน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทั GRDI  ยงัได้บรรยายถึงสินคา้ขา้วจากประเทศ
ไทยท่ีรู้จกัในล าดบัตน้ ๆ   อนัไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิปทุมฯจากจงัหวดัปทุมธานี  ขา้วหอมมะลิ
จากจงัหวดัเชียงใหม่  และขา้วหอมมะลิจากจงัหวดัอุบลราชธานี  และได้กล่าวว่ารู้จกัขา้ว
หอมมะลิจากจงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดัศรีสะเกษ  และจงัหวดัร้อยเอ็ด อีกทั้งยงัช่ืนชมว่าเป็น
ขา้วคุณภาพดี แต่ไม่คุน้เคยกบัเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  ส่วนในเร่ืองการแข่งขนัการคา้ขา้ว
ในตลาดโลกผูบ้ริหารของบริษทั GRDI ได้แสดงความเห็นว่าจีนเป็นประเทศที่น่าจบัตา
มอง และมีขา้วชนิดลองเกรน (long grain) ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิปทุมฯ  
แต่คุณภาพของขา้วลองเกรนนั้นยงัเป็นรองขา้วหอมมะลิท่ีมาจากจงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดั
ศรีสะเกษ  จงัหวดัร้อยเอ็ด และในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  นอกจากน้ียงัได้แสดงความคิดเห็น
สนับสนุนการรวมตวัของกลุ่มสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีทุงกุลาร้องไห้ในการสร้างแบรนด์ของ
ตนเอง เพราะผลประโยชน์จะเป็นของเกษตรกรโดยตรง ไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง อีกทั้ง
ยงัแสดงความสนใจในการส่ังซ้ือสินค้าข้าวเม่ือมีตราสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว และให้
ค าแนะน าในเร่ืองการรักษาคุณภาพของขา้วให้ได้สม ่าเสมอ  รวมทั้งการบริหารจดัการแบ
รนด์อย่างมีระบบ  ต่อเน่ืองและเป็นมืออาชีพ  เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งของแบรนด์ใน
อนาคต  อนัจะส่งผลโดยตรงไปยงัสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร 
 

 3. ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจัดท าตราสินค้า 

3.1  การประชุมเชิงปฏิบตักิารเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด ์

ที่ปรึกษาไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้วหอมมะลิ
จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่าย โดยกลุ่มเกษตรกร  ซ่ึงเป็นการประชุมระดมสมอง
ครั้ งท่ี 1  ในวนัที่ 10 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเพ็ชรรัตน์  อ าเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด  
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โดยมีตวัแทนสมาชิกจากทั้ง 6 สหกรณ์ร่วมเขา้ประชุมจ านวน 30 คน  และเจา้หน้าที่จาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์จ านวน 4  คน 

3.1.1  บทสรุปกลยุทธ์แบรนด ์

 จากการประชุมเพื่อร่วมก าหนดกลยุทธ์แบรนดข์า้วหอมมะลิจาก ทุ่งกุลาร้องไห้ที่
ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกร  ไดม้กีารสรุปวิสัยทศัน์ของแบรนด์  บุคลิกภาพของแบ
รนด์  และ การวางต าแหน่งของแบรนด์  ดงัรายละเอียดในแผนภูมิน้ี 

©Temporal Brand Consulting, 2008

วสัิยทัศน์ของแบรนด์
ความรัก  ความห่วงใย

Caring, Love and affection

การวางต าแหน่งแบรนด์บุคลิกภาพของแบรนด์

• มอีนามยั  สะอาด  สุขภาพดี(Healthy)

• ทันยคุสมยั ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ทนัต่อ
เหตุการณ์ (Up to date)

• โอบอ้อมอารี  อบอุ่น มีมีตรไมตรี ห่วงใย 
เอ้ืออาทร รู้จกัรับฟัง (Caring)

• ร่าเริง ร่าเริง แจ่มใส(Cheerful)

• น่าเช่ือถือ วางใจได้ (Trustworthy)

• มรีะดับ สง่างาม ภูมิฐาน (Elegant)

• สร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative)

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม

เหนือกว่า

ข้าวหอมมะล ิ100% ยีห้่อมาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตร ทีผ่ลิต
นอกเขตพืน้ทีทุ่่งกุลาร้องไห้

ส าหรับ

ผู้บริโภคผู้ใส่ใจในการดูแลครอบครัวทีม่องหาข้าวหอมมะลิทีอ่ร่อยและ 
สะอาดถูกอนามัย และคุ้มค่ากับราคา เพ่ือสร้างสรรค์ให้ครอบครัว

ได้รับส่ิงดใีนชีวติ

เพราะ

เรามีข้าวหอมมะลิแท้ 100% ทีป่ลูกในเขตพืน้ทีทุ่่งกุลาร้องไห้ เมล็ด
ข้าวสะอาด เรียวยาว ขาวใส และมีความหอมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ อีก
ทั้งยงัผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรทีอ่บอุ่นและรักในการปลูก
ข้าว พฒันาการผลิตให้ทนัยคุสมัยและคดัสรรพนัธ์ุข้าวเพ่ือให้ได้ข้าว

คุณภาพดแีละเช่ือถือได้

เพือ่ให้

ผู้บริโภคสามารถดูแลคนทีห่่วงใยด้วยความรัก และสร้างสายสัมพนัธ์ให้
แน่นแฟ้นขึน้

กลยทุธ์แบรนดข์า้วหอมมะลิทุ่งกลุาฟาร์ม

 

 

3.1.2  การประชุมระดมสมองเพื่อคดัเลือกตราสินคา้  
ที่ปรึกษาได้จดัการประชุมระดมสมองเพื่อคดัเลือกตราสินคา้ (การประชุมระดม

สมองครั้ งท่ี 2) ในวนัที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเพช็รรัตน์ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อน าเสนอและคดัเลือกแบบบรรจุภณัฑ์และตราสินคา้ขา้วหอม
มะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ และเพื่อฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจดัการแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่ง
กุลาฟาร์มอย่างมีระบบ  โดยมีสมาชิกสหกรณ์  ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และที่ปรึกษาร่วมเขา้ประชุมจ านวน 29 คน 

ที่ประชุมได้มีมติคดัเลือกรูปแบบบรรจุภณัฑ์และตราสัญลกัษณ์แบบที่1   (สีม่วง-
ทอง) จากแบบที่ทางที่ปรึกษาน าเสนอทั้งหมด 5 แบบ โดยใชช่ื้อตราสินคา้ว่า  “ทุ่งกุลาฟาร์ม”  
และที่ปรึกษาไดส่้งมอบ artwork ของแบบบรรจุภณัฑท์ี่คดัเลือกให้แก่ หจก.โชคชยัณรงค์
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พลาสติก ซ่ึงเป็นบริษัทผูร้ับจ้างจากเครือข่ายสหกรณ์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับทั้ง 6 
สหกรณ์ในวนัที่ 5 สิงหาคม 2551 

©Temporal Brand Consulting, 2008

รูปแบบบรรจุภณัฑ์และตราสินค้า

แบบท่ี1 แบบท่ีไดรั้บการอนุมติั

 
3.1.3   การยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้ “ทุ่งกุลาฟาร์ม” 

ที่ปรึกษาได้ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้ากับกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามแบบท่ีได้รับการอนุมตัิ ในวนัที่ 14 สิงหาคม 2551 โดยที่ปรึกษา
ไดด้ าเนินการยื่นขอจดทะเบียนแยกเป็น 2 เคร่ืองหมายที่ใช้ร่วมกันบนบรรจุภณัฑข์า้วสาร
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ได้แก่ เคร่ืองหมายการคา้ ค  าว่า "ทุ่งกุลาฟาร์ม" และเคร่ืองหมาย
การคา้ “เครือข่ายสหกรณ์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้” 

 ในการจดทะเบียนดังกล่าว ที่ปรึกษาไดท้ าการยื่นขอจดทะเบียนในนามสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ซ่ึงเป็นผูร้ับมอบอ านาจจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   ตามมติ
คณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ในการประชุมวนัที่ 14 กรกฎาคม 2551 และอนุญาต
ให้เครือข่ายสหกรณ์ ทั้ ง 6 สหกรณ์ ขอใช้เคร่ืองหมายการค้าทุ่งกุลาฟาร์มน้ีได้ ซ่ึงการ
อนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายน้ีได้จะกระท าได้ต่อเม่ือทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนให้กับทางสหกรณการเกษตร เกษตรวิสัย จ ากัด แลว้ 
และตอ้งด าเนินการอนุญาตให้สหกรณ์ที่เหลือทั้ง 5 สหกรณ์ใชต้ราสัญลกัษณ์น้ีได ้โดยการ
ยื่นแบบ  ก. 05 

 ในการด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ต่อกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 
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โดยปกติจะใชเ้วลาในการตรวจสอบเอกสาร และประกาศโฆษณาเป็นเวลาทั้งส้ิน ประมาณ 
180 วนั   หากไม่มีผูใ้ดเสนอคดัคา้นการยื่นขอจดทะเบียน 

 

4.  ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ตราสินค้า 

4.1 การจดัแถลงข่าวประชาสัมพนัธ์เปิดตวัตราสินคา้ 
หลงัจากรูปแบบตราสินคา้ได้รับการอนุมตัิ และกลุ่มเกษตรกรได้ผลิตสินคา้เพื่อ

เตรียมวางจ าหน่ายสินค้าแล้ว  ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวตราสินค้า         
“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม” ในวนัที่  26 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถ.
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  เวลา 14.00-16.30 น.   โดยมีการแถลงข่าวโดยนางสาวสุพัตรา      
ธนเสนีวฒัน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   และ นางบุญเกิด ภานนท์ ตัวแทนเครือข่าย
สหกรณ์การเกษตรในเขตทุ่งกุลาร้องไห้   

4.2     การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ 
 4.2.1   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์ 
             การประชาสัมพนัธ์ในส่ือส่ิงพิมพมี์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) บทสัมภาษณ์และ advertorial ในส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ การเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพนัธ์และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกบัขา้วหอมมะลิ  ทุ่งกุลาฟาร์ม  ได้รับ
การตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์และนิตยสารต่างๆ  
2)   ส่ือแผ่นพบั ที่ปรึกษาจดัท าแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับขา้วหอม
มะลิทุ่งกุลาฟาร์มจ านวน 10,000 แผ่น ส าหรับแจกในงานวนัแถลงข่าวเปิดตวั
และงานแสดงสินคา้ 

4.2.2   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือวิทยุ   การเผยแพร่ทางวิทยุ มีระยะเวลาเผยแพร่ตลอดทั้ง
เดือนตุลาคม 2551 ซ่ึงจดัให้มีการออกอากาศในสถานีวิทยุทอ้งถ่ิน (ต่างจงัหวดั) และ
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)  ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1 ตรภ. ร้อยเอ็ด FM 98.75 
2 ทอ.สุรินทร์ FM 107.5  
3 Virgin Soft FM 103.0 
4 Green Wave FM 106.5 
นอกจากน้ีได้มีการสัมภาษณ์ คุณวชัรี กล่ินสอน ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริม

พฒันาธุรกิจด้านปศุสัตว ์ประมง หัตกรรม และผลิตภณัฑ์  ออกอากาศทางรายการ
วิทยุ FM 92.5  ในวนัที่ 24  กนัยายน 2551 เวลา 16.30 น. 
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4.2.3   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือโทรทศัน์ ที่ปรึกษาได้ประสานงานให้มีการแนะน าขา้ว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในรายการอ่ิมละไม ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศวนัอาทิตย์
ที ่ 12 ตุลาคม 2551 เวลา 7.55-8.20 น. นอกจากน้ีไดมี้การน าเสนอข่าวงานแถลงข่าว
เปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มทาง สถานีโทรทัศน์  NBT เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 
2551 ช่วงข่าวภาคค ่า เวลา 19.00 น. 

4.2.4    การประชาสัมพันธ์ทางส่ืออ่ืน ๆ    นอกจากน้ียงัได้มีการน าข่าวประชาสัมพันธ์    
และบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ลงทางInternet ใน Website ต่าง ๆ 

4.3  การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ 
ที่ปรึกษาไดจ้ดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มด้วยการเขา้ร่วม

ในงานแสดงสินคา้  รวมทั้งส้ิน 4 ครั้ ง โดยเป็นงานแสดงสินคา้ระดับประเทศ 1 ครั้ ง  ตาม
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1) งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
ระหว่างวนัที่ 19-23 กนัยายน 2551 
(ภาคผนวก 10 : รูปงานมหกรรมสินคา้สหกรณ์) 

2) งานแสดงสินคา้ FUNITURE FASHION FOOD FESTIVAL ณ ศูนย์
แสดงสินคา้อิมแพค็ เมืองทองธานี ระหว่างวนัที่ 4-12 ตุลาคม 2551 โดยมีรายละเอียด
จ านวนผูเ้ขา้ชมงานและยอดขายดงัน้ี 

1. จ านวนผูเ้ขา้ชมงานทั้งหมดตลอด 9 วนั มีจ านวน 110,000 คน ซ่ึงเป็นวนั
ธรรมดา ประมาณวนัละ 5,000 - 7,000 คน วนัเสาร์-อาทิตย ์ ประมาณวนั
ละ 15,000 - 18,000 คน (ขอ้มูลจากบริษทั ยูเน่ียนแพน จ ากดั)  

2. ยอดแผ่นพบั ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ที่แจกในงานน้ีรวมทั้งส้ิน 1,700 
แผ่น และมีผูส้นใจเขา้มาชมท่ีบูธ กว่า 3 พนักว่าคน  

3. ยอดขายของขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในงานน้ีรวม 260 ถุง  ซ่ึงเป็น
ยอดขายของสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั จ านวน 160  ถุง และ ยอดขาย
ของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั จ านวน 200 ถุง 

3) งานออกบูธประชาสัมพนัธ์แสดงสินคา้ ณ ศนูยก์ารคา้เสรีเซ็นเตอร์ ระหว่าง
วนัที่ 12-14 ธนัวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 3วนั จ านวน 63 ถุง 

4) งานออกบูธประชาสัมพนัธ์แสดงสินคา้ ณ ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั ส านกังานใหญ่ 
(สาขาป่ินเกลา้) ระหว่างวนัที่ 15-20 ธนัวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 5 วนัจ านวน 300 ถุง และ
ทางร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั รับซ้ือสินคา้ไวจ้ านวน 700 ถุง เพื่อจ าหน่ายต่อไป 
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5.  ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการตราสินค้า 

5.1  การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์และคณะท างานเร่ืองแบรนด์  
ขั้นตอนน้ีได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการประชุมระดมสมองครั้ งท่ี 1 เมื่อวนัที่ 10 

มิถุนายน  2551 ที่ปรึกษาได้ให้แนวทางในเร่ืองการบริหารการจัดการแบรนด์ และได้
แนะน าให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์ทุ่งกลุาฟาร์มและคณะท างาน
เร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  รวม 2 ชุด  และได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
และคณะท างานฯ ให้รับทราบ  โดยนัดหมายให้การประชุมระดมสมองในการคัดเลือก
แบบบรรจุภณัฑใ์นครั้ งต่อไป  เป็นการประชุมคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ  ครั้ งท่ี 1 
 ที่ประชุมไดม้ีมติคดัเลือกคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ  รวมถึงท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ   ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด ์
1. ประธานสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน  
2. ผูจ้ดัการสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน 

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

 ที่ปรึกษา 
1. ที่ปรึกษาสหกรณ์ (หัวหนา้กลุ่มงานส่งเสริมและพฒันาธุรกจิสหกรณ์) ทั้ง 6

 สหกรณ์  6 คน 
2. ที่ปรึกษา (จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 1 คน 

5.2  การฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ 
ขั้นตอนน้ีไดด้ าเนินการควบคู่ไปกบัการประชุมระดมสมองครั้ งท่ี 2 เพื่อคดัเลือกตรา

สินค้า เมื่ อว ันที่  7 ก .ค . 2551 ที่ป รึกษาจัดให้ เป็นการประชุมคณะกรรมการฯและ
คณะท างานฯครั้ งท่ี 1 โดยได้จดัให้มีวาระส าคญั 2 วาระได้แก่การคดัเลือกตราสินคา้และ
บรรจุภณัฑ์ร่วมกนั และการอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารการจดัการ แบ
รนด์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถน าหลกัการไปใช้ในการบริหารแบ
รนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ที่ประชุมได้มีมติคดัเลือกประธาน
และเลขาธิการคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะท างานเร่ืองแบ
รนด์ทุ่งกุลาฟาร์มโดยได้คดัเลือกประธานคณะกรรมการฯ , เลขาธิการคณะกรรมการฯ , 
ประธานคณะท างานฯ และเลขาธิการคณะท างานฯ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการบริการจดัการแบรนด ์
1. ประธานคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่ คุณนิภา สัจจา ประธานสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จ ากดั 
2. เลขาธิการคณะกรรมการฯ  ได้แก่  คุณประยุทธ  หงษ์ทอง ผูจ้ ัดการสหกรณ์

การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั  
คณะท างานเร่ืองแบรนด ์

1. ประธานคณะท างานฯ  ได้แก่  คุณประยุทธ  หงษ์ทอง  ผู ้จัดการสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั 

2. เลขาธิการคณะท างาน ได้แก่  คุณพชัรินทร์  ดีผาย ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร             
โพนทราย จ ากดั 

ที่ปรึกษาไดส้รุปบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ และคณะท างานเร่ืองแบรนด์
ให้รับทราบ    นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาไดเ้สนอแนวทางในการบริหารจดัการและก ากบัดูแลแบ
รนด์ในดา้นต่าง ๆ รวม 5 ประการ ดงัน้ี 

1. การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้  
 ที่ประชุมมีมติให้  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เป็นหัวหน้าทีม

คณะท างาน 
2. การบริการและการจดัจ าหน่าย  
 ที่ประชุมมีมติให้  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เป็นหัวหน้าทีม

คณะท างาน 
3. การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  
 ที่ประชุมมีมติให้  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด เป็นหั วหน้าทีม

คณะท างาน 
4. การพฒันาสินคา้    
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด      

เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
5. การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้  

     ที่ประชุมมีมติ ให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด เป็นหัวหน้าทีม
คณะท างาน 

5.3  คู่มือแนวทางบริหารตราสินคา้   
ที่ปรึกษาได้จัดท าและน าเสนอคู่มือแนวทางบริหารตราสินค้าให้คณะกรรมการ

พิจารณาในวนัที่  28  ตุลาคม 2551  และไดน้ าส่งฉบบัแกไ้ขในวนัที่ 5 มกราคม 2552 โดยมี
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หัวขอ้น าเสนอในคู่มือแนวทางบริหารตราสินคา้  ดงัน้ี 
1.  บทน า          
2. ภูมิหลงัและวตัถุประสงคข์องโครงการ            
3. ความส าคญัของการสร้างแบรนด์          
4. กลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม     
5. การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรม  
6. แนวทางการสร้างและพฒันาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม       
         6.1 การบริหารจดัการและก ากบัดูแลแบรนด์   

6.2 การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินคา้ 
6.3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ    
6.4 การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์  
6.5 การพฒันาสินคา้      
6.6 การเงินและการดูแลตน้ทุน      

7. บทส่งทา้ย    
    

6.  ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ตราสินค้า  

      6.1   สรุปผลการประเมินผลการใชต้ราสินคา้และผลส าเร็จของโครงการโดยรวม 
 วิธีการวิจยั: การวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview) ร่วมกับ
การวิจัยโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์ในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. ศรีษะเกษ จ ากดั ตามที่ระบุ
ในขอบเขตการจ้างท่ีปรึกษา) รวมทั้งส้ิน 42 คน  โดยท าการสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์กับ
สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม และคณะท างาน
เร่ืองแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม จ านวนทั้งส้ิน 15 คน และท าการส่งแบบสอบถามให้กับสมาชิก
สหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในโครงการฯแต่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ อีก 27 
คน   การเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการระหว่างวนัที่ 17 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2551 
6.1.1  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ์ 

• สมาชิกในกลุ่มสหกรณ์ฯแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวม  และ
ประโยชน์ของโครงการฯในระดับสูง  รวมถึงความพึงพอใจในรูปแบบและสีของ
ตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์   ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ 4 
คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  โดยมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ
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โดยรวมท่ี  4.31  คะแนน ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของโครงการ 4.19  คะแนน  
ความพึงพอใจต่อรูปแบบตราสินค้าที่  4.36  คะแนน ความพึงพอใจต่อสีตรา
สัญลกัษณ์ที่  4.43 คะแนน  และความพอใจต่อรูปแบบบรรจุภณัฑท์ี่  4.26 คะแนน 

6.1.2   การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค  

• สหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่ร่วมโครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การตลาดเพื่อการเกษตร 
ธกส. ศรีสะเกษ จ ากัด) ได้เร่ิมผลิตและจ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มแล้ว
ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกนัยายน 2551   สหกรณ์การเกษตรเกษตรวสัิย 
จ ากดั สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั
มียอดผลิตและยอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มสูงกว่าสหกรณ์การเกษตร
อ่ืน ๆ   

• แมว้่าสมาชิกสหกรณ์ฯจะแสดงความพึงพอใจต่อโครงการฯและประโยชน์ที่ไดร้ับ
จากโครงการฯในระดบัสูง   ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคที่มีต่อขา้ว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มอยู่ในระดบัคะแนนที่ต ่ากว่า  โดยรวมแลว้จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน  ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคอยู่ในระดบั 3.45 คะแนน  

• ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคมีความสัมพันธ์กับยอดจ าหน่ายขา้ว         
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ดงัจะเห็นว่าสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัดซ่ึงจ าหน่าย
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มไดม้ากกว่าสหกรณ์การเกษตรฯอื่น ๆ ให้คะแนนความ
พึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคในระดบัสูง ส่วนสหกรณ์การเกษตรมหาชนะ
ชยั จ ากัดที่มียอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มนอ้ยที่สุดให้คะแนนในหัวขอ้
น้ีนอ้ยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบในกลุ่มสหกรณ์ฯ 

• เหตุผลหลกัที่สมาชิกสหกรณ์ฯมีความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคน้อย 
เกี่ยวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์    และการตลาดในเร่ืองการจดัจ าหน่ายที่ทาง
สหกรณ์ไม่มีความถนดั  นอกจากน้ี สหกรณ์ฯบางรายยงัไม่สามารถผลิตขา้วเพื่อ
จ าหน่ายได้ในจ านวนมากเน่ืองจากการเก็บข้อมูลด าเนินการหลงัจากเร่ิมเปิดตัว
ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 2 เดือน   

6.1.3   ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• สมาชิกสหกรณ์ฯโดยรวมแล้วเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตรา
สินคา้ร่วมกันโดยการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม
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และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม   และให้คะแนนเห็นด้วยกับแนวคิด
ดงักล่าวอยู่ในระดับ 4.21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 โดยสมาชิกสหกรณ์ฯที่อยู่ใน
คณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ จะให้คะแนนความเห็นดว้ยในแนวคิดดงักล่าว
มากกว่าสมาชิกที่ไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการฯหรือคณะท างานฯ 

• สมาชิกสหกรณ์ฯส่วนมากแลว้เห็นดว้ยกบัแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน    เน่ืองจากเป็นการท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานเดียวกันให้ตราสินค้า  นอกจากน้ี ย ังท าให้แต่ละสหกรณ์มีโอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และท างานร่วมกนัเป็นทีมได ้

