
1.หัวข้อ ศักยภาพของกลุ่มอาชีพกับการตลาดเชิงรุก  
๒.ชื่อเรื่อง การรักษาลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่และจัดระดับของลูกค้า 
๓.ชื่อผู้เล่า นายวรรณศักดิ์ ไม้จัตุรัส ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
๔.รายละเอียดของเรื่อง 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ สังกัดสหกรณ์การเกษตรต าบลโนนแดง จ ากัด อ าเภอ บ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ จัดตั้งเมื่อ ปี 2542 โดยน าเงินที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง สนับสนุนหมู่บ้านละ 10,000 
บาท มาเป็นทุนในการด าเนินงาน แรกตั้งมีสมาชิก 12 คน กลุ่มได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปี 
2550 จ านวน 40,000 บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่มพ้ืนฐาน) ปี 2552 จ านวน 
25,000บาท ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน(บรรจุภัณฑ์) และปี 2554 จ านวน 40,000 บาท ภายใต้
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่มต่อยอด) ปัจจุบันมีสมาชิก 45 คน คณะกรรมการกลุ่ม 7 คน  มีหุ้น 
29,600 บาท มีเงินรับฝากออมวันละบาทจากสมาชิก 51,990 บาท สินค้าหลักคือ กล้วยกรอบแก้ว และมี
สินค้าอ่ืนรวมทั้งสิ้น 5 ชนิดเป็นประเภทอาหาร ทุกชนิดได้รับรองมาตรฐาน อย บางชนิดได้รับรองมาตรฐาน สมส. 
ตราสินค้าของกลุ่มใช้ “ตรานกกระจิบ” ที่ใช้ตรานกกระจิบ กลุ่มให้เหตุผลว่า ถ้านกกระจิบร้องเม่ือไรจะมีคนมาซ้ือ
สินค้า ผลการด าเนินงานปี 2555 จ าหน่ายสินค้าได้ 3,325,851 บาท เฉลี่ยเดือนละ 277,000 กว่าบาท การ
ด าเนินธุรกิจแบบพ่ึงตนเอง ตั้งแต่หาวัตถุดิบ แปรรูป และจ าหน่าย ปัญหาคือต้นทุนสูง สาเหตุหนึ่งวัตถุดิบ(กล้วย)
ต้องสั่งจากจังหวัดเลยบางครั้งวัตถุดิบไม่เพียงพอ ผลิตสินค้าตามลูกค้าสั่ง มีร้านส่งประจ าบ้าง(การตลาดเชิงรับ) 

ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ(กลุ่ม
พ้ืนฐาน กลุ่มต่อยอด) โครงการพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน(บรรจุภัณฑ์) เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นกลุ่มที่
สังกัดสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร สมัครใจและได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ประการส าคัญสมาชิกของกลุ่มส่วน
ใหญ่ต้องเป็นสมาชิกหรือเป็นคนในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ การก าหนดเงื่อนไขข้างต้นก็เพราะเหตุผลที่
ต้องการส่งเสริมครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี แล้วจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้
สหกรณ์ท่ีสมาชิกกลุ่มสังกัดเข้มแข็ง ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เกิดการพัฒนาขบวนการสหกรณ์  

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น ผู้เล่าและทีมงานได้เข้าไป
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม ภายใต้แนวคิดท าการตลาดเชิงรุก กลยุทธ์ที่ใช้คือการรักษาลูกค้าเดิม เพ่ิมลูกค้าใหม่และ
จัดระดับลูกค้า(ลูกค้าระดับบน และระดับล่าง) เพ่ือลดต้นทุน และสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ประการส าคัญที่สุดคือ
ยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเพราะกลุ่มจะต้องเข้าใจ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและเต็มใจน าไปปฏิบัติได้ ผู้เล่า
และทีมงานเป็นคนนอก ไม่มีประสบการณ์ตรงหรือไม่ได้เข้าไปปฏิบัติจริงในกิจการของกลุ่ม จึงต้องท าหน้าที่ท่ีจะ
ดึงศักยภาพของกลุ่มออกมา เพื่อน าไปจุดแข็งในการส่งเสริมการด าเนินกิจการวของกลุ่มต่อไป 

ผลการเข้าไปส่งเสริม ส่งผลให้กลุ่มมีปริมาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนทุกปีและในปี 2555 จ าหน่ายสินค้าได้ 
3,325,851 บาท เฉลี่ยเดือน 277,000 กว่าบาท ปี 2556 วางแผนการจ าหน่ายสินค้าไว้ 3,967,200 บาท 
เฉลี่ย 330,600 บาทต่อเดือน ส่วนสหกรณ์การเกษตรต าบลโนนแดง จ ากัด ต้นสังกัด มีปริมาณธุรกิจปี 2551 
มูลค่า 1,190,111.31 บาท ก าไร 112,880.27 บาท ในปี 2555(31 มี.ค.56) ปรมิาณธุรกิจเพ่ิมข้ึนเป็น 
6,863,625.43 บาท มีก าไรเพิ่มขึ้นเป็น 1,318,787.49 บาท และผลจากการจัดเวทีเครือข่ายของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดปี 2556 เกิดการสร้างเครือข่ายกล้วยกรอบแก้ว(สินค้าหลักของกลุ่ม)ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า กลาง
น้ า และปลายน้ า  

