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

สําหรับผูประกอบการ SMEs สวนใหญแลว การจัดทําแผนธุรกิจหรือการเขียนแผนธุรกิจขึ้นมา
สักหนึ่งฉบับ ถือไดวาเปนปญหาหรือสิ่งที่สรางความกังวลใหกบั ผูป ระกอบการ หรือผูจัดทําแผนธุรกิจที่
ยังไมเคยมีประสบการณเปนอยางมาก
หรือแมแตผูประกอบการที่ไดเคยผานการอบรมเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนธุรกิจจากหนวยงานอบรมตางๆมาบางแลวก็ตาม เนื่องจากไมรูวาจะเริ่มตนอยางไร หรือ
แมแตกรณีที่มีคูมือการเขียนแผนธุรกิจประกอบการจัดทําแผนธุรกิจ แตก็ยังไมรูจะเริ่มตนเขียนอยางไรดี
จากปญหาดังกลาวผูเขียนจึงเห็นวา ควรจะไดกลาวถึงขั้นตอนในการเริ่มตนการเขียนแผนธุรกิจ แบบ
งายๆไมซับซอน
ซึ่งจะชวยเปนแนวทางเริ่มตนในการจัดทําหรือการเขียนแผนธุรกิจ
สําหรับ
ผูประกอบการเปนลําดับ ใหสามารถใชเปนแนวทางเริ่มตน กอนที่จะไดกลาวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการในการจัดทําหรือการเขียนแผนธุรกิจโดยละเอียดในโอกาสตอไป โดยขั้นตอนการเริ่มตนในการ
เขียนแผนธุรกิจสามารถแบงออกไดโดยสังเขปเปน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย
-

เลือกธุรกิจ
รวบรวมขอมูล
วิเคราะหตลาด วิเคราะหธุรกิจ
กําหนด Business Model
เริ่มตนเขียนแผน

เลือกธุรกิจ การเลือกธุรกิจในที่นี้หมายถึงถาผูประกอบการ มีความประสงคตองการจะเปน
ผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนธุรกิจ ยังไมรูวา จะทําธุรกิจอะไรดีหรือจะเลือกธุรกิจใดมาจัดทําหรือเขียน
แผนธุรกิจ สิ่งแรกที่ตองคิดกอนเปนลําดับแรก คือจะเลือกธุรกิจอะไรที่เหมาะสมกับตนเอง หรือเหมาะสม
กับวัตถุประสงคในการเขียน โดยถาแบงประเภทหรือลักษณะธุรกิจตามขอกฎหมายของ SMEs คือ
กฎกระทรวง กําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกลาวถึงลักษณะของกิจการ SMEs รวม 4 ลักษณะ อันประกอบดวย กิจการการผลิต
กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีก หรือถาไมแบงตามลักษณะของขอกฎหมาย โดยแบงตาม
ลักษณะรูปแบบการดําเนินการ เชน ธุรกิจดานผลิตภัณฑ (Product business) ธุรกิจดานผลิตภัณฑ
เฉพาะบุคคล (Personal product business) ธุรกิจบริการ (Service business) ธุรกิจบริการเฉพาะบุคคล
(Personal service business) ธุรกิจการคา (Retail business) ธุรกิจดานการจัดจําหนาย (Distribution
business) ธุรกิจดานเทคโนโลยีหรือดานอินเตอรเน็ต (Technology-based business or Internetbased business) หรืออาจจะแบงลักษณะธุรกิจตามเกณฑกําหนดอื่นๆ เชน เกณฑของธนาคารแหง
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ประเทศไทย เกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็ตาม แตละลักษณะของธุรกิจนั้นก็จะมีชนิด