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ฯในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   สมาชิกสหกรณ์ฯแสดงความเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์ฯมี
ศกัยภาพในเร่ืองการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ด้วยตนเองสูงกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ  
โดยให้คะแนน 4.21 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5  คะแนน  และให้คะแนนศกัยภาพ
ของกลุ่มสหกรณ์ฯในเร่ืองการประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายน้อย
ที่สุด  โดยให้คะแนนที่ 2.79 คะแนน และ 2.83  คะแนน ตามล าดบั 

6.1.4   การสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณ์ตอ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• สมาชิกสหกรณ์ฯแสดงความต้องการการสนับสนุนในการสร้างและพฒันาตรา
สินคา้เพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง  โดยให้คะแนนความ
ตอ้งการการสนับสนุนอยู่ในระดับคะแนนท่ี 4  คะแนนขึ้นไปในทุกเร่ือง  จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยเฉพาะในเร่ืองการเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้  การ
ส่งเสริมการขาย  การพฒันาสินคา้  ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริหารจดัการ
และก ากบัดูแลตราสินคา้ 

• นอกเหนือจากการสนับสนุนในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ดังกล่าว  สมาชิก
ส่วนใหญ่คาดหวงัการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ิมเติมในเร่ือง การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ  การสนับสนุนที่คาดหวงัรองลงมาตามล าดับได้แก่  
การหาช่องทางการจดัจ าหน่าย  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์  การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญ
มาอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้ และการอบรมให้ความรู้ใน
เร่ืองการขายและการตลาด 

6.2  บทสรุปและขอ้เสนอแนะจากที่ปรึกษา 
6.2.1 ความพึงพอใจต่อโครงการการสร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่ง

กุลาร้องไห้อยู่ในเกณฑ์สูง  สมาชิกสหกรณ์ฯแสดงความพึงพอใจในโครงการฯ
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โดยรวม  ความพึงพอใจต่อรูปแบบตราสัญลกัษณ์และบรรจุภณัฑ์  รวมถึงความพึง
พอใจต่อประโยชน์ของโครงการฯ  จึงนับไดว้่าโครงการฯดังกล่าวไดร้ับผลตอบรับ
จากสมาชิกสหกรณ์ฯดว้ยดี และไดร้ับผลส าเร็จ 

6.2.2 อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคและยอดขายอยู่ในเกณฑต์ ่า
กว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการฯ  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะยอดขายขา้วหอมมะลิ  
ทุ่งกุลาฟาร์มยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ และบางสหกรณ์ยงัมีก าลงัการผลิตขา้วได้น้อย   
จึงควรมีการวดัผลส าเร็จของโครงการฯหลงัจากด าเนินการไปแล้วอีกครั้ ง  หรือ
ประมาณ 12 เดือนนบัจากเร่ิมเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 

6.2.3 สมาชิกสหกรณ์ฯส่วนมากแลว้เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน  ด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  เน่ืองจากเป็นการท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานเดียวกันให้ตราสินคา้  นอกจากน้ี ยงัท าให้แต่ละ
สหกรณ์มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ และท างานร่วมกันเป็นทีมได้  การสร้าง
และพฒันาตราสินคา้ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในอนาคต  จึงควรยึดแนวทางน้ีเป็น
หลกั  เพราะจะไดร้ับการสนบัสนุนที่ดีจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 

6.2.4 ในการประเมินศกัยภาพในการบริหารจดัการตราสินคา้ดว้ยตนเองต่อไปในอนาคต
อยู่ในเร่ืองต่าง ๆ  สมาชิกสหกรณ์ฯประเมินศกัยภาพของตนให้อยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ค่าเฉล่ียในเร่ืองการผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินค้า และประเมินว่ากลุ่ม
สหกรณ์ฯยงัมีศกัยภาพนอ้ยในเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและเร่ืองส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพนัธ์   กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงควรพิจารณาให้การสนับสนุน
ในเร่ืองช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการขายในช่วงปีแรกของการ
ด าเนินการสร้างและพฒันาตราสินคา้  เพื่อสนบัสนุนให้ประสบความส าเร็จ 

6.2.5 นอกจากน้ี  กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือและให้องคค์วามรู้
ในการบริหารจดัการตราสินคา้  โดยอาจเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการฯและคณะ            
ท างานฯทุกครั้ ง  หรือว่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือช่วยให้แนวทางในการบริหารจดัการแบ
รนด์ให้ถูกทางในช่วงตน้ ทั้งน้ีเน่ืองจากในการรวมกลุ่มของสมาชิกสหกรณ์ฯที่มี
พ้ืนฐานความเขา้ใจเร่ืองการสร้างตราสินคา้และประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  อาจมี
ความคิดเห็นที่แตกต่างและขดัแยง้กัน  และอาจด าเนินการตดัสินใจในการบริหาร
จดัการแบรนด์ไม่ถูกตอ้ง  ทั้งน้ี จะท าให้การสร้างและพฒันาตราสินคา้ขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มไม่ถูกตอ้งตาม กลยุทธ์แบรนด์ที่วางไว ้
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6.2.6 โดยสรุปแลว้  โครงการการสร้างตราสินคา้ที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่ง
กุลาร้องไห้ นับว่าประสบผลส าเร็จในระยะเร่ิมตน้ จากการท่ีกลุ่มสหกรณ์ฯแสดง
ความพึงพอใจและให้การยอมรับสนบัสนุนโครงการฯ       กรมส่งเสริมสหกรณ์ควร
ให้การสนับสนุนและดูแลโครงการตราสินค้าน้ีต่อไป  โดยในระยะปีแรกตั้งแต่
เปิดตวัสินคา้  ควรพิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์ฯ อย่างนอ้ย 3 เร่ือง  ไดแ้ก่  
การบริหารจดัการและก ากับดูแลแบรนด์    ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  และการ
ส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  และควรมีการประเมินผลส าเร็จของ
โครงการเป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเน่ือง  โดยควรด าเนินการประเมินผลทุก 12 เดือน 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการปฏิบติังานฉบบัสมบูรณ์ 
(Final Report) 

โครงการสร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์  
ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 

 
 
 
 

 
 

 

น าเสนอ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตามสัญญาเลขที่ 20/2551 

วนัที่  21 มกราคม พ.ศ. 2552 
 
 

โดย 
บริษทั เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

968 อาคารอ้ือจือเหลียง ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กทม 10500 
 โทร. 0-2687 5373-74 แฟ็กซ์ 0-2687 5376 
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1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการผลิตขา้วหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2547-2551)  ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในช่วงต้นของโครงการฯ ในปี 2547-2549        
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ด้วยการ อบรมถ่ายทอดความรู้การจดัการ
ธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  จัดอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยี       
การผลิตและการตลาด  การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปขา้วหอมมะลิ  การปลูก
ขา้วดว้ยวิธีการ GAP (Good Agricultural Practice: การปลูกขา้วดว้ยกระบวนการผลิตเกษตร
ที่ดีและเหมาะสม) จดังานประชาสัมพันธ์จ าหน่ายข้าวหอมมะลิ  เจรจาธุรกิจ  รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุน  จดัหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  และในปี 2550  ได้สร้าง
องค์ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการดา้นการบริหารจดัการ  การจดัการธุรกิจ  และดา้น
การตลาด  การสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  พฒันาประสิทธิภาพด้านการแปรรูปของ
สหกรณ์ที่มีโรงสีขา้วสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการให้มีกรรมวิธีการผลิตท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารท่ีมีมาตรฐานยอมรับ  นอกจากน้ีได้ด าเนินการจัด
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ  เป็นตน้ 

ส าหรับในปี 2551 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความประสงค์จะสานต่อโครงการฯ  ด้วยการ
ยกระดบัมาตรฐานการผลิตขา้วหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นสินคา้ลกัษณะพิเศษ  โดยการ
ก าหนดมาตรฐานสร้างเคร่ืองหมายการคา้ ด้วยเห็นความส าคญัในการสร้างตราสินคา้และการสร้าง
แบรนด์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผูบ้ริโภค กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงสนับสนุนให้มีการจ้างท่ีปรึกษา
สร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ขึ้น โดยคดัเลือกสหกรณ์ที่มีโรงสี
ให้เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 6 สหกรณ์ ดงัน้ี 1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด จังหวดัร้อยเอ็ด 3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
จังหวดัร้อยเอ็ด  4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากัด  จังหวดัสุรินทร์ 5)  สหกรณ์การเกษตร      
มหาชนะชัย จ ากัด จงัหวดัยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส.ศรีสะเกษ 
จ ากดั จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพฒันาตราสินคา้ขา้วของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเพื่อน าไปใช้เป็นตรา
สินคา้ร่วมกนั บริหารจดัการร่วมกนัภายใตก้ารใชสิ้นคา้ตราเดียวกนั คุณภาพเดียวกนั รวมถึงร่วมกนั
พัฒนาให้เป็นตราที่ เข้มแข็งและมีคุณค่า  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างทัศนคติที่ดี  เป็นที่ รู้จ ัก
แพร่หลายของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคต์ามขอบเขตงาน (TOR)  ดงัน้ี 
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1. เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาตราสินคา้  การบริหารตราสินคา้  และการบริหาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 

2. เพื่อสร้างตราสินคา้ขา้วที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้  จ านวน 1 ตรา 

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีมีคณุค่า 

 

รายงานฉบบัน้ี น าเสนอสรุปผลการปฏิบตัิงานของโครงการ   ซ่ึงจะน าเสนอวิธีการด าเนินงาน
และรวบรวมผลการด าเนินงานในทุกขั้นตอน     
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2. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
บริษัท เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากัด ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษา     

ในโครงการน้ีและไดก้ าหนดขั้นตอนและขอบเขตการท างาน  เพื่อสนองตอบวตัถุประสงคห์ลกัของ           
กรมส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการฯ น้ีทั้ง 3 ขอ้     ดงัในขั้นตอนต่อไปน้ี 

(ขั้นตอนการจัดท ากลยุทธ์ - ขั้นตอนหลกั) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏบิัติให้เป็นรูปธรรม) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจัดท า
ตราสินค้า 

(Brand Strategy and Logo Development) 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตลาดและการ
วิจัยภาพลักษณ์  

(Brand Audit and Market 

Research) 

 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ตราสินค้า  
(Project Evaluation) 

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างความเข้าใจ
เร่ืองการสร้างแบรนด์และการตลาด 

(Brand and Marketing 

Orientation) 

 

ขั้นตอนที่ 4   การประชาสัมพันธ์ตราสินค้า                                      
 (Brand Communication) 

ขั้นตอนที่ 5  การก าหนดแนวทางการบริหาร
การจัดการตราสินค้า                                      

 (Brand Management) 
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3. รายละเอียดการด าเนินงานของโครงการ 

1.  ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาตลาดและการวิจัยภาพลักษณ์ 

1.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 1 

1.1.1  การศึกษาข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (desk research) การศึกษาข้อมูลตลาดลักษณะน้ี  มี
วตัถุประสงค์ส าคญัเพื่อให้เขา้ใจภาพรวมของตลาดสินคา้ขา้วหอมมะลิ   สถานการณ์
ของการแข่งขนั  ลกัษณะการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของสินคา้ขา้ว เป็นตน้  โดยการ
น าเสนอขอ้มูลจะวิเคราะห์ร่วมไปกบัการวิจยัผูบ้ริโภค 

1.1.2  การวิจยัผูบ้ริโภค(consumer research)  งานวิจัยช้ินน้ีจะรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  โดยมีวิธีการวิจยัที่เลือกใช้ในแต่ละกลุ่มตวัอย่าง 
ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง และรายละเอียดในการเก็บขอ้มูลดงัน้ี 

1.1.2.1  การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 ลกัษณะการวิจยัแบบน้ีเหมาะส าหรับเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีใหญ่เพื่อให้
ได้ข้อมูลในเชิงปริมาณและสามารถเป็นตวัแทนความคิดเห็นของคนกลุ่ม
นั้นๆไดใ้นเชิงสถิติ  จึงใชใ้นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็น แม่บา้นผูต้ดัสินใจเลือกซ้ือ
สินคา้ขา้ว โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ คือ การสัมภาษณ์เดี่ยว 
โดยใช้แบบสอบถาม (structured individual interview)  แม่บา้นหญิง
ในกรุงเทพมหานคร อายุ 25-54 ปี จ านวน 300 คน  โดยมีรายละเอียดของ
กลุ่มตวัอย่างดงัน้ี 

- ผูห้ญิง อายุ 25-54 ปี 
- รายได้ครอบครัวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม (social and 

economic status หรือ SES*) ที่ ระดบั D ขึ้นไป  
- หุงขา้วเป็นประจ าอย่างนอ้ย 3-4 ครั้ งต่อสัปดาห์  
- เป็นผูต้ดัสินใจเลือกยี่ห้อ และซ้ือขา้วหอมมะลิ 
- ซ้ือขา้วบรรจุถุงท่ีมียี่ห้อไม่ใช่แบบตกัขายจากกระสอบท่ีไม่มียี่ห้อ 
- ไม่ไดท้ างานในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 

การวิจยัในขั้นตอนน้ีไดด้ าเนินงานภาคสนามและการสัมภาษณ์ระหวา่งวนัที่ 
1-20 เมษายน 2551 
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*หมายเหตุ:  สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปี 2551 แบ่งตามเกณฑร์ายได้
ต่อเดือน ดงัต่อไปน้ี 
ระดบั A  รายไดค้รัวเรือน 60,000 บาทขึ้นไป 
ระดบั B รายไดค้รัวเรือน 50,000-59,999 บาท 
ระดบั C รายไดค้รัวเรือนระหว่าง 25,500 - 49,999 บาท 
ระดบั D  รายไดค้รัวเรือนระหว่าง 15,000 - 22,499 บาท 
ระดบั E รายไดค้รัวเรือนต ่ากว่า 15,000 บาท 

1.1.2.2  การวจิยัเชิงคุณภาพแบบกลุ่ม (Qualitative Focus Group) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพลักษณะน้ีเหมาะส าหรับการเก็บความคิดเห็นใน

รายละเอียดจากกลุ่มตวัอย่างในเน้ือหาท่ีตอ้งการความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง  โดย
จะไม่มีการวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณหรือเชิงสถิติ   เพื่อเก็บข้อมูลความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีความภูมิหลงั (background) คลา้ยคลึงกัน   
ซ่ึงการวิจยัลกัษณะน้ีจะช่วยให้แนวทางในการออกแบบตราสินคา้เป็นไป
อย่างเหมาะสม   โดยไดสั้มภาษณ์ในกลุ่มแม่บา้นต่างอายุและสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม จ านวน  2  กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน 
ซ่ึงมีคุณสมบตัิดงัน้ี 

- ผูห้ญิง อายุ 25-54 ปี 
- รายไดค้รอบครัวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคม ที่ระดบั C ขึ้นไป 
- หุงขา้วเป็นประจ าอย่างนอ้ย 3-4 ครั้ งต่อสัปดาห์  
- เป็นผูต้ดัสินใจเลือกยี่ห้อ และซ้ือขา้วหอมมะลิ 
- ซ้ือขา้วบรรจุถุงท่ีมียี่ห้อไม่ใช่แบบตกัขายจากกระสอบท่ีไม่มียี่ห้อ 
- ไม่ไดท้ างานในธุรกิจที่เกี่ยวขอ้ง 

การสนทนากลุ่มไดด้ าเนินการ จ านวน  2  กลุ่ม ในวนัที่ 28 มีนาคม 2551 

1.1.2.3  การวจิยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview) 

 การวิจัยเชิงลึกลกัษณะน้ีส าหรับการเก็บความคิดเห็นในรายละเอียดเป็น
รายบุคคลจากกลุ่มตวัอย่างในเน้ือหาท่ีตอ้งการความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึง  โดย
จะไม่มีการวิเคราะห์ผลในเชิงปริมาณหรือเชิงสถิติ  ซ่ึงที่ปรึกษาเสนอแนะ
ให้ท าการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึกกบักลุ่มตวัอย่าง  ธุรกิจร้านขายอาหาร
ขนาดกลางและใหญ่  (ส าหรับการวิจัยครั้ งน้ี ร้านขายอาหารขนาดกลาง
หมายถึงร้านอาหารที่มีสาขาจ านวน 3 - 5 สาขา  ส่วนร้านอาหารขนาดใหญ่
หมายถึงร้านอาหารท่ีมีจ านวนสาขามากกว่า 6 สาขาขึ้นไป)  โดยไดท้ าการ
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สัมภาษณ์ผูมี้อ านาจตัดสินใจในการเลือกซ้ือข้าวส าหรับใช้ในร้าน  เช่น
เจา้ของร้านหรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ  จ านวน 10 ราย  ซ่ึงมีคุณสมบตัิดงัน้ี 

- เจา้ของกิจการ  หรือผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ หรือผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบตัิการ 

- เป็นผูต้ดัสินใจเลือกยี่ห้อ และซ้ือขา้วหอมมะลิส าหรับร้านอาหาร 

การเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการะหว่างวนัที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2551 

1.2   ผลสรุปจากงานวิจยั 

1.2.1   ผลสรุปจากการวิจยักลุ่มแม่บา้นในกรุงเทพมหานคร 

• 84% ของแม่บา้นในกรุงเทพมหานครซ้ือขา้วหอมมะลิชนิดบรรจุถุง  16% ของ
กลุ่มตวัอย่าง เป็นผูท่ี้ไม่ไดบ้ริโภคขา้วหอมมะลิและซ้ือขา้วบรรจุถุง ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มที่อยู่ในสภาพเศรษฐกจิและสังคมระดบัCและD  

• 96 % ของผูบ้ริโภคข้าวหอมมะลิแบบบรรจุถุง มีความตั้งใจมาก่อนว่าจะไปซ้ือ
ขา้วสาร 

•  3 ใน 4 ของกลุ่มตวัอย่าง ซ้ือขา้วหอมมะลิบรรจุถุงจากไฮเปอร์มาร์เก็ตบ่อยท่ีสุด 

•  ถุง 5 กิโลกรัม เป็นขนาดท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือมากท่ีสุด โดยซ้ือเฉล่ียครั้ งละ 2 ถุง 

• ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับคุณภาพจากลักษณะภายนอกที่จับต้องได้ ได้แก่
ลักษณะเมล็ดข้าว สี และความสะอาด รวมทั้ งราคาของข้าว มากกว่า ความมี
ช่ือเสียงของยี่ห้อขา้ว ซ่ึงผลท่ีไดเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกับ เหตุผลในการเลือกซ้ือ
ยี่ห้อบ่อยสุด 

• 3 ยี่ห้อแรกที่ผูบ้ริโภคนึกถึงตรายี่ห้อขา้ว คือ มาบุญครอง หงษท์องและตราเกษตร 

•  ถึงแมว้่าสัดส่วนของผูท้ี่เอ่ยถึงยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรเป็นยี่ห้อแรกอยู่ในระดบัต ่า 
แต่หลงัจากถามน าโดยแสดงภาพบรรจุภณัฑ์แลว้ (บรรจุภณัฑ์ที่มีสัญลกัษณ์เกลียวเชือก) 
มากกว่า 40% สามารถจดจ าตรายี่ห้อได ้

• ประมาณ 60% ของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 40-54 ปี เอ่ยว่ารู้จกัหรือเคยไดย้ิน
ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ 

• ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองว่า ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้กับแหล่งผลิตอ่ืน ๆ มี
ความหอมและความนุ่มไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงแตกต่างจากผลที่ได้จากการสนทนา
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กลุ่ม ท่ีผูบ้ริโภคมองว่าขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่าแหล่ง
ผลิตอ่ืน ๆ 

• แต่สัดส่วนของกลุ่มผูบ้ริโภคที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมระดับA/B ที่คิดว่า 
ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกวา่แหล่งผลิตอ่ืนๆ มีมากกว่ากลุ่ม
ผูบ้ริโภคที่อยู่ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมระดบั C/D  อย่างมีนยัส าคญั 

• ลกัษณะเด่นของยี่ห้อมาบุญครอง เห็นไดช้ดัว่า ผูบ้ริโภคยอมรับว่ายี่ห้อมาบุญครอง 
เป็นยี่ห้อที่ทนัสมยั เป็นที่นิยมมากที่สุด และยงัได้รับการยอมรับในเร่ืองเมล็ดขา้ว
ใสและเรียวยาว  ส่วนลักษณะเด่นของยี่ห้อหงษ์ทองคือหาซ้ือได้ทั่วไป  และ
ลกัษณะเด่นของยี่ห้อเกษตรคือราคาถูกกว่ายี่ห้ออ่ืน ๆ 

• ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคนึกถึงยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรคือ การระบุแหล่งเพาะปลูกชัดเจน 
ปลูกในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ และเป็นขา้วที่ผลิตและจ าหน่ายโดยตรงจากเกษตรกร  
ซ่ึงส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมองยี่ห้อสหกรณ์การเกษตร ไม่ได้เป็นปัจจยัส าคญัที่ผูบ้ริโภคใช้
ในการเลือกซ้ือข้าว ซ่ึงปัจจัยส าคัญคือคุณภาพของเมล็ดข้าว ในขณะที่ยี่ห้อ         
มาบุญครองเป็นท่ียอมรับว่ามีคุณสมบตัิน้ี ทั้งเมล็ดขาวใสและเรียวยาว 

• ในเร่ืองบุคลิกภาพของแบรนด์  ยี่ห้อสหกรณ์การเกษตรเด่นในเร่ือง ‘ติดดิน ใสซ่ือ’ 
และจากการสนทนากลุ่มผูบ้ริโภคยงัมองว่า มีความสามคัคีและแนะน าให้ใชภ้าพ
คนจบัมือลอ้มเป็นวง บนบรรจุภณัฑเ์พ่ือส่ือถึงเร่ืองน้ี 

• โดยภาพรวม ความรู้จกัและประสบการณ์ในการบริโภคขา้วหอมมะลิยี่ห้อสหกรณ์
การเกษตรยงัอยู่ในระดบัต ่ามาก เมื่อเทียบกบั 3 ยี่ห้อหลกัในตลาดขา้ว 

• ในเร่ืองส่ิงท่ีชอบเกี่ยวกับยี่ห้อท่ีบริโภค  ผูท้ี่บริโภค 3 ยี่ห้อหลกัเป็นยี่ห้อบ่อยสุด
(ตรามาบุญครอง ตราหงษท์อง และตราเกษตร) ชอบท่ีลกัษณะของขา้วหลงัหุง แต่
เม่ือถามถึงส่ิงท่ีไม่ชอบมีประมาณ 5% ที่ เอ่ยว่าไม่ชอบที่ราคาแพงเกินไปและ    
บางคนไม่ชอบเร่ืองความสะอาดของขา้วตราเกษตร 

• ส าหรับยี่ห้อสหกรณ์การเกษตร เน่ืองจากสัดส่วนของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีนอ้ยมาก จึง
ไม่สามารถระบุส่ิงท่ีชอบ-ไม่ชอบไดช้ดัเจน แต่ 4 ใน 6 คน ชอบท่ีลกัษณะของขา้ว
ขณะรับประทาน และทั้ง 6 คนไม่มีส่ิงท่ีไม่ชอบในยี่ห้อน้ีเลย 