วิธีการ 
1. เตรียมคน ผู้เล่าได้รับโอกาสเข้าอบรมผู้บริหารระดับกลาง จึงได้แนวคิด Hollywood Model มา

ปรับใช้ในการเตรียมคน โดยเฉพาะทีมงานของผู้เล่าเอง คน(ทีมงาน)เป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้นต่อความส าเร็จ
หรือล้มเหลวของงาน และวิธีการท างานมีหลายวิธีแต่ต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะส่งผลต่อผลงาน
(Output)และผลลัพธ์(Outcome)ที่ต้องการ ผู้เล่าจึงให้ความส าคัญกับคน  

/1.1 การเตรียมทีมงาน 
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1.1 การเตรียมทีมงาน โดยสร้างเอกภาพทางความคิดและวิธีปฏิบัติงาน เริ่มตั้งแต่ท าความเข้าใจ
ในผลงาน(Output)และผลลัพธ์(Outcome) ที่ต้องการ อันจะน าไปสู่การเลือกวิธีการท างานที่เหมาะสม ก่อนลงไป
ท างาน ผู้เล่าและทีมงานต้องมีเอกภาพทางความคิด รวมทั้งกระบวนการ กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ โดยการ
ประชุมเสวนาทีมงาน(คนในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทุกคนและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง)และ
วิทยากร โดยเฉพาะกิจกรรม เนื้อหาวิชา สาระการประชุมและการน าเสนอต้องร่วมกันประเมินอย่างรอบคอบ
ว่าว่าสามารถสื่อให้กลุ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วรับไปปฏิบัติให้เกิดผลงาน(Output)และผลลัพธ์(Outcome) ที่
ต้องการได้หรือไม่ เพราะกลุ่มเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช้เรา  

1.2 การเตรียมกลุ่มเป้าหมาย เริ่มตั้งแต่ไปเยี่ยมกลุ่ม หาโอกาสพูดคุยกับผู้น ากลุ่มเพ่ือสร้าง
ความคุ้นเคย และโน้มน้าวหรือปรับแนวคิดในการพัฒนากลุ่มให้สอดคล้องระหว่างกลุ่มกับเราและทีมงาน โดย
อาศัยเงื่อนไขเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจ การไปเยี่ยมกลุ่มอาจต้องไปหลายครั้ง หา
โอกาสเสวนากับสมาชิกหรือผู้น ากลุ่มหลายคน เพ่ือประเมินว่า กรรมการและสมาชิกของกลุ่มพร้อมที่จะร่วมเสวนา
กับเราอย่างเป็นทางการหรือยัง และถือโอกาสเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเพ่ือใช้ในการวางแผนด้วย 

2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีการวางแผน วางกลยุทธ์การตลาด 
วางแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ผู้เล่าจะให้ความส าคัญในบรรยากาศการประชุม จึงควรจัดประชุมช่วงที่สมาชิกกลุ่มว่าง
จากภารกิจอ่ืน ให้ความส าคัญกับสถานที่จัดประชุม อุปกรณ์และสื่อที่ใช้ หรืออาจกล่าวโดยรวมคือบรรยากาศการ
ประชุมต้องดี ถ้าไม่ดีต้องสร้าง การประชุมฯเริ่มจากการค้นหาและดึงศักยภาพของกลุ่มออกมา เพื่อจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง โดยวิธีการแลกเปลี่ยนแนวคิดการด าเนินงานของกลุ่มเป็นการเล่าและสอบถามตามปกติ แต่ผู้เล่า
และทีมงานต้องเก็บประเด็นว่า อะไรจุดแข็ง โอกาส จุดอ่อนและอุปสรรค เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการแนะน าของ
ผู้เล่าและทีมงาน จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดประมวลได้ว่าจุดแข็งและโอกาสของกลุ่มคือ กลุ่มได้รับรองมาตรฐาน
จากหลายหน่วยงาน อาทิ อย สมส มีหลายหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนหรือเก่ียวข้อง ลูกค้ามีหลายระดับ ส่วน
จุดอ่อนและอุปสรรคคือเรื่องต้นทุนสูงเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกัน ต้องสั่งวัตถุดิบจากต่างจังหวัด 
มองลูกค้าระดับเดียว ความยืดหยุ่นการตั้งราคาไม่มี  ไม่มีแนวคิดหรือแผนการตลาด(แผนการผลิต แผนการ
จ าหน่ายและกลยุทธ์การตลาด) 

