
โอกาสทองของเกษตรไทย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
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ปิยะมาศ บัวแก้ว (อ.ปริม)

• ประธาน Biz Club อ านาจเจริญ
• ประชาสัมพันธ์ Biz Club Thailand 
• พิธีกรรายการ FKxTV ทาง Youtube
• นักเขียนนามปากกา “ม้าน้อย”
• ผู้บริหาร FARMKASET GROUP

www.farmkaset.org
www.fkx.asia
www.iLab.asia

โทร 090-5928614 / 089-4599003
Email: Farmkaset@gmail.com
LineID : PrimPB

ฟาร์มเกษตร กรุ๊ป 

วิทยากร

http://www.farmkaset.org/
http://www.fkx.asia/
http://www.ilab.asia/
mailto:Farmkaset@gmail.com
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ประเภทของคน

คนที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง

คนที่เคลื่อนที่ได้

คนที่เคลือนที่ไมได้



STARTUP  
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โอกาสคืออะไร ??



STARTUP  
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chance favors the prepared mind : Louis Pasteur

โอกาสจะเปิดให้เฉพาะผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้น



โทมัส บาทา (Tomas Bat’a)  ผู้ก่อต้ังบริษัท Bata ที่ เมืองชลิน ประเทศเชโกสโลวะเกีย

Saleman คนที่ 1
แอฟริกาไมส่ามารถ
ขายรองเท้าได้เลย 

เพราะคนที่นี่เขา
ไมใ่ส่รองเท้ากัน

Saleman คนที่ 2
แอฟริกาเป็นโอกาสทอง

ของบริษัททีจ่ะขายรองเท้า 
เพราะคนที่นี่เขายังไม่เริ่มลอง

ใส่รองเท้ากัน

อุปสรรค-

เมื่อบริษัทผลิตรองเท้าแห่งหนึ่ง ต้องการขยายตลาดไปประเทศแอฟริกา



• มีสินค้า แต่ไม่รู้จะขายใคร
• ขายได้ แต่ไม่พอขาย ไม่พอรวย
• มีของมาก แต่ขายไม่ออก 
• ขายไม่ได้ต้องลดราคาสู้กับคู่แข่งตลอด
• ของโดยก๊อปปี้ หรือเหมือนคนอื่นไปหมด
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คุณก ำลังเป็นแบบนี้หรือเปล่ำ



โอกาสส าหรับเกษตรกรไทย
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มาไทยเพือ่ซือ้เครือ่งจกัร 

รถแทรกเตอรย์โูรแทรค
บรษิทั ยโูรแทรค จ ำกดั
อ ำเภอเมอืงชลบุรี

รถไถ ฟอรด์ นิวฮอนแลนด์
สนง.ใหญ่ บางนา



อะไหล่รถไถ

CMT ชลบรีุ

KK บา้นโป่ง ราชบรีุ



14

จงเลือกซือ้กับผู้ทีช่ ำนำญ เฉพำะด้ำน



โรงแป้งมันส าปะหลังเอี่ยมบูรพา
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4P  VS 4C
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Customer Solution

Customer Cost

Convenience

Communication
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สนิค้า

ปัญหาของลกูค้าคืออะไร

ลกูค้าต้องการอะไร
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• พอใจ

• คุ้มคา่
ราคาถกู

• ไมพ่อใจ

• ไมคุ่้มค่าราคาแพง

กฎของกำรตัง้รำคำ
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ความสะดวก

ในการซื้อ

สินค้า

หน้าร้าน

ขาย

ออนไลน์

จัดส่งถึง

บ้าน

เก็บเงิน

ปลายทาง
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แจ้งให้ทราบ

รายละเอียด

คณุสมบตัิ
ถกูต้อง
ครบถ้วน
ชดัเจน

หาซือ้ได้

การสื่อสารให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้า 



น าเสนออย่างไรให้โดนใจลูกค้า 



เนือ้หา

วตัถปุระสงค์

เลือกสื่อ

เลือกช่องทาง

กลุม่เปา้หมาย
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เคล็ด (ไม่) ลับ ของการสื่อสาร 

