
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อ านาจเจริญ  

โดย นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว  

"Digital Disruption"  
ผู้ประกอบการตอ้งพรอ้มเขา้สูย่คุดิจติอลพลิกโลก 



นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว 
ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club อ านาจเจริญ 
ประชาสัมพันธ์และกรรมการ เครือข่ายธุรกิจ BizClub ประเทศไทย 
ที่ปรึกษาถนนคนเดิน อ านาจเจริญ 
ที่ปรึกษา บ.ประชารัฐรักสามัคคี อ านาจเจริญ 
ที่ปรึกษาด้านการตลาด สกก.เสนางคนิคม จ ากัด 
เจ้าของกิจการ หจก.ฟาร์มเกษตร ผู้ผลิตปุ๋ยตรา เอฟเค FK 
เจ้าของกิจการ ร้านออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า B-Hana 
นักเขียนนามปากกา “ม้าน้อย”  



ประวัตกิารท างาน 

„ บริษัท Siam HR (การตลาดวารสาร สยามเอชอาร์ และ 
นักเขียนนามปากกา “ม้าน้อย”) 

„ บริษัทสามารถ อินโฟมีเดีย (ฝ่ายการตลาดวาจาเกม) 
„ บริษัททรู อินเตอร์เน็ต (โปรเจ็ค บัตร FunCard,บัตรทรูมัน
น่ี) 

„ บริษัท ทรู คอปอเรชั่น ( Project True Move up Van) 



 

บริการบริหาร
จัดการฟาร์ม
ขนาดใหญ่ 

 
บริการตรวจดิน

ออนไลน์ 
www.iLab.Asia 

แอพผสมปุ๋ย 
android + iOS 
ปุ๋ยสั่งตัด 

ปุ๋ยตรา FK  
www.Farmkase

t.Org 

FarmKaset 

FARMKASET 
Agriculture 

FK-Micro 
Digital 

Marketing 

FK-Stylish 
Fashion 
design 



ประเภทของธรุกิจ 

„ FK-Professional Service  
- ให้บริการ ออกแบบและวางแผนการบริหารและจัดการไร่มันส าปะหลังขนาด
ใหญ ่
- www.iLab.Asia รับตรวจดินออนไลน์แห่งเดียวในประเทศไทย 
- www.fkmicro.com บริการด้าน Digital Marketing ให้องค์กรและบริษัท
ต่างๆ 

„ FK-Merchandise  
จ าหน่ายปัจจัยการผลิตพืชผ่านเว็บไซต์www.Farmkaset.ORG  

    และเป็นเจ้าของแบรดน์ปุ๋ยตรา FK (เอฟเค) 

http://www.ilab.asia/
http://www.fkmicro.com/
http://www.farmkaset.org/


ถ้ามัวแต่ท าตามคนอื่นก็เป็นได้แค่ผู้ตาม 

 
- รับปรึกษาปัญหาการจัดการไร่มันส าปะหลังขนาดใหญ่  
- ช าระเงินผ่านบัตรเครดิต และผ่าน 7-11 
- ขายปลีกส่งปุ๋ยทางไปรษณีย์ จากลูกค้าแนะน า 
ปี 2559 
- จ าหน่ายสินค้าผ่าน Lazada  
- เก็บเงินปลายทาง จัดส่งกับเคอรี ่
- สร้างยอดขายผ่าน Youtube, Facebook,Line 
 



ระหว่างทาง 

เป็นกบหูหนวก 

ในระหว่างทาง..ไม่มใีครสนใจว่าสิ่งทีเ่ราก าลงัท าอยูม่นั
ยิ่งใหญแ่ค่ไหน แต่เขาจะมองเห็นแค่บนยอดเสา ว่าธงของ

เราชักขึ้นถงึยอดหรอืยงั.เท่านัน้เอง. 
เพราะฉะนัน้ ถ้าเรายงัไม่ส าเรจ็ จงพูดใหน้อ้ย ท าให้มาก 









เวียดนาม-กัมพูชา 









ประเทศลาว 







Digital Disruption 

“ผู้น า ต้องพร้อมเข้าสู่ยุค ดิจิตอลพลิกโลก” 



Digital Disruption 
„ การขยายตัวอย่างรวดเร็วของ Digital Technology เข้า
มารบกวน ส่ง เสริม ท าลาย เปลี่ยนแปลงธุรกิจ เดิม 
เปลี่ยนแปลงขั้วอ านาจธุรกิจเดิม ให้ ดีขึ้น แย่ลง เติบโตแบบ
ก้าวกระโดด หรือ อาจจะปิดกิจการไปโดยสิ้นเชิง ในกรณีที่
ปรับตัวไม่ทัน หรือคาดการณ์อนาคตผิดพลาด 

