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ตลาดขา้วในสหรัฐอเมริกา  

1.  ความนิยมบริโภคข้าวในสหรัฐอเมริกา 

  ผู้บริโภคสหรัฐฯ เพิม่การบรโิภคข้าวถึง 250 เปอรเ์ซนต์ ในช่วงเวลา 25 ปีทีผ่่านมา 
สหพันธ์ข้าวของสหรัฐฯ (US Rice Federation) รายงานว่า ปัจจบุัน ผู้บริโภคสหรัฐฯบริโภคข้าวคิดเป็น
อัตราเฉลี่ย 14.2 กิโลกรมั ต่อคนในปี 2557 ปัจจัยส าคัญที่มผีลต่อการ เพิม่บริโภคข้าว คือ  การเพิ่ม
จ านวนของกลุม่ผูบ้รโิภคซึ่งย้ายถ่ินฐานมาอาศัยในสหรฐัฯ ได้แก่ ชาวเอเซีย กลุ่มเช้ือสายฮสิแปนิค และ 
กลุ่มแอฟริกัน และ การพฒันาผลิตภัณฑ์/สินค้าที่ใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบ มีจ านวนมาข้ึน เช่น อาหารเด็กออ่น 
ขนมขบเค้ียว อาหารเช้า Cereal เป็นต้น ตลาดข้าวในสหรัฐฯ แยกออกเป็น ใช้บรโิภคในประเทศ ทั้ง
บริโภคโดยตรงและใช้ในอุตสาหกรรมอาหารรอ้ยละ 45  ส่งออกไปต่างประเทศ ร้อยละ 45 และเก็บไว้
เป็นสต๊อก ร้อยละ 10 

    
การบริโภคข้าวแยกตามชนิดของข้าวและกลุ่มผู้บริโภคในสหรัฐฯ 

กลุ่มผู้บริโภคข้าว 
ข้าวหอม
มะลิไทย 

ข้าวหอม
อเมริกัน 

ข้าวขาว 
อเมริกัน 

ข้าวเหนียว ข้าวน่ึง 
ข้าวซ้อม

มือ 
ข้าว 

บัสมาติ 
1.  ผู้บริโภคชาวเอเซีย        
     1.1  คนไทย        
     1.2  ชาวลาว        
     1.3  ชาวกัมพูชา        
     1.4  ชาวเวียดนาม        
     1.5  ชาวพม่า        
     1.6  ชาวฟิลิปปินส์        
     1.7  ชาวจีน        
     1.8  ชาวอินโดนิเซีย        
     1.9  ชาวอินเดีย ปากีสถาน        
2.  ผู้บริโภคชาวแคริบเบียน        
3.  ผู้บริโภคชาวแอฟริกา        
4.  กลุ่มผู้บริโภคอเมริกัน        
5.  กลุ่มธุรกิจบริการอาหาร        
     5.1  ร้านอาหารไทย        
     5.2  ร้านอาหารจีน        
     5.3  ร้านอาหารเวียดนาม        
     5.4  ร้านอาหารอเมริกัน        
6.  กลุ่มผู้แปรรูปสินค้าอาหาร        
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2.  แหล่งท่ีมาของข้าวในสหรัฐอเมริกา 

1.  การผลิตในประเทศ:   สหรัฐฯเป็นผูผ้ลิตข้าวรายส าคัญรายหนึ่งของโลก ในปี 2557  
สหรัฐฯ มีพื้นเพาะปลูกข้าวประมาณ 2.75 ล้านเอเคอร์ (ประมาณ 6.87 ล้านไร่) มีแหลง่เพาะปลูกทีส่ าคัญ 
6 มลรัฐได้แก่ อาร์คันซอส์ หลุยส์เซียน่า แคลิฟอรเ์นีย เท็กซสั มิสซิสซิปปี้ และ มิสซูรี่ ตามล าดับ และเกบ็
เกี่ยวข้าวได้ปริมาณ 9.7 ล้านเมตริกตันในปี 2558   