พูดจาภาษาเดียวกัน



กลยุทธในการสื่อสาร

สินค้า

ดึงดูด

เปิดใจ

ให้
ทางออก

บอก
ให้ท า
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ประเภทการแข่งขันในโลกธุรกิจ
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Red Ocean Strategy
กลยุทธน่านน้้าสีแดง

• ใช้ต้นทุนน้ากระบวนการด้าเนินธุรกิจ
• Economies of scale
• แข่งขันกันด้านราคา
• ผลิตมาก ขายมาก ต้นทุนต่อหน่วยต่้าลง 
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Blue Ocean Strategy
กลยุทธน่านน้้าสีฟ้า

• การสร้างแบรนด์ของตัวเอง 
• สร้างความแตกต่าง ให้กับสินค้าและบริการ
• นวัตกรรม
• หาช่องว่างทางธุรกิจใหม่ๆ
• คิดนอกกรอบ
• พัฒนาอยู่เสมอ
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White Ocean Strategy
กลยุทธน่านน้้าสีขาว

• เน้นการสร้างประโยชน์ในภาพรวม
• ลูกค้า คู่ค้า ตัวเราเอง และสังคม ต่างก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน
• คุณธรรม น้าธุรกิจ
• รับผิดชอบต่อสังคม
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ตรา หมายถึง ชื่อ , ค า, ภาพ, สัญลักษณ์ การออกแบบ,
ตัวตน,ภาพลักษณ์  หรือทั้งหมดผสมกัน  



ตราคือสินค้า
หรือบริการ

Brand-as-product 

ตราคือองค์กร 
Brand-as-organization 

ตราคือบุคคล
Brand-as-person 

ตราคือสัญลักษณ์
Brand-as-symbol 
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ค าคมชาวยิว : คนท่ีไมรู้่กฎหมายไมถื่อวา่เป็นนกัธุรกิจ เพราะเขาไมอ่าจปกปอ้งแม้แตต่นเอง จงึยิ่งเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะใช้กฎหมาย
แสวงหาก าไร
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ตัวอย่างตรา
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- รักคุณเท่าฟ้า
- ฟาร์มเกษตร ชีวิตเกษตรครบวงจร
- มิสทีน มาแลว้ค่ะ
- โตชิบา น าส่ิงท่ีดีสู่ชีวิต
- ด า ด า ยาแกไ้อ LP น ้าด า ตราเสือดาว
- หิวเม่ือไหร่กแ็วะมา....
- ใครๆ กบิ็นได้
- บริการทุกระดบัประทบัใจ
- ไปดว้ยกนั ไปไดไ้กล
- จสั ดู อิท" (Just Do It)
- Think Different



ความหมายของสัญลกัษณ์
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Copyright คือลขิสทิธ์ิ ใช้กบังานสร้างสรรค์ทกุประเภท ได้รับความ
คุ้มครองทนัทีท่ีสร้างขึน้โดยไมต้่องจดทะเบียน (งานเขียน งานเพลง รูปถ่าย) 

Trademark คือเคร่ืองหมายการค้า ได้แก่ ช่ือ ค า หรือ
รูปภาพ แตย่งัไมไ่ด้จดทะเบียน

Registered Trademark คือเคร่ืองหมายการค้าท่ีจด
ทะเบียนกบักรมทรัพย์สินทางปัญหาแล้ว 

Servicemark เคร่ืองหมายการค้าท่ีใช้กบับริการ มิใช่
สินค้าและยงัไมไ่ด้จดทะเบียน

A

A
Patent ใช้กบัสิง่ประดิษฐ์หรือ นวตักรรมการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ  ต้อง
จดสิทธิบตัร ถงึจะได้รับความคุ้มครอง เช่น สิทธิบตัรยา
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Who
สินค้าคืออะไร

What
ใช้ท าอะไร

Why
ท าไมต้องซือ้



ขั้นตอนการสร้างแบรนด์
• ดูตวัเอง ดูคู่แข่ง
• ดูลูกคา้ คือเขา้ใจผูบ้ริโภค
• ก าหนดยทุธศาสตร์ของแบรนด์ ดว้ย 3 ค าถาม
- ลูกคา้มองหาอะไร
- สินคา้คู่แข่งอะไรท่ีอยูใ่นใจลูกคา้ 
- สินคา้อะไรของเราท่ีจะอยูใ่นใจลูกคา้ได้