ของรูปแบบกิจการแยกยอยออกไปอยางมากมาย ซึ่งผูประกอบการจะเลือกทําธุรกิจอะไรนั้น ก็ขึ้นอยูกับ
องคประกอบหลายประการ ซึ่งจะขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของผูประกอบการดวย เชน อุปนิสัย ความรู
ความชํานาญ การศึกษา ความชอบ สภาพครอบครัว ทุนทรัพย รวมถึงปจจัยประกอบอื่นๆ เชน
เครือขายทางการคา ความสัมพันธกับคูค า เปนตน ในการตัดสินใจเลือกวาจะดําเนินธุรกิจอะไร แตสงิ่ ที่
สําคัญเปนอยางยิ่งก็คือ การเลือกธุรกิจถือเปนกาวแรก ทีจ่ ะตัดสินวาผูประกอบการจะมีโอกาส
ประสบความสําเร็จหรือไม เพราะธุรกิจแตละชนิดหรือแตละประเภท จะมีลักษณะทีแ่ ตกตางกัน
ออกไป มีจุดเดนและจุดดอยของธุรกิจที่แตกตางกัน มีโครงสรางการลงทุนทีแ่ ตกตางกัน มี
ลักษณะลูกคาที่แตกตางกัน มีลักษณะของการไดมาซึ่งรายได และคาใชจา ยในตนทุนของธุรกิจ
ที่แตกตางกัน รวมถึงกฎระเบียบขอบังคับตางๆที่เขามาเกี่ยวของในการดําเนินการ ทําใหธุรกิจ
แตละประเภทมีวิธีการกําหนดกลยุทธ และวิธีการดําเนินการที่แตกตางกันออกไป แมวาจะเปน
ธุรกิจประเภทเดียวกันก็ตาม โดยเปนผลเกี่ยวของจากพื้นฐานของผูประกอบการตามทีก่ ลาวมาแลว
ดังนั้นถาผูประกอบการไดมีการกําหนด และเลือกประเมินธุรกิจจากองคประกอบของตนอยางรอบคอบ
ก็จะสามารถเลือกธุรกิจที่เหมาะสมในการดําเนินการไดไมยากนัก ถาผูประกอบการดําเนินธุรกิจที่
เหมาะสมกับตนเอง ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จ หรือเกิดปญหานอยกวาผูประกอบการที่
ดําเนินธุรกิจที่ตนเองไมถนัด หรือไมมีความชํานาญ หรือไมเหมาะสมกับขอจํากัดที่ตนเองมีอยู
โดยธุรกิจที่เลือกนั้นควรจะเปนธุรกิจที่มีลกั ษณะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่งใน 2 ประการนี้ คือ สามารถ
ตอบสนองตอความตองการ หรือสามารถแกปญหาที่เปนอยูของลูกคาหรือผูบริโภคได หรือเปนธุรกิจที่
อยูในกระแสความตองการของตลาด ซึ่งลักษณะพื้นฐานทั้ง 2 ประการนี้ จะเปนตัวเสริมใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินการ หรือสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นๆที่มีอยูได
โดยสําหรับประเด็นของการเลือกธุรกิจนี้ อาจจะมิไดถือเปนสาระสําคัญนักของการเริ่มตนการ
เขียนแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการโดยทั่วไป
เนื่องจากกอนหนาที่จะไดมีการเขียนแผนธุรกิจ
ผูประกอบการก็มักจะมีธุรกิจที่เลือกจะดําเนินการมาเรียบรอยกอนหนาแลว แตทตี่ องมีการเขียนแผน
ธุรกิจ เนื่องจากตองใชเปนเครื่องมือในการขอรับการสนับสนุนทางการเงิน จากธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน หรือใชเพื่อการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ อยางที่ไดเคยกลาวมาแลวการใช
ประโยชนจากแผนธุรกิจ ซึ่งถาเปนกรณีดังกลาวอาจขามขั้นตอนแรกในการเลือกธุรกิจ ไปสูขั้นตอนที่