2.  การน าเข้าข้าวจากต่างประเทศ สหรัฐฯ น าเข้าข้าวจากต่างประเทศเป็นจ านวน 
743,000 เมตรกิตัน ในปี 2558 ประเทศไทยเป็นแหล่งน าเข้าข้าวส าคัญที่สุดของสหรัฐฯ มสีัดส่วนตลาด
ร้อยละ 58 อินเดียเป็นอันดบัทีส่อง รอ้ยละ 22   

  อนึ่ง ข้าวที่สหรัฐฯ น าเข้าส่วนใหญ่จะเป็นข้าวชนิดที่ไม่สามารถปลกูได้ เช่นข้าวหอมมะลิ 
และ ข้าวเหนียว หรือ ข้าวที่ปลูกได้จ านวนน้อยในประเทศ เช่น ข้าวบัสมาติ  ข้าวซ้อมมือ ข้าวเมล็ดกลาง 
ข้าวเมล็ดสั้น ข้าวนึ่ง และ ข้าวหัก สหรัฐฯน าเข้าข้าวขาวเมลด็ยาวมีจ านวนน้อยมาก เนื่องจาก สหรัฐฯ 
สามารถปลกูข้าวได้ภายในประเทศและมีราคาถูกกว่าการน าเข้า 

3.  ตลาดข้าวไทยในสหรัฐฯ 

  ข้าวไทยครองตลาดข้าวน าเข้าในสหรัฐฯ ร้อยละ 58 หรือคิดเป็นปริมาณน าเข้าประมาณ 
4.5 แสนตันในปี 2558 และมีสัดส่วนตลาดข้าวรวมในสหรัฐฯ ร้อยละ 58 หรือเป็นมูลค่า 439.95 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ข้าวไทยที่สหรัฐฯ น าเข้าจากไทยแยกออกเปน็ ข้าวเมล็ดยาว ร้อยละ 76.0 (รวมทัง้ข้าวหอม
มะลิ และข้าวเหนียว) ข้าวเมล็ดขนาดกลาง ร้อยละ 10.0  ข้าวหัก ร้อยละ 3.5 ข้าวอินทรีย์ ร้อยละ 2.5  
และ ข้าวซ้อมมือ รอ้ยละ 1.  

4.  ตลาดข้าวกลิ่นหอมในสหรัฐฯ 

  1.  ประเภทข้าวกลิ่นหอมในสหรัฐฯ (Variety of Aromatic Rice): ข้าวกลิ่นหอมที่
จ าหน่ายในของสหรัฐฯ  แยกเป็น 2 กลุม่ คือ ข้าวกลิ่นหอมที่ปลกูในสหรัฐฯ ซึง่คนทั่วไปจะเรียกกันว่า US 
Jasmine Rice หรือ American Jasmine ได้แก่ ข้าวกลิ่นหอมพันธ์ุ A101, A201, A301, Arborio, 
Black Japonica, Della, Dellrose, Delmont, Jastmine, Jasmine 85, Jasmati Texmati และ 
Jazzman และส่วนหนึ่งเป็นข้าวกลิ่นหอมน าเข้าจากต่างประเทศ คือ ข้าวหอมมะลิจากไทย และ ข้าวบัส
มาติจากอินเดีย และ ปากสีถาน มีปรมิาณน าเข้าประมาณ 3.7 แสนตันต่อป ี