• ในเร่ืองส่ือประชาสัมพนัธ์  การประชาสัมพนัธ์/โฆษณา เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคเคยเห็น
มากท่ีสุด และส่วนใหญ่เห็นจากส่ือส่ิงพิมพ์และทีวี แต่ส่ือท่ีช่วยจูงใจให้ซ้ือข้าว
หอมมะลิมากที่สุด อย่างมีนยัส าคญั คือ การส่งเสริมการขายต่าง ๆ 
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• ในเร่ืองคะแนนความใกล้ชิดกับผู ้บริโภค  มาบุญครองเป็นยี่ห้อที่ใกล้ชิดกับ
ผูบ้ริโภคมากท่ีสุด ในขณะท่ีสหกรณ์การเกษตรยงัห่างไกลผูบ้ริโภคมากกว่าทั้ง 3 
ยี่ห้อหลกั  ผูบ้ริโภคยอมรับว่ารู้จกัยี่ห้อสหกรณ์การเกษตร แต่ยงัไม่อยู่ในระดับที่
ถือว่าใกลชิ้ดกับผูบ้ริโภค อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคยงัไม่มีประสบการณ์ในการ
บริโภค 

1.2.2   ผลสรุปจากการวิจยักลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

• ร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ เลือกใช้ข้าวหอมมะลิเพราะเป็นข้าวที่มี
คุณภาพ  เพราะร้านอาหารระดับน้ีให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพสินคา้ และความ
พอใจของลูกคา้ 

• ขั้นตอนในการตดัสินใจเลือกซ้ือ  มกัจะมีหลกัเกณฑ์ และ มีการทดลองสินคา้ ผูม้ี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารหรือเจา้ของ ฝ่ายจดัซ้ือ และฝ่ายปฏิบตัิการ 

• กลุ่มธุรกิจร้านอาหารจะมีการส่ังซ้ือสินค้าข้าวในปริมาณมากต่อครั้ งและมีการ
ส่ังซ้ืออย่างสม ่าเสมอ  โดยปัจจัยส าคัญในการเลือกซ้ือ คือ ความสม ่าเสมอของ
คุณภาพ การบริการ เช่น การจดัส่ง การรับคืน  หรือการให้เครดิต และราคา  แต่
ราคาไม่ใช่ปัจจยัหลกัในการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

•  ยี่ห้อที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั มีหลากหลาย  และซีพีไรซ์ เป็นยี่ห้อที่เลือกใชม้ากที่สุดใน
กลุ่มตวัอย่าง 

•  การรู้จกัสินคา้และแหล่งผลิต อนัไดแ้ก่ ทุ่งกุลาร้องไห้ ปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่าและ
ไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ  แต่กลุ่มตวัอย่างแสดงความคิดเห็นว่าขา้วหอม
มะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้น่าจะเป็นขา้วคุณภาพดี 

1.2.3   ขอ้เสนอแนะ 

ส าหรับกลุ่มแม่บ้าน 

• เพ่ิมประสบการณ์ในการบริโภคให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเพ่ิมความใกล้ชิดกับ
ผูบ้ริโภค โดยการ : 

-  เพ่ิมการส่ือสารและความมั่นใจถึงคุณภาพท่ีดีของเมล็ดขา้ว (เมล็ดขา้ว
เรียวยาวและขาวใส) ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการเลือกซ้ือขา้ว 

-  เพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยเฉพาะในไฮเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกในการหาซ้ือ และท าให้สามารถบริโภคไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
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• เพ่ิมการจดัรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ท่ีจะช่วยจูงใจให้ผูบ้ริโภคซ้ือขา้วมากขึ้น 

• จากการวิจยัครั้ งน้ี ราคาท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงั ไม่ควรจะสูงถึงระดับ Top Brands 
เช่น ยี่ห้อมาบุญครองและหงษ์ทอง แต่อาจตอ้งท าการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไปในเร่ือง
ของราคาท่ีเหมาะสม 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร 

• โอกาสในการเข้าถึงตลาดธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่มีความ
เป็นไปได้ เพราะร้านอาหารระดับน้ี  ให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพสินค้า และ
เลือกใชข้า้วหอมมะลิเพราะคุณภาพ 

• ขอ้ดีของตลาดร้านอาหารขนาดกลางและขนาดใหญ่ คือ การส่ังซ้ือในปริมาณมาก
ต่อครั้ งและมีการส่ังซ้ืออย่างสม ่าเสมอ 

• ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ คือ ความสม ่าเสมอของคุณภาพ ราคาและการบริการ 
เช่นการจดัส่ง การรับคืน  หรือการให้เครดิต  จึงตอ้งศึกษาและพฒันาศกัยภาพใน
เร่ืองดงักล่าว 

• การสร้างการรู้จกัสินคา้  และแหล่งผลิตอนัได้แก่ทุ่งกุลาร้องไห้  เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น  
เพราะปัจจุบนัอยู่ในระดบัต ่า และไม่ใช่ปัจจยัส าคญัในการเลือกซ้ือ 

ส าหรับการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

• กลุ่มเป้าหมายเช่ือว่าขา้วหอมมะลิท่ีมาจากพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้มีความหอมมากกว่า
ยี่ห้ออ่ืน ๆ จึงน่าท่ีจะใชช่ื้อ “ทุ่งกุลา” เป็นส่วนหน่ึงในช่ือยี่ห้อ 

• กลุ่มเป้าหมายเช่ือว่าขา้วที่ผลิตโดยเกษตรกรโดยตรง ยงัคงคุณค่าวิตามิน และไม่
ถูกฟอกขาว และเมื่อไม่ไดข้ายผ่านพ่อคา้คนกลาง น่าจะมีราคาถูก 

• ภาพลักษณ์ที่กลุ่มเป้าหมายมองกลุ่มสหกรณ์การเกษตร คือ  ความร่วมมือของ
เกษตรกรที่มีความซ่ือสัตย ์และอบอุ่นแบบครอบครัว จึงน่าจะใชโ้ลโกท้ี่เป็นคนจบั
มือประสานกนั 

• บรรจุภณัฑ์น่าจะใช้ภาพร่วงขา้วสีทองช่อโตที่แสดงถึงขา้วเมล็ดสวย คุณภาพดี 
ควรใชสี้เขียวเพื่อส่ือถึงทุ่งกุลาร้องไห้ และระบุว่าผลิตจากทุ่งกุลาร้องไห้ให้ชดัเจน 

 
(ภาคผนวก 1 :  รายงานผลการวิจยั) 
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2.  ขั้นตอนที่ 2  การสร้างความเข้าใจเร่ืองแบรนด์และการตลาด 

2.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 2 
  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนน้ีประกอบดว้ยการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเขา้ใจและ

การศึกษางานในต่างประเทศ   
2.2  การอบรมเพื่อสร้างความเขา้ใจเร่ืองการสร้างตราสัญลกัษณ์และการตลาดให้กลุ่มสหกรณ์

ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  

 ที่ปรึกษาไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ (workshop) เพื่อให้ความรู้ตวัแทนสมาชิก
สหกรณ์และเจา้หนา้ที่ท่ีเกีย่วขอ้งในเร่ืองการสร้างแบรนด์และการตลาด รวมทั้งส้ิน 180 คน  
ระหว่างวนัที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2551  ตาม ก าหนดการต่อไปน้ี 

ล ำดบัที่ ชือ่สหกรณ์ วนัที่ เวลำ สถำนที่

1 สหกรณ์กำรเกษตรชมุพลบรุ ี จ ำกดั 15 พ.ค. 51 12.00-17.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรชมุพลบรุ ี จ ำกดั  จังหวดัสรุนิทร ์

2 สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวสิยั  จ ำกดั 16 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรเกษตรวสิยั  จ ำกดั จังหวดัรอ้ยเอ็ด

3 สหกรณ์กำรเกษตรสวุรรณภมู ิ จ ำกดั 17 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรสวุรรณภมู ิ จ ำกดั จังหวดัรอ้ยเอ็ด

4 สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย  จ ำกดั 18 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรโพนทรำย  จ ำกดั  จังหวดัรอ้ยเอ็ด

5 สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนะชยั  จ ำกดั 19 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น. สหกรณ์กำรเกษตรมหำชนะชยั  จ ำกดั  จังหวดัยโสธร

6 สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลกูคำ้ ธกส.ศรสีะเกษ จ ำกดั 20 พ.ค. 51 9.00 - 14.00 น.
สหกรณ์กำรเกษตรเพือ่กำรตลำดลกูคำ้ ธกส.ศรสีะเกษ จ ำกดั 

จังหวดัศรสีะเกษ  
  

หัวขอ้การอบรมเชิงปฏิบตักิาร  มีดงัต่อไปน้ี 
1.  แบรนด์คืออะไร? 

• ความหมายของแบรนด์และความส าคญั 
• เราสร้างแบรนด์ให้อะไรไดบ้า้ง 
• สร้างแบรนด์ไปท าไม?  : อ านาจและผลตอบแทนในการสร้าง               

แบรนด ์
• ตวัอย่างและแบบฝึกหัด 

2.  เราสร้างแบรนด์ระดบัโลกไดอ้ย่างไร 
• กลยุทธ์แบรนด์คืออะไร 
• วิสัยทศัน์ของแบรนด ์
• บุคลิกภาพของแบรนด ์
• การวางต าแหน่งแบรนด ์
• ตวัอย่างและแบบฝึกหัด 

3.  ท าอย่างไรแบรนด์จึงจะ ‘เกิด’ 
• การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปใชเ้พื่อให้ประสบความส าเร็จ 
•  การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตัิใชใ้นงานโฆษณา
 ประชาสัมพนัธ์ 
• การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปใชใ้นการออกแบบและการส่ือสาร เช่น  
 ตราสินคา้และตราสัญลกัษณ์, สี, ตวัหนงัสือ(font), เป็นตน้ 



 12 

4.   ความส าคญัของการตลาดในการบริหารจดัการยุคปัจจุบนั 
5.   กลยุทธ์การตลาดคืออะไรและมีขั้นตอนในการจดัท าอย่างไร 
6.   ขั้นตอนในการจดัท ากลยุทธ์ทางการตลาด 

• การวิเคราะห์ตลาดสินคา้ขา้ว และการน าขอ้มูลมาใชใ้นการตลาด 
• การก าหนดกลยุทธ์การตลาด  โดยพิจารณาจาก 4 องค์ประกอบ  
 หลกัทางการตลาด 
• การก าหนดแผนการตลาดและกิจกรรมการตลาด 
• ปฏิทินการตลาด 
• ตวัอย่างและแบบฝึกหัด 

 (ภาคผนวก 2 : รูปการอบรม ทั้ง 6 สหกรณ์ และเอกสารแจกในการฝึกอบรม )   
  2.3  การศึกษางานในต่างประเทศ 

 ที่ปรึกษาไดจ้ดัการเดนิทางเพื่อศึกษางานในต่างประเทศ  ส าหรับตวัแทนสมาชิก
ระดบับริหารและเจา้หนา้ท่ีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งจ านวน 20 คน  โดยได้
เดินทางไปศึกษาตลาดขา้วในเกาะฮ่องกง  ระหว่างวนัที่ 12 - 14 มิถุนายน 2551 
 ในการศึกษาดูงานครั้ งน้ีตวัแทนสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ได้เยี่ยมชมตลาดค้าข้าว  ณ เกาะฮ่องกง  ซ่ึงได้เยี่ยมชมทั้งตลาดคา้ปลีกทั้งแบบ
ดั้งเดิมและตลาดคา้ปลีกสมยัใหม่  ( modern trade)  และยงัได้มีโอกาสเขา้เยี่ยมชมการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง  บ ริ ษั ท  Golden Resources Development International 

Ltd.(GRDI)ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้สินคา้ขา้วและเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้ขา้วรายใหญ่ในเกาะฮ่องกง  
ซ่ึงมี       ส่วนแบ่งการตลาดกว่า 80%   

 จากการเยี่ยมชมครั้ งน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทั GRDI ไดใ้ห้ชมวีดิทศัน์ของ
สายการผลิตของบริษทัฯ  ซ่ึงมีการคดัแยกขา้ว  และขดัขา้วเพื่อให้ไดม้าตรฐานตามที่ลูกคา้
ตอ้งการ  และบรรจุถุงขนาดต่าง ๆ  เพื่อวางจ าหน่าย  นอกจากน้ีผูบ้ริหารของบริษทั GDRI  

ยงัไดบ้รรยายเพ่ิมเติมถึงประสบการณ์ในการซ้ือขา้วจากประเทศไทย  และการยอมรับใน
คุณภาพสินคา้ขา้วจากประเทศไทย และไดบ้รรยายถึงปัญหาท่ีไดพ้บเจอเสมอ ๆ เช่น 
ปัญหาเร่ืองความไม่สม ่าเสมอของคุณภาพสินคา้  และปัญหาของการขาดความน่าเช่ือถือ
ของตราสัญลกัษณ์ที่ออกจากหน่วยงานราชการบางแห่ง  ที่ออกมาเพื่อรับรองคุณภาพของ
สินคา้ขา้ว  หากแต่ขาดการควบคุมดูแลคณุภาพสินคา้อย่างจริงจงั  และยงัไดแ้สดงความ
กงัวลในการขาดแคลนสินคา้ขา้วและราคาสินคา้ขา้วในปัจจุบนั  ซ่ึงมีราคาสูงขึ้นมากอย่าง
ไม่มีเหตุอนัควร 
 
 
 



 13 

 นอกจากน้ี  ผูบ้ริหารของบริษทั GRDI  ยงัไดบ้รรยายถึงสินคา้ขา้วจากประเทศไทย
ที่รู้จกัในล าดบัตน้ ๆ  อนัไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิปทุมฯจากจงัหวดัปทุมธานี  ขา้วหอมมะลิจาก
จงัหวดัเชียงใหม่  และขา้วหอมมะลิจากจงัหวดัอุบลราชธานี  และไดก้ล่าวว่ารู้จกัขา้วหอมมะลิ
จากจังหวดัสุรินทร์  จังหวดัศรีสะเกษ  และจังหวดัร้อยเอ็ด อีกทั้งยงัช่ืนชมว่าเป็นข้าว
คุณภาพดี แต่ไม่คุน้เคยกับเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  ส่วนในเร่ืองการแข่งขนัการคา้ขา้วใน
ตลาดโลกผูบ้ริหารของบริษทั GRDI ไดแ้สดงความเห็นว่าจีนเป็นประเทศท่ีน่าจบัตามอง 
และมีข้าวชนิดลองเกรน (long grain) ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิปทุมฯ  แต่
คุณภาพของขา้วลองเกรนนั้นยงัเป็นรองขา้วหอมมะลิท่ีมาจากจงัหวดัสุรินทร์  จงัหวดัศรี
สะเกษ  จังหวดัร้อยเอ็ด และในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  นอกจากน้ียงัได้แสดงความคิดเห็น
สนับสนุนการรวมตวัของกลุ่มสหกรณ์ในเขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ในการสร้างแบรนด์ของ
ตนเอง เพราะผลประโยชน์จะเป็นของเกษตรกรโดยตรง ไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง อีกทั้ง
ยงัแสดงความสนใจในการส่ังซ้ือสินค้าข้าวเม่ือมีตราสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้ว และให้
ค าแนะน าในเร่ืองการรักษาคุณภาพของข้าวให้ได้สม ่าเสมอ  รวมทั้งการบริหารจดัการ    
แบรนด์อย่างมีระบบ  ต่อเน่ืองและเป็นมืออาชีพ  เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งของแบรนด์ใน
อนาคต  อนัจะส่งผลโดยตรงไปยงัสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร 
(ภาคผนวก 3: รูปการศกึษางาน ณ เกาะฮ่องกง) 

 3. ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจัดท าตราสินค้า 

3.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 3 

 การด าเนินงานในการก าหนดกลยุทธ์แบรนดแ์ละการจดัท าตราสินคา้ประกอบดว้ย 
4 ขั้นตอน ไดแ้ก่  การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ (การประชุมระดมสมอง
ครั้ งท่ี 1)  การออกแบบตราสินค้า  การประชุมระดมสมองเพ่ือคัดเลือกตราสินค้าและ     
การจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการ แบรนด์และคณะกรรมการเร่ืองแบรนด์       
(การประชุมระดมสมองครั้ งท่ี 2)  และการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้กับ
กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

3.2  การประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ 
ที่ปรึกษาไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้วหอมมะลิ

จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่าย โดยกลุ่มเกษตรกร  ซ่ึงเป็นการประชุมระดมสมอง
ครั้ งท่ี 1  ในวนัที่ 10 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมเพ็ชรรัตน์  อ าเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอ็ด  
โดยมีตัวแทนสมาชิกจากทั้ ง 6 สหกรณ์ร่วมเข้าประชุมจ านวน 30 คน  และเจ้าหน้าที่     
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จากกรมส่งเสริมสหกรณ์จ านวน 4  คน 

(ภาคผนวก 4 : รูปการประชุมเพื่อก าหนดกลยุทธ์แบรนด์) 
3.2.1  บทสรุปกลยุทธ์แบรนด ์

จากการประชุมเพื่อร่วมก าหนดกลยุทธ์แบรนด์ขา้วหอมมะลิจาก ทุ่งกุลาร้องไห้ที่
ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกร  ไดม้ีการสรุปวิสัยทศัน์ของแบรนด์  บุคลิกภาพของแบรนด์  
และ การวางต าแหน่งของแบรนด์  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ก.  วิสัยทศัน์ของแบรนด์ (Brand Vision) 

 แบรนด์ที่ทรงพลงัจะมีวิสัยทศัน์ของแบรนด์ที่ใช้ในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ทางธุรกิจ    
วิสัยทศัน์ของแบรนด์ซ่ึงได้เขียนขึ้นจากส่ิงท่ีลูกคา้และผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ 
ตอ้งการ และมีความคาด หวงัจากผลิตภัณฑ์ จึงสามารถเข้าถึงจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย    
ตามความตั้ งใจได้  จากแนวคิดในการน าเอาส่ิงท่ีผู ้บริโภคต้องการหรือคาดหวงัจาก
ผลิตภัณฑ์เป็นท่ีตั้ งน้ี เอง   ท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าถึง และเปล่ียนแปลงทัศนคติ 
พฤติกรรม และมุมมองที่ลูกค้าและกลุ่มผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อแบรนด์  วิสัยทศัน์ของ    
แบรนด์ยงัได้ บ่งบอกนัยส าคัญของแบรนด์ว่ามีความหมายอย่างไรกับลูกค้าโดยเฉพาะ
ความหมายทางอารมณ์และความรู้สึก และเป็นแนวทางให้สินค้าก้าวไปข้างหน้าเพื่อ
บรรลุผลส าเร็จ 
 วิสัยทัศน์ของแบรนด์ข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดย
สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ไดส้รุปไวใ้นการประชุมดงัน้ี: 
 

 
วิสัยทัศน์ของแบรนด์ 

ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยสถาบนัเกษตรกรเป็น 

ตวัแทนแห่งความรัก  ความห่วงใย และช่วยสร้างสายสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น 

 

 
ข.  บุคลิกภาพของแบรนด์  (Brand Personality) 

 จุดประสงค์หลักของการก าหนดบุคลิกภาพของแบรนด์ คือการหลีกเล่ียงการ
กล่าวถึงลักษณะประโยชน์ใช้สอยหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยตรง  (rational 

benefits) และเพื่อมุ่งความสนใจไปที่การสร้างความสัมพนัธ์ที่ผลิตภณัฑ์ตอ้งการมีกับ
ลูกคา้ (emotional connections) 
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 บุคลิกภาพของแบรนด์ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกลุาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่ม
เกษตรกร ไดส้รุปในการประชุมระดมสมองรวมทั้งส้ิน 6 ลกัษณะดงัน้ี: 
บุคลิกภาพเชิงอารมณ์  (Emotional) 

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

บุคลิกภาพเชิงเหตุผล  (Rational) 

o สุขภาพด ี --  มีอนามยัดี  มีสุขภาพด ี
o ทันยุคสมัย --  ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ทนัต่อเหตุการณ ์

ค.  การวางต าแหน่งแบรนด์  (Brand Positioning) 

 การวางต าแหน่งของแบรนด์จะสรุปจุดแข็งและขอ้ไดเ้ปรียบของผลิตภณัฑ ์รวมถึง
ประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจากแบรนด์ นอกจากน้ีการวางต าแหน่งยงัสะท้อนให้เห็น
บุคลิกภาพของแบรนด์ที่ผลิตภณัฑต์อ้งการจะส่ือ  ขอ้สรุปการวางต าแหน่งแบรนด์ขา้วหอมมะลิ
จากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรในการประชุมระดมสมองมีดงัน้ี 

ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยสถาบนัเกษตรกร 
เหนือกว่า 

ขา้วหอมมะลิ 100% ยี่ห้อมาบุญครอง หงษท์องและตราเกษตรทีป่ลูกนอกเขตพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
ส าหรับ 

ผูบ้ริโภคผูใ้ส่ใจในการดูแลครอบครัวที่มองหาขา้วหอมมะลิที่อร่อยและ สะอาด ถูกอนามยั และคุม้ค่า
กบัราคา เพื่อสรา้งสรรคใ์ห้ครอบครัวไดร้ับส่ิงดีในชีวิต 

เพราะ 
 เราเป็นขา้วหอมมะลิ 100% ที่ปลูกในเขตพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้  มีเมล็ดขา้วสะอาด เรียวยาว ขาว
ใส และมีความหอมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ อีกทั้งยงัผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรท่ีอบอุ่นและรักในการ
ปลูกขา้ว พฒันาการผลิตให้ทนัยุคสมยัและคดัสรรพนัธ์ุขา้วเพื่อให้ไดข้า้วหอมมะลิคุณภาพดีและเช่ือถือ

ได ้
เพื่อให้ 

ผูบ้ริโภคสามารถดูแลคนที่ห่วงใยดว้ยความรัก และสร้างสายสัมพนัธ์ให้แน่นแฟ้นข้ึน 

ความหมายเพ่ิมเติมของประโยคการวางต าแหน่ง 
เขตพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ =  เขตพ้ืนท่ีพิเศษในการปลูกขา้วหอมมะลิในพ้ืนท่ี  5  จงัหวดั  คือ  
ร้อยเอ็ด  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม  และยโสธร ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตขา้วหอมมะลิ
คุณภาพดี และไดร้ับการจดลิขสิทธ์ทางภูมิศาสตร์ 
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คุม้ค่ากบัราคา    =   ราคาท่ียุติธรรม  คุม้กบัคุณภาพของสินคา้ 
เรียวยาว ขาวใส    =   ลกัษณะเฉพาะของขา้วหอมมะลิที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาฯ  ซ่ึงมี
เมล็ดขา้วที่เรียวยาว  และขาวใสโดยธรรมชาติ  มิใช่ความขาวใสที่เกิดจากการขดัสี 
พฒันาการผลิตให้ทนัยคุสมยั= มีกระบวนการผลิตที่ไดม้าตรฐาน ผ่านการรับรองระบบ
GMP (Good Manufacturing Practice) 
คดัสรรพนัธ์ุขา้ว  =  กลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มท่ีร่วมโครงการมกีารปลูก พฒันาและ
จ าหน่ายพนัธ์ุขา้วหอมมะลิแท ้100 %  
 บุคลิกภาพและการวางต าแหน่งของข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผลิตและ
จ าหน่ายโดยสถาบันเกษตรกรตามน้ี จะสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์สร้างความผูกพันทาง
อารมณ์และความรู้สึกกับลูกค้าได้ดีขึ้นกว่าการกล่าวถึงประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับจาก
ผลิตภณัฑเ์พียงอย่างเดียว   
 วิสัยทศัน์ บุคลิกภาพ และการวางต าแหน่งของแบรนด์ขา้วหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้
ที่ผลิตและจ าหน่ายโดยสถาบนัเกษตรกรน้ี เป็นกรอบในการท างานเพื่อใช้ภายในองค์กร 
เพื่อให้ผูป้ฏิบัติเข้าใจในเอกลกัษณ์ของผลิตภัณฑ์ชัดเจน และสามารถน าแนวทางน้ีไป
ด าเนินงานที่ตนรับผิดชอบ เช่น ส าหรับฝ่ายการตลาดน าไปอธิบายให้บริษทัผลิตโฆษณา
ออกแบบงานโฆษณาให้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้งานที่ออกมาตรงตามเอกลกัษณ์ของสินคา้ ที่วางไว ้
เป็นตน้  จึงไม่ควรตีพิมพห์รือเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะชนโดยตรง และ ควรมีการช้ีแจง
หรืออบรมให้ผู ้ป ฏิบัติ เข้าใจกลยุท ธ์แบรนด์อย่างชัด เจนและสามารถน าไปใช้                
อย่างเหมาะสม 

