แผนธุรกิจ กับ SMEs ตอน....การนําเสนอแผนธุรกิจ
รัชกฤช คลองพยาบาล
ที่ปรึกษา สวนบริการปรึกษาการเงินและการรวมลงทุน
ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

การนําเสนอแผนธุรกิจ (Business plan presentation) โดยแทจริงแลวถือไดวาเปนขั้นตอน
สําคัญขั้นตอนหนึ่ง ไมนอยกวาขั้นตอนหรือกระบวนการจัดทําหรือการเขียนแผนธุรกิจ และในปจจุบันที่
แผนธุรกิจถือเปนเรื่องสําคัญสําหรับผูประกอบการ ที่ตองมีความรูความเขาใจอยางถูกตอง เนื่องจาก
แผนธุรกิจถือไดวาเปนเอกสารหรือเครื่องมือสําคัญ
ในการขอรับการสนับสนุนทางการเงินของ
ผูประกอบการหรือธุรกิจ แตสวนใหญแลวมักจะมุงเนนในเรื่องของวิธีการ หรือความสามารถในการเขียน
แผนธุรกิจ วาจะเขียนอยางไร มีโครงสรางของแผนธุรกิจอยางไร จะแสดงขอมูลรายละเอียดใดจึงจะ
ถูกตองเหมาะสม โดยละเลยในเรื่องของการนําเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งถือเปนขั้นตอนสําคัญภาย
หลังจากไดจดั ทําแผนธุรกิจเปนที่เรียบรอย และนําสงแผนธุรกิจที่ไดจัดทําขึ้น ไปยังธนาคาร
หรือสถาบันการเงิน หรือหนวยงานที่ใหการสนับสนุนผูประกอบการแลว ทําใหจากการละเลย
หรือไมใหความสําคัญในขั้นตอนการนําเสนอแผนธุรกิจดังกลาวนี้ สงผลใหผูประกอบการไดรับ
การปฏิเสธ หรือผูพิจารณาแผนไมสามารถเขาใจรายละเอียดตางๆ ที่ระบุไวในแผนธุรกิจอยาง
ถูกตอง ในขณะที่ถาผูประกอบการสามารถนําเสนอแผนธุรกิจไดดี ก็จะเปนสิ่งที่ชว ยทําใหธุรกิจ
ไดรับการสนับสนุนจากผูพิจารณาแผน หรือจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงินดวยเชนกัน
นอกจากนี้ในกรณีที่ผูจัดทําแผนอาจเปนนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการศึกษา ที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนธุรกิจในการเรียน หรือใชเพื่อการประกวดแขงขัน หรือแมแตผูประกอบการที่เขารับการ
อบรมในโครงการพัฒนาผูประกอบการ เชน ศูนยบมเพาะธุรกิจ หรือ โครงการผูประกอบการใหม เปน
ตน ที่ตองมีการนําเสนอแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นเมื่อจบหลักสูตร ก็มักจะขาดทักษะในการนําเสนอแผน
ธุรกิจที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับไมมีการสอนหรือกลาวถึงเรื่องของการนําเสนอแผนธุรกิจ
นี้ วามีสวนสําคัญอยางไรตอการพิจารณาแผนธุรกิจของผูประกอบการ ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นสมควรจะ
กลาวถึงเรื่องของการนําเสนอแผนธุรกิจ (Business plan presentation) วามีรายละเอียดและ
ความสําคัญอยางไร โดยหวังวาจะเปนประโยชนตอผูป ระกอบการ และนักศึกษาในการจัดทําแผนธุรกิจ
ตอไปในอนาคต
การนําเสนอแผนธุรกิจถือเปนการสื่อสารแบบเผชิญหนา (Face to face communication)
ระหวางผูประกอบการซึ่งอาจเปนผูจัดทําหรือผูเขียนแผนธุรกิจ กับผูพิจารณาซึ่งอาจเปนเจาหนาที่ของ
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือเปนบุคคลภายนอก เชน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการพิจารณาแผนธุรกิจ ผู
รวมลงทุน ลูกคา หรือคูคาในธุรกิจ เปนตน ซึ่งการนําเสนอแผนธุรกิจสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ
การนําเสนอแบบเปนทางการ (Formal presentation) กับการนําเสนอแบบไมเปนทางการ (Informal
presentation) โดยรูปแบบการนําเสนอแบบเปนทางการ จะเปนรูปแบบที่นําเสนอแผนธุรกิจตอหนา
1

คณะกรรมการ เจาหนาที่ ผูทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เฉพาะ เชน หองประชุม
หองสัมมนา มีวาระการนําเสนอ ที่มีขอกําหนดและวัตถุประสงคทชี่ ดั เจน โดยอาจมีการกําหนดระยะเวลา
การนําเสนอ หรือกําหนดเวลาในการซักถามหรือไมก็ได หรือถาจะใหเห็นภาพอยางงายๆ ก็จะมีลักษณะ
เหมือนการนําเสนอหนาชั้นในสมัยเรียนหนังสือนั่นเอง ซึ่งการนําเสนอในรูปแบบเปนทางการนี้มักจะ
เกิดขึ้นสําหรับการประกวดหรือการแขงขันดานแผนธุรกิจ หรือการนําเสนอแผนธุรกิจของผูประกอบการ
ที่เขาอบรมในหนวยงานเทานั้น ในขณะที่รูปแบบการนําเสนอที่ไมเปนทางการ จะอยูในรูปแบบการ