สอง คือการรวบรวมขอมูลธุรกิจไดเลย แตขั้นตอนการเลือกธุรกิจนี้ จะมีความสําคัญเปนอยางมาก
ถาเปนการเขียนแผนธุรกิจสําหรับการเรียนในสถาบันการศึกษา การอบรมจากหนวยงานใหการ
อบรมและพัฒนาผูประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการประกวดแขงขันการเขียนแผน
ธุรกิจ เพราะการเลือกธุรกิจที่อยูในความตองการของตลาด เปนธุรกิจใหมหรือมีแนวคิดทางการตลาด
ใหมๆ เปนธุรกิจที่เนนความเปนนวัตกรรม หรือเปนธุรกิจยุทธศาสตรหรือเปนธุรกิจที่มีความจําเปนตอ
ประเทศ ยอมสรางความไดเปรียบในการจัดทําแผนธุรกิจ และการนําเสนอเพื่อการแขงขันมากกวาธุรกิจ
พื้นฐานโดยทัว่ ไป โดยการเลือกธุรกิจดังกลาวนีต้ อ งเปนการเลือกธุรกิจทีด่ ี (Choose a good
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business) ซึ่งธุรกิจที่ดีนั้นหมายถึงเปนธุรกิจซึ่งเหมาะสมกับตัวผูประกอบการ หรือมีความ
เหมาะสมหรือมีความไดเปรียบ เมื่อใชในการศึกษาหรือการประกวดแขงขัน เพราะจะทําให
ผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนธุรกิจสามารถหา หรือรวบรวมขอมูลตางๆทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจไดอยาง
เหมาะสมในขัน้ ตอนตอไป
ซึ่งถาผูประกอบการยังไมมีแนวทางหรือความคิดเกี่ยวกับธุรกิจอะไรที่
เหมาะสมกับตนเอง ก็อาจใชวิธีการดูตัวอยางรูปแบบธุรกิจ หรือการดําเนินธุรกิจจากแหลงขอมูล
ภายนอกตางๆ ไมวาจะเปนการไปตลาดนัด งานแสดงสินคา งานแสดงนิทรรศการ เปนตน หรือการดู
รายการทีวี หรือรายการวิทยุที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ ตัวอยางธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ การ
สัมภาษณผูประกอบการ หรือการศึกษาจากแหลงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs เชน จากสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม www.sme.go.th กรมสงเสริมอุตสาหกรรม www.dip.go.th
หรือจากหนวยงานเกี่ยวของอื่นๆ เปนตน จากนิตยสารดานการประกอบธุรกิจ เชน SMEs Today
SMEs Thailand จากหนังสือพิมพดานธุรกิจ เชน ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ ผูจัดการ ในคอลัมน
ตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจ SMEs จากนิตยสารดานการตลาด เชน Brand Age Marketteer Positioning
หรือจากหนังสือในดานธุรกิจ SMEs ที่มีวางขายตามรานหนังสือทั่วไป ก็จะชวยใหผปู ระกอบการมี
แนวความคิดใหมๆ ในการเลือกธุรกิจที่ดหี รือเปนธุรกิจที่เหมาะสม ในการเริ่มตนเขียนแผนธุรกิจไดเปน
อยางดี
รวบรวมขอมูล การรวบรวมขอมูลในที่นี้หมายถึงการเก็บ คัดเลือก หรือรวบรวมขอมูลตางๆที่
เปนขอมูลพื้นฐาน ขอมูลที่เกี่ยวของ และเปนขอมูลที่จาํ เปนของธุรกิจ เพื่อใชในการเขียนหรือใชเพื่อเปน
เอกสารประกอบของแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้น ทั้งที่เปนสวนของเอกสารหลักฐานสําคัญของธุรกิจ เอกสาร