©Temporal Brand Consulting, 2008

วสัิยทัศน์ของแบรนด์
ความรัก  ความห่วงใย

Caring, Love and affection

การวางต าแหน่งแบรนด์
บุคลิกภาพของแบรนด์

• มอีนามยั  สะอาด  สุขภาพดี(Healthy)

• ทันยคุสมยั ทนัต่อการเปล่ียนแปลง  ทนัต่อ
เหตุการณ์ (Up to date)

• โอบอ้อมอารี  อบอุ่น มีมีตรไมตรี ห่วงใย 
เอ้ืออาทร รู้จกัรับฟัง (Caring)

• ร่าเริง ร่าเริง แจ่มใส(Cheerful)

• น่าเช่ือถือ วางใจได้ (Trustworthy)

• มรีะดับ สง่างาม ภูมิฐาน (Elegant)

• สร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์
(Creative)

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
เหนือกว่า

ข้าวหอมมะล ิ100% ยีห้่อมาบุญครอง หงษ์ทองและตราเกษตร ที่
ผลิตนอกเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

ส าหรับ
ผู้บริโภคผู้ใส่ใจในการดูแลครอบครัวที่มองหาข้าวหอมมะลิที่อร่อย

และ สะอาดถูกอนามยั และคุ้มค่ากับราคา เพ่ือสร้างสรรค์ให้
ครอบครัวได้รับส่ิงดีในชีวติ

เพราะ
เรามข้ีาวหอมมะลิแท้ 100% ที่ปลูกในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
เมล็ดข้าวสะอาด เรียวยาว ขาวใส และมคีวามหอมที่เป็น
เอกลักษณ์ อีกทั้งยงัผลิตและจ าหน่ายโดยกลุ่มเกษตรกรที่
อบอุ่นและรักในการปลูกข้าว พัฒนาการผลิตให้ทันยคุสมยั
และคดัสรรพันธ์ุข้าวเพ่ือให้ได้ข้าวคุณภาพดีและเช่ือถือได้

เพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถดูแลคนที่ห่วงใยด้วยความรัก และสร้างสาย

สัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึน้

กลยทุธ์แบรนดข์า้วหอมมะลิทุ่งกลุาฟาร์ม
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3.2.2  การประชุมระดมสมองเพื่อคดัเลือกตราสินคา้  
ที่ปรึกษาได้จดัการประชุมระดมสมองเพื่อคดัเลือกตราสินคา้ (การประชุมระดมสมอง

ครั้ งท่ี 2) ในวนัที่ 7 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมเพช็รรัตน์ อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัเพื่อน าเสนอและคดัเลือกแบบบรรจุภณัฑแ์ละตราสินคา้ขา้วหอมมะลิจาก
ทุ่งกุลาร้องไห้ และเพื่อฝึกอบรมเร่ืองการบริหารจดัการแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
อย่างมีระบบ  โดยมีสมาชิกสหกรณ์  ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ที่ปรึกษาร่วมเขา้ประชุมจ านวน 29 คน 

ทีป่ระชุมไดม้ีมติคดัเลือกรูปแบบบรรจุภณัฑ์และตราสัญลกัษณ์แบบที่1   (สีม่วง-ทอง) 
จากแบบที่ทางที่ปรึกษาน าเสนอทั้งหมด 5 แบบ โดยใช้ช่ือตราสินคา้ว่า  “ทุ่งกุลาฟาร์ม”  
และที่ปรึกษาไดส่้งมอบ artwork ของแบบบรรจุภณัฑท์ี่คดัเลือกให้แก่ หจก.โชคชยัณรงค์
พลาสติก ซ่ึงเป็นบริษัทผู ้รับจ้างจากเครือข่ายสหกรณ์ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้กับ           
ทั้ง 6 สหกรณ์ในวนัที่ 5 สิงหาคม 2551 
(ภาคผนวก 5: แบบบรรจุภณัฑท์ี่น าเสนอให้คดัเลือก) 

 (ภาคผนวก 6: รูปการประชุมระดมสมองเพื่อน าเสนอและคดัเลือกแบบตราสินคา้) 
 

©Temporal Brand Consulting, 2008

รูปแบบบรรจุภณัฑ์

แบบท่ี1 แบบท่ีไดรั้บการอนุมติั
 

3.2.3   การยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา้ “ทุ่งกุลาฟาร์ม” 
ที่ปรึกษาได้ด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการค้ากับกรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญาตามแบบท่ีได้รับการอนุมตัิ ในวนัที่ 14 สิงหาคม 2551 โดยที่ปรึกษา
ไดด้ าเนินการยื่นขอจดทะเบียนแยกเป็น 2 เคร่ืองหมายที่ใช้ร่วมกันบนบรรจุภณัฑข์า้วสาร
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ได้แก่ เคร่ืองหมายการคา้ ค  าว่า "ทุ่งกุลาฟาร์ม" และเคร่ืองหมาย
การคา้ “เครือข่ายสหกรณ์ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้” 
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 ในการจดทะเบียนดังกล่าว ที่ปรึกษาไดท้ าการยื่นขอจดทะเบียนในนามสหกรณ์
การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด ซ่ึงเป็นผูร้ับมอบอ านาจจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   ตามมติ
คณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ในการประชุมวนัที่ 14 กรกฎาคม 2551 และอนุญาต
ให้เครือข่ายสหกรณ์ ทั้ง 6 สหกรณ์ ขอใช้เคร่ืองหมายการคา้ทุ่งกุลาฟาร์มน้ีได้ ซ่ึงจะตอ้ง
ด าเนินการยื่นแบบค าขอโอนหรือรับมรดกสิทธิในเคร่ืองหมายที่จดทะเบียนแลว้ เพื่อให้ทั้ง 
6 สหกรณ์เป็นเจ้าของร่วมกัน และจะกระท าได้ต่อเมื่อทางกรมทรัพยสิ์นทางปัญญาออก
หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนให้กับทาง สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จ ากัด แลว้ 
และต้องด าเนินการโอนให้สหกรณ์ที่ เหลืออีก 5 สหกรณ์เป็นเจ้าของตราสัญลักษณ์น้ี
ร่วมกนั โดยการยื่นแบบ  ก. 04 ร่วมกบัแบบ ก. 17 

 ในการด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้ต่อกรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 
โดยปกติจะใชเ้วลาในการตรวจสอบเอกสาร และประกาศโฆษณาเป็นเวลาทั้งส้ิน ประมาณ 
180 วนั   หากไม่มีผูใ้ดเสนอคดัคา้นการยื่นขอจดทะเบียนในครั้ งน้ี คาดการณ์ว่าทางกรม
ทรัพยสิ์นทางปัญญาจะออกหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนให้ไดภ้ายในเดือน มีนาคม 2552 
(ภาคผนวก 7: รูปแบบเคร่ืองหมายการคา้ท่ียื่นขอจดทะเบียนและแบบค าขอการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคา้ต่อกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และแบบ ก. 04 และ แบบ ก. 17) 
 

©Temporal Brand Consulting, 2008

เคร่ืองหมายการค้าทีย่ื่นขอจดทะเบียน

เคร่ืองหมายการคา้ “ทุ่งกลุาฟาร์ม”

เคร่ืองหมายการคา้ “เครือข่ายสหกรณ์ในเขตทุ่งกลุาร้องไห้”
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4.  ขั้นตอนที่ 4 การประชาสัมพันธ์ตราสินค้า 

4.1 วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 4 
  การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนด้วยกนั  ไดแ้ก่  การจดั
แถลงข่าวประชาสัมพนัธ์เปิดตวัสินคา้  การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ  และการเขา้ร่วม
ในงานแสดงสินคา้ 

4.2   การจดัแถลงข่าวประชาสัมพนัธ์เปิดตวัตราสินคา้ 
หลังจากรูปแบบตราสินค้าได้รับการอนุมัติ และกลุ่มเกษตรกรได้ผลิต สินค้า     

เพื่อเตรียมวางจ าหน่ายสินค้าแล้ว  ที่ปรึกษาได้ด าเนินการจดังานแถลงข่าวเปิดตัวตราสินค้า        
“ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม” ในวันที่  26 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค            
ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  เวลา 14.00-16.30 น.  ตามรายละเอียดของงานดงัน้ี   

  14.00 – 15.00 น. ลงทะเบียน 
  14.45 – 15.00 น. พิธีกรกล่าวตอ้นรับ (คุณตี๋ สมเจตต ์และคุณปราบ ยุทธพิชยั) 
  15.00 – 15.07 น. วดีิทศัน์ ความยาว 7 นาท ี

15.07 – 15.10 น. พิธีกรเชิญเขา้สู่การแถลงข่าว 
15.20 – 16.00 น. แถลงข่าวโดยนางสาวสุพตัรา ธนเสนีวฒัน์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์   
และ นางบุญเกิด ภานนท์ ตัวแทนเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้16.00 – 16.30  น.  ทดลองชิมขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 

  (ภาคผนวก 8 : รูปงานแถลงข่าวเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม)  
4.3     การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ 

 4.3.1   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือส่ิงพิมพ ์ 
             การประชาสัมพนัธ์ในส่ือส่ิงพิมพมี์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) บทสัมภาษณ์และ advertorial ในส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ การเผยแพร่ข่าว
ประชาสัมพนัธ์และบทสัมภาษณ์เกี่ยวกบัขา้วหอมมะลิ  ทุ่งกุลาฟาร์ม  ได้รับ
การตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์และนิตยสารต่างๆดงัน้ี 
▪ หนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ ฉบบัวนัที่ 25 กนัยายน 2551 คอลมัน์ ทิศทางเกษตร 
▪ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2361 วนัที่ 28 กันยายน -1 ตุลาคม 

2551  คอลมัน์ การตลาด 
▪ หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบบัวนัที่ 1 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ แวดวงรอบกรุง 
▪ หนงัสือพิมพโ์ลกวนัน้ี ฉบบัวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ เศรษฐกิจ 
▪ หนงัสือพิมพม์ติชน ฉบบัวนัที่ 1 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ ผลิตภณัฑใ์หม่ 
▪ อปท. นิวส์  ข่าวองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน วนัท่ี 2 ตุลาคม 2551  
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▪ หนงัสือพิมพบ์า้นเมือง ฉบบัวนัที่ 3 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ เศรษฐกิจ 
▪ หนงัสือพิมพแ์นวหนา้ ฉบบัวนัที่ 4 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ สกู๊บพิเศษ 
▪ หนงัสือพิมพโ์ลกวนัน้ี ฉบบัวนัท่ี 6 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ ชีวิตชีวา 
▪ หนงัสือพิมพด์อกเบ้ียธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 6-12 ตุลาคม 2551 คอลมัน์ 

Market/Media/IT 
▪ ที่ปรึกษาไดป้ระสานงานให้มีการจดัท าหนา้โฆษณาพิเศษเพื่อเผยแพร่
ขอ้มูลเกี่ยวกบัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม เพื่อลงในนิตยสาร Health & 

Cuisine ฉบบัเดือน ตุลาคม 2551 
2)   ส่ือแผ่นพบั ที่ปรึกษาจดัท าแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับขา้วหอม
มะลิทุ่งกุลาฟาร์มจ านวน 10,000 แผ่น ส าหรับแจกในงานวนัแถลงข่าวเปิดตวั
และงานแสดงสินคา้ 

(ภาคผนวก 9: ประมวลภาพข่าวจากการแถลงข่าวทั้งหมด)  
4.3.2   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือวิทยุ   การเผยแพร่ทางวิทยุ มีระยะเวลาเผยแพร่ตลอดทั้ง

เดือนตุลาคม 2551 ซ่ึงจดัให้มีการออกอากาศในสถานีวิทยุทอ้งถ่ิน (ต่างจงัหวดั) และ
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)  ตามรายละเอียดดงัน้ี 

1. ตรภ. ร้อยเอ็ด FM 98.75 
2. ทอ.สุรินทร์ FM 107.5  
3. Virgin Soft FM 103.0 
4. Green Wave FM 106.5 
นอกจากน้ีได้มีการสัมภาษณ์ คุณวชัรี กล่ินสอน ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริม

พฒันาธุรกิจด้านปศุสัตว ์ประมง หัตกรรม และผลิตภณัฑ์  ออกอากาศทางรายการ
วิทยุ FM 92.5  ในวนัที่ 24  กนัยายน 2551 เวลา 16.30 น. 

4.3.3   การประชาสัมพนัธ์ทางส่ือโทรทศัน์ ที่ปรึกษาได้ประสานงานให้มีการแนะน าขา้ว
หอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในรายการอ่ิมละไม ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ออกอากาศวนัอาทิตย์
ที ่12 ตุลาคม 2551 เวลา 7.55-8.20 น. นอกจากน้ีไดมี้การน าเสนอข่าวงานแถลงข่าว
เปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มทาง สถานีโทรทัศน์  NBT เมื่อวนัที่ 27 กันยายน 
2551 ช่วงข่าวภาคค ่า เวลา 19.00 น. 

4.3.4    การประชาสัมพันธ์ทางส่ืออ่ืน ๆ    นอกจากน้ียงัได้มีการน าข่าวประชาสัมพันธ์    
และบทสัมภาษณ์ต่าง ๆ ลงทางInternet ใน Website ต่าง ๆ ดงัน้ี 
▪ http://www.biothai..net 

▪ http://www2.nurnia.com 

▪ http://wwwnicaonline.com 

 

http://wwwnicaonline.com/
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▪ http://www.mediaphetchabun.com สมาคมสมาพนัธ์
ส่ือสารมวลชนจงัหวดัเพชรบูรณ ์

▪ http://www.pantip.com ห้องจตจุกัร หมายเลขกระทู ้J7031629 

▪ http://learners.in.th 

▪ http://www.postzeed.com 

▪ http://www.sabsan.com 

▪ http://www.thairicemillers.com 

▪ http://www.pcoc.moc.go.th 

▪ http://www.newswit.net 

▪ http://www.kasetonline.net 

▪ http://www.thaibizcenter.com 

▪ http://www.dailynews.co.th 

▪ http://www.banmuang.co.th 

▪ http://www.matichon.co.th 

▪ http://www.naewna.com 

▪ http://www.thaibizcenter.com 

4.4  การเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ 
ที่ปรึกษาไดจ้ดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มด้วยการเขา้ร่วม

ในงานแสดงสินคา้  รวมทั้งส้ิน 4 ครั้ ง โดยเป็นงานแสดงสินคา้ระดับประเทศ 1 ครั้ ง  ตาม
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1) งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ จัดขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต 
ระหว่างวนัที่ 19-23 กนัยายน 2551 

2) งานแสดงสินคา้ FUNITURE FASHION FOOD FESTIVAL ณ ศูนย์
แสดงสินคา้อิมแพค็ เมืองทองธานี ระหว่างวนัที่ 4-12 ตุลาคม 2551 ซ่ึงเป็นการแสดงสินคา้
ระดบัประเทศ  โดยมีรายละเอียดจ านวนผูเ้ขา้ชมงานและยอดขายดงัน้ี 

1. จ านวนผูเ้ขา้ชมงานทั้งหมด (ขอ้มูลจากบริษทั ยูเน่ียนแพน จ ากดั) ผูเ้ขา้
ชมงานตลอด 9 วนั มจี านวน 110,000 คน ซ่ึงเป็นวนัธรรมดา ประมาณ
วนัละ 5,000 - 7,000 คน วนัเสาร์-อาทิตย ์  ประมาณวนัละ 15,000 - 
18,000 คน  

2. ยอดแผ่นพบั ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ที่แจกในงานน้ีรวมทั้งส้ิน 1,700 
แผ่น และมีผูส้นใจเขา้มาชมท่ีบูธ กว่า 3 พนักว่าคน  

 

http://www.thaibizcenter.com/
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3. ยอดขายของขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในงานน้ีรวม 260 ถุง  ซ่ึงเป็น
ยอดขายของสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูม ิจ ากดั จ านวน 160  ถุง และ ยอดขาย
ของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั จ านวน 200 ถุง 

3) งานออกบูธประชาสัมพนัธ์แสดงสินคา้ ณ ศนูยก์ารคา้เสรีเซ็นเตอร์ ระหว่าง
วนัที่ 12-14 ธนัวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 3วนั จ านวน 63 ถุง 

4) งานออกบูธประชาสัมพนัธ์แสดงสินคา้ ณ ร้านสหกรณก์รุงเทพ จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ (สาขาป่ินเกลา้) ระหว่างวนัที่ 15-20 ธนัวาคม 2551 โดยมียอดขายรวม 5 วนั
จ านวน 300 ถุง และทางร้านสหกรณก์รุงเทพ จ ากดั รับซ้ือสินคา้ไวจ้ านวน 700 ถุง เพื่อ
จ าหน่ายต่อไป 
(ภาคผนวก 10 : ประมวลภาพการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้) 
 

5.  ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการตราสินค้า 

5.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 5 
การด าเนินงานในการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการตราสินคา้มีขั้นตอนหลกั  3  

ขั้นตอน  ได้แก่  การจดัตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม และ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  การฝึกอบรมคณะกรรมการฯและคณะท างานฯใน
การบริหารจดัการและก ากบัดูแลแบรนด์  และการจดัท าคู่มือการบริหารตราสินคา้ 

5.2  การจดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์และคณะท างานเร่ืองแบรนด์  
ขั้นตอนน้ีได้ด าเนินการควบคู่ไปกับการประชุมระดมสมองครั้ งท่ี 1 เมื่อวนัที่ 10 

มิถุนายน  2551 ที่ปรึกษาได้ให้แนวทางในเร่ืองการบริหารการจัดการแบรนด์ และได้
แนะน าให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์ทุ่งกลุาฟาร์มและคณะท างาน
เร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  รวม 2 ชุด  และได้อธิบายบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
และคณะท างานฯ ให้รับทราบ  โดยนัดหมายให้การประชุมระดมสมองในการคัดเลือก
แบบบรรจุภณัฑใ์นครั้ งต่อไป  เป็นการประชุมคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ  ครั้ งท่ี 1 
 ที่ประชุมไดม้ีมติคดัเลือกคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ  รวมถึงท่ีปรึกษาของ
คณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ   ดงัน้ี 

 คณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด ์
1. ประธานสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน  
2. ผูจ้ดัการสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน 
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คณะท างานเร่ืองแบรนด ์
1. ผูจ้ดัการสหกรณ์ (ทั้ง 6 สหกรณ)์  6  คน 
2. ฝ่ายการตลาด (ทั้ง 6 สหกรณ)์   6  คน 

 ที่ปรึกษา 
1. ที่ปรึกษาสหกรณ์ (สหกรณจ์งัหวดัและหัวหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ

สหกรณ์)         8 คน 
2. ที่ปรึกษา (จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 1 คน 

5.3  การฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ 
ขั้นตอนน้ีไดด้ าเนินการควบคู่ไปกบัการประชุมระดมสมองครั้ งท่ี 2 เพื่อคดัเลือกตรา

สินค้า เมื่ อว ันที่  7 ก .ค . 2551 ที่ป รึกษาจัดให้ เป็นการประชุมคณะกรรมการฯและ
คณะท างานฯครั้ งท่ี 1 โดยได้จดัให้มีวาระส าคญั 2 วาระได้แก่การคดัเลือกตราสินคา้และ
บรรจุภณัฑ์ร่วมกนั และการอบรมให้ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการบริหารการจดัการแบรนด์
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการฯ และคณะท างานฯ สามารถน าหลกัการไปใชใ้นการ
บริหารแบรนด์ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์ทุ่งกลุาฟาร์ม

วตัถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการคือการช่วยควบคุมทุก ๆ อย่าง              
ที่จะมผีลต่อแบรนด์

คณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์
ผูบ้ริหารระดบัสูง  เป็นผูต้ดัสินใจ
เก่ียวกบัเร่ืองแบรนดท์ุกเร่ือง

คณะท างานเร่ืองแบรนด์
ประกอบดว้ยหวัหนา้ฝ่าย  มีบทบาทใน
การน าวิสัยทศัน์ของแบ รนด์ บุคลิกภาพ
ของแบรนด์และการวางต าแหน่ง  ได้
น าไปใชใ้นทุกหน่วยงานทั้งองคก์ร

สมาชิกสหกรณ์

 
 
หลงัจากที่ปรึกษา ได้อบรมและให้แนวคิดในการบริหารจดัการแบรนด์ร่วมกัน

แลว้ ท่ีประชุมไดม้ีมติคดัเลือกประธานและเลขาธิการคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์
ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่ งกุลาฟาร์มโดยได้คัดเลือกประธาน
คณะกรรมการฯ , เลขาธิการคณะกรรมการฯ , ประธานคณะท างานฯ และเลขาธิการ
คณะท างานฯ ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการบริการจดัการแบรนด ์
1. ประธานคณะกรรมการฯ ไดแ้ก่ คุณนิภา สัจจา ประธานสหกรณ์การเกษตร

เกษตรวิสัย จ ากดั 
2. เลขานุการคณะกรรมการฯ  ได้แก่  คุณประยุทธ  หงษ์ทอง ผูจ้ ัดการสหกรณ์

การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั  
คณะท างานเร่ืองแบรนด ์

1. ประธานคณะท างานฯ  ได้แก่  คุณประยุทธ  หงษ์ทอง  ผู ้จัดการสหกรณ์
การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั 

2. เลขานุการคณะท างาน ไดแ้ก่  คุณพชัรินทร์  ดีผาย ผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตร             
โพนทราย จ ากดั 

 
ที่ปรึกษาไดส้รุปบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการฯ และคณะท างานเร่ืองแบรนด์

ให้รับทราบ    นอกจากน้ี ท่ีปรึกษาไดเ้สนอแนวทางในการบริหารจดัการและก ากับดูแลแบรนด์
ในดา้นต่าง ๆ รวม 5 ประการ ดงัน้ี 

1. การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้  
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
2. การบริการและการจดัจ าหน่าย  
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
3. การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
4. การพฒันาสินคา้    
 ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา้ ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จ ากัด      

เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
5. การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้  

     ที่ประชุมมีมติให้ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นหัวหนา้ทีมคณะท างาน 
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หัวข้อที่ควรพิจารณาในการก ากบัดูแลแบรนด์

คณะท างานเร่ือง                 
แบรนด์

การผลิตและควบคุม
มาตรฐานสินคา้ 

การบริการและ
การจดัจ าหน่าย

การส่งเสริมการขาย
และโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์
การพฒันาสินคา้ การเงินและ

การดูแลตน้ทุนสินคา้

คณะกรรมการบริหาร
การจดัการแบรนด์

 
 

5.4  คู่มือแนวทางบริหารตราสินคา้   
ที่ปรึกษาได้จัดท าและน าเสนอคู่มือแนวทางบริหารตราสินค้าให้คณะกรรมการ