19 



Digital Disruption 
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เราไมไ่ดท้ าอะไรผดิ  
แต่กระนัน้เรากพ็า่ยแพ ้

ผู้ผลติกลอ้งดิจติอลรายแรก 
แต่วันนีไ้มม่ีชือ่ Kodak 

ส านกัพมิพต์่างๆ 
ที่ทยอยปดิตัวลง 

มีธุรกิจใดบา้ง ของผูป้ระกอบการทีเ่ปน็สมาชิก บิสคลบั  
ที่ไม่โดนผลกระทบจาก Digital Disruption 



Creative Destructions 

Innovate or Die?  
ถ้าเราไม่สร้างสรรค์ โอกาสแข่งขันจะลดลงเรื่อยๆ 



The Pain points of 
Entrepreneurs 

“ความยุ่งยาก ที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ” 



ภาระทีผู่้ประกอบการ ต้องแบกรับ เพื่อกา้วสูย่คุ 4.0 
„ ศึกษาเรื่อง Digital Marketing 
„ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เว็บไซต์, สมาร์ทโฟนแอพฯ, ระบบ 

IT, ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างบุคลากรเพื่อดูแลระบบ ฯลฯ 
„ เจ็บปวดจากการจ้างพัฒนาเว็บไซต์ แล้วตั้งไว้เฉยๆ 
„ เจ็บปวดจากการจ่ายค่าพัฒนาระบบที่ขาดองค์ความรู้ใน
การใช้งาน 

„ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? 
„ โดดเดี่ยวเหลือเกิน บนโลกดิจิตอล.. 
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Best practice for SME 
to go online business 

“แนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุดส าหรับ SME  
ในการน าธุรกิจ สู่โลกออนไลน์” 



Key success factor of online business for SME 

Contents  
is the King 

SEO  
is the Queen 

Systems 
is the Jack 

ตัวคุณ  
คือพระเจ้า 



SME Digital Marketing Solution 
เว็บไซต ์ 

- CMS 
- E Commerce 

- etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

App & 
Browser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Social 
Media 

 
 
 
 
 
 
 

Back-end 
ระบบบริหาร
จัดการ 
- เว็บไซต์ 
- ออเดอร ์
- เครื่องมือ
วิเคราะห์ 
- etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 เครื่องมอื ที่ทรงอทิธพิลตอ่ผูบ้รโิภค ณ วันนี้ 
Responsive Design Website 
เว็บไซต์ที่รองรับการเข้าถึงข้อมูล จากหลากหลาย
อุปกรณ์ ที่ผู้บริโภคใช้งาน 

Facebook Page 
น าข้อมูลเข้าสู่สายตากลุ่มเป้าหมาย แบบเฉพาะเจาะจงได้ง่าย 
ในต้นทุนท่ีต่ า สร้างการรับรูจ้ดจ าได้เป็นอย่างดี 

YouTube 
เผยแพร่ Video Contents เพื่อการตลาดได้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ถูกค้นพบได้ทั้งทาง Search Engine และ YouTube 
app ที่มีคนใช้งานมากที่สุดในโลก ในหมวดของ Video 



ในเวบ็ไซตข์อง SME ทั่วไป ประกอบดว้ย 2 ระบบ ก็เพียงพอ 

1. Contents Management System 

2. E-Commerce Systems 



มีระบบแลว้ เราท าอะไรบา้ง? 

Shopping 
cart 

„ น าข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบตะกร้าสินค้า
ออนไลน์ เพื่อเตรียมจ าหน่าย 

CMS 
„ เผยแพร่ข้อมูลการตลาด ที่มีคุณค่าต่อ
ลูกค้า เพื่อโปรโมทสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
(Static & Dynamic contents) 

Social 
Media 

„ แชร์ข้อมูลสู่ 
FB Page 



ลูกคา้จะเจอเราไดอ้ยา่งไร? 

Contents 
บน 

เว็บไซต์ 
ของ 

ผู้ประกอบการ 
 

CMS 
 

Shopping Cart 



ทางเลือก + ทางรอด 
ท าน้อยได้มาก 
ลดขนาดองค์กร 

หาพันธมิตรทางการค้า 
ปรับเปลี่ยนให้เร็ว 
ต้องเป็นประชารัฐ 



แอพพลิเคชั่น LOVE FARMER 
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ช่องทางการตลาด 

การตลาดดจิติอล 
1. Website 

(E-Commerce) 
2. Application 

3. Social Media 

LOVE FARMER CENTER  
& Biz Shop 



ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop Amnat Charoen 



ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop Amnat Charoen 



ศูนย์ Love Farmer & Biz Shop Amnat Charoen 
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 นางสาวปิยะมาศ  บัวแก้ว  

090-5928614 
LineID: PrimPB 

www.Farmkaset.ORG 
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Thank you 