  2.  สถานการณ์การแข่งขัน (Competition) :  ข้าวกลิ่นหอม (Aromatic Rice) ของ
สหรัฐฯ คือ คู่แข่ง ข้าวหอมมะลิไทย  ซึ่งปัจจุบัน สหรฐัฯ สามารถคิดค้นพันธ์ุข้าวกลิ่นหอมข้ึนมาแข่งขัน
กับข้าวหอมมะลิของไทย  ข้าวหอมของสหรัฐฯ มีหลายพันธ์ุเช่น โดยเฉพาะ ข้าวพันธ์ Jasmine 85 ซึ่ง
กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ถือว่าเป็นพันธ์ุที่มีคุณสมบัติใกลเ้คียงกับข้าวหอมมะลิของไทย และ พันธ์ 
Jazzmen เป็นข้าวกลิ่นหอมที่คิดค้นโดย Louisiana State University (LSU) และอ้างว่าเป็นข้าวกลิ่น
หอมทีม่ีคุณสมบัติคล้ายคลงึกบัข้าวหอมมะลิไทยมากทีสุ่ด ข้าวกลิ่นหอมที่กล่าวมาแล้วเป็นคู่แข่งทีส่ าคัญ
ของข้าวหอมมะลิของไทย ในขณะที่ข้าวบัสมาติจัดเป็นข้าวกลิ่นหอมที่บริโภคกันมากในกลุม่ชาวเอเชียใต้ 
(อินเดีย ปากสีถาน บังคลาเทศ และ ศรลีังกา) ในสหรัฐฯ  
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3.  ลักษณะการท าการตลาดข้าวหอมในสหรัฐฯ (Marketing & Branding):   
   3.1  อินเดีย:  กระทรวงเกษตร ประเทศอินเดียจัดท าคูหาประชาสัมพนัธ์เพื่อชูธงและ
ขยายตลาดข้าวบัสมาติ อินเดียในสหรัฐฯ และน าผู้สง่ออกข้าวบัสมาติมาร่วมงานงานแสดงสินค้า 
International Fancy Food Show ที่นครนิวยอร์กเป็นประจ าทุกปีจนถึงปจัจบุัน เป็นเวลากว่า 10 ป ี  
   3.2  สหพันธ์ข้าวสหรัฐฯ (US Rice Federation): จัดกิจกรรม National Rice 
Month ("NRM") เพื่อส่งเสริมการขายข้าวในตลาดค้าปลีก เป็นประจ าในเดือนกันยายนของทุกปี โดย
ร้านค้าปลกี เช่น ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ร้านช า และ ร้านอาหาร สมัครเข้าร่วมกจิกรรม และ การด าเนินการใน
ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์เพิ่มการบริโภคข้าว 
    3.3  ผู้ประกอบการสหรัฐฯ:  เน้นการสร้างแบรนด์เพื่อผลกัดันการขยายตลาด การ
ส่งเสริมการขายด้วยวิธีการให้บัตรสมนาคุณและคูปองส่วนลดแก่ผู้บริโภค และ รวมไปถึงการจ าหน่ายทาง 
On-line ผ่าน website ของบริษัท และ ผ่าน www.amazon.com  
 
 
 
 
   
  4.  แผนผังช่องทางการจัดจัดจ าหน่ายขา้วในสหรัฐฯ 
 

 
หมายเหต:ุ  เส้นดีแดงแสดงถึงช่องทางหลักของการกระจายสินค้าข้าวน าเข้าจากต่างประเทศ 

 
บริษทั Riviana Foods สร้างแบรนด์ข้าว 8 แบรนด์ ตามลักษณะของข้าว 

ชาวนา 

โรงส ี

พ่อค้าคนกลาง 

ผู้ส่งออก 

ผู้น าเข้า 

ร้านอาหาร ร้านช า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ผู้บริโภค 

โรงงานอาหาร 

http://www.amazon.com/
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5.  ปัญหาและอุปสรรคการขยายตลาดขา้วไทยในสหรัฐฯ 

  1.  ผู้บริโภคสหรัฐฯ รูจ้ักและคุ้นเคยกบัข้าวกลิ่นหอมทีม่ีช่ือเสียงมี 2 ชนิด คือ Jasmine 
Rice และ Basmati Rice และยอมรับ Thai Jasmine Rice ว่า เป็นข้าวกลิ่นหอมที่ดทีี่สุด แต่ผูบ้รโิภค
สหรัฐฯ ไม่รูจ้ักหรือคุ้นเคยกบัช่ือ “Thai Hom Mali Rice”  และไม่สามารถรู้ได้ว่าข้าว Thai Jasmine 
Rice และ Thai Hom Mali Rice  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เนื่องจากประเทศไทยขาดการรณรงค์สร้าง
การรบัรู้ในระดับชาติ (National Awareness Campaign) อย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ  

2.  กฎหมายช่วยเหลือเกษตรกรของสหรัฐฯ (US Farm Bill) มีส่วนช่วยในการลด 
ต้นทุนและราคาข้าวของสหรัฐฯ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลก และแข่งขันกับข้าวของไทยได ้

