
ประธานเครือข�ายธุรกิจ Biz Club อํานาจเจริญ 

โดย นางสาวป�ยะมาศ บัวแก�ว 

"Digital Disruption" 
ผู�ประกอบการต�องพร�อมเข�าสู�ยคุดิจิตอลพลิกโลก



นางสาวป�ยะมาศ บัวแก�ว
ประธานเครือข�ายธุรกิจ Biz Club อํานาจเจริญ
ประชาสัมพันธ�และกรรมการ เครือข�ายธุรกิจ BizClub ประเทศไทย
ที่ปรึกษาถนนคนเดิน อํานาจเจริญ
ที่ปรึกษา บ.ประชารัฐรักสามัคคี อํานาจเจริญ
ที่ปรึกษาด�านการตลาด สกก.เสนางคนิคม จํากัด
เจ�าของกิจการ หจก.ฟาร�มเกษตร ผู�ผลิตปุ�ยตรา เอฟเค FK
เจ�าของกิจการ ร�านออกแบบและตดัเย็บเสื้อผ�า B-Hana
นักเขียนนามปากกา “ม�าน�อย” 



ประวตักิารทํางาน
• บริษัท Siam HR (การตลาดวารสาร สยามเอชอาร� และ 

นักเขียนนามปากกา “ม�าน�อย”)

• บริษัทสามารถ อินโฟมีเดีย (ฝ�ายการตลาดวาจาเกม)

• บริษัททรู อินเตอร�เน็ต (โปรเจ็ค บัตร FunCard,บัตรทรูมัน
นี)่

• บริษัท ทรู คอปอเรช่ัน ( Project True Move up Van)



กฎกติกาการอยู่ร่วมกนั







ประเทศไทย 1.0-3.0
โมเดลการพฒันาประเทศไทย 1.0 คือการเน้นภาคเกษตร พอมา 2.0 เริมเน้น

อตุสาหกรรมเบา และพอถึง 3.0 คือช่วงเวลาทีผ่านมาจนถึงบดันีกคื็อการเน้น

อตุสาหกรรมหนัก และการส่งออก

ประเทศไทยต้องเผชิญกบัดกัจนติดหล่มอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขนัสงู” ไม่

สามารถทะลผุา่นออกมาได้
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ประเทศไทย 4.0
“ประเทศไทย 4.0” คือการเปลียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based 

Economy” หรือ “เศรษฐกิจทีขบัเคลือนด้วยนวตักรรม” ประกอบด้วย

1. เปลียนจากการผลกัดนัสินค้าโภคภณัฑไ์ปสู่สินค้าเชิงนวตักรรม 

2. เปลียนจากการขบัเคลือนประเทศด้วยภาคอตุสาหกรรมไปสู่การขบัเคลือนด้วย

เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์

3 . เปลียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึน
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แนวทางก�อนเข�าสู�การตลาดออนไลน�
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Customer Solution

Customer Cost

Convenience

Communication
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สนิคา้ 

ปัญหาของลกูคา้คอือะไร

ลกูคา้ตอ้งการอะไร
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• พอใจ
• คุม้คา่ราคาถกู

• ไม่พอใจ
• ไม่คุม้คา่

ราคาแพง

กฎของการตงัราคา
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ความ
สะดวกใน
การซอื
สนิคา้ 

หนา้รา้น 

ขาย
ออนไลน ์

จดัสง่ถงึ
บา้น 

เก็บเงนิ
ปลายทา

ง 
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แจง้ใหท้ราบ

รายละเอยีด
คณุสมบตัิ
ถกูตอ้ง

ครบถว้น
ชดัเจน

หาซอืได ้

การสอืสารใหลู้กคา้ไดรู้จ้กั
สนิคา้ 



สญัลกัษณ ์กบั อตัลกัษณ์
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• ภาพ เครอืงหมาย ตวัเลข 
ตวัอกัษร ส ีวตัถ ุรูปปัม เป็น
ตวัแทนของทุกสงิ หรอืตวัแทน
ของสนิคา้หรอืบรกิาร
(เปลยีนแปลงไดต้ามกาลเวลา)

สญัลักษณ์
(Symbol)

• คุณคา่ทางจติใจ ตวัตนที
แทจ้รงิ ไม่มใีครเหมอืน เคยเป็น
อย่างไรจะเป็นอยู่เชน่นัน
(ทุเรยีน:นนท,์ไวน:์อติาล,ี
นําหอม:ฝรงัเศส)

อตัลกัษณ์
(Identity)