ประกอบ สถิติ ขอมูลอางอิงตางๆ โดยขอมูลที่ตองรวบรวมในขั้นตอนนี้ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
คือ ขอมูลภายใน (Internal data) และขอมูลภายนอก (External Data) โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
ขอมูลภายใน (Internal Data) เปนขอมูลของธุรกิจหรือเปนขอมูลที่เกิดขึ้นภายในตัวธุรกิจเอง
ขอมูลประเภทนี้ไดแก ขอมูลหรือเอกสารพื้นฐานที่จําเปนตองมีของธุรกิจ ไดแก เอกสารสําคัญตางๆ เชน
หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย ทะเบียนผูถ ือหุน สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลง
นาม สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ใบอนุญาตประกอบ
กิจการ งบการเงินยอนหลัง สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารยอนหลัง ซึ่งถือเปนเอกสารหรือขอมูลพื้นฐาน
โดยทั่วไป นอกจากนี้อาจมีเอกสารเกี่ยวกับการตัดสินใจของธุรกิจ หรือขอมูลการแสดงรายละเอียดของ
ธุรกิจอื่นๆ เชน รายงานการประชุม มติผูถือหุน รายงานประจําป เปนตน นอกจากเอกสารพื้นฐานแลว
ยังอาจมีการเตรียมเอกสารบางอยางที่ธุรกิจไดจัดทําขึ้นไว เพื่อใชในการโฆณาประชาสัมพันธหรือแจง
ขอมูลใหแกลกู คาทราบ เชน Company Profile โบรชัวร แผนพับ เมนู เอกสารแสดงรายการราคาสินคา
เปนตน ขอมูลหรือเอกสารที่มีความเกี่ยวโยงกับบุคคลภายนอก ไมวาจะเปนคูคา เจาหนี้ หรือบุคคล
หนวยงาน หรือองคกรใดๆก็ตาม เชน สัญญาการใชวงเงินกูจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทั้งระยะสั้น
หรือระยะยาว สัญญาเชาตางๆ เชน สัญญาเชาที่ดิน สัญญาเชาอาคาร สัญญาเชาพื้นที่ สัญญาขอตกลง
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ทางการคา ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพตางๆ เชน มาตรฐาน มผช. มาตรฐาน มอก. มาตรฐาน ISO
มาตรฐาน HACCP มาตรฐานการผลิต GMP มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่ไดรับ หรือรางวัลตางๆที่ธุรกิจ
ไดรับจากหนวยงานอื่นๆ เปนตนแลวแตกรณี นอกจากขอมูลในรูปเอกสารดังกลาว ยังมีขอมูลประเภท
อื่นๆที่ควรจัดเตรียมหรือรวบรวมไว เชน ภาพถายสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจ ภาพถาย
สถานประกอบการทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งควรบันทึกในแบบ File digital
แผนผังขั้นตอน
กระบวนการในการผลิตสินคาหรือการใหบริการ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดองคกร เชน แผนผังองคกร
(Organization Chart) อัตราเงินเดือน คาจาง คาแรง และประวัตบิ ุคคล (Resume) ไมวาจะเปน
การศึกษา การทํางาน ของผูจัดการหรือกรรมการหรือผูบริหารหลักของธุรกิจ ประวัติความเปนมาของ