3.  การผสมกับข้าวคุณภาพต่ าไปกับข้าวหอมมะลิไทย เป็นการลดมาตรฐาน และ 
คุณภาพข้าว ซึ่งเป็นการท าลายตลาดข้าวไทยในสหรัฐฯ  
  4.  ผู้น าเข้า/จัดจ าหน่ายข้าวหอมมะลซิื้อมาและขายไป ขาดความรู้เชิงลกึเกี่ยวกบัข้าว
หอมมะลิไทย เพื่อทีจ่ะน าไปช่วยผลักดันการเพิม่ยอดจ าหน่ายข้าว 

5.  ข้อมูลและความเคลื่อนไหวของข้าวหอมมะลิไทยของฝ่ายไทยค่อนข้างมีน้อย หรอืไม ่
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษให้ผู้น าเข้าสามารถค้นหาได ้ 

6.  ผู้น าเข้ามักจ าหน่ายข้าวหอมมะลสิู่ตลาดชาวเอเซียซึ่งเปน็กลุ่มผู้บริโภคหลัก ยัง  
ผลักดันข้าวหอมมะลิไทยเข้าตลาดผูบ้รโิภคหลัก (Mainstream) ในระดับต่ า ทั้งนีเ้นื่องจาก มีต้นทุน
ด าเนินการสูง เช่น ค่า Slotting Fee การโฆษณาประชาสมัพันธ์ การจัดท าการสง่เสรมิการขาย และ    
ค่าขนส่ง เพิ่มข้ึน 
  7.  การขาดการวางแผนและก าหนดมาตรการสง่เสรมิและขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในสหรัฐฯ (Road Map) 

6.  กลยุทธ์การตลาดข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐฯ 
1. กลยุทธ์วางต าแหนง่สินค้า 

-  เป็น Premium Rice ชนิดที่มีกลิ่นหอม มีคุณสมบัติเด่นมากกว่าข้าวสหรัฐฯ 
-  ข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวทีม่ีคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritional Value) 

  2.  กลยุทธ์สร้างช่ือ สร้างภาพ และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
       -   สร้าง Motto หรือ Slogan ข้าวหอมมะลิไทย 
       -   การ Sponsor กิจกรรมปรงุอาหารทางทีวี 
       -   การจัดจ้างบริษัท PR ท า Campaign ข้าวหอมมะลิไทย 

3.  กลยุทธ์กลุ่มเป้าหมาย 
- มุ่งกลุ่มผู้บริโภค Niche Market โดยมุ่งจ าหน่ายผู้บริโภคกลุม่ Health 

Conscious และ Educated & Upscale Consumers  
- มุ่งตลาดธุรกิจบริการอาหาร (ร้านอาหารเอเซีย ร้านอาหารอเมรกิัน และ โรงแรม

ระดับ 4-5 ดาว) 
4.  กลยุทธ์ช่องทางจัดจ าหน่าย :   มุ่งร้านค้าปลีกแบบ Upscale Supermarket,      

Gourtmet Food Store และ Health Food Store 
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5.  กลยุทธ์บรรจุภัณฑ:์  การพฒันาออกแบบขนาดของบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความ
หลากหลายของขนาดบรรจุภัณฑ์ให้กระทัดรัด มีหลายรปูแบบ และ หลายขนาด 

7.  มาตรการผลักดันการขยายตลาดขา้วหอมมะลิไทยในสหรัฐฯ 

  การด าเนินการขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในสหรัฐฯ จ าเปน็ต้องมีการวางแผนเป็น 2 
ระดับ คือ การวางแผนการด าเนินการในระยะสั้นและในระยะยาว  

การวางแผนระยะสั้น  (1-2 ปี) 
มีเป้าหมายเพื่อรกัษาตลาดปจัจบุันและตลาดเดมิทีเ่ป็นผู้บริโภคเช้ือสายเอเซียรุ่นพ่อแม ่