พูดคุย การสัมภาษณ การซักถามหรือตอบขอสงสัย ระหวางผูนําเสนอแผนกับผูพิจารณาแผน ซึ่งโดย
ปกติแลวการนําเสนอแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ SMEs จะอยูในรูปแบบของการนําเสนอที่
ไมเปนทางการเกือบทั้งสิน้ เพราะแทบจะไมมีเหตุการณที่ผูประกอบการ หรือผูจัดทําแผนธุรกิจ
ไดมีการนําเสนอที่เปนทางการ ตอหนาคณะกรรมการของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ใหการ
สนับสนุนเลย โดยจะเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของหนวยงาน เปนผูนําเสนอแผนธุรกิจแทน
ผูประกอบการ แตในปจจุบันที่ผูประกอบการรุนใหมสวนมากมักจะใช Notebook ประกอบการนําเสนอ
แผนธุรกิจ ใหกับเจาหนาทีธ่ นาคารหรือสถาบันการเงิน เพราะมีขอมูลรายละเอียดตางๆทั้งหมดของแผน
ธุรกิจ รวมถึงสามารถแสดงขอมูลเพิ่มเติมตางๆไดดี โดยเฉพาะดานภาพ และขอมูลประกอบอื่นๆของ
ธุรกิจ ซึ่งวิธีการและรูปแบบการนําเสนอดังกลาวนี้ จะคลายคลึงกับการนําเสนอแบบเปนทางการ ดังนั้น
ถาผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนธุรกิจ ทราบถึงวิธกี ารนําเสนอแผนธุรกิจแบบเปนทางการอยางถูกตอง
ก็จะเปนประโยชนตอการนําเสนอแผนธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพไดในอนาคต แมจะอยูในรูปแบบไมเปน
ทางการตลาด ซึ่งวัตถุประสงคที่ตองมีการนําเสนอแผนธุรกิจของผูประกอบการ หรือผูจัดทําแผนธุรกิจ
นั้น สวนใหญแลวจะมีวัตถุประสงคหลัก 5 ประการประกอบดวย
เพื่อเปนการอธิบายแนวคิดสําคัญของธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูนําเสนออธิบายถึง
ที่มาของแนวความคิดในการเริ่มตนหรือการดําเนินธุรกิจ หรืออาจเปนประเด็นสําคัญในตัวผลิตภัณฑ
สินคา หรือบริการของธุรกิจ อันมาจากแนวความคิดใหม (New business idea) ซึ่งอาจมาจากจุดเดนใน
การแกปญหาของลูกคา หรือผูบริโภคในการใชผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการที่มีอยูในตลาด หรือไมเคยมี
มากอนในตลาดก็ตาม หรือเปนผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการที่สอดคลองกับความตองการของตลาด ซึ่ง
ผูพิจารณาแผนจะไดประเมินถึงความเปนไปไดของธุรกิจ (Business feasibility) โดยเฉพาะอยางยิ่งถา
เปนธุรกิจใหมหรือผูประกอบการใหม วาจากแนวความคิดดังกลาวนั้น ธุรกิจดังกลาวมีความเปนไปได
จริงมากนอยเพียงใด รวมถึงสามารถแขงขันไดกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจอื่นที่มีอยูใน
ตลาดไดหรือไม
เพื่อทราบถึงการวางแผนและการดําเนินธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูพิจารณาแผน
ทราบถึงวิธีการดําเนินการของธุรกิจ ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการผลิต
และดานการเงิน วาเหมาะสมกับธุรกิจ มีเหตุผลมากนอยเพียงใด ซึ่งรายละเอียดบางอยางผูนําเสนออาจ
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มิไดระบุไวในเอกสารแผนธุรกิจ หรือตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจากถือเปนกลยุทธหรือเคล็ด
ลับสําคัญที่อาจมิไดระบุไวโดยตรงในเอกสารแผนธุรกิจ
เพื่อสอบทานความถูกตองและขอมูลในแผนธุรกิจ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูนําเสนอ
อธิบายถึงขอมูลตางๆในแผนธุรกิจ เพื่อเปนการสอบทานขอมูลของผูพิจารณาแผน วาผูนําเสนอหรือตัว
ผูประกอบการนั้นมีความรูความเขาในแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้น เนื่องจากในปจจุบันที่ผูประกอบการมีการ
วาจางที่ปรึกษา หรือผูเชีย่ วชาญในการจัดทําแผนธุรกิจใหแกตนเอง ซึ่งอาจเขียนรายละเอียดตางๆของ
แผนธุรกิจจนดีเกินกวาความเปนจริง หรือไมเหมือนกับการวางแผนของผูประกอบการ หรือแตกตางจาก
การดําเนินงานจริงของธุรกิจ โดยผูพิจารณาแผนซึ่งมักเปนเจาหนาทีข่ องธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะ
ไดใชประเมินความสามารถ ในการวางแผนและการบริหารจัดการของผูประกอบการไดอยางถูกตอง
เพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม หรือตอบขอสงสัยเกี่ยวกับธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ใหผูพิจารณา