• ก าหนดบุลลิคของแบรนด์ ดว้ย  ภาพ ค า หรือขอ้ความ
• สร้างแบรนด์ ดว้ย (ช่ือ โลโก ้และ สโลแกน)
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สัญลกัษณ์ กบั อตัลกัษณ์
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• ภาพ เคร่ืองหมาย ตวัเลข ตวัอกัษร สี 
วตัถ ุรูปปัม้ เป็นตวัแทนของทกุสิ่ง 
หรือตวัแทนของสินค้าหรือบริการ
(เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา)

สัญลักษณ์
(Symbol)

• คณุคา่ทางจิตใจ ตวัตนที่แท้จริง เคย
เป็นอยา่งไรจะเป็นอยูเ่ช่นนัน้
(ทเุรียน:นนท์,ไวน์:อิตาลี่,
น า้หอม:ฝร่ังเศส)

อัตลักษณ์
(Identity)



การสร้างแบรนดด์ว้ย S.T.P

แบรนดิง้ คือ บคุลคิ (สินค้า ตวัคน หรือ บริษัท) เหน็แล้วรู้สกึยงัไง ตา่งจากคนอื่นยงัไง 
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• มองภาพรวม แล้ว แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น
กลุ่มๆ (Segmentation)

• ล็อคเป้า (Targeting) เลือกเจาะจงลงไปว่า
ใคร

• วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ขาย
ราคาเท่าไหร่ ขายที่ไหน แพ็คเก็จสินค้าเป็น
ยังไง
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การสร้างแบรนดด์ว้ย S.T.P (ต่อ)
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Cultural Branding
การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิตอล

คือ การเชื่อมโยงเอา อัตลักษณ์ (Identities) ของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเขา้กับ อัตลักษณ์ ของผู้บริโภคแต่ละ
กลุ่ม มี 5 ขั้นตอน
1. การสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ (ทูบีนัมเบอร์1)
2. สร้างกลุ่มหรือชุมชน (เซ็นทรัล บิ๊กซี ตลาดนัด) 
3. ขายสินค้าต่อคนเป็นกลุ่ม (ปาร์ตี้,ฟิตเนส)
4. เรียนรู้เรื่อง "ภาษา" (สื่อสารให้ตรงใจ ภาษาโดน)
5. สร้างวัฒนธรรมขึน้มา (เทศกาลกินเจ คอสล้างพิษ)



สร้างการจดจ า

50



ฟาร์มเกษตรชีวิตเกษตรครบวงจร
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สร้างการจดจ า
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ประเทศไทย 4.0
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ประเทศไทย 1.0-3.0
1.0 คือการเน้นภาคเกษตร 
2.0 เริ่มเน้นอุตสาหกรรมเบา 
3.0 เน้นอุตสาหกรรมหนัก และการส่งออก
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ยุค 1.0 – 3.0



ประเทศไทย 4.0
“ประเทศไทย 4.0” คือการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู่ “Value-Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกจิทีข่บัเคลื่อนด้วยนวตักรรม” ประกอบดว้ย

1. เปลี่ยนจากการผลกัดันสนิคา้โภคภณัฑไ์ปสูส่นิคา้เชงินวตักรรม 
2. เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอตุสาหกรรมไปสูก่ารขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี 
และ ความคดิสรา้งสรรค์
3 . เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการผลติสนิคา้ไปสูก่ารเนน้ ภาคบรกิารมากขึน้
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“นวตักรรม”
ไม่จ าเป็นต้องยิ่งใหญ่

แตเ่ป็นสิ่งท่ีแก้ปัญหาให้ลกูค้าได้อย่าง
แตกตา่งและโดนใจ



Innovation หรือนวัตกรรม ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
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Innovation หรือนวัตกรรม ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องไกลตัว
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ยุค 4.0



คุณยายไฮเทค

71
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ยุคของดิจิตอลเทคโนโลยี 



ข้อมูล SME ไทย
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ประเภทธรุกิจ จ ำนวน เปอรเ์ซน็กำรจำ้งงำน