และรุ่นใหม่ๆ ทีเ่กิดและเตบิโตในสหรัฐฯ (New Generation) โดยการปลูกฝังให้เกิดความนิยมที่จะเลือก
บริโภคข้าวหอมมะลจิากไทยสืบทอดต่อไป และมีมาตรการที่ควรพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

1. การตลาดเชิงรกุ (Aggressive Marketing) ผู้ผลิต/ส่งออกข้าวของไทยจะ  
ต้องผันตัวเองไปเสนอแนะสินค้าแทนการขายอยู่ในประเทศ ซึ่งควรจะพิจารณาในด้านการเข้าร่วมงาน
แสดงสินค้าที่เกี่ยวกบัอาหาร เพื่อใช้งานแสดงสินค้าเป็นจุดขายและประชาสัมพันธ์ข้าว   

1.1  งานแสดงสินค้า NRA Restaurant Show:  (www.restaurant.org/show)   
ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าของตลาดธุรกิจบริการ อาหาร (Food Service) งานฯ จะจัดข้ึนที่นครชิคาโกเป็น
ประจ าในเดือนพฤษภาคมของทกุป ี

1.2  งานแสดงสินค้า Fancy Food Show  (www.specialtyfood.com)  มุ่ง 
จ าหน่ายตลาด Upscale งานจะจัดข้ึนเป็นประจ าทุกปีที่นครซานฟรานซสิโกในเดอืนมกราคม และที่นคร
นิวยอร์คในเดือนกรกฎาคมของทกุป ี
  2.  ผลักดันและเพิ่มการส่งออกข้าวซ้อมมือ ข้าวนึ่ง ข้าวไร้ซเ์บอรรี่ และ และข้าวอินทรีย์ 
ซึ่งจัดเป็นข้าวเพือ่สุขภาพ  เพิ่มไปจากข้าวหอมมะลิ  

3.  การร่วมมือจัดท าโปรแกรม/กจิกรรมการส่งเสริมการขายและการบรโิภค  
(Cooperative Promotion Program) ระหว่างรัฐบาลไทย ผู้น าเข้า/จัดจ าหน่าย และร้านค้าปลกีลกูโซ่ 
(Leading Retail Chain) เช่น ห้าง Costco, Sam’s Club หรือ ร้านอาหาร Chain โดยภาครัฐบาลและ
เอกชนร่วมจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ เช่น การสนับสนุนการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ การให้
รางวัลสมนาคุณผูบ้ริโภค การจัดท าการสาธิต การจัดท าเอกสารเผยแพร่/เมนู เป็นต้น ซึ่งสามารถน าเรื่องนี้
ไปหารือกับผู้น าเข้า/จัดท าหน่ายสหรัฐฯ เพื่อประสานงานกบัร้านค้าปลีกต่อไป 

4.  การจัดท าสิง่พิมพ์ โปสการ์ดและโปสเตอร์ และจัดส่งใหส้คร.ใน ต่างประเทศ เพื่อ 
จัดส่งให้ผูน้ าเข้า/จัด จ าหน่าย เพื่อที่จะส่งต่อไปยังร้านค้าปลีกเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  5.  ปัจจุบัน สื่อมวลชนสหรัฐฯ มักไม่น าเสนอข้อมูลหรอืบทความเกี่ยวกับข้าวของไทย 
ข่าวสารเรือ่งข้าวที่ปรากฎหรือพบ มักเห็นจะเน้นการน าเสนอในด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพ ดังนั้น จึงควร
น าเสนอเรื่องราวและผลการศึกษาและวิจัยข้าวไทย มาเผยแพร่โดยผ่านสื่อสิ่งพมิพ์ Consumer Magazine 
หรือ Website ของ Consumer Magazine โดยเน้นในคุณค่า คุณประโยชน์ ข้อได้เปรียบ และ คุณสมบัติ
เด่นของข้าวไทย จะเป็นวิธีที่จะสร้างการรับรู้และเพิ่มความต้องการบรโิภคข้าวไทยให้แก่ผู้บริโภคอเมริกัน 
แบบยั่งยืนในระยะยาว 

http://www.restaurant.org/show
http://www.specialtyfood.com/
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  6.  การ)  การน า Celebrity ที่มีช่ือเสียงของวงการอาหารไทยในสหรัฐฯ มาเป็นผูส้ร้าง
กระแสและชักน าผู้บริโภคทราบว่า ข้าวไทยมีประโยชน์ เพื่อเพิ่มการบริโภคข้าวไทย (ด าเนินการในท านอง
เดียวกันกับการสร้างกระแสการบริโภคน้ ามะพร้าวในสหรัฐฯ)และเช่ือมโยงด้วย Social Media Network 