แผนสอบถามผูนําเสนอเกี่ยวกับขอมูลบางสวน
ที่อาจมีขอสงสัยหรือยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ
ภายหลังจากการอานรายละเอียดในแผนธุรกิจแลว ซึง่ สวนใหญแลวจะเปนเรื่องของประมาณการ หรือ
สมมติฐานตางๆที่ระบุไว เชน ที่มาของรายได ยอดขาย ตนทุน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึง
เหตุผลสําคัญตางๆในการกําหนดกลยุทธหรือวิธีการดําเนินการของธุรกิจในแผนธุรกิจ
เพื่อการตัดสินใจใหการสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการตัดสินใจขั้นสุดทาย หรือ
ตัดสินใจเลือกในการสนับสนุน การตัดสินตางๆ ซึ่งมักใชในการประกวดแขงขันดานแผนธุรกิจ เชน แผน
ธุรกิจที่มีคะแนนใกลเคียงกัน การตัดสินผลแพชนะในการแขงขัน ก็อาจจะขึ้นอยูกับความสามารถในการ
นําเสนอแผนของผูจัดทํา วาสามารถสื่อสาร สามารถแสดงรายละเอียดของแนวคิดสําคัญของธุรกิจ หรือ
สามารถแสดงใหเห็นจุดเดน หรือขอแตกตางของกระบวนการในการวางแผนของธุรกิจอยางไร รวมทั้ง
การตัดสินใหคะแนนของการจัดทําแผนธุรกิจ ถาเปนการนําเสนอที่ใชในการศึกษา เปนตน
การนําเสนอแผนธุรกิจมีองคประกอบสําคัญ 4 สวนประกอบดวย
1. เอกสารแผนธุรกิจ (Business plan document)
2. การนําเสนอดวยภาพ (Visual presentation)
3. การนําเสนอดวยคําพูด (Verbal Presentation)
4. การตอบขอซักถาม (Answering from questions)
เอกสารแผนธุรกิจ ถือเปนองคประกอบแรกและอาจถือไดวาเปนองคประกอบสําคัญที่สุดของ
การนําเสนอ เพราะเอกสารแผนธุรกิจถือเปนจุดเริ่มตนในการนําเสนอ ไมวาจะอยูในรูปแบบการนําเสนอ
แบบเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ตาม แมวาในเบื้องตนผูประกอบการอาจจะใหรายละเอียดแกผู
พิจารณาแผน หรือเจาหนาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จากการพูดคุยชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจ โดยไมมี
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เอกสารแผนธุรกิจประกอบเลยก็ตาม แตก็จะเปนไดเพียงการนําเสนอความคิด หรือรายละเอียดทั่วไป
ของธุรกิจเทานั้น ซึ่งผูพิจารณาแผนหรือเจาหนาที่ก็จําเปนตองรองขอใหผูประกอบการ หรือผูนําเสนอไป
ดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ ซึ่งเปนลายลักษณอักษรมาสงอีกครั้งหนึ่ง เพราะการพิจารณาแผนธุรกิจ
นั้นจะยึดถือตามขอมูลหรือรายละเอียดตางๆที่ระบุไวเอกสารแผนธุรกิจ โดยองคประกอบอื่นๆ
ในการนําเสนอนั้นเปนสวนเสริม เพื่อใหผูพิจารณาแผนมีความเขาใจในรายละเอียดตางๆ ที่
ระบุไวในเอกสารแผนธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นสําหรับผูประกอบการแลว จึงควรดําเนินการจัดทําแผน
ธุรกิจใหเปนทีเ่ รียบรอย หรืออยางนอยก็มีรายละเอียดสําคัญหรือจําเปน ใหแลวเสร็จกอนที่จะไปทําการ
นําเสนอ เพื่อมิใหเปนการเสียเวลาทั้งสองฝาย อีกทั้งผูพิจารณาแผนหรือเจาหนาที่ธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน ก็จะมีความสะดวกในการพิจารณาขอมูลตางๆ จากการนําเสนอไดอยางถูกตองและเปนลําดับ
แตก็ยังมีผูประกอบการบางสวนที่มักดําเนินการไปนําเสนอแผนธุรกิจ
กับทางธนาคารหรือสถาบัน
การเงินกอนที่จะจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อดูวา ตนเองมีโอกาสมากนอยเพียงใดในการไดรับการสนับสนุน ซึ่ง
ถามีโอกาสจึงจะไปดําเนินการจัดทําแผนธุรกิจ เพราะไมตองการเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาในการจัดทํา
แผนธุรกิจ ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิดเปนอยางยิ่ง เพราะไมมีผูพิจารณาแผนหรือเจาหนาที่ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินใด ที่สามารถตัดสินใจไดวาธุรกิจนั้นดีหรือไม จากเพียงคําพูดหรือจากการนําเสนอเพียง
อยางเดียว เพราะตองพิจารณาจากรายละเอียดตางๆ โดยเฉพาะความถูกตอง ตัวเลข ผลคํานวณ
ประมาณการตางๆ ซึ่งตองเปนลายลักษณอักษร และใชเวลาในการตรวจสอบพอสมควร ซึ่งในชวงเวลา
จากการนําเสนอนั้นไมสามารถลงลึก หรือผูพิจารณาสามารถจดจําในรายละเอียดในระดับดังกลาวได