ธุรกิจขนำดใหญ่ (Large Enterprises) 7,591 23%

ธุรกิจขนำดกลำง (Medium Enterprises) 14,240 12%

ธุรกิจขนำดเล็ก (Small Enterprises) 2,746,733 65%

ที่มำ : financing smes and Entrepreneurs 1026 An OECD Scoreboard



สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตของไทย
• ประชากร 67 ล้านคน
• เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 41 ล้านคน
• ใชโ้ซเชียลมีเดีย 40 ล้านคน โตขึ้น 18%
• ชาย 51% หญิง 49%
• เป็นอันดับ 4 ของอาเซียนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
(สิงคโปร์,บรูไน,มาเลเซีย,ไทย)
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ช่วงเวลาในการใช้งานอินเตอร์เน็ต

• 8.01 – 12.00 น. 76%
• 12.01 – 16.00 น. 75.2%
• 16.01 – 20.00 น. 76.6%
• 20.01 – 24.00 น. 70.3%
• 00.01 – 04.00 น 12.1%
• 04.01 – 08.00 น. 11.4%
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ประเทศและเมืองที่ใช้ FB มากที่สุดในโลก



อายุช่วงไหน FB ใช้มากที่สุด
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ลูกค้าเจอเราในช่องทางใดบ้าง
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ท้าไม เทคโนโลยีทุกวันนี้ เปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกิน

MOORE’S LAW
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กฎของมัวร์ – ปริมาณของทรานซิสเตอร์และรีซิสเตอร์ บนวงจรรวม 
จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ทุกๆ 2 ปี

82



Moor’s Law
n คศ ปรมิาณทรานซสิเตอร์

เพิ่มขึน้เทา่กบั 2n

1 1972 2

2 1974 4

3 1976 8

4 1978 16

5 1980 32

.

22 2014 4,194,304

23 2016 8,388,608

24 2018 16,777,216
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รถที่ขบัไดด้ว้ยตวัเอง

Self driving car ของ Google วิ่งมาแล้วกว่า 1 ล้านไมค์ โดยไม่
เกิดอุบัติเหตุเลย แม้แต่ครั้งเดียว

เราจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกมากแค่ไหน เมื่อถึงวันท่ี Self driving car เข้ามาท้างานแทนคน
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Mercedes’ self-driving truck
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Crowd funding
indiegogo.com & kickstarter.com
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Platform vs Pipeline
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ตลำดนัด



• ไม่ต้องผ่านผู้ควมคุม (Gate Keeper) ที่หลายๆครั้งขาดประสิทธิภาพ มี
วิธีการท้างานที่ตรงกันข้ามกับการพัฒนา

• ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว (Scalability)
• เข้าใช้งาน ใช้บริการ ท้าได้อย่างสะดวก (Frictionless)
• มีระบบสะท้อนความเห็น (Feedback loop) ที่รวดเร็ว

ผู้ควบคุม 
Gate Keeper
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Creative destruction
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แจ๊คหม่า VS โพนี่หม่า



Apple และ Google เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายใหญ่ที่สุด แต่ไม่มี Apps เป็นของตัวเอง
Facebook เป็นส่ือที่ได้รับความนิยม และทรงพลังที่สุด แต่ไม่มี Content เป็นของตัวเอง

UBER เป็นบริษัทแทคซี่ทีใ่หญ่ทีสุ่ด แต่ไม่มีรถแทกซี่เปน็ของตัวเอง
Alibaba เป็นกิจการค้าปลีก ที่มีมูลค่าสูงทีสุ่ด แต่ไม่มีสินค้าเปน็ของตัวเอง



Creative Destruction
การท้าลายล้างอย่าง

สร้างสรรค์

102



ปฏิวัติวงการโฆษณา
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ปฏิวัติวงการเพลง 
เราไม่ต้องจ่ายเงินซ้ือเพลงที่เราไม่อยากฟัง
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การเข้าสู่ตลาดของ amazon.com
ส่งผลสู่การล้มละลายของ BORDERS
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กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล สาเหตุที่ท้าให้ 
ร้านอัดขยายภาพ ไม่สามารถด้าเนิน
ธุรกิจต่อไปได้
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Online Store VS ห้างสรรพสินค้า
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• Long Tail Marketing
• ไม่จ้ากัดจ้านวนสินค้า และชั้นวาง
• ไม่จ้ากัดคู่ค้า ไม่มีค่าแรกเข้า
• ขายได้ค่อยตัดเปอร์เซ็น
• ไม่ต้องบริหารสต็อก 
• บริการลูกค้าได้ไม่จ้ากัด
• จัดส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงนิปลายทาง
• คืนของได้ไม่มีเงื่อนไขคืนเงินทันที
• Scalability ขยายได้ไร้ขีดจ้ากัด