พิจารณาในวนัที่  28  ตุลาคม 2551  และไดน้ าส่งฉบบัแกไ้ขลงวนัที่ 21 มกราคม 2552    
โดยมีหัวขอ้น าเสนอในคู่มือแนวทางบริหารตราสินคา้  ดงัน้ี 

1.  บทน า          
2. ภูมิหลงัและวตัถุประสงคข์องโครงการ            
3. ความส าคญัของการสร้างแบรนด์          
4. กลยุทธ์แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม     
5. การน ากลยุทธ์แบรนด์ไปปฏิบตัิให้เป็นรูปธรรม  
6. แนวทางการสร้างและพฒันาแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม       
         6.1 การบริหารจดัการและก ากบัดูแลแบรนด์   

6.2 การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินคา้ 
6.3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ    
6.4 การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์  
6.5 การพฒันาสินคา้      
6.6 การเงินและการดูแลตน้ทุน      

7. บทส่งทา้ย      
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6.  ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ตราสินค้า  

6.1  วิธีการด าเนินงานในขั้นตอนท่ี 6   
ที่ปรึกษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview) 

ร่วมกับการวิจยัโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณียใ์นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา้ ธกส. ศรีษะเกษ จ ากดั ตามที่ระบุ
ในขอบเขตการจ้างท่ีปรึกษา) รวมทั้งส้ิน 42 คน  โดยท าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ
สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม และคณะท างาน
เร่ืองแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม จ านวนทั้งส้ิน 15 คน และท าการส่งแบบสอบถามให้ก ับ
สมาชิกสหกรณ์ที ่ม ีส่วนร่ วมในโครงการ ฯแต่ไม่ได ้เป็น คณะกรรมการฯและ
คณะท างานฯ อีก 27 คน  โดยมีจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์แยกรายสหกรณ์ฯตามน้ี 

 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั  10  คน 

 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั    7  คน 

 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั    9  คน 

 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั    4  คน 

 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยัจ ากดั  10  คน 
 

การเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการระหว่างวนัที่ 17 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2551 
 

หัวขอ้ในการประเมินผลมีทั้งส้ิน 5 หัวขอ้หลกั  ไดแ้ก่  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ
และตราสัญลกัษณ์   การใช้ตราสินคา้และการความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค  
ความคิดเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้  การสนบัสนุนที่กลุ่มสหกรณ์ตอ้งการ
ไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 

 

การวดัระดบัความพึงพอใจ ระดบัการเห็นดว้ย และระดบัความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่าง 
ก าหนดคะแนนโดยปรับปรุงมาจาก Likert (ลิเคอร์ท) ซ่ึงมีระดบัดงัน้ี 

           คะแนน   ระดับความพงึพอใจ การเห็นด้วย และความต้องการ 
  5      มากที่สุด 
  4      มาก 
  3      ปานกลาง 
  2      นอ้ย 
  1      นอ้ยที่สุด 
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 เกณฑก์ารวดัระดบั ต่าง ๆ ใชห้าค่าน ้าหนกัเฉล่ียและอธิบายโดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

         ระดบัความพงึพอใจ การเหน็ด้วย และความต้องการ  ช่วงคะแนนเฉลีย่ 
  มากที่สุด     4.21 - 5.00 
  มาก      3.41 - 4.20 
  ปานกลาง     2.61 - 3.40 
  นอ้ย      1.81 - 2.60 
  นอ้ยที่สุด     1.00 - 1.80 

 

6.2  ผลการประเมินผลการใชต้ราสินคา้และผลส าเร็จของโครงการโดยรวม (ทุกสหกรณ์) 

 6.2.1 ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวมและความ       

พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯในระดับสูง  รวมถึงความ       
พึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลกัษณ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ์   โดยมี
คะแนนความพึงพอใจในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’ และ ‘พอใจมาก’ 

• กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นคณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯให้คะแนนความ        
พึงพอใจต่อโครงการโดยรวมสูงกว่าสมาชิกสหกรณ์ที่ไม่ได้เป็นคณะ
กรรมการฯหรือคณะท างานฯ   ซ่ึงเป็นเพราะมีการรับรู้และมีส่วนร่วม   ใน
โครงการฯมากกว่า   
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ความพึงพอใจต่อโครงการความพึงพอใจต่อโครงการ

REF. Q.1 ทา่นพงึพอใจตอ่โครงการสรา้งตราสนิคา้ที่มีเอกลกัษณโ์ครงการนีม้ากน้ อยเพียงใด

%
พึงพอใจมากทีสุ่ด          [5]

พึงพอใจมาก                [4]

พึงพอใจปานกลาง        [3]
พึงพอใจน้อย               [2]
พึงพอใจน้อยทีสุ่ด         [1]

%

-
-

30
47

63

53

7
-
-

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

ค่าเฉล่ีย                                     4.31 4.47 4.22 4.70 4.44 4.43 3.90 4.00

-
-

%

70

44 43

10

56

70
100

30

57

20

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

-
-
-

-
-

-
-
- -

- -
-

-

-

- -4

36

60

รวม
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ความพึงพอใจต่อตราสินค้าความพึงพอใจต่อตราสินค้า  ‘‘ทุ่งกุลาฟารม์ทุ่งกุลาฟารม์’’

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 7

14

12

60

29

40

33

57

48

พึงพอใจน้อยที่สุด พึงพอใจน้อย พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจมาก พึงพอใจมากที่สุด

%

REF. Q.3,4, 5

4.36

ค่าเฉล่ีย

4.43

4.26

0

0

0

0

0

0
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ประโยชนท์ี่สมาชิกสหกรณไ์ด้รับจากโครงการนี้ประโยชนท์ี่สมาชิกสหกรณไ์ด้รับจากโครงการนี้

REF. Q.2 ทา่นคิดวา่โครงการสรา้งตราสนิคา้ที่มีเอกลกัษณโ์ครงการนี ้  มีประโยชนต์อ่สมาชิกสหกรณข์องทา่นมากนอ้ยเพียงใด

%
มากทีสุ่ด          [5]

มาก                [4]

ปานกลาง        [3]
น้อย               [2]
น้อยทีสุ่ด         [1]

%

-
-

3740

37

53

26

7
-
-

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

ค่าเฉล่ีย                                     4.19 4.33 4.11 4.40 4.33 4.57 3.90 3.67

-
-

%

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

-
-
-

-
-

-
-
- -

- -
-

-

50
67

57

10

70

67

-40
43

20
33

33

10

38

43

19

รวม

 

6.2.2   การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• สหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่ร่วมโครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การตลาดเพ่ือการเกษตร 

ธกส.ศรีสะเกษ จ ากดั) ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มแลว้
ตั้งแต่เร่ิมเปิดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551   สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด และสหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดัมียอดผลิตและยอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
สูงกว่าสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ  โดยแต่ละสหกรณ์มียอดผลิตและยอด
จ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในระยะ 2 เดือนตั้ งแต่ เร่ิม เปิดตัว  
โดยประมาณดงัน้ี  
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- สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั มยีอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 70 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายไดป้ระมาณ 50 % 
ของยอดขายทั้งหมด 

- สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
ประมาณ 4 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได ้ ประมาณ 5 % 
ของยอดขายทั้งหมด  

- สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั มยีอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 40 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายไดป้ระมาณ 25 % 
ของยอดขายทั้งหมด 

- สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
ประมาณ 3 % จากขา้วท่ีผลิตไดท้ั้งหมด และมียอดขายไดป้ระมาณ 3 % 
ของยอดขายทั้งหมด 

- สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั มีผลิตและยอดขายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 30 % ของยอดผลิตและยอดขายทั้งหมด 

• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคที่มีต่อขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มอยู่ในระดบั ‘พอใจมาก’  อย่างไรกต็าม เป็นที่สังเกตว่าระดบั
ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับความ     
พึงพอใจต่อโครงการฯ และระดบัความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ไดร้ับจาก
โครงการฯ    

• สังเกตไดว้่าความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัยอด
จ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ดังจะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทน
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดัซ่ึงจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ไดม้ากกว่าสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการตอบรับ
ของผูบ้ริโภคในระดบั ‘พอใจมาก’  ส่วนกลุ่มตวัอย่างจากสหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย จ ากัดที่มียอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มน้อยที่สุดให้
คะแนนความพึงพอใจในระดบั ‘ปานกลาง’  

• เหตุผลหลกัที่กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนระดบัความพึงพอใจต่อการตอบรับของ
ผูบ้ริโภค ‘นอ้ย’ เกี่ยวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์    และการตลาดในเร่ืองการ
จดัจ าหน่ายที่ทางสหกรณ์ไม่มีความถนัด  นอกจากน้ี เน่ืองจากการเก็บขอ้มูล
ด าเนินการหลงัจากเร่ิมเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 2 เดือน           
สหกรณ์ฯ บางรายยงัไม่สามารถผลิตขา้วไดใ้นจ านวนมาก 
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ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภคความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค

REF. Q.6 ทา่นพงึพอใจตอ่ผลตอบรบัของผูบ้รโิภคจากการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารต ราสนิคา้ ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ มากนอ้ยเพียงใด

%
พึงพอใจมากทีสุ่ด          [5]

พึงพอใจมาก                [4]

พึงพอใจปานกลาง        [3]

พึงพอใจน้อย               [2]
พึงพอใจน้อยทีสุ่ด         [1]

%

-
-

11

3053

48

47

11
-

-

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

-

%

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

-
-

-
- -

-

-
-
-

-

20
11 10

67

50 56

29

60

33

4430
71

30

7

38

48

7

รวม

ค่าเฉล่ีย                                     3.45 3.53 3.41 3.70 3.56 3.71 2.80 3.67

-

-

-

 
 
6.2.3   ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน    
ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม   และให้คะแนนเห็นด้วยกับแนวคิด
ดงักล่าวอยู่ในระดบั ‘เห็นด้วยมากที่สุด’  โดยระดับคะแนนของกลุ่มตวัอย่าง
ที่เป็นคณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ จะสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไม่ไดเ้ป็น
คณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ 

• กลุ่มตวัอย่างส่วนมากแลว้เห็นดว้ยกับแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน    เน่ืองจากเป็นการท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานเดียวกันให้ตราสินคา้  นอกจากน้ี ยงัท าให้แต่ละสหกรณ์มีโอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และท างานร่วมกนัเป็นทีมได ้
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ความคิดเห็นต่อการจัดตัง้คณะกรรมการฯและคณะท างานเพื่อบริหารจัดการตความคิดเห็นต่อการจัดตัง้คณะกรรมการฯและคณะท างานเพื่อบริหารจัดการตราสินค้าราสินค้า

REF. Q.7 ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัแนวทางในการบรหิารตราสนิคา้รว่มกนัในเค รอืข่ายสหกรณด์ว้ยการจดัตัง้คณะกรรมการฯและคณะท างานเพ่ือนบรหิารจดั การและก ากบัดแูลตราสนิคา้

% %

- -

26

60

52

40
19

4

- -

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

-

%

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

- -
-

- -- --

30

56

29

50

30
83

33
20

17

44
60

71

-
10

38

48

12
2

รวม

-

-

เหน็ด้วยมากทีสุ่ด          [5]

เหน็ด้วยมาก                [4]

เหน็ด้วยปานกลาง        [3]
เหน็ด้วยน้อย               [2]
เหน็ด้วยน้อยทีสุ่ด         [1]

ค่าเฉล่ีย                                     4.21 4.60 4.00 4.10 4.22 4.29 4.30 4.17

-
-

 
 

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้าด้วยตนเอง โดยให้คะแนนในระดับ 
‘เห็นด้วยมากที่สุด’  และให้คะแนนเห็นด้วยรองลงมาต่อศกัยภาพของกลุ่ม
สหกรณ์ในเร่ืองการบริหารจดัการและก ากับดูแลตราสินคา้  และการพฒันา
สินค้าโดยให้คะแนนอยู่ในระดับ ‘เห็นด้วยอย่างมาก ’   และให้คะแนน       
เห็นด้วยต่อศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ฯ ในเร่ืองการส่งเสริมการขาย และ
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โฆษณาประชาสัมพนัธ์   ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  และการเงิน
และการดูแลตน้ทุนสินคา้ ในระดบั‘เห็นดว้ยปานกลาง’ ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่าที่สุด 

6.2.4   ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างตอ้งการความสนบัสนุนในการสร้างและพฒันาตราสินคา้เพื่อให้

ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูงมาก  โดยมีระดับคะแนนที่ 
‘ตอ้งการมากที่สุด’ในเกือบทุกหัวขอ้  ยกเวน้เร่ืองการผลิตและการควบคุม
มาตรฐานสินคา้ ท่ีให้คะแนนที่ระดบั ‘ตอ้งการมาก’ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 42

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสามารถในการบริหารตราสินค้าและความสนับสนุนที่คาดหวังความสามารถในการบริหารตราสินค้าและความสนับสนุนที่คาดหวัง

3.45

3.38

4.4

4.4

4.45

4.45

4.48

4.21

2.83

2.79

3.69

4.19

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั

Total

---

 
 

• นอกเหนือจากความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าดังกล่าว  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวงัความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพ่ิมเติมในเร่ือง การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ส่วนการสนบัสนุนท่ีคาดหวงั
รองลงมาตามล าดับได้แก่  การหาช่องทางการจัดจ าหน่าย  การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์  การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการผลิตและ
พฒันาสินคา้ และการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการขายและการตลาด 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

181533สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

1-1ช่วยกระตุน้และสร้างจิตส านึกให้สมาชิกสหกรณ์ภูมิใจในตราสินคา้ของ      
ตนเองให้มากข้ึนกว่าเดิม

-11หาหน่วยงานกลางหรือตวัแทนเขา้มาช่วยสหกรณ์ในการบริหารจดัการหรือ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆเน่ืองจากสหกรณ์เองยงัไม่มีความสามารถท่ีจะ   
ด าเนินการเองได ้

123จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้นการตลาด-การขายอยา่งต่อเน่ือง            
เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กบัทางสหกรณ์

415จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการ พฒันา
สินคา้ของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต

10211ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

9615หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

ไม่ใช่คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือข่ายสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วย
ให้การสร้างและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกุลาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื

 
 

6.2.5   ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจึงแสดงความต้องการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนับสนุนโครงการที่ช่วยพฒันาสินคา้ของสหกรณ์อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
กลุ่มตัวอย่างบางรายแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนบัสนุนเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

246อยากให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ

1-1ไม่อยากให้ท  าเป็นเครือข่าย เพราะแต่ละสหกรณ์มีลกัษณะการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนัอาจท าให้ควบคุมการท างานไดย้าก

2-2ควรมีงบประมาณมาสนบัสนุนให้สหกรณ์ในเครือข่ายไปศึกษาสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการบริหารงานและดา้นการตลาด

1-1ทางกรมฯควรจะให้ความรู้และค าแนะน ากบัทางสหกรณ์ในเร่ืองตลาดขา้วสาร
ให้มากข้ึน

2-2ควรมีการส่งเสริมการขายและมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัของ
ตลาดให้มากข้ึนกว่าน้ี 

314หากมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมัน่คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ คิดว่าแบรนดน้ี์
จะด าเนินต่อไปไดดี้ 

134อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท า
ให้สินคา้ของสหกรณ์มีการพฒันาข้ึน 

ไม่ใช่คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ
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6.3  ผลการประเมินการใชต้ราสินคา้และผลส าเร็จของโครงการแยกรายสหกรณ์  
6.3.1 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากดั 
  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์

• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  
โดยให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ และความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’ 

• นอกจากน้ี  ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลกัษณ์และรูปแบบ
บรรจุภณัฑ์อยู่ในระดับสูงมาก เช่นเดียวกัน   โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่อ
รูปแบบและสีของตราสินค้าและความพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่ใน
ระดบั ‘พอใจมากที่สุด’  

  การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการผลิต

และจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มมากที่สุดในกลุ่มสหกรณ์  และในการ
ประชุมคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจะ
ได้รับเสนอช่ือ  หรืออาสาที่จะช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในโครงการด้วยดี   
ตั้ งแต่เร่ิมเปิดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551   สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัดมียอดผลิตและยอดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มสูง
กว่าสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ  โดยมียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 70 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 50 % ของ
ยอดขายทั้งหมด 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจมากต่อผลตอบรับของผู ้บริโภค  แต่เป็นที่สังเกตว่ารับคะแนน
ดงักล่าวอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัความพึงพอใจต่อโครงการฯ โดยรวม 



 35 

©Temporal Brand Consulting, 2008

สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัยสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 50

10

30

40

60

30

50

30

20

50

40

70

50

70

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.70

ค่าเฉล่ีย

4.70

4.40

4.50

4.40

3.70

000

000

000

000

0 0

0 0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัแนวคิดในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ร่วมกนัดว้ย

การจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  โดยให้คะแนนความเห็นด้วยที่ระดับ 
‘เห็นดว้ยอย่างมาก’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มี
มาตรฐานเดียวกันและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น   อีกทั้งยงัท าให้
ท าให้การท างานต่างๆในเครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้ น                                                                         
มีเพียงกลุ่มตวัอย่าง 1 รายที่ไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการฯ ให้ค าตอบว่า ‘เห็นดว้ย
น้อย’ กับการบริหารจดัการด้วยคณะกรรมการฯ โดยให้เหตุผลว่า  สหกรณ์
เครือข่ายยงัขาดศกัยภาพในการด าเนินงาน  
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สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัยสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 0 60 3010

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.10

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (2)
2. ท าให้การท างานต่างๆ ในเครือขา่ยสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากข้ึน (1)
เห็นดว้ยนอ้ยเพราะ
1. ในบางเร่ืองมองวา่สหกรณ์เครือขา่ยบางแห่งยงัไม่มีศกัยภาพในการด าเนินงาน (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 10 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 4 คน และไม่ตอบเหตผุล 6 คน

0

 
 
• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน

เร่ืองต่าง ๆ  ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นคลา้ยคลึงกับสหกรณ์อ่ืน  ๆว่า
กลุ่มสหกรณ์มีศักยภาพในเร่ืองการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้าด้วย
ตนเอง โดยให้คะแนนในระดับ ‘เห็นด้วยมากที่สุด’ ซ่ึงอยู่ในระดับสูงกว่า
ศกัยภาพเร่ืองอ่ืน ๆ    และให้คะแนนรองลงมาต่อศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์
ในเร่ืองช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ  การส่งเสริมการขายและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  การบริหารจัดการและก ากับดูแลตราสินค้า และ
การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้ในระดบัคะแนนที่ ‘เห็นดว้ยปานกลาง’  

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความตอ้งการความสนบัสนุนในการสร้างและพฒันาตราสินคา้

เพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง  โดยให้คะแนนความ
ตอ้งการความสนับสนุนอยู่ในระดับ ‘ตอ้งการมากที่สุด’ในเร่ืองการพฒันา
สินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ  การส่งเสริมการขายและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  และการเงินและการดูแลต้นทุนสินค้า   และให้
คะแนนความต้องการในระดับที่ต ่ากว่าในเร่ืองการผลิตและการควบคุม
มาตรฐานสินคา้ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 10

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัยสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัดจ ากัด

3.4

4.5

4.3

4.7

4.4

3.4

4.3

2.8

2.7

3.8

4.4

4.2

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์               
กลุ่มตวัอย่างส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1ช่วยกระตุน้และสร้างจิตส านึกให้สมาชิกสหกรณ์ภูมิใจในตราสินคา้ของตนเองให้มากข้ึนกวา่เดิม

1หาหน่วยงานกลางหรือตวัแทนเขา้มาช่วยสหกรณ์ในการบริหารจดัการหรือด าเ นินการในเร่ือง
ต่างๆเน่ืองจากสหกรณ์เองยงัไม่มีความสามารถท่ีจะด าเนินการเองได้ 

4ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

3หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

7สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่าง แสดงความต้องการความสนับสนุน เร่ือง การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อให้ด าเนินการโครงการฯ
ต่อไปได้ด้วยดี  และยงัคาดหวงัให้สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ี
ร่วมกันอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตวัอย่าง 1 รายที่แสดง
ความไม่เห็นดว้ยในการรวมตวัเป็นเครือข่ายสหกรณ์  โดยให้ความเห็นว่าการ
ด าเนินงานของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกนัและท าให้ควบคุมการท างานไดย้าก 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

1ไม่อยากให้ท  าเป็นเครือขา่ย เพราะแต่ละสหกรณ์มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัอาจท าให้
ควบคุมการท างานไดย้าก

2ควรมีการส่งเสริมการขายและมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัของตลาดให้มากข้ึนกวา่น้ี 

1หากมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมัน่คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ คิดวา่แบรนดน้ี์จะด าเนินต่อไปไดดี้ 

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร    
เกษตรวิสัยจ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
6.3.2 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  

โดยให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ และความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’  

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน  โดยมีระดับคะแนน ความพึงพอใจต่อรูปแบบ        
ตราสินคา้และความพอใจต่อรูปแบบบรรจุภณัฑ์อยู่ในระดบั‘พอใจมากที่สุด’ 
และคะแนน ความพึงพอใจต่อสีตราสัญลกัษณ์ในระดบั ‘พอใจมาก’    
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  การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกนัยายน 2551   สหกรณ์การเกษตรโพนทราย 

จ ากัด มียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ประมาณ 4 % จากข้าวที่ผลิต
ทั้งหมด และมียอดขายได้ ประมาณ 5 % ของยอดขายทั้งหมด  ซ่ึงนับว่ามี
ปริมาณค่อนขา้งน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ ที่ร่วมใน
โครงการ 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจมากต่อผลตอบรับของผู ้บริโภค  แต่เป็นที่สังเกตว่ารับคะแนน
ดงักล่าวอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัความพึงพอใจต่อ โครงการฯ โดยรวม  
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สหกรณก์ารเกษตรโพนทรายสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย   จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 56

67

44

33

0

78

11

44

56

11

33

22

44

56

44

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.44

ค่าเฉล่ีย

4.00

4.22

4.56

4.33

3.56

00

00

00

00

0 0

0 0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัแนวคิดในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ร่วมกนัดว้ยการ

จดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะท างานเร่ือง  
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนความเห็นดว้ยในระดบั‘เห็นดว้ยมากที่สุด’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ        
มีม าตรฐาน เดี ยวกัน และ ช่ วยกันพัฒ น าสหกรณ์ ให้ แข็ งแก ร่ งขึ้ น                  
เป็นการแสดงความสามคัคีในระหว่างเครือข่าย   อีกทั้งยงัช่วยยกระดบัสินคา้
ของสหกรณ์ให้ดีขึ้น       
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สหกรณก์ารเกษตรโพนทรายสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย   จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 33 11 56

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.22

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (2)
2. เป็นการการแสดงความสามคัคีและการร่วมมือกนัท างานระหวา่งเครือขา่ยสห กรณ์ท่ีจะช่วยกนัท าให้แบ รนด์ประสบ

ความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ (1)
3. จะไดช่้วยยกระดบัสินคา้ของสหกรณ์ให้ดีข้ึน (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 9 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 4 คน และไม่ตอบเหตผุล 5 คน

00

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่างๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่าง
ที่มาจากสหกรณ์อ่ืน ๆ เล็กน้อย   โดยเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ และการบริหารจดัการและก ากับดูแล
ตราสินคา้  ในระดับคะแนน ‘เห็นดว้ยอย่างมาก’  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ือง
อ่ืน ๆ   และกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนในระดับ  ‘เห็นด้วยปานกลาง’ ในเร่ือง
ศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ  