ถึงแมวาจะมีการใช Notebook ประกอบการนําเสนอก็ตาม ดังนั้นผูประกอบการควรตระหนักถึง
ความสําคัญของเอกสารแผนธุรกิจที่ควรจัดทําใหเรียบรอย หรือมีขอมูลเพียงพอสําหรับผูพิจารณาแผน
หรือเจาหนาที่ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน ในการพิจารณาเกี่ยวกับธุรกิจไดอยางถูกตอง จากขอมูล
ในเอกสารแผนธุรกิจเปนสําคัญ
การนําเสนอดวยภาพ จัดเปนองคประกอบที่สองจากเอกสารแผนธุรกิจ โดยการนําเสนอดวย
ภาพนี้หมายถึงสิ่งที่ผูนําเสนอแผนนําเสนอรายละเอียดตางๆของธุรกิจ ใหกับผูพิจารณาแผนธุรกิจหรือ
เจาหนาที่ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน เชน ผลิตภัณฑ สินคา ของธุรกิจ ไมวาจะเปนรูปถาย สินคา
ตัวอยาง สถานประกอบการ กระบวนการในการผลิตสินคาหรือบริการ กิจกรรมตางๆของธุรกิจ เปนตน
ซึ่งโดยสวนใหญแลวก็จะมีภาพดังกลาวอยูแลวในเอกสารแผนธุรกิจ โดยภาพดังกลาวนี้จะเปนสิ่งที่ชวย
อธิบายหรือสรางความเขาใจใหผูพิจารณาแผน เขาใจในรายละเอียดตางๆของธุรกิจไดดียิ่งขึ้นมากกวา
การอธิบายหรือแปลความหมายจากตัวอักษร โดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวสินคาหรือบริการ นอกจากเรื่องของ
ภาพถายดังกลาวแลว การนําเสนอดวยภาพยังรวมถึงภาพลักษณสิ่งที่ปรากฏ หรือรูปแบบในการ
นําเสนอแผนธุรกิจ ระหวางผูนําเสนอแผนกับผูพิจารณาแผนอีกดวย เชน บุคลิกของผูนําเสนอ
แผน การแตงกายที่เหมาะสม ทาทางหรือการใชภาษากาย (Body language) การนําเสนอดวย
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการนําเสนอ เชน PowerPoint การใชวีดีโอ การสาธิต การ
ทดสอบ เปนตน โดยเฉพาะการนําเสนอแผนธุรกิจในปจจุบัน ที่ผูประกอบการมักใช Notebook
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ประกอบการนําเสนอ โดยการใช PowerPoint ไมวาจะเปนในรูปแบบเปนทางการหรือไมก็ตาม เพราะถือ
เปนวิธีการที่แพรหลายในปจจุบัน ทั้งที่เปนการนําเสนอของธุรกิจตอธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือ
การนําเสนอในการเรียน หรือการศึกษาอบรมในหนวยงานตางๆ โดยสําหรับการจัดทํา PowerPoint ที่ใช
ในการนําเสนอแผนธุรกิจ ควรมีแนวทางในการจัดทําดังนี้คือ
- อยาคัดลอกขอมูลทั้งหมดของแผนธุรกิจมาจัดทํา Slide ในการนําเสนอ เพราะจะทําให
Slide มีจํานวนมาก และใชเวลานานในการนําเสนอ รวมถึงไมมีความจําเปนเพราะผู
พิจารณาแผนสามารถอานไดจากเอกสารแผนธุรกิจอยูแลว
- อยาใชวธิ ีการอาน Slide ทีจ่ ัดทํามา แตควรใชการสรุปเฉพาะประเด็นเนื้อหาสําคัญ หรืออาจ
กลาวไดวา “ไมตองเขียนทุกอยางที่พดู และไมตองพูดทุกอยางที่เขียน”
- ใน Slide 1 แผน ในสวนเนือ้ หาควรมีประมาณ 5-7 บรรทัด โดยเปนการสรุปเฉพาะประเด็น
(Topic) หรือเนื้อหาสําคัญ ที่จะนําเสนอหรือกลาวถึงเทานั้น
- ผูนําเสนอควรใชเวลานําเสนอประมาณ 10-15 นาที โดยมากที่สุดไมควรเกิน 20 นาที
เพราะผูพิจารณาจะมีความสนใจ
หรือสามารถติดตามเนื้อหาของแผนธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพในชวงเวลาดังกลาวเทานั้น โดยใชเวลาสวนที่เหลือในการตอบขอซักถามจะ
เปนประโยชนมากกวา
- จํานวน Slide หลักในการนําเสนอประมาณ 10-15 Slide แตอาจจัดทํา Slide สําหรับขอมูล
ประกอบหรือขอมูลสนับสนุนเตรียมไวในกรณีตอบขอซักถาม ซึ่งอาจใช Function-Hide
slides ในโปรแกรม PowerPoint เพื่อไมใหแสดง Slide ในสวนดังกลาวไวกอน หรืออาจ
เตรียมขอมูลสนับสนุนไวในรูปเอกสารก็ได
- พื้นหลัง (Background) ของ Slide ถาเลือกใชสีเขม เชน น้ําเงิน ดํา น้ําตาล ใหเลือกใช
ตัวอักษร (Text) สีออน เชน ขาว เหลือง ครีม เปนตน โดยในทางกลับกันถาพื้นหลัง Slide
สีออนใหใชตวั อักษรสีเขม และอยาใชสีที่ตัดกันหรือเปนคูสีตรงขามหลายๆสีใน Slide
เดียวกัน และผูพิจารณาแผนจะเห็นหรืออานรายละเอียดไดโดยยาก
- ขนาดของตัวอักษรตองเห็นไดชัดเจนในระยะพอสมควร เพราะอาจตองมีการนําไปฉายผาน
Projector เพราะอาจมีผูพิจารณาแผนหลายคน โดยถาใช Font ภาษาไทย เชน Font