 
การวางแผนระยะยาว  (3-5 ป)ี 
มีเป้าหมายเพื่อเตรียมการขยายตลาดเป้าหมายออกไปตลาดใหม่ๆ มารองรับการ 

บริโภคในอนาคต การให้ความรูผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่ กลุ่มชาวฮิสแปนิค กลุม่แคริเบียน และ 
คนอเมรกิัน ซึ่งเป็นผู้บริโภคกลุ่มที่มีศักยภาพทีจ่ะเป็นตลาดเป้าหมายใหม่ต่อไปได้ คือ  
  1.  การเน้นการประสัมพันธ์ โดยการจัดท าการรณรงค์ทางสือ่ต่างๆในสหรฐัฯเพื่อเป็น
การให้ความรูเ้กี่ยวกบัข้าวหอมมะล ิซึ่งจะเห็นตัวอย่างได้จาก สหพันธ์ข้าวสหรัฐฯซึง่เป็นผู้น าในการส่งออก
ข้าวของสหรัฐฯ จะขยายตลาดข้าวในต่างประเทศ ด้วยการใช้กลยุทธ์ในข้ันต้น โดยให้ความรู้และสร้าง
ความเข้าใจในข้าวอเมริกันให้แกผู่้บริโภคในประเทศน้ันด้วยวิธีผ่านสื่อต่างๆ  ในขณะที่การจ าหน่ายข้าว
หอมมะลิของไทย ควรมีการปูพื้นในเรื่องประวัติความเป็นมา เรื่องราว คุณประโยชน์ ให้ผูบ้ริโภคเข้าใจ
และรูจ้ักข้าวหอมมะลิดีเพียงพอ  

2.  รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนผู้น าเข้าและร้านค้าในการร่วมกัน 
จัดท ากจิกรรมส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลิในสหรัฐฯ นอกจากนั้น ควรพิจารณาก าหนดสัปดาห์การ
บริโภคข้าวหอมมะล ิการประกวดหรือการแข่งขันปรุงอาหารด้วยข้าวหอมมะล ิเป็นต้น และด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

3.  ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิ และผูป้ระกอบการด้านอาหารขบเค้ียว (Snack) ควรพิจารณา  
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหห้ลากหลาย (Value Added Products)  เช่น Rice Snack, Rice Drink, 
Organic Rice, Ready-to-Eat Rice Meal เป็นต้น เพราะว่าเป็นสิง่ที่ต้องการเพิม่มากข้ึนในสหรฐัฯ 

4.  การรณรงค์ให้ร้านอาหารไทยในสหรัฐฯหันมาเพิม่การใช้ข้าวหอมมะลิบริการลูกค้า 
ให้มากขึ้น เนื่องจากมีร้านอาหารไทยอกีจ านวนมาก ยังไม่ได้ใช้ข้าวหอมมะลิในการบริการ โดยเฉพาะร้านที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่ไกลๆ 
  5.  การจัดท าแผนแมบ่ทในการปลูกฝังกลุ่มผูบ้ริโภคใหม่ เช่น กลุ่มชาวเอเซียรุ่นลูกรุ่น
หลาน กลุ่มผู้บริโภคฮิสแปนิค และกลุม่ชาวอเมรกิัน Generation X & Y เพื่อใหเ้พิ่มการบริโภคต่อหัว และ
เข้ามารองรบัตลาดเดิม ซึ่งอาจจะพิจารณาการจัดท าการศึกษา วิจัย และ วางแผน โดยการจัดจ้าง บริษัทที่
ปรึกษาด าเนินการต่อไป 

 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก 
13 มิถุนายน 2559 (ปรับปรุง) 