Story Telling

สร้างการรับรู้

ต่อตราสินค้า1

ไขข้อข้องใจ

ในเรืองต่างๆ3

เพอืกระตุ้น

ยอดขาย5

สร้างการจงรักภัคดี

ต่อตราสินค้า2

สร้างการจดจาํ

เรืองราว4

อนืๆ6



องค์ประกอบทดีี Story Telling

สร้างความคดิ ทัศนคต ิเรืองราว ประวัตศิาสตร์

ต้นทุนทางธรรมชาติ ต้นทุนทางวัฒนธรรม1

ให้ความช่วยเหลือ ให้ความรู้หรือความบันเทงิต่อ

กลุ่มเป้าหมาย2

ใช้คาํศัพท์ หลักไวยากรณ์และการสะกดคาํทถีูกต้อง

สามารถใช้คาํท้องถนิภาษาพนืเมืองได้ผสมผสานได้3



องค์ประกอบทดีี Story Telling

เป็นเนือหาทีเชญิชวนกลุ่มเป้าหมายแสดงพฤตกิรรมบางอย่างเช่น 

ตัดสินใจซือสนิค้า ตดิตามข้อมูล หรือร่วมกจิกรรม4

เนือหาทังหมดควรจะเขียนเชือมโยงเกียวกับสนิค้าหรือบริการ

ได้อย่างแนบเนียน5

มีเนือหาทีไม่เยนิเย้อ บอกวัตถุประสงค์ชัดเจน6



องค์ประกอบทดีี Story Telling

เขียนคีย์เวิร์ด ชือเรือง และคาํบรรยายทช่ีวยในเรืองการ

ค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ต7



การสร�างแบรนด�ด�วย S.T.P

แบรนดิ้ง คือ บุคลิค (สินค�า ตัวคน หรือ บริษัท) เห็นแล�วรู�สึกยังไง 
ต�างจากคนอื่นยังไง 
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• มองภาพรวม แล�ว แบ�งกลุ�มลูกค�า
ออกเป�นกลุ�มๆ (Segmentation)

• ล็อคเป�า (Targeting) เลือกเจาะจงลงไป
ว�าใคร

• วางตําแหน�งผลิตภัณฑ� (Positioning) 
ขายราคาเท�าไหร� ขายที่ไหน แพ็คเก็จ
สินค�าเป�นยังไง
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การสร�างแบรนด�ด�วย S.T.P (ต�อ)



ไอเดียการเล่าเรือง Story Telling

เล่าทมีาทไีป

ของแบรนด์1



ไอเดียการเล่าเรือง Story Telling

สินค้าใช้

วัตถุดิบ

อะไร

มีขันตอน

อย่างไร

2



ไอเดียการเล่าเรือง Story Telling

เล่าประวัติ

ส่วนตัว

ท้องถนิ

ประวัติศาสต

ร์

3



ไอเดียการเล่าเรือง Story Telling

เล่าความเชือ

วสัิยทัศน์4



ทางเลือก + ทางรอด
ทําน�อยได�มาก

ลดขนาดองค�กร

หาพันธมิตรทางการค�า
ปรับเปลี่ยนให�เร็ว

ต�องเป�นประชารัฐ



สื่อที่มีอิทธพิลต�อการตลาดในป�จจุบัน



Facebook Live

ได�รับความนิยมในการขายสินค�าอย�างมาก
ในช�วงนี้ 

เป�นการถ�ายทอดสด ท่ีเฟสบุคให�ความสําคัญ
ลําดับต�นๆ 

กว�าโพสภาพหรือข�อความ



Facebook page
สร�างความน�าเชื่อให�องค�กร

หรือร�านค�าผ�านโลกออนไลน� 
สามารถยิงโฆษณา เลือกเป�าหมาย

และตั้งเวลาการโพสต�ได� 



ยูทูป เป�นส่ือและเครื่องมีท่ีมีอิทธิพล
มหาศาลต�อผู�บริโภค 
เป�นเทคโนโลยีท่ีเข�ามา Disrupt วงการสื่อ
โทรทัศน� ท้ังฟรีทีวี และทีวีดิจิตอล
YouTube เป�ดโอกาสให�ใครก็ได� 
ที่มีแค�ไอเดียดีๆ สามารถจัดทํารายการ
ของตัวเอง หรือแม�กระทั้งมีช�องสถานี
เป�นของตัวเองได� สร�างรายได�จากการเป�น 
YouTube Partner ได�



Google Search Engine
เป�นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ
ในการค�นหาข�อมูล และที่สําคัญฟรี
สําหรับคนค�นข�อมูล 
เป�นเครื่องมือในการค�นหา 
ส่ิงที่ผู�ประกอบการสามารถที่
จะเรียนรู�และใช�ประโยชน�จากส่ิงน้ีได� 
คือการศึกษาเรื่อง 
SEO (Search Engine Optimization)



CMS Website ซึ่งย�อมากจาก 
Content Management System 
Website  เป�นเว็บไซต�ท่ีเน�น
ระบบบริหารจัดการเพื่อเผยแพร�ข�อมูล
เนื้อหาต�างๆ  บนเว็บไซต� 
เป�นสิ่งที่ดีในระยะยาว และต�อเนื่อง
(Blogger.com, WordPress.com)



Shopping Cart
คือระบบตระกร�า สินค�าออนไลน� 

ข�อพึงระวงั อย�าเข�าใจว�า 
ทําระบบ Shopping Cart ไว� 

มีสินค�าพร�อมขาย มีหน�าเว็บไซต�ที่สวยงาม 
พร�อมให�ลูกค�ามาเลือกซื้อ 

แต�ร�านค�าของคุณ อยู�ในซอยลึกๆ
 ที่ลูกค�าเดินไปไม�ถึง ของพร�อม ดีงาม.. 