3. การวางแผนการตลาด(แผนการผลิตและจ าหน่ายสินค้า)และกลยุทธการตลาด จากประมวลจุด
แข็ง โอกาส จุดอ่อนและอุปสรรค ผู้เล่าและทีมงานได้ร่วมกับกลุ่มก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ทางการตลาด 2 
แนวทาง คือการรักษาลูกค้าเดิม เพิ่มลูกค้าใหม่ และการจัดระดับลูกค้า 

3.1 แนวทางการรักษาลูกค้าเดิมเพ่ิมลูกค้าใหม่ ด้วยวิธีขายตรงให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างน้อย
เดอืนละครั้ง เริ่มจากหน่วยงานที่เคยสนับสนุนกลุ่ม เพ่ือเป็นการแนะน าสินค้า กระตุ้นการซื้อ(เพ่ิมโอกาสซื้อของ
ลูกค้า)และรับฟังข้อคิดเห็นแล้วน ามาปรับปรุงสินค้าและบริการ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการรักษาลูกค้าเดิมเพ่ิมลูกค้าใหม่ 
กลุ่มฯ จะรู้จักกับหัวหน้าหน่วยงานหรือบุคคลในหน่วยงานที่สนับสนุนอยู่แล้ว การขายตรงกลุ่มมีศักยภาพที่
สามารถปฏิบัติไดจ้ริง และกลุ่มได้ยึดแนวทางขายตรงกับหน่วยงานราชการมาจนถึงปัจจุบัน  

 3.2 แนวทางการจัดระดับลูกค้า บรรจุภัณฑ์เป็นต้นของสินค้า จึงต้องจัดระดับลูกค้า อาทิลูกค้า
ระดับบน หรือผู้ที่จะซื้อไปเป็นของฝาก ของขวัญ อาจจะเน้นบรรจุภัณฑ์นอกเหนือจากตัวสินค้า กลุ่มสามารถ 
ก าหนดราคาขายสูงได้ ส่วนลูกค้าระดับล่างอาจจะเน้นตัวสินค้ามากว่าบรรจุภัณฑ์ กลุ่มต้องตั้งราคาต่ าเพราะบรรจุ
ภัณฑ์ที่ดีและสวยงามไม่จ าเป็น การจัดระดับลูกค้าเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการตั้งราคาสินค้า เพิ่มทางเลือกซ้ือของ
ลูกค้า และถือเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง ซึ่งกลุ่มได้ยืดแนวทางการตั้งราคาสินค้าตามระดับลูกค้าเป้าหมายมา
จนถึงปัจจุบัน 

/3.3 การวางแผนการผลิต 
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 3.3 การวางแผนการผลิตและการจ าหน่าย ผู้เล่าได้น าเข้ามูลการผลิตและจ าหน่ายในปีที่ผ่านมา
ให้กลุ่มร่วมกันพิจารณาแต่ละเดือนที่ขายได้มากได้น้อย มีสาเหตุหรือปัจจัยอะไร แล้วน ามาผนวกกับแนวทาง
การตลาด 2 แนวทางข้างต้น กลุ่มจะสามารถพิจารณาก าหนดแผนการผลิตการจ าหน่ายในปีต่อไปได้อย่างมีเหตุ มี
ผลและชัดเจนในการด าเนินธุรกิจมากขึ้น 

4. การสร้างเครือข่ายกล้วยกรอบแก้วครบวงจร ปี 2556 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิจัดเวทีให้
กลุ่มอาชีพ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 3 ครั้ง ผลจากการจัดเวทีเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิด
แนวคิดการสร้างเครือข่ายสมุนไพรครบวงจน(ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า) เครือข่ายการเงิน เครือข่ายผ้า และเกิด
การสร้างเครือข่ายกล้วยกรอบแก้วครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพราะปัจจุบันกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านหนองบ่อสามารถแปรรูป(ท ากลางน้ า)และจัดจ าหน่าย(ปลายน้ า)ได้เข้มแข็งแล้ว จึงมีแผนจะเชื่อมกับ
สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จ ากัด ซึ่งจะเป็นแกนน าของเครือข่ายผู้ปลูกกล้วย(ต้นน้ า) เพราะพ้ืนที่ในแดน
ด าเนินงานสหกรณเ์หมาะสมกับการปลูกกล้วยพันธุ์ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบ่อ ต้องการ   

ผู้เล่า เห็นด้วยกับแนวคิดการตลาดในปัจจุบันว่า ถ้าผู้ผลิตสินค้าต้นน้ า และหรือ กลางน้ า จะประสบ
ผลส าเร็จยากหรือไม่ยั่งยืนหรือพูดง่าย ๆ ว่า “ไม่รวย” แต่เป็นผู้ผลิตสินค้าปลายน้ าอย่างเดียวมีโอกาส “รวย” 
มากกว่าแต่ไม่ยั่งยืน ผู้ผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า จึงจะ “รวย” อย่างมั่นคงและยั่งยืน แนวคิดนี้
ผู้เล่าน ามาส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในจังหวัดชัยภูมิ 
 