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนา    

ตราสินค้าเพื่ อให้ประสบความส าเร็จอยู่ใน เกณฑ์สูง  โดยให้คะแนน       
ความตอ้งการความสนบัสนุนในเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  
การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์  การพัฒนาสินค้า และ
การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้  อยู่ในระดับ ‘ตอ้งการมากที่สุด’   และให้
คะแนนความตอ้งการต ่ากว่าในเร่ืองการผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินคา้  
และการบริหารจดัการและก ากบัดูแลตราสินคา้ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 9

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรโพนทรายสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย   จ ากัดจ ากัด

2.78

4.33

4.89

4.56

4.78

4

3.89

2.67

2.78

2.89

3.89

3.67

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์              
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองก าร
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงั
คาดหวงัจะไดร้ับองคค์วามรู้ในเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้รวมไปถึงเร่ือง
การตลาดอีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้นการตลาด -การขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กบัทาง
สหกรณ์

2จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

5ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

4หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

8สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร 
โพนทราย จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่างต้องการให้สหกรณ์เครือข่ายได้รับความสนับสนุนในเร่ือง     

ช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อให้ด าเนินการโครงการต่อไปได้ด้วยดี  และ
คาดหวงัให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท าโครงการท่ีเป็นประโยชน์เช่นน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง    นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ี
ร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

3หากมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมัน่คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ คิดวา่แบรนดน้ี์จะด าเนินต่อไปไดดี้ 

3อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท าให้สินคา้ของสหกรณ์
มีการพฒันาข้ึน 

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร    
โพนทราย จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
6.3.3 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  

โดยให้คะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ  และความพึงพอใจ           
ต่อประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’   

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในเกณฑสู์งมากเช่นกนั   โดยระดบัคะแนนความพงึพอใจในรูปแบบและสี
ของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ์   อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’ 
เช่นเดียวกนั   

  การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551   สหกรณ์การเกษตร

สุวรรณภูมิ จ ากัด มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 40 % จาก
ข้าวท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 25 % ของยอดขายทั้ งหมด      
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ซ่ึงนบัว่าอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสูง  อยู่ในอนัดับหน่ึงในสามของกลุ่มสหกรณ์ที่
ร่วมโครงการฯ 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจมากต่อผลตอบรับของผู ้บริโภค  แต่เป็นที่สังเกตว่ารับคะแนน
ดงักล่าวอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัความพึงพอใจต่อ โครงการฯ โดยรวม  
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สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ   จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 29

14

71

43

57

29

14

57

57

43

71

72

43

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.43

ค่าเฉล่ีย

4.71

4.43

4.57

4.57

3.71

00

00

00

00

0 0

0 0

0

0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน   

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนในระดบั ‘เห็นดว้ยมากที่สุด’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ        
มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งยงัท าให้
ท าให้การท างานต่างๆในเครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้น                                                                                    
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สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ   จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 71 29

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.29

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (3)
2. ท าให้การท างานต่างๆในเครือขา่ยสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากข้ึน  (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 7 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 4 คน และไม่ตอบเหตผุล 3 คน

0 0 0

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ และการเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้
ดว้ยตนเองในระดบัคะแนน ‘เห็นด้วยอย่างมาก’  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ือง
อ่ืน ๆ     และกลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพของในเร่ืองช่องทาง
การจดัจ าหน่ายและการบริการโดยให้คะแนนระดบั ‘เห็นดว้ยปานกลาง’  ซ่ึง
อยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าเร่ืองอ่ืน ๆ  

 ความสนบัสนุนที่กลุ่มสหกรณ์ตอ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนา    

ตราสินค้าเพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง  โดยให้
คะแนนความตอ้งการในระดบั ‘ตอ้งการมากที่สุด’ ในเร่ืองการบริหารจดัการ
และก ากับดูแลตราสินค้า การผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินค้า            
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  และการเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้   
และมีความตอ้งการรองลงมาในเร่ือง  การพฒันาสินคา้ และการส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ โดยให้คะแนนความต้องการใน ระดับ      
‘ตอ้งการมาก’ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 7

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ   จ ากัดจ ากัด

3.57

4.29

4.86

4.29

4.14

4

4.29

4.57

3.29

3.57

4

4.29

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่อให้เอ่ยถึงความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   กลุ่ม
ตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าต้องการความสนับสนุนด้านงบประมาณ ใน
จ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงั
คาดหวงัจะไดร้ับองคค์วามรู้ในเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้อีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

2ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

2หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

5สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภูมิ จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่างต้องการความสนับสนุนเร่ืองการศึกษางานจากสหกรณ์หรือ

หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในด้านการตลาด   นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้
สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ีร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

2ควรมีงบประมาณมาสนบัสนุนให้สหกรณ์ในเครือขา่ยไปศึกษาสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นการบริหารงานและดา้นการตลาด

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร 
สุวรรณภูมิ จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
6.3.4 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ  โดยรวมและความ       

พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯอยู่ในระดับสูง  โดยมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้อยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’  อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเปรียบเทียบกับระดับคะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้น้ีกับสหกรณ์ 
อ่ืน ๆ จะสังเกตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่ากว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด  
และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั 

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในเกณฑสู์งเช่นกนั   โดยระดบัคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบและสีของ
ตราสัญลกัษณ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  อยู่ในคะแนนระดบั ‘พอใจมาก’  
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การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย 

จ ากัด มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ประมาณ 3 % จากขา้วที่ผลิตได้
ทั้ งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 3 % ของยอดขายทั้งหมด ซ่ึงจัดว่ามี
ปริมาณนอ้ย 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค   กลุ่มตวัอย่างแสดง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ‘ปานกลาง’  สังเกตได้ว่าระดับคะแนนความ      
พึงพอใจดงักล่าวต ่ากว่าระดบัคะแนนของสหกรณ์อ่ืน ๆ   

• กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบว่า ‘พึงพอใจนอ้ย’ ต่อผลตอบรับของผูบ้ริโภคให้เหตุผลว่า
การประชาสัมพนัธ์เนน้ไปท่ีบางสหกรณ์และไม่ทัว่ถึง  อีกทั้งทางสหกรณ์เอง
ยงัขาดความช านาญในเร่ืองการตลาดและการขาย 
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สหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัยสหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัย  จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 30 60

20

20

40

20

10

70

57

50

40

70

10

43

30

20

10

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

3.90

ค่าเฉล่ีย

4.10

4.00

3.80

3.90

2.80

0

00

00

00

0 0

0 0

0

0

 
  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน  
ด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม          
และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม   และให้คะแนนอยู่ในระดับ     
‘เห็นดว้ยมากที่สุด’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ        
มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น   และเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์              
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สหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัยสหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัย  จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 20 30 50

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.30

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (3)
2. ท าให้สหกรณ์ในเครือขา่ยไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียน ความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนั

และกนัระหวา่งสหกรณ์ (5)
3. คณะกรรมการ ฯ และคณะท างานฯ ควรมีแนวทางในการบริหารตราสินคา้โดยการหาสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่ น

ห้างสรรพสินคา้หรือแหล่งท่ีมีคนอาศยัอยูม่าก (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 10 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 9 คน และไม่ตอบเหตผุล 1 คน

00

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ การพฒันาสินคา้ และการเงินและการ
ดูแลตน้ทุนสินคา้ด้วยตนเอง  โดยให้คะแนนในระดับ ‘เห็นด้วยอย่างมาก’  
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ และกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนเห็นด้วย         
ต่อศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองการบริหารจัดการและก ากับดูแล       
ตราสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ และการส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในระดับ ‘เห็นด้วยปานกลาง’ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ ์  
ต ่ากว่าเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความตอ้งการความสนับสนุนในการสร้างและพฒันาตรา

สินคา้เพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑโ์ดยรวมท่ีสูง  โดยเฉพาะในเร่ือง
การบริหารจดัการและก ากับดูแลตราสินคา้  การผลิตและควบคุมมาตรฐาน
สินคา้  การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  และการพฒันาสินคา้  
โดยให้คะแนนที่ระดบั ‘ตอ้งการมากที่สุด’ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 10

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัยสหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัย  จ ากัดจ ากัด

3.6

4.2

4.4

4.2

3.4

4.2

3

2.9

3.9

4.4

4.4

4.3

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์              
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ       
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัคาดหวงัจะได้รับ
องคค์วามรู้ในเร่ืองการตลาด  รวมทั้งเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้อีกดว้ย 

 

©Temporal Brand Consulting, 2008

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

2จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้นการตลาด -การขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กบัทาง
สหกรณ์

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

1ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

4หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

9สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร 
มหาชนะชยั จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตวัอย่างคาดหวงัให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท าโครงการที่เป็นประโยชน์

เช่น น้ีอย่างต่อ เน่ือง  และให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดข้าวสารให้มากขึ้ น  
นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ีร่วมกัน   
อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ     
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

1ทางกรมฯควรจะให้ความรู้และค าแนะน ากบัทางสหกรณ์ในเร่ืองตลาดขา้วสารให้มากข้ึน

2อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท าให้สินคา้ของสหกรณ์
มีการพฒันาข้ึน 

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร 
มหาชนะชยั จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
6.3.5 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมและความพึง

พอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ อยู่ในระดับสูง   โดยมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้อยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’  อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเปรียบเทียบกับระดับคะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้น้ีกับสหกรณ์ 
อ่ืน ๆ จะสังเกตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่ากว่าระดับคะแนนความพึงพอใจของ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด  
และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด และอยู่ในเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจ
เดียวกนักบัสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในระดับสูง โดยคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบของตราสินค้าและ
รูปแบบบรรจุภณัฑ์   อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’  และความพึงพอใจต่อสี
ของตราสินคา้อยู่ในระดบั ‘พอใจมาก’   
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การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี 

จ ากัด  มีผลิตและยอดขายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 30 % ของยอด
ผลิตและยอดขายทั้งหมด  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นอนัดับหน่ึงในสามของกลุ่ม
สหกรณ์ที่ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 

• ในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค   กลุ่มตวัอย่างแสดงความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑร์ะดบั ‘พอใจมาก’   
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สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรีสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 33

33

33

67

67

67

17

50

100

33

50

50

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.00

ค่าเฉล่ีย

4.17

4.33

4.50

3.67

3.670

0

000

00

00

00

0 0

0 0

0

0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน   

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนความเห็นดว้ยที่ระดับ 
‘เห็นดว้ยอย่างมาก’   

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจดัการตราสินคา้ดังกล่าวเพราะ 
ท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน
และช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น และท าให้การท างานต่างๆใน
เครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้น                                                                                     



 52 

©Temporal Brand Consulting, 2008

สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรีสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 83 17

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.17

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (2)
2. ท าให้การท างานต่างๆในเครือขา่ยสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากข้ึน  (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 6 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 3 คน และไม่ตอบเหตผุล 3 คน

0 0 0

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้า และการพัฒนาสินค้าโดยให้ระดับ
คะแนน ‘เห็นด้วยอย่างมาก’   ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ   และกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นด้วยกับศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เหลืออยู่ใน
ระดบัคะแนนรองลงมาที่ระดบั ‘เห็นดว้ยปานกลาง’ 

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• ก ลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้ างและ          

พฒันา ตราสินค้าเพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูงมาก  
โดยให้คะแนนความตอ้งการความสนับสนุนอยู่ในระดับ ‘ตอ้งการมากที่สุด’         
ในทุกหัวขอ้  
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 6

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรีสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัดจ ากัด

3

4.5

4.83

4.5

4.67

4.83

2.67

4.17

2.33

2.33

4

4.67

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์               
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ       
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัคาดหวงัจะได้รับ
องคค์วามรู้ในเร่ืองการตลาด  รวมทั้งเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้อีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

2หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

4สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร    
ชุมพลบุรี จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตวัอย่างคาดหวงัให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท าโครงการที่เป็นประโยชน์

เช่นน้ีอย่างต่อเน่ือง  และสนบัสนุนการศึกษาดูงาน ในสหกรณ์หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่ประสบความส าเร็จดา้นการตลาด 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

1ควรมีงบประมาณมาสนบัสนุนให้สหกรณ์ในเครือขา่ยไปศึกษาสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นการบริหารงานและดา้นการตลาด

1อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท าให้สินคา้ของสหกรณ์
มีการพฒันาข้ึน 

สหกรณ์การเกษตร  
ชุมพลบุรี จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
 
6.4  บทสรุปและขอ้เสนอแนะจากที่ปรึกษา 

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

6.4.2 อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจต่อการยอมรับของผูบ้ริโภคและยอดขายอยู่ในเกณฑต์ ่า
กว่าความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการฯ  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะยอดขายขา้วหอมมะลิ  
ทุ่งกุลาฟาร์มยงัอยู่ในระยะเร่ิมตน้ และบางสหกรณ์ยงัมีก าลงัการผลิตขา้วได้น้อย  
นอกจากน้ี  สมาชิกบางคนยงัเห็นว่าความสามารถในการประชาสัมพนัธ์  การหา
ตลาดและช่องทางการจดัจ าหน่ายของสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อสร้างยอดขายยงัมีจ ากัด  
จึงควรมีการวดัผลส าเร็จของโครงการฯ หลังจากด าเนินการไปแลว้อีกครั้ ง  หรือ
ประมาณ 12 เดือนนบัจากเร่ิมเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
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6.4.3 สมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนมากแลว้เห็นด้วยกับแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน  ด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ ทุ่ งกุลาฟาร์ม  เน่ืองจากจะท าให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและสร้างมาตรฐานเดียวกันให้ตราสินคา้  นอกจากน้ี ยงัท าให้แต่ละ
สหกรณ์มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์  และท างานร่วมกันเป็นทีมได้  เมื่อ
สมาชิกสหกรณ์ฯโดยรวมมีความเห็นชอบในแนวทางดงักล่าว  การสร้างและพฒันา
ตราสินคา้ขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในอนาคต  จึงควรยึดแนวทางน้ีเป็นหลกั  เพราะ
จะไดร้ับการสนบัสนุนที่ดีจากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ 

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

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

6.4.6 โดยสรุปแลว้  โครงการสร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
นบัว่าประสบผลส าเร็จในระยะเร่ิมตน้ จากการท่ีกลุ่มสหกรณ์ฯแสดงความพึงพอใจ
และให้การยอมรับสนับสนุนโครงการฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรให้การสนบัสนุน
และดูแลโครงการตราสินคา้น้ีต่อไป  โดยในระยะปีแรกตั้งแต่เปิดตัวสินค้า  ควร
พิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 3 เร่ือง  ได้แก่      การบริหาร
จดัการและก ากบัดูแลแบรนด์    ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  และ     การส่งเสริม
การขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  และควรมีการประเมินผลส าเร็จของโครงการ
เป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเน่ือง  โดยควรด าเนินการประเมินผลทุก 12 เดือน 
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รายงานประเมินผลการใชต้ราสินคา้ ทุ่งกุลาฟาร์ม 
โครงการสร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์  

ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
 

 

 
 

น าเสนอ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ตามสัญญาเลขที่ 20/2551 

วนัที่  21 มกราคม พ.ศ. 2552 
 

โดย 
บริษทั เทมเพอรัลแบรนด์คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

968 อาคารอ้ือจือเหลียง ถนนพระราม 4 สีลม บางรัก กทม 10500 
 โทร. 0-2687 5373-74 แฟ็กซ์ 0-2687 5376 
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1. ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบโครงการผลิตขา้วหอมมะลิ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ (ปี 2547-2551)  ซ่ึงเป็นโครงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในช่วงต้นของโครงการฯในปี 2547-2549       
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ด้วยการ อบรมถ่ายทอดความรู้การจดัการ
ธุรกิจสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย  จดัอบรมหลกัสูตรต่างๆ ทั้งในเร่ืองเทคโนโลยีการผลิต
และการตลาด  การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและการแปรรูปขา้วหอมมะลิ  การปลูกขา้วดว้ย
วิธีการ GAP (Good Agricultural Practice: การปลูกขา้วดว้ยกระบวนการผลิตเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม) จดังานประชาสัมพนัธ์จ าหน่ายขา้วหอมมะลิ  เจรจาธุรกิจ  รวมถึงสนบัสนุนงบประมาณ
เงินอุดหนุนสนบัสนุน  จดัหาอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  และในปี 2550  ไดส้ร้างองคค์วามรู้แก่
บุคลากรของสหกรณ์ในโครงการดา้นการบริหารจดัการ  การจดัการธุรกิจ  และด้านการตลาด  การ
สนบัสนุนอุปกรณ์การตลาดแก่สหกรณ์  พฒันาประสิทธิภาพดา้นการแปรรูปของสหกรณ์ที่มีโรงสี
ขา้วสหกรณ์ในพ้ืนท่ีโครงการให้มีกรรมวธีิการผลิตท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานการจดัการดา้นความ
ปลอดภยัของอาหารที่มีมาตรฐานยอมรับ  นอกจากน้ีได้ด าเนินการจดัประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการ
ขายและขยายช่องทางการตลาดภายในและต่างประเทศ  เป็นตน้ 

ส าหรับในปี 2551 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีความประสงค์จะสานต่อโครงการฯ  ด้วยการ
ยกระดบัมาตรฐานการผลิตขา้วหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นสินคา้ลกัษณะพิเศษ โดยการ
ก าหนดมาตรฐานสร้างเคร่ืองหมายการคา้ ด้วยเห็นความส าคญัในการสร้างตราสินคา้และการสร้าง
แบรนด์ว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อผูบ้ริโภค กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงสนับสนุนให้มีการจ้างท่ีปรึกษา
สร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ขึ้น โดยคดัเลือกสหกรณ์ที่มีโรงสี
ให้เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 6 สหกรณ์ ดงัน้ี 1) สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2) สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด จังหวดัร้อยเอ็ด 3) สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด 
จังหวดัร้อยเอ็ด  4) สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัด  จังหวดัสุรินทร์ 5) สหกรณ์การเกษตร       
มหาชนะชัย จ ากัด จังหวดัยโสธร และ 6) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรีสะเกษ จ ากัด 
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพฒันาตราสินคา้ขา้วของสหกรณ์ที่ร่วมโครงการเพื่อน าไปใช้เป็นตราสินคา้
ร่วมกัน บริหารจดัการร่วมกันภายใตก้ารใช้สินคา้ตราเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน รวมถึงร่วมกัน
พัฒนาให้เป็นตราที่ เข้มแข็งและมีคุณค่า  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  และสร้างทัศนคติที่ดี  เป็นที่ รู้จ ัก
แพร่หลายของผูบ้ริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยมีวตัถุประสงคต์ามขอบเขตงาน (TOR)  ดงัน้ี 
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1. เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้นการพฒันาตราสินคา้  การบริหารตราสินคา้  และการบริหาร
การตลาดแก่บุคลากรของสหกรณ์ในพ้ืนท่ี 

2. เพื่อสร้างตราสินคา้ขา้วที่มีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในทุ่งกุลาร้องไห้  จ านวน 1 ตรา 

3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ตราสินคา้ให้เกิดภาพลกัษณ์ที่ดีมีคณุค่า 

 

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

การท างาน เพ่ือสนองตอบวตัถุประสงคห์ลกัของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการฯน้ีทั้ง 3 ขอ้      
ดงัในขั้นตอนต่อไปน้ี 

(ขั้นตอนการจัดท ากลยุทธ์ - ขั้นตอนหลกั) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไปปฏบิัติให้เป็นรูปธรรม) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3  การก าหนดกลยุทธ์แบรนด์และการจัดท า
ตราสินค้า 

(Brand Strategy and Logo Development) 

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตลาดและการ
วิจัยภาพลักษณ์  

 (Brand Audit and Market 
Research) 

 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ตราสินค้า  
(Project Evaluation) 

ขั้นตอนที่ 2  การสร้างความเข้าใจ
เร่ืองการสร้างแบรนด์และการตลาด  

(Brand and Marketing 
Orientation) 

 

ขั้นตอนที่ 4   การประชาสัมพันธ์ตราสินค้า                                      
  (Brand Communication) 

ขั้นตอนที่ 5  การก าหนดแนวทางการบริหาร
การจัดการตราสินค้า                                      

 (Brand Management) 



 

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved. 5 

3. วัตถุประสงค์และวิธีการการประเมินผลการใช้ตราสินค้าและผลส าเร็จของโครงการ  
3.1 วตัถุประสงค ์

• เพื่อติดตามผลการด าเนินงานเร่ืองการสร้างแบรนด์สินคา้ขา้วหอมมะลิจากทุง่กุลาร้องไห้ 
ในกลุ่มตวัแทนสหกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง ก่อนเสร็จส้ินโครงการ 

• เพื่อให้ขอ้เสนอแนะและแนวทางแกไ้ข เพื่อให้ตวัแทนสหกรณส์ามารถบริหารจดัการแบรนด์
ไดอ้ย่างต่อเน่ืองดว้ยตนเอง 

• เพื่อให้ขอ้เสนอแนะแนะค าแนะน าแกก่รมส่งเสริมสหกรณ ์ เพื่อวางแผนและก าหนด
นโยบายในการบริหารจดัการโครงการสินคา้ขา้วจากทุ่งกุลาร้องไห้ในล าดบัต่อไป 

 3.2 วิธีการ (Methodology) 

• ที่ปรึกษาใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพแบบเจาะลึก (Qualitative Depth Interview) 

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

 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั  10  คน 

 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั    7  คน 

 สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั    9  คน 

 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั    4  คน 

 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยัจ ากดั  10  คน 
• การเก็บขอ้มูลไดด้ าเนินการระหว่างวนัที่ 17 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2551 

 

3.3 หัวขอ้การประเมนิผลของโครงการฯ 
หัวขอ้ในการประเมินผลมีทั้งส้ิน 5 หัวขอ้หลกั  ไดแ้ก่  ความพึงพอใจต่อโครงการฯ

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

           คะแนน   ระดับความพงึพอใจ การเห็นด้วย และความต้องการ 
  5      มากที่สุด 
  4      มาก 
  3      ปานกลาง 
  2      นอ้ย 
  1      นอ้ยที่สุด 
 เกณฑก์ารวดัระดบั ต่าง ๆ ใชห้าค่าน ้าหนกัเฉล่ียและอธิบายโดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 

         ระดบัความพงึพอใจ การเหน็ด้วย และความต้องการ  ช่วงคะแนนเฉลีย่ 
  มากที่สุด     4.21 - 5.00 
  มาก      3.41 - 4.20 
  ปานกลาง     2.61 - 3.40 
  นอ้ย      1.81 - 2.60 
  นอ้ยที่สุด     1.00 - 1.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

4.  ผลการประเมินผลการใช้ตราสินค้าและผลส าเร็จของโครงการโดยรวม (ทุกสหกรณ์)  
 4.1 ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์

• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯโดยรวมและความ       
พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯในระดับสูง  รวมถึงความ       
พึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลกัษณ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ์   โดยมี
คะแนนความพึงพอใจในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’ และ ‘พอใจมาก’ 

• กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นคณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯให้คะแนนความ        
พึงพอใจต่อโครงการโดยรวมสูงกว่าสมาชิกสหกรณ์ที่ไม่ได้เป็นคณะ
กรรมการฯหรือคณะท างานฯ   ซ่ึงเป็นเพราะมีการรับรู้และมีส่วนร่วม   ใน
โครงการฯมากกว่า   
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ความพึงพอใจต่อโครงการความพึงพอใจต่อโครงการ