• ติดอยู่กับกฎ 80-20
• จ้ากัดจ้านวนสินค้า และชั้นวาง
• จ้ากัดคู่ค้า ค่าแรกเข้าโหดเห้ียม
• ขายไม่ได้ก็ต้องจ่าย
• บริหารสต็อก ค่าใช้จ่ายสูง
• ถูกจ้ากัดด้วย ขนาดและสถานที่
• ลูกค้าเดินทางมาซื้อ
• คืนของได้บ้างไม่ได้บ้าง ที่ได้ก็ยาก
• ติดอยู่กับขนาดของพื้นที่ จ้านวนคน



UBER นับถอยหลงัวนัทีจ่ะเปลีย่น..

Uber บริษัทแอพฯเรียกแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะเปลี่ยนรถแท็กซี่
ทุกคันเป็น Self driving car 

เพราะรถที่ขับด้วยตัวเอง ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร ไม่คุยเรื่องการเมือง ไม่บ่น ไม่ต้องกินกระทิง
แดงตอนเที่ยงคืน ไม่ข่มขืนผู้โดยสาร เคารพกฎจราจร 100% (นี่ก็กระทบบางอาชีพ ^^)
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ร้านเช่า และขายแผ่นหนัง กลายเป็นอดีต
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Smart Farming
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Self driving tractor
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Agriculture Drone
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การส่งสินค้ารูปแบบใหม่ด้วย
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รถไถนาบังคับวิทยุ
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การท้าคอนเทนต์
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Basic Need ของคนไม่เปลี่ยน..
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The single word that will be drive the future is EMOTION

สิ่งส้าคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่ออนาคต คือ อารมณ์

Patrick Dixon
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Digital Marketing

ที่ SME ทั่วไป 
สามารถพัฒนา และปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับองค์กรได้



ภาระทีผู่้ประกอบการ ต้องแบกรับ เพื่อกา้วสูย่คุ 4.0

• ศึกษาเรื่อง Digital Marketing
• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา เว็บไซต์ , สมาร์ทโฟนแอพฯ, ระบบ IT, 

ค่าจ้างที่ปรึกษา, ค่าจ้างบุคลากรเพื่อดูแลระบบ ฯลฯ
• เจ็บปวดจากการจ้างพัฒนาเว็บไซต์ แล้วตั้งไว้เฉยๆ
• เจ็บปวดจากการจ่ายค่าพัฒนาระบบที่ขาดองค์ความรู้ในการใช้

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

“แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส้าหรับ SME 
ในการน้าธุรกิจ สู่โลกออนไลน์”
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กฎของปอนด์ (Pound’s Law)

ในหนึ่งหน้าเว็บเพจ เพื่อการตลาด ต้องประกอบด้วย 3C

C1 = Content ในหน้าเว็บเพจ ต้องมีข้อมูลเน้ือหาทีด่ี (Text, Video, Picture)

C2 = Convince เน้ือหา ต้องมีการโน้มน้าว ให้เกิดความสนใจในสินค้า บริการ

C3 = Conversion ผู้เข้าเว็บท้าสิ่งทีเ่ราคาดหวัง คือส่ังซื้อสินค้า
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ช่อง YouTube ที่เป็นขององค์กร
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Google my business
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Key success factor of online business for SME

Contents
is the King

SEO
is the Queen

Systems
is the Jack
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ตัวคุณ คือพระเจ้า



คติเราเอง
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ถ้ามัวแต่ท าตามคนอื่นก็เป็นได้แค่ผู้ตาม

- ท าแบบคาดการณ์ (การปลูกพืช)
- ใช้ Key Word สร้างความแตกต่าง 
- SEO (Search Engine Optimization)





Thank You
นางสาวปิยะมาศ  บัวแกว้ 
090-5928614
LineID: PrimPB
www.Farmkaset.ORG
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ดาวน์โหลดเอกสารนี้
แสกน QR Code
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