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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
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   [ ] TQM-Progressive Learners (ตอ้งจดัท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
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ช่ือเร่ืองน าเสนอ  กำรพฒันำองคก์รเชิงกลยทุธ์ ดว้ยกำรจดัท ำแบบจ ำลองทำงธุรกิจ ของพลอยใส จิวเวลร่ี 
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1) สำมำรถประยกุตใ์ช ้BMC เพื่อแกไ้ขปัญหำ (Pain point)  เพื่อออกแบบสินคำ้ใหม่ใหส้อดคลอ้งควำมตอ้งกำรลูกคำ้ได้
เป็นอยำ่งดี 

2) สำมำรถยกระดบัเพิ่มคุณค่ำของสินคำ้ โดยประยกุตใ์ช ้แบบจ ำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) เพื่อให้
ลูกคำ้เกิดควำมเช่ือถือของสินคำ้ 

3) ลดตน้ทุนงำนดำ้นกำรท ำโฆษณำ จำกกำรสำมำรถวเิครำะห์ตลำดของลูกคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
4) เป็นแบบอยำ่งท่ีดีของกำรปรับปรุงงำนดำ้นกำรตลำด เพื่อเป็นแนวทำงกำรเอำใส่ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ยำ่ง

ตรงจุด 
5) สร้ำงเสริมกำรบริกำรลูกคำ้และพฒันำเพื่อยกระดบัดำ้นกำรตลำดอยำ่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งเป็นกำรแกไ้ขจุดบกพร่อง

และสร้ำงจุดแขง็ในเวลำเดียวกนั 
6) ท ำใหธุ้รกิจเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื และมัน่คงในระยะยำว 
 

mailto:ploysaijewelry9@gmail.com1


 

  2 

 
 

 
ประสิทธิผล (ต้องวดัค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1)  สำมำรถเรียนรู้ผลกำรวิเครำะห์ จุดแขง็ และ จุดขำย ผำ่น FAB (Feature-Benefit-Advantage) 
2)  สำมำรถวเิครำะห์วงจรชีวิตของสินคำ้ เพื่อสร้ำงสรรคสิ์นคำ้ใหม่ท่ีตรงตำมควำมตอ้งกำรลูกคำ้และตลำด โดย
ประยกุตใ์ช ้แบบจ ำลองธุรกิจ (Business Model Canvas: BMC) 
3)  สำมำรถเพิ่มผูติ้ดตำมและถูกใจเพจมำกกวำ่ 100 คน และเพื่อนติดตำมมำกกวำ่ 1,000 คนไดภ้ำยในเวลำ 1 เดือนพร้อม
กบักำรท่ีลูกคำ้เขำ้มำมีส่วนร่วมจนเกิดควำมผกูผนักบัเบรนด ์(Engagement) ไม่วำ่จะเป็น Like, Share, Comment และ
สอบถำมซ้ือขำยสินคำ้ ท่ีเกิดข้ึนบนตวัโฆษณำ 
เทคนิคส ำคญัท่ีใช:้  Business Model Canvas(BMC), Product life cycle, Business Flow Chart, Effective Action Plan (EAP) 
 
กำรอนุญำตใหมู้ลนิธิฯ จดัให้ผูส้นใจเขำ้เยีย่มชม “Best-Practices” ขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้   
  [  ] อนุญำต   [] ไมอ่นุญำต 
กำรอนุญำตใหมู้ลนิธิฯ บนัทึกวดีีโอผลงำนระหวำ่งท่ีน ำเสนอในวนักำรจดังำนขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้
             [  ] อนุญำต   [] ไม่อนุญำต 
 



 

  1 

 
บทคัดย่อ (Abstract) 

ประเภทการสมัคร TQM-Progressive Learners 
ประเภทองค์กร  หน่วยงานธุรกจิเอกชน 
ช่ือเร่ืองน าเสนอ การพฒันาองค์กรเชิงกลยุทธ์ ด้วยการจัดท าแบบจ าลองทางธุรกจิ ของพลอยใส จิวเวลร่ี 

(Strategic organizational development applies by Business Model Canvas (BMC) 
of Ploysaijewelry.  

เป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” ของกระบวนการในหมวด  2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์และ 
การจัดการนโยบาย 

ช่ือหน่วยงาน  พลอยใส จิวเวลร่ี 
ทีอ่ยู่   219/158  ถนนสุดบรรทดั ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 
โทรศัพท์  082-5469-932 
โทรสาร   - 
เวบ็ไซต์   www.ploysaijewelry.com 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น าเสนอ) นางสาวธีรารัตน์  สุภารัชตไ์พศาล1  นางสาวจรินทร์ทิพย ์  ต่างใจ2 
   ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่     ต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

มือถือ   082-5469932 1     อีเมล  ploysaijewelry9@gmail.com1 

               097-2645392 2     อีเมล     theerarap.tee@gmail.com2 
ทีป่รึกษา  สถาบนัดา้นอญัมณี   
ประวตัิและความเป็นมาโดยย่อ : 