ตระกูลAngsana, Cordia, Browallia ขนาดอักษรหัวเรือ่ ง (Heading) ควรมีขนาดตั้งแต 4048 point ขนาดอักษรเนื้อหา (Context) ควรมีขนาดตั้งแต 28-36 point แตสําหรับ Font
ภาษาอังกฤษ เชน Font ตระกูล Arial, Times New Roman ควรใชขนาดที่เล็กลงมา
เนื่องจากในขนาด Point เดียวกัน Font ภาษาอังกฤษจะมีขนาดใหญกวา Font ภาษาไทย
เชน ขนาดอักษรหัวเรื่องถาใช Font ควรมีขนาดตั้งแต 32-36 point ขนาดอักษรเนื้อหา ควร
มีขนาดตั้งแต 24-30 point แตทั้งนี้ใหพิจารณาตามความเหมาะสมและความสวยงาม
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- การใชภาพถาย กราฟ แผนภูมิ ตาราง ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ประกอบ Slide ในการ
นําเสนอ จะเปนการชวยอธิบายใหผูพิจารณาเขาใจในรายละเอียดตางๆ ของธุรกิจไดดียิ่งขึ้น
แตตองไมมีรายละเอียดมากจนเกินไปในการแปลความหมาย
- หลีกเลี่ยงการใช Clipart ที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจ โดยเฉพาะที่เปน Clipart ประเภทการตูน
ภาพเคลื่อนไหว หรือ Animation เนื่องจากจะดึงความสนใจของผูพิจารณาแผนออกไป และ
Clipart ประเภทนี้เหมาะกับการบรรยายในการเรียนการสอน มากกวาที่จะใชในการนําเสนอ
แผนธุรกิจ
- ถามีผลิตภัณฑ
หรือสินคาตัวอยาง
ควรนํามาใชประกอบใหผูพิจารณาแผนไดเห็น
ประกอบการอธิบายจาก Slide ในการนําเสนอดวย
การนําเสนอดวยเสียง จัดเปนองคประกอบที่สามตอจากการนําเสนอดวยภาพ แตจะเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นพรอมกัน คือในขณะที่มีการนําเสนอดวยภาพผูนําเสนอก็จะนําเสนอดวยเสียงไปพรอมๆกัน หรือ
กลาวงายๆก็คือ การอธิบายหรือชี้แจงขอมูลรายละเอียดตางๆ ของธุรกิจ จาก Slide ที่ใชในการนําเสนอ
หรือจากขอมูลในเอกสารแผนธุรกิจนั่นเอง การนําเสนอโดยการอธิบายในขั้นตอนนี้ ดูจะเปนปญหา
สําคัญสําหรับผูประกอบการในการนําเสนอแผนธุรกิจ โดยเฉพาะการนําเสนอในรูปแบบที่เปน
ทางการ เพราะผูประกอบการสวนใหญจะไมมีความคุนเคยตอการพูดหนาสาธารณชน หรือตอ
หนาคนที่ไมรูจัก โดยเฉพาะในการพูดถึงรายละเอียดตางๆของธุรกิจ จึงมักใชวิธีการอานเนื้อหา
ทั้งหมดจาก Slide ที่จัดทําขึ้น ซึ่งก็มักจะเปนการคัดลอกขอมูลทั้งหมดในแผนธุรกิจ มาจัดทํา
เปน Side เพื่อการนําเสนอนั่นเอง โดยเชื่อวาจะสามารถใหรายละเอียดทีค่ รบถวนสมบูรณและ
ถูกตอง เพราะเปนขอมูลทั้งหมดของของแผนธุรกิจ หรือ “พูดทุกอยางที่เขียนหรือเขียนทุกอยาง
ที่พูด” ซึ่งวิธีการดังกลาวจัดไดวาไมถูกตองอยางยิ่ง เพราะจากการใชวธิ ีคัดลอกขอมูลและอาน Slide
ดังกลาวนี้ จะทําใหมี Slide จํานวนมาก และผูนําเสนอก็ตองใชเวลานานมากในการนําเสนอกวาที่จะ
นําเสนอไดครบถวน และแทจริงแลวขอมูลทั้งหมดในการนําเสนอนี้ ผูพิจารณาแผนก็สามารถอานไดจาก
เอกสารแผนธุรกิจที่มีอยูแลว
ดังนั้นผูประกอบการจึงควรตระหนักวา
การนําเสนอหรืออธิบาย
รายละเอียดตางๆของแผนธุรกิจนั้น คือการนําเสนอเรื่องราวของธุรกิจ (Business story) ซึ่งผูที่จะรูดี
ที่สุดยอมเปนตัวผูประกอบการ หรือผูจัดทําแผนธุรกิจนั่นเอง การเลาเรื่องของธุรกิจนั้นควรเปนการบอก
ถึงประเด็นสําคัญตางๆ เชน แนวความคิดของธุรกิจ จุดเดนของธุรกิจ ความสามารถทางการแขงขันกับ
ธุรกิจ การวางแผนและการกําหนดกลยุทธในการดําเนินการตางๆ ไมวาจะเปน ดานการตลาด การผลิต
หรือการบริการ ดานการเงิน รวมถึงเคล็ดลับหรือปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งถือเปนประเด็น
สําคัญที่ผูพิจารณาแผน ตองการทราบจากผูประกอบการซึ่งเปนเจาของธุรกิจหรือผูจัดทําแผน โดยสรุป
เฉพาะประเด็นหรือเนื้อหาสําคัญทั้งที่ระบุไวในแผนธุรกิจ หรือไมระบุไวกต็ าม โดยสวนที่ผูพิจารณาแผน
ยังมีขอสงสัย หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม ผูนําเสนอจะไดใหรายละเอียดหรือชี้แจงเพิ่มเติมในภายหลัง
ซึ่งหลักสําคัญสําหรับการพูดหรือการนําเสนอแผนธุรกิจ ควรมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้คือ
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- เตรียมเนื้อหาหรือโครงเรื่องในการนําเสนอกอนลวงหนา โดยอาจจัดทําเปนบท (Script)