ธุรกิจ หรือแนวคิดถึงเหตุผลในการจัดตัง้ ธุรกิจ อุปสรรค ความสําเร็จ การเปลี่ยนแปลง โดยอาจมาจาก
การสัมภาษณหรือใหขอมูลโดยเจาของกิจการ
ซึ่งขอมูลเหลานี้มักถูกใชเขียนในสวนของแผนบริหาร
จัดการ และเปนเอกสารแนบในภาคผนวก นอกจากขอมูลพื้นฐานและขอมูลทัว่ ไปในการดําเนินการของ
ธุรกิจ
ยังควรมีการเตรียมขอมูลดานเงื่อนไขการคา
และสถิตติ างๆในการดําเนินการของธุรกิจ
ประกอบดวย นโยบายเครดิตการคา ทั้งฝงลูกหนี้การคาและฝงเจาหนี้การคา นโยบายการบริหารเงินสด
นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เปนตน สถิติเกีย่ วกับสินคาแตละประเภท ยอดขายสินคาในแตละ
เดือน ตนทุนการผลิตหรือคาใชจายของธุรกิจในแตละเดือนที่ผานมา รายชื่อคูคา เปนตน โดยถาสามารถ
แยกรายการตางๆไดโดยละเอียดจะเปนสิ่งดีมากถาทําได เพราะแมวาจะมีขอมูลที่มีลักษณะคลายกันระบุ
ไวในงบการเงินของกิจการ แตเนื่องจากงบการเงินเปนการสรุปผลรายป และมักไมแยกคาใชจายในทุกๆ
รายการ ทําใหอาจจะไมเห็นภาพของขอมูลดังกลาวของธุรกิจไดอยางชัดเจน
ขอมูลภายนอก (External Data) เปนขอมูลจากแหลงภายนอกธุรกิจที่มีความสัมพันธหรือมี
ความเกี่ยวของกับธุรกิจทั้งทางตรงและทางออม เชน รายละเอียดของธุรกิจคูแขงขัน ไมวาจะเปน ชื่อ
ของธุรกิจ ลักษณะและรายละเอียดของผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ รูปแบบ ลักษณะ การตั้งราคา
เงื่อนไขทางการคา จุดเดนหรือจุดดอยตางๆที่มีอยู หรือถาสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับยอดขาย หรือ
ตนทุนคาใชจา ยตางๆของธุรกิจคูแขงไดจะเปนสิ่งที่ดีมาก โดยเฉพาะถาจะตองนํามาเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ของผูประกอบการเอง ซึ่งขอมูลดังกลาวควรมีรายละเอียดใหมากที่สุด
เทาที่จะเปนไปได เพราะขอมูลตางๆของธุรกิจคูแขงนี้ จะถูกนํามาใชเปรียบเทียบในสวนของการ
วิเคราะหตลาดและอุตสาหกรรม การจัดทํา SWOT Analysis หรือการวิเคราะหคูแขงขัน เพื่อใชในการ
กําหนดกลยุทธในแผนการตลาดตอไป โดยขอมูลของคูแขงขันนี้ควรรวบรวมโดยแบงออกเปน 2 สวน
คือคูแขงขันหลัก (Major competitor) ไดแก ธุรกิจที่มีลกั ษณะและรายละเอียดของผลิตภัณฑ สินคา หรือ
บริการ แบบเดียวกันกับธุรกิจของผูประกอบการ และคูแขงขันรอง (Minor competitor) ซึ่งเปนธุรกิจที่
อาจมีลักษณะและรายละเอียดของผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ แตกตางจากธุรกิจของผูประกอบการ
แตอาจถือไดวาเปนสินคาทดแทน ที่ลูกคาสามารถซื้อหรือเลือกใชได ในกรณีที่ไมซื้อสินคาหรือใชบริการ
ของผูประกอบการ โดยการหาหรือรวบรวมขอมูลของคูแขงขันนี้ อาจแบงจากเขตพื้นที่ครอบคลุมในการ
ขายสินคาหรือใหบริการแกลูกคา จากจํานวนยอดขาย จากขนาดของธุรกิจ จากระยะทางหรือระยะการ
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เดินทางของลูกคา ตามความเหมาะสม โดยควรใหมีลกั ษณะที่ใกลเคียงกับขนาดธุรกิจของผูประกอบการ
เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกันได ซึ่งขอมูลของธุรกิจคูแขงขันนี้ควรมีทั้งที่ดีกวาหรือใหญกวา เทียบเทา
หรือใกลเคียง และที่ดอยกวาหรือเล็กกวา จึงจะถือเปนขอมูลที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีขอมูลอางอิง
ตางๆ เพื่อใชประกอบในการสรางความนาเชื่อถือของแผนธุรกิจ เชน ขอมูลสภาวะเศรษฐกิจ ขอมูล
สภาวะตลาดและอุตสาหกรรม แนวโนมตางๆของธุรกิจ ขอมูลบทวิจัยหรือผลงานวิจัยตางๆ กฎหมาย
หรือระเบียบขอบังคับของธุรกิจ ซึ่งขอมูลอางอิงตางๆเหลานี้ สามารถหาไดจากแหลงขอมูลจาก
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนตางๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงพาณิชย
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยวิจัยกสิกรไทย เปนตน
และขอมูลดานการตลาด ผลสํารวจหรือขอมูลพฤติกรรมผูบริโภค ผลการดําเนินการตางๆของธุรกิจ ซึ่งมี
ทั้งจากในสวนของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนตางๆ และจากหนังสือพิมพ นิตยสารดาน
การตลาด การดําเนินธุรกิจ เชน ฐานเศรษฐกิจ ประชาชาติธุรกิจ ผูจ ัดการ ในคอลัมนตางๆทีเ่ กี่ยวของ
กับธุรกิจ SMEs หรือนิตยสารดานการตลาด เชน Brand Age Marketteer Positioning เปนตน ซึ่งขอมูล
อางอิงเหลานี้มักจะใชประกอบ ในสวนของการระบุถงึ สภาวะตลาดและอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจในภาพรวม การแสดงถึงแนวโนมการเติบโต ซึ่งจะใชเปนสิง่ สนับสนุนเกีย่ วกับการกําหนดการ
เปลี่ยนแปลงในประมาณการตางๆ เชน จํานวนลูกคา จํานวนยอดขายสินคา มูลคาของรายได เปนตน
และขอมูลจากแหลงภายนอกที่กลาวถึงธุรกิจ เชน บทสัมภาษณหรือบทความที่กลาวถึงตัวธุรกิจ
รายการวิทยุ หรือรายการโทรทัศนที่ไดเชิญผูประกอบการไปสัมภาษณ เปนตน
โดยถาผูประกอบการหรือผูเขียนแผนธุรกิจ สามารถหาหรือรวบรวมขอมูลทั้งจากภายนอกและ
ภายในไดเปนจํานวนที่เพียงพอและเหมาะสม จะเปนประโยชนตอ ตัวผูเขียนแผนในการวิเคราะหตลาด
อยางถูกตองในขั้นตอนตอไป รวมถึงเปนการสะดวกในการเขียนรายละเอียดตางๆในแผนธุรกิจ รวมถึง
การจัดทําภาคผนวกหรือเอกสารแนบของแผนธุรกิจในภายหลังอีกดวย
วิเคราะหตลาด วิเคราะหธุรกิจ จะหมายถึงการนําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวม มาทําการวิเคราะห
สภาพของตลาดโดยทั่วไป และสภาพของธุรกิจที่เปนอยูหรือที่เลือกจะดําเนินการนั้น วามีสภาพเปน
เชนใด โดยขั้นตอนการวิเคราะหนี้จะแบงออกเปน 2 สวนคือการวิเคราะหตลาดซึ่งถือเปนปจจัยภายนอก
และการวิเคราะหธุรกิจซึ่งถือเปนปจจัยภายใน ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับการวิเคราะหปจจัยของธุรกิจ
หรือสถานการณของธุรกิจ ที่มักเรียกกันโดยทั่วไปวาการวิเคราะห SWOT หรือ SWOT Analysis อัน