ตั้งอยูท่ี่ 219/158  ถนนสุดบรรทดั ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมืองสระบุรี จงัหวดัสระบุรี 18000 
พลอยใสจิวเวลร่ี เป็นร้านเคร่ืองประดบัภายใต้แบรนด์ “พลอยใสจิวเวลร่ี” โดยมีแรงจูงใจในการ

สร้างสรรคแ์ละเปิดธุรกิจร้านคา้ จากการท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากบุคคลใกลชิ้ดอนัเป็นท่ีรัก ผูซ่ึ้งมีความหลงไหล
ในเคร่ืองประดบัเพชร ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในวงการเคร่ืองประดบัเพชรและอญัมณี มากกวา่ 25 
ปี ส่งผลท าให้เราไดซึ้มซบัความรู้ รับรู้หลกัการ และแนวความคิด เช่ือมโยงมุมมองดา้นความรัก ผสมผสานเร่ือง
เล่าของความทรงจ าดา้นความรัก จากส่ิงน้ี จึงเป็นจุดประกายความคิดท่ีอยากจะสร้างสรรคผ์ลงานสักช้ิน บนความ
เช่ือท่ีวา่ “รักแทน้ั้นมีอยูจ่ริง” เป็นส่ือกลางและต่อยอดผลงานเป็นเคร่ืองประดบัเพชร ส าหรับการสวมใส และเพื่อ
ให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีอยากจะมอบส่ิงท่ีดี แก่ผูท่ี้รัก ผา่นส่ิงแทนใจ เพื่อเป็นตวัแทนส่ือของความรัก ความห่วงใย 
ความใส่ใจและความเช่ือ ผ่านเคร่ืองประดบัในนาม “พลอยใสจิวเวลร่ี” เฉกเช่นเดียวกบัท่ีเราไดรั้บมา เพราะมี
ความรู้สึกวา่ดูมีคุณค่า เหนือค าบรรยาย ดัง่รักนิรันดร์ 

เราจึงไดค้ดัสรรเพชร เพื่อสร้างสรรคเ์คร่ืองประดบัท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการรับรองจากสถาบนั
ชั้นน าของโลกอยา่ง GIA และ HRD ดงันั้นลูกคา้สามารถมัน่ใจไดว้า่สินคา้ทุกช้ินท่ีไดรั้บบริการและส่งถึงมือทุก
ท่านนั้น มีคุณภาพและผา่นการออกแบบอยา่งปราณีต สวยงาม และโดดเด่นอยา่งแน่นอน 

http://www.ploysaijewelry.com/
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เรามุ่งมัน่ สร้างสรรค์ และใส่ใจทุกขั้นตอน กระบวนการของการผลิต และการออกแบบตามความ
ต้องการของคุณลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความประทับใจอันเป็นท่ีสุดและเกิดความพึงพอใจใน
เคร่ืองประดบัพลอยใสจิวเวลร่ีของเราตลอดไป 
 

จากรายละเอียดขา้งตน้น้ีสามารถแสดงตวัอยา่งสินคา้ของพลอยใส จิวเวลร่ีตามภาพท่ี 1.1 

  
ภาพท่ี 1.1 แสดงตวัอยา่งสินคา้ของพลอยใส จิวเวลร่ี 

ท่ีมา : ขอ้มูลการขายสินคา้ของพลอยใส จิวเวลร่ี 
วสัิยทัศน์ 

 “มุ่งมัน่สร้างสรรคสิ์นคา้น าสู่การออกแบบอยา่งปราณีต สวยงาม และโดดเด่น ตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ จากดว้ยผูอ้อกแบบท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ ดว้ยเพชรท่ีมีคุณภาพ ผา่น Certificate มาตรฐานระดบัโลก
จากสถาบนั HRD หรือ GIA น าสู่บริการลูกคา้ท่ีย ัง่ยนื คุม้ราคา” 

 
ค่านิยมหลกั (Core Value) 
 ค่านิยมหลกั (Core Value) คือ  QBM-DO (คิว บี เอม็ - ดู ) : Quality-Belief-Meticulously Designed-
Outstanding หมายความคือ คุณภาพเพชรดี มีความเช่ือใจในเบรนดพ์ลอยใส จิวเวลร่ี ภายใตก้ารออกแบบท่ี
ปราณีต สวยงาม โดดเด่นมีเอกลกัษณ์เฉพาะ 
 Quality: เราคดัสรรเพชรซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีดีเยีย่มตามความตอ้งการของคุณลูกคา้  
  Belief: มีความเช่ือใจ เช่ือวา่ส่ิงท่ีเรามอบให้นั้นคือเพชรแท ้คุณภาพดี คุม้ค่าราคา 