สําหรับการนําเสนอ
- มีการซอมการนําเสนอกอนลวงหนา ทั้งรายละเอียดในเอกสารแผนธุรกิจ การพูด การแสดง
และการเปลี่ยน Slide และการอธิบายขอมูลสําคัญตางๆ ที่สนับสนุน
- อยาใชวธิ ีการอาน Slide แตใช Slide ในการเปนตัวชวยในการอธิบาย เพื่อใหผูพิจารณา
แผนสามารถติดตามเรื่องทีพ่ ูดอธิบายไดเปนลําดับ
- อธิบายดวยน้าํ เสียงที่ชัดเจน โดยใหคิดวาเหมือนเลาเรื่องกับเกี่ยวกับธุรกิจของตนเอง มิใช
การนําเสนอแผนธุรกิจที่เปนเรื่องราวที่ซบั ซอนยุงยาก
- ควบคุมเวลาในการนําเสนอประมาณ 10-15 นาที และมากที่สุดใหใชเวลาไมเกิน 20 นาที
การตอบขอซักถาม จัดเปนองคประกอบสําคัญสุดทายในการนําเสนอแผนธุรกิจ เพราะจะเปน
สิ่งที่บอกวาผูป ระกอบการหรือผูจัดทําแผนธุรกิจนั้น มีความเขาใจในสิ่งที่นําเสนอนั้นมากนอยเพียงใด
รวมถึงคําตอบของผูนําเสนอที่ผูพิจารณาแผนนั้น อาจเปนปจจัยสําคัญที่ผูพิจารณาแผนใชตดั สินใจวาจะ
ใหการสนับสนุนตอธุรกิจของผูประกอบการหรือไม โดยคําถามดังกลาวก็มักมาจากขอมูลในเอกสาร
ของแผนธุรกิจนั่นเอง เนื่องจากในแผนธุรกิจอาจใหรายละเอียดที่ไมเพียงพอ หรือมีความ
ขัดแยงกันเอง รวมถึงในการนําเสนอก็มิไดมีการกลาวถึงในเรื่องดังกลาว ทําใหผูพิจารณาแผน
ตองมีการซักถามหรือขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูนําเสนอ ซึ่งถาผูนําเสนอแผนไดศึกษารายละเอียดใน
เอกสารแผนธุรกิจ และจัดเตรียมขอมูลสนับสนุนทั้งภาพหรือการอธิบายไวแลวลวงหนา ก็จะทําให
สามารถตอบขอซักถามหรือใหขอมูลตอผูพิจารณาแผนไดอยางชัดเจน และเปนการสรางความนาเชื่อถือ
ในความสามารถของผูประกอบการ หรือผูนําเสนอแผนตอผูพิจารณาแผนอีกดวย ซึ่งคําถามสวนใหญ
แลวก็จะมาจากรายละเอียดของแผนงานตางๆ หรือจากกิจกรรมดําเนินการของธุรกิจนั่นเอง โดย
ตัวอยางคําถามของผูพิจารณาแผนจะประกอบดวยตัวอยางดังตอไปนี้
รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจเหมาะสมหรือไม? ธุรกิจประเภทนี้มีขอดีและขอเสียอยางไร? แนใจ
อยางไรวาสินคาหรือบริการจากธุรกิจเปนที่ตองการของตลาด? ขอกําหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวของเปน
อยางไร? สามารถจัดตั้งไดในวงเงินลงทุนที่กําหนดไดหรือไม?
สภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรมของธุรกิจเปนอยางไร
และมีผลกระทบตอธุรกิจอยางไร?
รายละเอียดของธุรกิจที่เปนคูแขงขัน? ขอแตกตางระหวางสินคาหรือบริการของคุณกับคูแขง? อัตราการ
เติบโตของความตองการของตลาดเปนอยางไร?
รายละเอียดทัง้ หมดของลูกคาในธุรกิจเปนอยางไร?
เหตุผลที่ลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาหรือใช
บริการของธุรกิจ? ราคาขายสินคาหรือบริการที่ตั้งไวเหมาะกับลูกคาหรือไม? สถานที่ขายสินคาหรือ
ใหบริการของคุณสะดวกสําหรับลูกคาหรือไม? เหตุผลที่เลือกวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ?
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ขั้นตอนการผลิตหรือการใหบริการในธุรกิจเปนอยางไร?
เปาหมายของการผลิตหรือการ
ใหบริการเปนอยางไร? ตนทุนการผลิตหรือบริการคํานวณอยางไร? ตนทุนขายสินคาเปนเทาใด? แนใจ
หรือไมวายอดการผลิตหรือบริการเหมาะสมกับเปาหมายการตลาดที่ตั้งไว?
โครงสรางการบริหารที่กําหนดขึ้นเหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม? เปาหมายตางๆของธุรกิจใน
อนาคตเปนเชนใด? จํานวนพนักงานในธุรกิจเหมาะสมหรือไม? คาใชจายตางในการบริหารจัดการเปน
เทาใด? เปาหมายในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยาวของธุรกิจ จะเปนจริงไดหรือไม? ปจจัยที่คิดวาจะทํา
ใหธุรกิจประสบความสําเร็จหรือแขงขันไดมาจากไหน?
ประมาณการตางๆเกี่ยวกับธุรกิจในอนาคตเปนไปไดจริงหรือไม? รายละเอียดเกี่ยวกับรายรับรายจายของธุรกิจเปนอยางไร? ตัวเลขตางๆที่ปรากฏในบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดมา
จากอะไร? ผลกําไรของธุรกิจ อยูในเกณฑอัตราผลตอบแทนที่ดหี รือไม? จะดําเนินการอยางไร ถาธุรกิจ
ไมไดกําไรตามเปาหมาย?