เปนการวิเคราะห จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม (Threats) ของธุรกิจ แตในขั้นตอนนี้จะไมลงลึกในรายละเอียด เพราะเปนการพิจารณา
ตามที่มีอยูเทานั้น ซึ่งการพิจารณาหรือการวิเคราะหนี้จะเปนดานใดกอนก็ได คือพิจารณาหรือวิเคราะห
จากธุรกิจ แลวจึงคอยไปดูในสวนของตลาดก็ได แตทเี่ หมาะสมคือการวิเคราะหจากภายนอกเขามา
ภายในคือ การวิเคราะหจากสภาพตลาดตามขอมูลที่มีอยู แลวจึงมาวิเคราะหวาธุรกิจมีความ
พรอมหรือเหมาะสม กับสภาพตลาดหรือไม หรือเปนการคิดแบบ Outside In ขั้นตอนการวิเคราะห
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ตลาดและวิเคราะหธุรกิจนี้ ไมจําเปนตองทําการวิเคราะหในเชิงลึก เพียงแตใหทราบรายละเอียด
โดยสังเขปวา ตามขอมูลที่ผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนมีอยูนั้น สามารถบอกไดวาสภาวะตลาดและ
อุตสาหกรรมเปนเชนใด อยูในภาวะการขยายตัวหรือหดตัว สภาพของการแขงขัน รายละเอียดของคูแขง
มีความเพียงพอที่จะกําหนดกลยุทธในการดําเนินการหรือไม ซึ่งในสวนของขอมูลดานคูแขงขันนี้ถือ
เปนขอมูลสําคัญที่ควรจะมี เนื่องจากในการกําหนดกลยุทธตา งๆของธุรกิจในแผนการตลาด มี
จุดประสงคเพื่อใหสามารถแขงขันไดกับธุรกิจอื่นที่มีอยู ซึ่งถามีขอมูลไมเพียงพอที่จะใชวิเคราะห
หรือบอกเกี่ยวกับคูแขงขันได ผูประกอบการหรือผูเขียนก็ควรจะไปทําการหาขอมูลเพิ่มเติม และขอมูล
ดานการตลาดเหลานี้ ไมวา จะเปน ขอมูลสภาวะเศรษฐกิจ ขอมูลสภาวะตลาดและอุตสาหกรรม แนวโนม
ตางๆของธุรกิจ ขอมูลบทวิจัยหรือผลงานวิจัยตางๆ กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของธุรกิจ ถาใช
แหลงอางอิงจากภายนอก
ควรบันทึกรายละเอียดถึงที่มาของแหลงขอมูลดังกลาวไวดวย
เพราะ
แหลงขอมูลอางอิงเหลานี้
จะเปนสิง่ ที่สรางความนาเชื่อถือใหกับแผนธุรกิจ
โดยแหลงขอมูลจาก
หนวยงานของรัฐ จะถือเปนแหลงขอมูลที่มีความนาเชื่อถือในการอางอิงมากที่สุด และผลลัพธหรือ
ขอสรุปจากการวิเคราะหตา งๆนี้ ไมสมควรใชความคิดสวนตัวหรือเปนการคาดการณของผูประกอบการ
เอง เชน การระบุวาตลาดจะขยายตัวปละ 10% เพราะจากประมาณการดังกลาวจะทําใหธุรกิจมีผลกําไร
ที่ดีตามที่ตนเองตองการ โดยไมมีเอกสารหรือหลักฐานใดๆรองรับเกี่ยวกับประมาณการดังกลาว เพราะ
จะสงผลใหแผนธุรกิจขาดความนาเชื่อถือ เมื่อมีขอซักถามเกิดขึ้นวาตัวเลขหรือประมาณการตางๆ ที่ระบุ
ไวในแผนธุรกิจนั้นมีที่มาอยางไรจากเจาหนาที่ของธนาคาร หรือผูอานแผน
สวนของการวิเคราะหธุรกิจนั้น จะเปนการพิจารณาวาผูจัดทําหรือผูเขียนแผน มีเอกสาร
ครบถวนหรือไม เนื่องจากมีความจําเปนตองนําไปใชเขียนในแผนการบริหารจัดการ ซึ่งสวนใหญแลวใน
สวนขอมูลดานเอกสารมักมิใชประเด็นปญหา เนื่องจากเปนเอกสารสําคัญที่ทุกธุรกิจตองมีอยู แตที่มักจะ