Meticulously Designed: เราออกแบบดว้ยความปราณีต ใหคุ้ณลูกคา้สัมผสัไดว้า่เป็นผลงานท่ีแสนพิเศษ 
Outstanding: เราจดัสรรสินคา้ท่ีมีความร่วมสมยั แปลกใหม่และโดดเด่น มีความเฉพาะตวั (Unique) 
 

พนัธกจิ นโยบาย  : 
เราจะเป็นร้านเคร่ืองประดบัและอญัมณีหน่ึงในใจลูกค้าท่ีใช้บริการงานออกแบบเคร่ืองประดับและ

เติบโตดว้ยคุณภาพท่ีดีท่ีสุด (Best Quality) บริการท่ีดีท่ีสุด (Best services) และการออกแบบท่ีดีท่ีสุด (Best 
Design) ภายใตน้โยบายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการควบคุมทุกขั้นตอนงานผลิตและออกแบบท่ีดี 
สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ผา่นสินคา้และบริการท่ีดี มีคุณภาพ และคุม้ค่าราคา 
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รายละเอยีดเพิม่เติมของวธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่มทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 โครงการเป็นการจดัท าแบบจ าลองธุรกิจ เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจยคุใหม่ เพื่อป้องกนัการถูกท าลาย 
(Disrupt) และเสริมสร้างใหธุ้รกิจมีโครงสร้างท่ีแขง็แกร่ง พร้อมรองรับธุรกิจในอนาคตท่ีใชร้ะบบคลาวด ์(Cloud) 
เพื่อลดตน้ทุนการท าธุรกิจ ดงันั้นระบบออนไลน์ (Online) จึงเขา้มามีบทบาทส าคญัในฐานะเป็นแพลตฟอร์ม 
(Platform) การขายท่ีเขา้มาแทนหนา้ร้าน ท่ีส าคญัยงัเป็นจุดติดต่อหลกั ส่วนหนา้ร้านจะเป็นส่วนเสริมเพื่อแสดงให้
เห็นความเป้น Luxury Brand และไดพ้บปะลูกคา้โดยตรงในบางช่วงโอกาส เพราะถือเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่า 

เม่ือมองแนวโนม้ของธุรกิจยคุใหม่ท่ีเห็นช่องทางและใชข้อ้มูลขา้งตน้มาประกอบแลว้ การท าแบบจ าลอง
ทางธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC) จะส าคญัมากต่อความส าเร็จของการด าเนินต่อไปอยา่งรอบคอบของ
ธุรกิจ ซ่ึงโครงการน้ีจึงมีการประยุกตใ์ชแ้นวคิดการจดัท าแบบจ าลองธุกิจ อยา่งเป็นระบบ (Systematic Business) 
เพื่อพฒันาองค์กรเชิงกลยุทธ์ สร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ โดยไม่ตอ้งความฟลุ๊คของโอกาส แต่เป็นการสร้าง
ระบบหรือการท าธุรกิจท่ีเป็นระบบ จะช่วยสร้างโอกาสท าก าไรไดร้ะยะยาวแบบยัง่ยืนและสามารถเปล่ียนแปลง
ตามตลาดปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ไม่เป็นเพียงต านวนทางธุรกิจ แต่ผนัแปรได้ทุกช่วงท่ีพฤติกรรมผูบ้ริโภค
เปล่ียนแปลง 

หลงัจากพลอยใสจิวเวลร่ี มีการพฒันาองคก์รเชิงกลยุทธ์โดยใชแ้นวคิดแบบจ าลองทางธุรกิจ (Business 
Model Canvas : BMC) พบวา่สามารถประยุกตใ์ช ้BMC เพื่อแกไ้ขปัญหา กงัวลใจของลูกคา้ (Pain point)  เพื่อ
ออกแบบสินคา้ใหม่ให้สอดคล้องความตอ้งการลูกค้าได้เป็นอย่างดี และสามารถเพิ่มผูติ้ดตามและถูกใจเพจ
มากกวา่ 100 คน และเพื่อนติดตามมากกวา่ 1,000 คนไดภ้ายในเวลา 1 เดือน พร้อมกบัการท่ีลูกคา้เขา้มามีส่วนร่วม
จนเกิดความผูกผนักบัเบรนด์ (Engagement) ไม่วา่จะเป็น Like, Share , Comment และสอบถามซ้ือขายสินคา้ ท่ี
เกิดข้ึนบนตวัโฆษณา และท่ีส าคญัสามารถยกระดบัเพิ่มคุณค่าของสินคา้ ลดตน้ทุนงานดา้นการท าโฆษณา จาก
การสามารถวิเคราะห์ตลาดของลูกคา้ได้อย่างถูกตอ้ง ผ่านการเรียนรู้ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง และ จุดขาย ผ่าน 
FAB (Feature-Benefit-Advantage) และสร้างแผนผงัการท าธุรกิจ ( Business Flow Chart) เพื่อให้ธุรกิจเติบโต
อยา่งย ัง่ยนื มัน่คงในระยะยาว 
 