REF. Q.1 ทา่นพงึพอใจตอ่โครงการสรา้งตราสนิคา้ที่มีเอกลกัษณโ์ครงการนีม้ากน้ อยเพียงใด

%
พึงพอใจมากทีสุ่ด          [5]

พึงพอใจมาก                [4]

พึงพอใจปานกลาง        [3]
พึงพอใจน้อย               [2]
พึงพอใจน้อยทีสุ่ด         [1]

%

-
-

30
47

63

53

7
-
-

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

ค่าเฉล่ีย                                     4.31 4.47 4.22 4.70 4.44 4.43 3.90 4.00

-
-

%

70

44 43

10

56

70
100

30

57

20

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

-
-
-

-
-

-
-
- -

- -
-

-

-

- -4

36

60

รวม
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ความพึงพอใจต่อตราสินค้าความพึงพอใจต่อตราสินค้า  ‘‘ทุ่งกุลาฟารม์ทุ่งกุลาฟารม์’’

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ 7

14

12

60

29

40

33

57

48

พึงพอใจน้อยที่สุด พึงพอใจน้อย พึงพอใจปานกลาง

พึงพอใจมาก พึงพอใจมากที่สุด

%

REF. Q.3,4, 5

4.36

ค่าเฉล่ีย

4.43

4.26

0

0

0

0

0

0
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ประโยชนท์ี่สมาชิกสหกรณไ์ด้รับจากโครงการนี้ประโยชนท์ี่สมาชิกสหกรณไ์ด้รับจากโครงการนี้

REF. Q.2 ทา่นคิดวา่โครงการสรา้งตราสนิคา้ที่มีเอกลกัษณโ์ครงการนี ้  มีประโยชนต์อ่สมาชิกสหกรณข์องทา่นมากนอ้ยเพียงใด

%
มากทีสุ่ด          [5]

มาก                [4]

ปานกลาง        [3]
น้อย               [2]
น้อยทีสุ่ด         [1]

%

-
-

3740

37

53

26

7
-
-

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

ค่าเฉล่ีย                                     4.19 4.33 4.11 4.40 4.33 4.57 3.90 3.67

-
-

%

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

-
-
-

-
-

-
-
- -

- -
-

-

50
67

57

10

70

67

-40
43

20
33

33

10

38

43

19

รวม

 

4.2   การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• สหกรณ์ทุกสหกรณ์ที่ร่วมโครงการฯ (ยกเวน้สหกรณ์การตลาดเพ่ือการเกษตร 

ธกส.ศรีสะเกษ จ ากดั) ไดเ้ร่ิมผลิตและจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มแลว้
ตั้งแต่เร่ิมเปิดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551   สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากัด และสหกรณ์
การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดัมียอดผลิตและยอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
สูงกว่าสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ  โดยแต่ละสหกรณ์มียอดผลิ ตและ            



 

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved. 9 

ยอดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มในระยะ 2 เดือนตั้งแต่เร่ิมเปิดตัว  
โดยประมาณดงัน้ี  
- สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั มยีอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม

ประมาณ 70 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายไดป้ระมาณ 50 % 
ของยอดขายทั้งหมด 

- สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
ประมาณ 4 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได ้ ประมาณ 5 % 
ของยอดขายทั้งหมด  

- สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั มยีอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 40 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายไดป้ระมาณ 25 % 
ของยอดขายทั้งหมด 

- สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม 
ประมาณ 3 % จากขา้วท่ีผลิตไดท้ั้งหมด และมียอดขายไดป้ระมาณ 3 % 
ของยอดขายทั้งหมด 

- สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดั มีผลิตและยอดขายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ประมาณ 30 % ของยอดผลิตและยอดขายทั้งหมด 

• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคที่มีต่อขา้วหอมมะลิ
ทุ่งกุลาฟาร์มอยู่ในระดบั ‘พอใจมาก’  อย่างไรกต็าม เป็นที่สังเกตว่าระดบั
ความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคอยู่ในเกณฑ์ต ่ากว่าระดับความ     
พึงพอใจต่อโครงการฯ และระดบัความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ไดร้ับจาก
โครงการฯ    

• สังเกตไดว้่าความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัยอด
จ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม  ดังจะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทน
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด 
และสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี จ ากดัซ่ึงจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
ไดม้ากกว่าสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ ให้คะแนนความพึงพอใจต่อการตอบรับ
ของผูบ้ริโภคในระดบั ‘พอใจมาก’  ส่วนกลุ่มตวัอย่างจากสหกรณ์การเกษตร
มหาชนะชัย จ ากัดที่มียอดจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มน้อยที่สุดให้
คะแนนความพึงพอใจในระดบั ‘ปานกลาง’  

• เหตุผลหลกัที่กลุ่มตวัอย่างให้คะแนนระดบัความพึงพอใจต่อการตอบรับของ
ผูบ้ริโภค ‘นอ้ย’ เกี่ยวขอ้งกบัการประชาสัมพนัธ์    และการตลาดในเร่ืองการ
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จดัจ าหน่ายที่ทางสหกรณ์ไม่มีความถนัด  นอกจากน้ี เน่ืองจากการเก็บขอ้มูล
ด าเนินการหลงัจากเร่ิมเปิดตวัขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 2 เดือน           
สหกรณ์ฯ บางรายยงัไม่สามารถผลิตขา้วไดใ้นจ านวนมาก 
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ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภคความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค

REF. Q.6 ทา่นพงึพอใจตอ่ผลตอบรบัของผูบ้รโิภคจากการประชาสมัพนัธแ์ละสือ่สารต ราสนิคา้ ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ มากนอ้ยเพียงใด

%
พึงพอใจมากทีสุ่ด          [5]

พึงพอใจมาก                [4]

พึงพอใจปานกลาง        [3]

พึงพอใจน้อย               [2]
พึงพอใจน้อยทีสุ่ด         [1]

%

-
-

11

3053

48

47

11
-

-

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

-

%

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

-
-

-
- -

-

-
-
-

-

20
11 10

67

50 56

29

60

33

4430
71

30

7

38

48

7

รวม

ค่าเฉล่ีย                                     3.45 3.53 3.41 3.70 3.56 3.71 2.80 3.67

-

-

-

 
 
4.3   ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน    
ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม   และให้คะแนนเห็นด้วยกับแนวคิด
ดงักล่าวอยู่ในระดบั ‘เห็นด้วยมากที่สุด’  โดยระดับคะแนนของกลุ่มตวัอย่าง
ที่เป็นคณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ จะสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างที่ไม่ไดเ้ป็น
คณะกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ 

• กลุ่มตวัอย่างส่วนมากแลว้เห็นดว้ยกับแนวทางการสร้างและพฒันาตราสินคา้
ร่วมกัน    เน่ืองจากเป็นการท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสร้าง
มาตรฐานเดียวกันให้ตราสินคา้  นอกจากน้ี ยงัท าให้แต่ละสหกรณ์มีโอกาส
แลกเปล่ียนประสบการณ์ และท างานร่วมกนัเป็นทีมได ้
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ความคิดเห็นต่อการจัดตัง้คณะกรรมการฯและคณะท างานเพื่อบริหารจัดการตความคิดเห็นต่อการจัดตัง้คณะกรรมการฯและคณะท างานเพื่อบริหารจัดการตราสินค้าราสินค้า

REF. Q.7 ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัแนวทางในการบรหิารตราสนิคา้รว่มกนัในเค รอืข่ายสหกรณด์ว้ยการจดัตัง้คณะกรรมการฯและคณะท างานเพ่ือนบรหิารจดั การและก ากบัดแูลตราสนิคา้

% %

- -

26

60

52

40
19

4

- -

คณะกรรมการฯ ไมใ่ชค่ณะกรรมการฯ

ฐาน; ผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 100% 42 15                    27                   10             9                   7                  10                 6

-

%

เกษตรวสิยั โพนทราย สวุรรณภมิู มหาชนะชยั ชมุพลบรุี

- -
-

- -- --

30

56

29

50

30
83

33
20

17

44
60

71

-
10

38

48

12
2

รวม

-

-

เหน็ด้วยมากทีสุ่ด          [5]

เหน็ด้วยมาก                [4]

เหน็ด้วยปานกลาง        [3]
เหน็ด้วยน้อย               [2]
เหน็ด้วยน้อยทีสุ่ด         [1]

ค่าเฉล่ีย                                     4.21 4.60 4.00 4.10 4.22 4.29 4.30 4.17

-
-

 
 

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้าด้วยตนเอง โดยให้คะแนนในระดับ 
‘เห็นด้วยมากที่สุด’  และให้คะแนนเห็นด้วยรองลงมาต่อศกัยภาพของกลุ่ม
สหกรณ์ในเร่ืองการบริหารจดัการและก ากับดูแลตราสินคา้  และการพฒันา
สินค้าโดยให้คะแนนอยู่ในระดับ ‘เห็นด้วยอย่างมาก ’   และให้คะแนน       
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เห็นด้วยต่อศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ฯ ในเร่ืองการส่งเสริมการขาย และ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์   ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  และการเงิน
และการดูแลตน้ทุนสินคา้ ในระดบั‘เห็นดว้ยปานกลาง’ ซ่ึงอยู่ในระดบัต ่าที่สุด 

4.4   ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างตอ้งการความสนบัสนุนในการสร้างและพฒันาตราสินคา้เพื่อให้

ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูงมาก  โดยมีระดับคะแนนที่ 
‘ตอ้งการมากที่สุด’ในเกือบทุกหัวขอ้  ยกเวน้เร่ืองการผลิตและการควบคุม
มาตรฐานสินคา้ ท่ีให้คะแนนที่ระดบั ‘ตอ้งการมาก’ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 42

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสามารถในการบริหารตราสินค้าและความสนับสนุนที่คาดหวังความสามารถในการบริหารตราสินค้าและความสนับสนุนที่คาดหวัง

3.45

3.38

4.4

4.4

4.45

4.45

4.48

4.21

2.83

2.79

3.69

4.19

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั

Total

---

 
 

• นอกเหนือจากความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าดังกล่าว  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวงัความสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพ่ิมเติมในเร่ือง การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ส่วนการสนบัสนุนท่ีคาดหวงั
รองลงมาตามล าดับได้แก่  การหาช่องทางการจัดจ าหน่าย  การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์  การจดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการผลิตและ
พฒันาสินคา้ และการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองการขายและการตลาด 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

181533สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

1-1ช่วยกระตุน้และสร้างจิตส านึกให้สมาชิกสหกรณ์ภูมิใจในตราสินคา้ของ      
ตนเองให้มากข้ึนกว่าเดิม

-11หาหน่วยงานกลางหรือตวัแทนเขา้มาช่วยสหกรณ์ในการบริหารจดัการหรือ
ด าเนินการในเร่ืองต่างๆเน่ืองจากสหกรณ์เองยงัไม่มีความสามารถท่ีจะ   
ด าเนินการเองได ้

123จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้นการตลาด-การขายอยา่งต่อเน่ือง            
เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กบัทางสหกรณ์

415จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการ พฒันา
สินคา้ของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต

10211ดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

9615หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

ไม่ใช่คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือข่ายสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วย
ให้การสร้างและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกุลาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื

 
 

4.5   ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจึงแสดงความต้องการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนับสนุนโครงการที่ช่วยพฒันาสินคา้ของสหกรณ์อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
กลุ่มตัวอย่างบางรายแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
สนบัสนุนเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

246อยากให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ

1-1ไม่อยากให้ท  าเป็นเครือข่าย เพราะแต่ละสหกรณ์มีลกัษณะการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนัอาจท าให้ควบคุมการท างานไดย้าก

2-2ควรมีงบประมาณมาสนบัสนุนให้สหกรณ์ในเครือข่ายไปศึกษาสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีประสบความส าเร็จในดา้นการบริหารงานและดา้นการตลาด

1-1ทางกรมฯควรจะให้ความรู้และค าแนะน ากบัทางสหกรณ์ในเร่ืองตลาดขา้วสาร
ให้มากข้ึน

2-2ควรมีการส่งเสริมการขายและมีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัของ
ตลาดให้มากข้ึนกว่าน้ี 

314หากมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมัน่คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ คิดว่าแบรนดน้ี์
จะด าเนินต่อไปไดดี้ 

134อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท า
ให้สินคา้ของสหกรณ์มีการพฒันาข้ึน 

ไม่ใช่คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการ/ไม่ใช่คณะกรรมการ

รวม

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
5.  ผลการประเมินการใช้ตราสินค้าและผลส าเร็จของโครงการแยกรายสหกรณ์  

5.1 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากดั 
  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์

• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  
โดยให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ และความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’ 

• นอกจากน้ี  ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลกัษณ์และรูปแบบ
บรรจุภณัฑ์อยู่ในระดับสูงมาก เช่นเดียวกัน   โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่อ
รูปแบบและสีของตราสินค้าและความพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์อยู่ใน
ระดบั ‘พอใจมากที่สุด’  

  การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั เป็นสหกรณ์ที่มีความพร้อมในการผลิต

และจ าหน่ายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มมากที่สุดในกลุ่มสหกรณ์  และในการ
ประชุมคณะกรรมการฯและคณะท างานฯ  สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจะ
ได้รับเสนอช่ือ  หรืออาสาที่จะช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในโครงการด้วยดี   
ตั้ งแต่เร่ิมเปิดตัวสินค้าในกลางเดือนกันยายน 2551   สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากัดมียอดผลิตและยอดจ าหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มสูง
กว่าสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ  โดยมียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม
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ประมาณ 70 % จากขา้วท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 50 % ของ
ยอดขายทั้งหมด 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจมากต่อผลตอบรับของผู ้บริโภค  แต่เป็นที่สังเกตว่ารับคะแนน
ดงักล่าวอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัความพึงพอใจต่อโครงการฯ โดยรวม 
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สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัยสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 50

10

30

40

60

30

50

30

20

50

40

70

50

70

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.70

ค่าเฉล่ีย

4.70

4.40

4.50

4.40

3.70

000

000

000

000

0 0

0 0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัแนวคิดในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ร่วมกนัดว้ย

การจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  โดยให้คะแนนความเห็นด้วยที่ระดับ 
‘เห็นดว้ยอย่างมาก’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มี
มาตรฐานเดียวกันและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น   อีกทั้งยงัท าให้
ท าให้การท างานต่างๆในเครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้ น                                                                         
มีเพียงกลุ่มตวัอย่าง 1 รายท่ีไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการฯ ให้ค าตอบว่า ‘เห็นดว้ย
น้อย’ กับการบริหารจดัการด้วยคณะกรรมการฯ โดยให้เหตุผลว่า  สหกรณ์
เครือข่ายยงัขาดศกัยภาพในการด าเนินงาน  
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สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัยสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 0 60 3010

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.10

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (2)
2. ท าให้การท างานต่างๆ ในเครือขา่ยสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากข้ึน (1)
เห็นดว้ยนอ้ยเพราะ
1. ในบางเร่ืองมองวา่สหกรณ์เครือขา่ยบางแห่งยงัไม่มีศกัยภาพในการด าเนินงาน (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 10 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 4 คน และไม่ตอบเหตผุล 6 คน

0

 
 
• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน

เร่ืองต่าง ๆ  ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นคลา้ยคลึงกับสหกรณ์อ่ืน  ๆว่า
กลุ่มสหกรณ์มีศักยภาพในเร่ืองการผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้าด้วย
ตนเอง โดยให้คะแนนในระดับ ‘เห็นด้วยมากที่สุด’ ซ่ึงอยู่ในระดับสูงกว่า
ศกัยภาพเร่ืองอ่ืน ๆ    และให้คะแนนรองลงมาต่อศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์
ในเร่ืองช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ  การส่งเสริมการขายและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  การบริหารจัดการและก ากับดูแลตราสินค้า และ
การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้ในระดบัคะแนนที่ ‘เห็นดว้ยปานกลาง’  

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความตอ้งการความสนบัสนุนในการสร้างและพฒันาตราสินคา้

เพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง  โดยให้คะแนนความ
ตอ้งการความสนับสนุนอยู่ในระดับ ‘ตอ้งการมากที่สุด’ในเร่ืองการพฒันา
สินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ  การส่งเสริมการขายและ
โฆษณาประชาสัมพันธ์  และการเงินและการดูแลต้นทุนสินค้า   และให้
คะแนนความต้องการในระดับที่ต ่ากว่าในเร่ืองการผลิตและการควบคุม
มาตรฐานสินคา้ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 10

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัยสหกรณก์ารเกษตรเกษตรวิสัย  จ ากัดจ ากัด

3.4

4.5

4.3

4.7

4.4

3.4

4.3

2.8

2.7

3.8

4.4

4.2

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์               
กลุ่มตวัอย่างส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ 

 

©Temporal Brand Consulting, 2008

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1ช่วยกระตุน้และสร้างจิตส านึกให้สมาชิกสหกรณ์ภูมิใจในตราสินคา้ของตนเองให้มากข้ึนกวา่เดิม

1หาหน่วยงานกลางหรือตวัแทนเขา้มาช่วยสหกรณ์ในการบริหารจดัการหรือด าเ นินการในเร่ือง
ต่างๆเน่ืองจากสหกรณ์เองยงัไม่มีความสามารถท่ีจะด าเนินการเองได้ 

4ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

3หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

7สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร
เกษตรวิสัย จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่าง แสดงความต้องการความสนับสนุน เร่ือง การโฆษณา

ประชาสัมพันธ์และช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อให้ด าเนินการโครงการฯ
ต่อไปได้ด้วยดี  และยงัคาดหวงัให้สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ี
ร่วมกันอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  อย่างไรก็ตามมีกลุ่มตวัอย่าง 1 รายที่แสดง
ความไม่เห็นดว้ยในการรวมตวัเป็นเครือข่ายสหกรณ์  โดยให้ความเห็นว่าการ
ด าเนินงานของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกนัและท าให้ควบคุมการท างานไดย้าก 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

1ไม่อยากให้ท  าเป็นเครือขา่ย เพราะแต่ละสหกรณ์มีลกัษณะการด าเนินงานท่ีแตกต่างกนัอาจท าให้
ควบคุมการท างานไดย้าก

2ควรมีการส่งเสริมการขายและมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกัของตลาดให้มากข้ึนกวา่น้ี 

1หากมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมัน่คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ คิดวา่แบรนดน้ี์จะด าเนินต่อไปไดดี้ 

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร    
เกษตรวิสัยจ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
5.2 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรโพนทราย  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  

โดยให้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อโครงการฯ และความพึงพอใจต่อ
ประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’  

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน  โดยมีระดับคะแนน ความพึงพอใจต่อรูปแบบ        
ตราสินคา้และความพอใจต่อรูปแบบบรรจุภณัฑ์อยู่ในระดบั‘พอใจมากที่สุด’ 
และคะแนน ความพึงพอใจต่อสีตราสัญลกัษณ์ในระดบั ‘พอใจมาก’    
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  การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกนัยายน 2551   สหกรณ์การเกษตรโพนทราย 

จ ากัด มียอดผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ประมาณ 4 % จากข้าวที่ผลิต
ทั้งหมด และมียอดขายได้ ประมาณ 5 % ของยอดขายทั้งหมด  ซ่ึงนับว่ามี
ปริมาณค่อนขา้งน้อย  เมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์การเกษตรอ่ืน ๆ ที่ร่วมใน
โครงการ 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจมากต่อผลตอบรับของผู ้บริโภค  แต่เป็นที่สังเกตว่ารับคะแนน
ดงักล่าวอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัความพึงพอใจต่อ โครงการฯ โดยรวม  
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สหกรณก์ารเกษตรโพนทรายสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย   จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 56

67

44

33

0

78

11

44

56

11

33

22

44

56

44

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.44

ค่าเฉล่ีย

4.00

4.22

4.56

4.33

3.56

00

00

00

00

0 0

0 0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นดว้ยกบัแนวคิดในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ร่วมกนัดว้ยการ

จดัตั้งคณะกรรมการบริหารการจดัการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและคณะท างานเร่ือง  
แบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนความเห็นดว้ยในระดบั‘เห็นดว้ยมากที่สุด’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ        
มี ม าตรฐาน เดี ยวกัน และช่ ว ยกันพัฒ น าสหกรณ์ ให้ แข็ งแก ร่ งขึ้ น                  
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เป็นการแสดงความสามคัคีในระหว่างเครือข่าย   อีกทั้งยงัช่วยยกระดบัสินคา้
ของสหกรณ์ให้ดีขึ้น       
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สหกรณก์ารเกษตรโพนทรายสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย   จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 33 11 56

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.22

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (2)
2. เป็นการการแสดงความสามคัคีและการร่วมมือกนัท างานระหวา่งเครือขา่ยสห กรณ์ท่ีจะช่วยกนัท าให้แบ รนด์ประสบ

ความส าเร็จเป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ (1)
3. จะไดช่้วยยกระดบัสินคา้ของสหกรณ์ให้ดีข้ึน (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 9 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 4 คน และไม่ตอบเหตผุล 5 คน

00

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่างๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มตวัอย่าง
ที่มาจากสหกรณ์อ่ืน ๆ เล็กน้อย   โดยเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ และการบริหารจดัการและก ากับดูแล
ตราสินคา้  ในระดับคะแนน ‘เห็นดว้ยอย่างมาก’  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ือง
อ่ืน ๆ   และกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนในระดับ  ‘เห็นด้วยปานกลาง’ ในเร่ือง
ศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ  

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนา    

ตราสินค้าเพื่ อให้ประสบความส าเร็จอยู่ใน เกณฑ์สูง  โดยให้คะแนน       
ความตอ้งการความสนบัสนุนในเร่ืองช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  
การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์  การพัฒนาสินค้า และ
การเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้  อยู่ในระดับ ‘ตอ้งการมากที่สุด’   และให้
คะแนนความตอ้งการต ่ากว่าในเร่ืองการผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินคา้  
และการบริหารจดัการและก ากบัดูแลตราสินคา้ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 9

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรโพนทรายสหกรณก์ารเกษตรโพนทราย   จ ากัดจ ากัด

2.78

4.33

4.89

4.56

4.78

4

3.89

2.67

2.78

2.89

3.89

3.67

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์              
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงั
คาดหวงัจะไดร้ับองคค์วามรู้ในเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้รวมไปถึงเร่ือง
การตลาดอีกดว้ย 

 

©Temporal Brand Consulting, 2008

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้นการตลาด -การขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กบัทาง
สหกรณ์

2จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

5ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

4หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

8สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร 
โพนทราย จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่างต้องการให้สหกรณ์เครือข่ายได้รับความสนับสนุนในเร่ือง     

ช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อให้ด าเนินการโครงการต่อไปได้ด้วยดี  และ
คาดหวงัให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท าโครงการท่ีเป็นประโยชน์เช่นน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง    นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ี
ร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

3หากมีสถานท่ีจ าหน่ายท่ีมัน่คงแน่นอนและครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ คิดวา่แบรนดน้ี์จะด าเนินต่อไปไดดี้ 

3อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท าให้สินคา้ของสหกรณ์
มีการพฒันาข้ึน 

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร    
โพนทราย จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
5.3 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกบัโครงการฯโดยรวมในระดบัสูงมาก  