จะเห็นไดวาคําถามตางๆสวนใหญนี้ ถาผูประกอบการและผูนําเสนอไดมีการจัดเตรียมศึกษามา
กอนลวงหนา ก็จะสามารถตอบคําถามเหลานี้ไดไมยากนัก รวมถึงถามีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ
เชน จุดแข็งหรือจุดออนของธุรกิจ สิ่งที่ทําใหธุรกิจลมเหลว การหาขอมูลสนับสนุนโดยเฉพาะดานตัวเลข
สถิติ ที่อางอิงไดอยางนาเชื่อถือ ก็จะเปนสิ่งสนับสนุนตอการนําเสนอแผนธุรกิจเปนอยางดี โดยคําถาม
ตางๆเหลานีม้ ักจะไมใชการถามคําถามเพื่อไดรับคําตอบโดยตรง ประเภท ใชหรือไมใช (Yes or
No) แตจะเปนคําถามในแงของ ถา...แลวจะเกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจ (What if…Business will..)
และมักจะเปนในทางไมดีหรือมีผลรายตอธุรกิจเปนสวนใหญ
เพราะถาผูประกอบการหรือผู
นําเสนอสามารถตอบคําถาม หรือแสดงใหเห็นไดวาธุรกิจยังสามารถดําเนินการหรืออยูรอดได
แมวาจะเปนสถานการณเลวรายที่สุด (Worst case scenario) ก็จะหมายถึงประสิทธิภาพในการ
วางแผนของธุรกิจนั่นเอง
จากที่ไดเคยกลาวมาแลววาการนําเสนอแผนธุรกิจในขอเท็จจริงแลว
ก็คือการเลาหรือการ
นําเสนอเรื่องราวของธุรกิจ (Tell a story of business) ซึ่งการนําเสนอจะดีเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับวาผูนํา
เสนอแผนมีศิลปะหรือความสามารถในการถายทอดเรื่องราว
ใหผูพิจารณาแผนมีความเขาใจใน
กระบวนการของการวางแผนธุรกิจมานอยเพียงใด
ซึ่งบางครั้งเปนปญหาสําคัญอยางหนึ่งสําหรับผู
นําเสนอที่ยังไมมีประสบการณวา จะมีลําดับการนําเสนอแผนธุรกิจของตนเองอยางไรจึงจะเหมาะสม
การเรียงลําดับจากสิ่งที่เขียน หรือตามหัวขอของแผนธุรกิจจะเปนการเหมาะสมหรือไม รวมถึงประเด็น
ตางๆที่ผูพิจารณาแผนตองการทราบคืออะไร ดังนั้นผูเขียนจึงขอกลาวถึงลําดับเนือ้ หาตางๆ ทีผ่ ูนําเสนอ
ควรใชในการนําเสนอแผนธุรกิจ เปนขั้นตอนตามลําดับที่เหมาะสม และมีขอมูลครบถวนสําหรับการใชใน
การนําเสนอแผนธุรกิจ และจํานวนการจัดทํา Slide และใชเวลาที่เหมาะสม โดยประกอบดวย 10 หัวขอ
ดังตอไปนี้
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1. ขอมูลพื้นฐานหรือรายละเอียดทั่วไปของธุรกิจ – (จํานวน 1 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงถึงชื่อโครงการ / บริษัท / หางหุนสวน / กิจการ กลาวถึงที่ตั้งของธุรกิจ
กลาวถึงชื่อผูนําเสนอวาเปนใคร มีตําแหนงใดในกิจการ
2. แนวความคิดในการดําเนินธุรกิจ – (จํานวน 1 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงเหตุผลในการเลือกดําเนินธุรกิจ เหตุผลในการเลือกผลิตภัณฑ สินคา หรือ
บริการ ซึ่งเปนสิ่งที่ธุรกิจในการแกปญหาของลูกคา หรือการสอดคลองกับสภาวะความตองการของตลาด
3. ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจ – (จํานวน 1-2 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ เชน แบบ ขนาด การใช
ประโยชน สี คอรส เปนตน ราคาขายของผลิตภัณฑ หรือสินคา ราคาคาบริการ สถานที่จําหนาย หรือ
สถานที่ใหบริการผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ รูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑ สินคา
หรือบริการ ในสวนนี้ถามีสินคาตัวอยางควรมีการอธิบาย หรือแสดงวิธีการใชงานใหผูพิจารณาแผนได
สัมผัสหรือไดทราบโดยละเอียด
4. สภาวะตลาด – (จํานวน 1 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงสภาพทั่วไปของตลาดหรืออุตสาหกรรมวาเปนเชนใด สภาวะการแขงขันใน
ธุรกิจรุนแรงหรือไม กลาวถึงขอมูลของคูแขงขัน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ โดยถามีตัวอยาง
ภาพถายผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ควรนําเสนอประกอบ แตอาจไมจําเปนตองนํามาใหผูพิจารณา
แผน ถาไมมั่นใจวามีขอแตกตางระหวางผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ของธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ของคูแขงขัน
5. ความสามารถทางการแขงขัน – (จํานวน 1 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงวิธีการที่ธุรกิจเลือกในการแขงขันกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ของ
คูแขง หรือธุรกิจอื่นในตลาด โดยการเปรียบเทียบตาม 4Ps คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
จัดจําหนาย หรือดานการสงเสริมการตลาด เชน คุณสมบัติหรือรูปแบบผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ
ราคาขายหรือราคาคาบริการที่ถูกกวา การใชชองทางจัดจําหนายที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
มากกวา การใชวธิ ีการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับลูกคามากกวา โดยควรเนนในสวนทีเ่ ปนจุดเดน
สําคัญที่ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ เหนือกวาผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการอื่น หรือเปนเหตุผลหลักที่
ลูกคาใชตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ของธุรกิจ
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6. ลูกคาเปาหมาย – (จํานวน 1 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงลักษณะของลูกคาเปาหมายของธุรกิจที่กําหนด โดยควรระบุรายละเอียดให
มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เชน เพศ อายุ รายได จํานวน รายได การศึกษา พฤติกรรม เหตุผลในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ เปนตน
7. กลยุทธทางการตลาด – (จํานวน 1-2 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงวิธีการและเหตุผลในการกําหนดในการสรางรูปแบบ ผลิตภัณฑ สินคา หรือ
บริการ
วาเพราะเหตุใดจึงสามารถแกปญหาและสามารถสรางความพึงพอใจของลูกคาใหเกิดขึ้นได
วิธีการและเหตุผลในการตั้งราคาขาย ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ที่เปนตนทุนของลูกคาวาเพราะเหตุ
ใจลูกคาจึงยอมจายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจในราคาขายที่ตั้ง วิธีการและ
เหตุผลในการเลือกชองทางจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ที่เปนการสรางความสะดวกตอ
ลูกคา และวิธีการและเหตุผลในการเลือกวิธีการสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ที่
เหมาะสมกับการเขาถึงลูกคาเปาหมายที่กําหนดไว
8. แผนการผลิตหรือการบริการ (จํานวน 1-2 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงรายละเอียดสถานทีต่ ั้งโรงงาน หรือสถานที่ใหบริการ เชน รูปแบบ ขนาด
พื้นที่ จํานวนเครื่องจักร อุปกรณ ในการผลิตถาเปนธุรกิจการผลิต หรือเปนการจัดผังบรรยากาศ การ
ตกแตง การจัด Lay-out ถาเปนธุรกิจบริการ กลาวถึงประมาณการเกี่ยวกับยอดการผลิตผลิตภัณฑ
สินคา หรือเปาหมายการใหบริการวามีความสัมพันธกับเปาหมาย หรือกลยุทธทางการตลาดที่กาํ หนดไว
อยางไร รวมถึงรายละเอียดขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ สินคา หรือเปาหมายการ
ใหบริการ โดยสังเขป
9. การบริหารจัดการ (จํานวน 1-2 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงรายละเอียดโครงสรางการบริหารจัดการ
หรือการแสดงใหเห็นถึง
Organization Chart ที่แสดงสายงานบังคับบัญชา จํานวนพนักงานในธุรกิจ นโยบายหรือแผนการใน
อนาคตของธุรกิจ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว และปจจัยแหงความสําเร็จ
ซึ่งมาจากการวางแผนและการดําเนินการที่ไดกลาวถึงมากอนหนานี้ทั้งหมด
10. สรุปผลทางการเงิน (จํานวน 1-2 Slide)
โดยเปนการกลาวถึงประมาณการเกี่ยวตัวเลขยอดขาย หรือตนทุน สรุปผลกําไรของธุรกิจ ผล
จากการวิเคราะหทางการเงิน เชน ระยะเวลาคืนทุน จุดคุมทุน NPV IRR เปนตน ซึ่งมีความสัมพันธหรือ
มีที่มาจากการวางแผนและการดําเนินการของธุรกิจ ซึ่งในการกลาวถึงตัวเลขตางๆนี้ ไมจําเปนตอง
กลาวถึงหรือแสดงตัวเลขโดยละเอียด เปนเพียงการกลาวถึงตัวเลขแบบงายๆ เชน หลักลาน หลักแสน
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หลักหมื่นก็เพียงพอ เพื่อใหผูพิจารณาแผนเขาใจไดโดยงาย และอาจจะไมตองกลาวลึกไปถึงรายละเอียด
ในระดับจุดทศนิยมถาเปนเรื่องของ รอยละหรือเปอรเซนต
ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดจะใชเวลาประมาณ 1-2 นาทีตอหัวขอ แลวแตจะมีเนื้อหาหรือรายละเอียดใน
หัวขอนั้นมากนอยเพียงใด รวมถึงระดับความเร็วของการพูดหรือการอธิบายของผูน ําเสนอ ซึ่งโดยเฉลี่ย
แลวถาเรียงลําดับตามหัวขอดังกลาว และมีการซักซอมการนําเสนอ และตรียมพรอมมาเปนอยางดี จะใช
เวลาประมาณ 10-15 นาทีเทานั้น โดยเนื้อหาการนําเสนอก็จะมีความสัมพันธเชื่อมโยงตอเนื่องกันโดย
ตลอด และงายตอการทําความเขาใจของผูพิจารณาแผน ซึ่งแทจริงแลวลําดับหัวขอดังกลาวทั้งหมดก็คือ
รายละเอียดทัง้ หมด ที่ควรมีอยูในบทสรุปผูบริหาร (Executive summary) ของแผนธุรกิจนั่นเอง และ
การนําเสนอนั้นไมจําเปนตองกลาวรายละเอียดทุกอยางที่ระบุไวในแผนธุรกิจ โดยกลาวเฉพาะประเด็น
สําคัญที่ผูพิจารณาใชประเมินประสิทธิภาพของการวางแผนของธุรกิจเทานั้น
สุดทายนี้หวังวารายละเอียดทั้งหมดของการนําเสนอแผนธุรกิจนี้
จะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการ ผูจัดทําแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา ในการนําเสนอแผนธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในเรื่องของรูปแบบการนําเสนอ การใชเวลา รวมถึงเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการ
นําเสนอแผนธุรกิจวามีความสําคัญไมนอยกวาการเขียนหรือการจัดทําแผนธุรกิจ และเปนปจจัยหนึ่งตอ
โอกาสในความสําเร็จในการขอรับการสนับสนุนของธุรกิจอีกดวย
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