พร�อมขาย แล�วจะขายได� แต�ไม�ใช�…



ความเชอืมนั







Digital Disruption

“ผู�นํา ต�องพร�อมเข�าสู�ยุค ดิจิตอลพลิกโลก”



Digital Disruption

• การขยายตัวอย�างรวดเร็วของ Digital Technology เข�า
มารบกวน ส�ง เสริม ทําลาย เปลี่ยนแปลงธุรกิจ เดิม 
เปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจธุรกิจเดิม ให� ดีข้ึน แย�ลง เติบโตแบบ
ก�าวกระโดด หรือ อาจจะป�ดกิจการไปโดยส้ินเชิง ในกรณีที่
ปรับตัวไม�ทัน หรือคาดการณ�อนาคตผิดพลาด
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Digital Disruption
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เราไม�ได�ทําอะไรผดิ 
แต�กระนัน้เรากพ็�ายแพ�

ผู�ผลติกล�องดิจติอลรายแรก
แต�วันนีไ้ม�มีชือ่ Kodak

สํานกัพมิพ�ต�างๆ
ที่ทยอยป�ดตัวลง

มีธุรกิจใดบ�าง ของผู�ประกอบการที่เป�นสมาชิก บิสคลบั 
ที่ไม�โดนผลกระทบจาก Digital Disruption



Creative Destructions

Innovate or Die? 

ถ�าเราไม�สร�างสรรค� โอกาสแข�งขันจะลดลงเรื่อยๆ



The Pain points of 
Entrepreneurs

“ความยุ�งยาก ที่ผู�ประกอบการต�องเผชิญ”



ภาระที่ผู�ประกอบการ ต�องแบกรับ เพ่ือก�าวสู�ยุค 4.0

• ศึกษาเร่ือง Digital Marketing

• ค�าใช�จ�ายในการพัฒนา เว็บไซต�, สมาร�ทโฟนแอพฯ, ระบบ 
IT, ค�าจ�างที่ปรึกษา, ค�าจ�างบุคลากรเพ่ือดูแลระบบ ฯลฯ

• เจ็บปวดจากการจ�างพัฒนาเว็บไซต� แล�วต้ังไว�เฉยๆ

• เจ็บปวดจากการจ�ายค�าพัฒนาระบบที่ขาดองค�ความรู�ใน
การใช�งาน

• ไม�รู�จะเร่ิมต�นอย�างไร?

• โดดเดี่ยวเหลือเกิน บนโลกดิจิตอล..
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Best practice for SME 
to go online business

“แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับ SME 

ในการนําธุรกิจ สู�โลกออนไลน�”



Key success factor of online business for SME

Contents
is the King

SEO
is the Queen

Systems
is the Jack

ตัวคุณ
คือพระเจ�า



3 เครื่องมอื ที่ทรงอทิธิพล สําหรับ SME

Responsive Design Website
เวบ็ไซต�ที่รองรับการเข�าถงึข�อมูล จากหลากหลาย
อุปกรณ� ที่ผู�บริโภคใช�งาน

Facebook Page
นําข�อมูลเข�าสู�สายตากลุ�มเป�าหมาย แบบเฉพาะเจาะจงได�ง�าย 
ในต�นทุนที่ตํ่า สร�างการรับรู�จดจําได�เป�นอย�างดี

YouTube
เผยแพร� Video Contents เพ่ือการตลาดได� โดยไม�มี
ค�าใช�จ�าย ถูกค�นพบได�ทั้งทาง Search Engine และ YouTube 
app ที่มีคนใช�งานมากที่สุดในโลก ในหมวดของ Video



ในเว็บไซต�ของ SME ทั่วไป ประกอบด�วย 2 ระบบ ก็เพียงพอ

1. Contents Management System

2. E-Commerce Systems



มีระบบแล�ว เราทําอะไรบ�าง?

Shopping 
cart

• นําข�อมูลสินค�าเข�าสู�ระบบตะกร�าสินค�า
ออนไลน� เพ่ือเตรียมจําหน�าย

CMS
• เผยแพร�ข�อมูลการตลาด ที่มีคุณค�าต�อ

ลูกค�า เพ่ือโปรโมทสินค�าอย�างต�อเน่ือง 
(Static & Dynamic contents)

Social 
Media

• แชร�ข�อมูลสู� 
FB Page



ลูกค�าจะเจอเราได�อย�างไร?

Contents
บน

เว็บไซต�
ของ

ผู�ประกอบการ

CMS

Shopping Cart



ศูนย� Love Farmer & Biz Shop Amnat Charoen



ศูนย� Love Farmer & Biz Shop Amnat Charoen



ศูนย� Love Farmer & Biz Shop Amnat Charoen
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นางสาวป�ยะมาศ  บัวแก�ว 
090-5928614
LineID: PrimPB

www.Farmkaset.ORG
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