โดยให้คะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ และความพึงพอใจ           
ต่อประโยชน์ที่ไดร้ับจากโครงการฯในระดบั ‘พอใจมากที่สุด’   

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

สุวรรณภูมิ จ ากัด มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 40 % จาก
ข้าวท่ีผลิตทั้งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 25 % ของยอดขายทั้งหมด      
ซ่ึงนบัว่าอยู่ในเกณฑค์่อนขา้งสูง  อยู่ในอนัดับหน่ึงในสามของกลุ่มสหกรณ์ที่
ร่วมโครงการฯ 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค  กลุ่มตวัอย่างมีความ
พึงพอใจมากต่อผลตอบรับของผู ้บริโภค  แต่เป็นที่สังเกตว่ารับคะแนน
ดงักล่าวอยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าระดบัความพึงพอใจต่อ โครงการฯ โดยรวม  
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สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ   จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 29

14

71

43

57

29

14

57

57

43

71

72

43

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.43

ค่าเฉล่ีย

4.71

4.43

4.57

4.57

3.71

00

00

00

00

0 0

0 0

0

0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน   

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนในระดบั ‘เห็นดว้ยมากที่สุด’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ        
มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งยงัท าให้
ท าให้การท างานต่างๆในเครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้น                                                                                    
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สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ   จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 71 29

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.29

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (3)
2. ท าให้การท างานต่างๆในเครือขา่ยสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากข้ึน  (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 7 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 4 คน และไม่ตอบเหตผุล 3 คน

0 0 0

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ และการเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้
ดว้ยตนเองในระดบัคะแนน ‘เห็นด้วยอย่างมาก’  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ือง
อ่ืน ๆ     และกลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพของในเร่ืองช่องทาง
การจดัจ าหน่ายและการบริการโดยให้คะแนนระดบั ‘เห็นดว้ยปานกลาง’  ซ่ึง
อยู่ในเกณฑต์ ่ากว่าเร่ืองอ่ืน ๆ  

 ความสนบัสนุนที่กลุ่มสหกรณ์ตอ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้างและพัฒนา    

ตราสินค้าเพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูง  โดยให้
คะแนนความตอ้งการในระดบั ‘ตอ้งการมากที่สุด’ ในเร่ืองการบริหารจดัการ
และก ากับดูแลตราสินค้า การผลิตและการควบคุมมาตรฐานสินค้า            
ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ  และการเงินและการดูแลตน้ทุนสินคา้   
และมีความตอ้งการรองลงมาในเร่ือง  การพฒันาสินคา้ และการส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพัน ธ์ โดยให้คะแนนความต้องการในระดับ      
‘ตอ้งการมาก’ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 7

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิสหกรณก์ารเกษตรสุวรรณภูมิ   จ ากัดจ ากัด

3.57

4.29

4.86

4.29

4.14

4

4.29

4.57

3.29

3.57

4

4.29

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่อให้เอ่ยถึงความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   กลุ่ม
ตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าต้องการความสนับสนุนด้านงบประมาณ ใน
จ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ
ประชาสัมพนัธ์และช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงั
คาดหวงัจะไดร้ับองคค์วามรู้ในเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้อีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

2ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

2หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

5สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร
สุวรรณภูมิ จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตัวอย่างต้องการความสนับสนุนเร่ืองการศึกษางานจากสหกรณ์หรือ

หน่วยงานท่ีประสบความส าเร็จในด้านการตลาด   นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้
สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ีร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

2ควรมีงบประมาณมาสนบัสนุนให้สหกรณ์ในเครือขา่ยไปศึกษาสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นการบริหารงานและดา้นการตลาด

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร 
สุวรรณภูมิ จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
 
5.4 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตัวอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมและความ       

พึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯอยู่ในระดับสูง  โดยมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้อยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’  อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเปรียบเทียบกับระดับคะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้น้ีกับสหกรณ์ 
อ่ืน ๆ จะสังเกตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่ากว่า ระดับคะแนนความพึงพอใจของ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด  
และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั 

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในเกณฑสู์งเช่นกนั   โดยระดบัคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบและสีของ
ตราสัญลกัษณ์และรูปแบบบรรจุภณัฑ ์  อยู่ในคะแนนระดบั ‘พอใจมาก’  
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การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัย 

จ ากัด มียอดผลิตขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์ม ประมาณ 3 % จากขา้วที่ผลิตได้
ทั้ งหมด และมียอดขายได้ประมาณ 3 % ของยอดขายทั้งหมด ซ่ึงจัดว่ามี
ปริมาณนอ้ย 

• ส่วนในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค   กลุ่มตวัอย่างแสดง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ‘ปานกลาง’  สังเกตได้ว่าระดับคะแนนความ      
พึงพอใจดงักล่าวต ่ากว่าระดบัคะแนนของสหกรณ์อ่ืน ๆ   

• กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบว่า ‘พึงพอใจนอ้ย’ ต่อผลตอบรับของผูบ้ริโภคให้เหตุผลว่า
การประชาสัมพนัธ์เนน้ไปท่ีบางสหกรณ์และไม่ทัว่ถึง  อีกทั้งทางสหกรณ์เอง
ยงัขาดความช านาญในเร่ืองการตลาดและการขาย 
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สหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัยสหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัย  จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 30 60
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43
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10

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

3.90

ค่าเฉล่ีย

4.10

4.00

3.80

3.90
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0

00

00

00

0 0

0 0

0

0

 
  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน  
ด้วยการจัดตั้ งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ ทุ่งกุลาฟาร์ม          
และคณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม   และให้คะแนนอยู่ในระดับ     
‘เห็นดว้ยมากที่สุด’    

• กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้า
ดังกล่าวเพราะท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ        
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มีมาตรฐานเดียวกันและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น   และเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์              
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สหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัยสหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัย  จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 20 30 50

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.30

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (3)
2. ท าให้สหกรณ์ในเครือขา่ยไดมี้ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  แลกเปล่ียน ความคิดเห็น ความรู้ และประสบการณ์ซ่ึงกนั

และกนัระหวา่งสหกรณ์ (5)
3. คณะกรรมการ ฯ และคณะท างานฯ ควรมีแนวทางในการบริหารตราสินคา้โดยการหาสถานท่ีจดัจ าหน่ายท่ีอยูใ่ น

ห้างสรรพสินคา้หรือแหล่งท่ีมีคนอาศยัอยูม่าก (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 10 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 9 คน และไม่ตอบเหตผุล 1 คน

00

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศกัยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินคา้ การพฒันาสินคา้ และการเงินและการ
ดูแลตน้ทุนสินคา้ด้วยตนเอง  โดยให้คะแนนในระดับ ‘เห็นด้วยอย่างมาก’  
ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ และกลุ่มตัวอย่างให้คะแนนเห็นด้วย         
ต่อศักยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองการบริหารจัดการและก ากับดูแล       
ตราสินคา้ ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการบริการ และการส่งเสริมการขาย
และโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในระดับ ‘เห็นด้วยปานกลาง’ ซ่ึงอยู่ในเกณฑ ์  
ต ่ากว่าเร่ืองอ่ืน ๆ 

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความตอ้งการความสนับสนุนในการสร้างและพฒันาตรา

สินคา้เพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑโ์ดยรวมท่ีสูง  โดยเฉพาะในเร่ือง
การบริหารจดัการและก ากับดูแลตราสินคา้  การผลิตและควบคุมมาตรฐาน
สินคา้  การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  และการพฒันาสินคา้  
โดยให้คะแนนที่ระดบั ‘ตอ้งการมากที่สุด’ 
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 10

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัยสหกรณก์ารเกษตรมหาชนะชัย  จ ากัดจ ากัด

3.6

4.2

4.4

4.2

3.4

4.2

3

2.9

3.9

4.4

4.4

4.3

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์              
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ       
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัคาดหวงัจะได้รับ
องคค์วามรู้ในเร่ืองการตลาด  รวมทั้งเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้อีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

2จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้ดา้นการตลาด -การขายอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กบัทาง
สหกรณ์

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

1ดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง

4หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

9สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร 
มหาชนะชยั จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตวัอย่างคาดหวงัให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท าโครงการที่เป็นประโยชน์

เช่น น้ีอย่างต่อ เน่ือง  และให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดข้าวสารให้มากขึ้ น  
นอกจากน้ียงัคาดหวงัให้สหกรณ์เครือข่าย ด าเนินการโครงการน้ีร่วมกัน   
อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอ     
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

1ทางกรมฯควรจะให้ความรู้และค าแนะน ากบัทางสหกรณ์ในเร่ืองตลาดขา้วสารให้มากข้ึน

2อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท าให้สินคา้ของสหกรณ์
มีการพฒันาข้ึน 

1อยากให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินการในโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ

สหกรณ์การเกษตร 
มหาชนะชยั จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ

 
5.5 ผลการประเมินของสหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  จ ากดั 

  ความพึงพอใจต่อโครงการฯและตราสัญลกัษณ ์
• กลุ่มตวัอย่างแสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการฯ โดยรวมและความพึง

พอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ อยู่ในระดับสูง   โดยมีระดับ
คะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้อยู่ในระดับ ‘พอใจมาก’  อย่างไรก็ตาม 
เม่ือเปรียบเทียบกับระดับคะแนนความพึงพอใจทั้งสองหัวขอ้น้ีกับสหกรณ์ 
อ่ืน ๆ จะสังเกตว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต ่ากว่าระดับคะแนนความพึงพอใจของ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากัด  สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากัด  
และสหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากัด และอยู่ในเกณฑร์ะดบัความพึงพอใจ
เดียวกนักบัสหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั 

• ความพึงพอใจในรูปแบบและสีของตราสัญลักษณ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ ์  
อยู่ในระดับสูง โดยคะแนนความพึงพอใจในรูปแบบของตราสินค้าและ
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รูปแบบบรรจุภณัฑ์   อยู่ในระดับ ‘พอใจมากที่สุด’  และความพึงพอใจต่อสี
ของตราสินคา้อยู่ในระดบั ‘พอใจมาก’   

การใชต้ราสินคา้และความพึงพอใจต่อการตอบรับของผูบ้ริโภค 
• ตั้งแต่เร่ิมเปิดตวัสินคา้ในกลางเดือนกันยายน 2551 สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี 

จ ากัด  มีผลิตและยอดขายขา้วหอมมะลิทุ่งกุลาฟาร์มประมาณ 30 % ของยอด
ผลิตและยอดขายทั้งหมด  ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงเป็นอนัดับหน่ึงในสามของกลุ่ม
สหกรณ์ท่ีร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 

• ในเร่ืองความพึงพอใจในผลตอบรับของผูบ้ริโภค   กลุ่มตวัอย่างแสดงความ
พึงพอใจอยู่ในเกณฑร์ะดบั ‘พอใจมาก’   

©Temporal Brand Consulting, 2008

สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรีสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัดจ ากัด

ความพึงพอใจต่อโครงการ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของตราสินค้า          

ความพึงพอใจต่อสีของตราสินค้า

ความพึงพอใจต่อรูปแบบของบรรจุภัณฑ์

ความพึงพอใจต่อประโยชนท์ีไ่ด้รับ

ความพึงพอใจต่อผลตอบรับของผู้บริโภค 33

33

33

67

67

67

17

50

100

33

50

50

พงึพอใจน้อยทีสุ่ด พงึพอใจน้อย พงึพอใจปานกลาง

พงึพอใจมาก พงึพอใจมากทีสุ่ด

%

REF. Q.1-6

4.00

ค่าเฉล่ีย

4.17

4.33

4.50

3.67

3.670

0

000

00

00

00

0 0

0 0

0

0

0

0

0

 
 

  ความคดิเห็นในเร่ืองการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างและพัฒนาตราสินค้าร่วมกัน   

ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์มและ
คณะท างานเร่ืองแบรนด์ทุ่งกุลาฟาร์ม  และให้คะแนนความเห็นดว้ยที่ระดับ 
‘เห็นดว้ยอย่างมาก’   

• กลุ่มตวัอย่างเห็นด้วยกับแนวคิดการบริหารจดัการตราสินคา้ดังกล่าวเพราะ 
ท าให้เครือข่ายสหกรณ์มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน
และช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น และท าให้การท างานต่างๆใน
เครือข่ายสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากขึ้น                                                                                     
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สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรีสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัดจ ากัด

ความเหน็ในการจดัตัง้คณะกรรมการฯ
และคณะท างาน 83 17

เห็นด้วยน้อยที่สุด เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยปานกลาง

เห็นด้วยมาก เห็นด้วยมากที่สุด

%

REF. Q.7

4.17

ค่าเฉล่ีย

เหตุผล
1. เป็นจุดเร่ิมตน้ในการท างานเป็นทีมในการหาแนวทางร่วมกนั  เพ่ือท าให้เครือขา่ยสหกรณ์มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐานเดียวกนัและช่วยกนัพฒันาสหกรณ์ให้แขง็แกร่งข้ึน   (2)
2. ท าให้การท างานต่างๆในเครือขา่ยสหกรณ์มีระบบและรวดเร็วมากข้ึน  (1)

หมายเหต ุ: จากผู้ตอบค าถามท้ังหมด 6 คน มีผู้ตอบเหตผุลจ านวน 3 คน และไม่ตอบเหตผุล 3 คน

0 0 0

 
 

• ในการประเมินศกัยภาพของกลุ่มสหกรณใ์นการสร้างและพฒันาตราสินคา้ใน
เร่ืองต่าง ๆ ด้วยตนเอง   กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ากลุ่มสหกรณ์มีศักยภาพในเร่ือง
การผลิตและควบคุมมาตรฐานสินค้า และการพัฒนาสินค้าโดยให้ระดับ
คะแนน ‘เห็นด้วยอย่างมาก’   ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าเร่ืองอ่ืน ๆ   และกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นด้วยกับศกัยภาพของกลุ่มสหกรณ์ในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่เหลืออยู่ใน
ระดบัคะแนนรองลงมาท่ีระดบั ‘เห็นดว้ยปานกลาง’ 

  ความสนบัสนุนทีก่ลุ่มสหกรณต์อ้งการไดร้ับในการสร้างและพฒันาตราสินคา้ 
• ก ลุ่มตัวอย่างแสดงความต้องการความสนับสนุนในการสร้ างและ          

พฒันา ตราสินค้าเพื่อให้ประสบความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์โดยรวมที่สูงมาก  
โดยให้คะแนนความตอ้งการความสนับสนุนอยู่ในระดับ ‘ตอ้งการมากที่สุด’         
ในทุกหัวขอ้  
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REF. Q8 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณมี์ศกัยภาพที่จะด าเนินการดว้ยตนเองมากนอ้ย เพียงใดในการบรหิารจดัการตราสนิคา้  ‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ตามหวัขอ้ตอ่ไปนี้
Q9 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุในเรือ่งตอ่ไปนีม้าก นอ้ยเพียงใดในการบรหิารตราสนิคา้ใหป้ระสบความส าเรจ็

ฐาน: จ านวนผูใ้หส้มัภาษณท์ัง้หมด = 6

การบริหารจัดการก ากับดูแลตราสินค้า

การผลิตและควบคุมมาตรฐานของสินค้า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการบริการ

การส่งเสริมการขายและโฆษณาประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสินค้า

การเงนิและการดูแลต้นทุนของสินค้า

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

สหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรีสหกรณก์ารเกษตรชุมพลบุรี  จ ากัดจ ากัด

3

4.5

4.83

4.5

4.67

4.83

2.67

4.17

2.33

2.33

4

4.67

2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

ความสามารถในการบรหิารตราสนิคา้          
ความสนบัสนนุที่คาดหวงั ---

ค่าเฉล่ีย

 
 

• เมื่ อให้ เอ่ย ถึงความสนับสนุนที่ ค าดหวังจากกรมส่งเส ริมสหกรณ์               
กลุ่มตวัอย่าง ส่วนมากแลว้กล่าวว่าตอ้งการความสนับสนุนด้านงบประมาณ 
ในจ านวนค าตอบมากที่ สุด  รองลงมาเป็นความสนับสนุนในเร่ืองการ       
ช่องทางการจัดจ าหน่ายสินคา้  นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัคาดหวงัจะได้รับ
องคค์วามรู้ในเร่ืองการตลาด  รวมทั้งเร่ืองการผลิตและพฒันาสินคา้อีกดว้ย 
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ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ความสนับสนุนที่คาดหวังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม
REF. Q10 ทา่นคิดวา่เครอืข่ายสหกรณต์อ้งการความสนบัสนนุจากกรมสง่เสรมิสหกรณ์ ในเรือ่งใดอีกบา้ง ที่จะชว่ยใหก้ารสรา้งและพฒันาแบรนด ์‘ทุ่งกลุาฟารม์’ ประสบความส าเรจ็อยา่งยั่งยืน

1จดัหาผูเ้ช่ียวชาญมาอบรมให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและการพฒันาสินคา้ของสหกรณ์
ต่อไปในอนาคต

2หาตลาดหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายให้สหกรณ์

4สนบัสนุนดา้นงบประมาณกบัสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตร    
ชุมพลบุรี จ ากดั

ความสนบัสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเครือขา่ยสหกรณ์คาดหวงั เพ่ือจะช่วยให้การสร้างและ
พฒันาแบรนด ์ ‘ทุง่กลุาฟาร์ม’ ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื
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ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัโครงการฯ 
• กลุ่มตวัอย่างคาดหวงัให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จดัท าโครงการที่เป็นประโยชน์

เช่นน้ีอย่างต่อเน่ือง  และสนบัสนุนการศึกษาดูงาน ในสหกรณ์หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่ประสบความส าเร็จดา้นการตลาด 

©Temporal Brand Consulting, 2008

ต้องการการสนับสนุน(Q9)

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการข้อเสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกับโครงการ

หมายเหตุ: แสดงผลเป็นจ านวนคนที่ตอบค าถาม

1ควรมีงบประมาณมาสนบัสนุนให้สหกรณ์ในเครือขา่ยไปศึกษาสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีประสบ
ความส าเร็จในดา้นการบริหารงานและดา้นการตลาด

1อยากให้กรมฯให้การสนบัสนุนในโครงการดีๆอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป เพราะท าให้สินคา้ของสหกรณ์
มีการพฒันาข้ึน 

สหกรณ์การเกษตร  
ชุมพลบุรี จ ากดั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโครงการ
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6.  บทสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา 
 

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

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

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

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

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

6.6 โดยสรุปแลว้  โครงการสร้างตราสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์ของสหกรณ์ในพ้ืนท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ 
นบัว่าประสบผลส าเร็จในระยะเร่ิมตน้ จากการท่ีกลุ่มสหกรณ์ฯแสดงความพึงพอใจ
และให้การยอมรับสนับสนุนโครงการฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรให้การสนบัสนุน
และดูแลโครงการตราสินคา้น้ีต่อไป  โดยในระยะปีแรกตั้งแต่เปิดตัวสินค้า  ควร
พิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มสหกรณ์ฯ อย่างน้อย 3 เร่ือง  ได้แก่      การบริหาร
จดัการและก ากบัดูแลแบรนด์    ช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้  และ     การส่งเสริม
การขายและโฆษณาประชาสัมพนัธ์  และควรมีการประเมินผลส าเร็จของโครงการ
เป็นระยะ ๆ  อย่างต่อเน่ือง  โดยควรด าเนินการประเมินผลทุก 12 เดือน 

 
  

 
 
 



 

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved. 37 

ภาคผนวก  : รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

1. สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ ากดั  

1) คุณนิภา สัจจา   ประธานสหกรณ ์   

2) คุณบุญเกดิ ภานนท ์   ผูจ้ดัการสหกรณ ์   

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

4) คุณกาญจนาศริิ อุม้สงคราม  เจา้หนา้ท่ีการตลาด   

5) คุณศีลธรรม ใบเจียม   รองประธานสหกรณ ์   

6) คุณสุนทร ปาตโิก   กรรมการสหกรณ ์   

7) คุณสัมฤทธ์ิ ศรีกลบั   หัวหนา้บญัชีและการเงิน 

8) คุณธนชั พลอาสา   หัวหนา้แปรรูป 

9) คุณยงยุทธ เทียมปาก   เจา้หนา้ท่ีแปรรูป 

10) คุณสมนึก เจริญสุข   เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

2. สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จ ากดั   

1) คุณธีธชั ผลาผล   ประธานสหกรณ ์   

2) คุณประยุทธ หงษท์อง   ผูจ้ดัการสหกรณ ์   

3) คุณประมาณ ป้องสนาม  เจา้หนา้ท่ีการตลาด   

4) คุณประหยดั แกว้เขียว  เลขานุการสหกรณ ์   

5) คุณปราณี มะโนพิมพ ์  เหรัญญิก    

6) คุณบุญสม พิมพท์อง   รองประธานสหกรณ ์

7) คุณสัมฤทธ์ิ ส าชารี   กรรมการสหกรณ ์

 

3. สหกรณ์การเกษตรโพนทราย จ ากดั   
1) คุณประเสริฐ ภูมิเรศสุนทร  ประธานสหกรณ์     

2) คุณพชัรินทร์ ดีผาย    ผูจ้ดัการสหกรณ ์   

3) คุณณัฐธิดา ค  าจนัทร์   เจา้หนา้ท่ีการตลาด   

4) คุณหนูกนั ด่านซ้าย   รองประธานสหกรณ ์   

5) คุณธนสิทธ์ิ จ าปามาศ  หัวหนา้แผนกผลิต   

6) คุณนเรศ พรมทา   เจา้หนา้ท่ีควบคุมการผลิต   

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

9) คุณเจริญ วนัส าโรง   เหรัญญิก 
10) คุณถนดั ศรีเพียงจนัทร์  กรรมการสหกรณ ์   

 

4. สหกรณ์การเกษตรชุมพลบุรี  
1) คุณดวง พุฒทอง        ประธานสหกรณ ์  

2) คุณบุญโฮม ภะคะโต    ผูจ้ดัการสหกรณ ์  

3) คุณทศมนตรี ขนุวิเศษ  หัวหนา้ฝ่ายการตลาด 
4)  คุณสังวาลย ์ภะคะโต  ผูช้่วยผูจ้ดัการสหกรณ ์  

5) คุณวิเชียร ปาประสังข ์  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายผลิต  

6) คุณศุภจิตร หลินโนนแดง  เจา้หนา้ท่ีการตลาดฝ่ายโรงสี  

 

5. สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชยั จ ากดั  
1) คุณบญัญตัิ ค  าอาจ   ประธานสหกรณ ์  

2) คุณเพญ็พกัตร์ พร้อมสุข   ผูจ้ดัการสหกรณ ์  

3) คุณไพศาล แหวนหล่อ  ประธานฝ่ายการตลาด  

4) คุณสอน พงษแ์สน   รองประธานสหกรณ ์  

5) คุณนพมาศ มาเรือน   เจา้หนา้ท่ีการตลาด 
6) คุณชนิดา  กลา้หาญ   เจา้หนา้ท่ีควบคุมคณุภาพ  

7) คุณไชยพงศ ์เลิศชยัโฆษติกุล  เจา้หนา้ท่ีโรงสี 

8) คุณอุทยั แสงกอง   เจา้หนา้ท่ีโรงสี 

9) คุณวชัราภรณ์ ค  าแพง   เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
10) คุณธิดารัจน์ สุระสร   เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
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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 

    

©Temporal Brand Consulting, 2008

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      
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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  
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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 
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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 

  
 



 

© Temporal Brand Consulting (Thailand) Ltd. 2009 All Right Reserved. 20 

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  
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