สรางปญหาใหเกิดขึ้นในสวนของการวิเคราะหธุรกิจ จะเปนในเรือ่ งของขอมูลสถิตติ างๆ เชน ยอดขาย
รายได ตนทุนหรือคาใชจายของธุรกิจ ที่แมวาธุรกิจจะมีอยูมักไมมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยมี
เฉพาะในสวนของเอกสารบันทึกเทานั้น
ทําใหในการวิเคราะหขอมูลในสวนดังกลาวมักจะตองใช
เวลานาน ในการแปลผลจากขอมูลดิบหรือตัวเลขตางๆที่มีอยูในเอกสาร ใหเปนผลสรุปของผลการ
ดําเนินการของธุรกิจได เชน การเปลี่ยนแปลง แนวโนม สัดสวนหรือเปอรเซนตของ ยอดขาย รายได
จํานวนลูกคา ตนทุนหรือคาใชจายตางๆ เปนตน เพราะจะใชประกอบในเรื่องของการวางแผนการ
ดําเนินการ และการกําหนดกลยุทธในแผนการตลาด แผนการผลิตหรือการใหบริการ และแผนการเงิน
เนื่องจากการดําเนินการของธุรกิจโดยแทจริงแลว มักจะมีรูปแบบคลายคลึงหรือมีแนวทางจาก
การดําเนินการที่ผานมา หรือในรูปแบบเดิมของธุรกิจ เพียงแตอาจจะมีการปรับปรุงในการ
ดําเนินการบางสวนบางเทานั้น ซึ่งการเปลี่ยนวิธกี ารบริหารจัดการ หรือเปลี่ยนโครงสรางการ
ดําเนินการของธุรกิจใหม โดยไมอยูในพื้นฐานเดิมเลยยอมเปนไปไดโดยยาก หรือเปนไปไมได
เลยในขอเท็จจริง ดังนัน้ สําหรับธุรกิจที่ดําเนินการมากอนหนาแลว รูปแบบของธุรกิจเดิมจะมี
ความสัมพันธ กับการดําเนินการตางๆที่ระบุไวในแผนธุรกิจดวย นอกจากเรื่องของการดําเนินการ
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แลว ในสวนที่ตองนําขอมูลที่มีอยูมาวิเคราะห จะเปนเรื่องของสภาพธุรกิจวาอยูในสภาพใด สามารถ
แขงขันกับคูแขงขันอื่นไดหรือไม มีผลดําเนินการเปนอยางใดเมื่อเทียบกับเปาหมายที่ตั้งไว และพิจารณา
เกี่ยวกับแผนผังองคกรวา มีสายงานบังคับบัญชาที่เหมาะสมหรือไม กลาวคือมีบุคลากรครบถวนที่จะ
ดูแลหรือดําเนินกิจกรรมตางๆของธุรกิจ ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการ ดานการผลิตหรือการ
ใหบริการ ดานการตลาด และดานการเงิน โดยบุคลากรเหลานี้มีความรูความสามารถเพียงพอหรือไม ใน
การบริหารจัดการ เพราะความรูความสามารถของบุคลากรนี้จะมีความสัมพันธกับอัตราเงินเดือน คาแรง
คาจาง ซึ่งอยูในอัตราที่เหมาะสม นอกจากนี้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในประมาณการตางๆ เชน ดาน
การผลิต หรือดานการตลาด บุคลากรหรือพนักงานที่มีอยู มีความสามารถในการรองรับการเปลีย่ นแปลง
ดังกลาวที่จะเกิดขึ้นหรือไม ทั้งในแงของจํานวนและประสิทธิภาพ การหาขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนใน
สินทรัพยวาจะตองใชการลงทุนเริ่มตนในมูลคาเทาใด หรือถาเปนธุรกิจที่ดําเนินการมาแลว ก็ควรจะหา
มูลคาปจจุบันของสินทรัพยของธุรกิจที่มีอยู ไมวาจะเปนที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง เครื่องจักร อุปกรณ
สินคาคงเหลือ หรือสินทรัพยหมุนเวียนประเภทอื่นๆ เชน เงินสด ซึ่งแมวาจะมีขอมูลดังกลาวระบุไวในงบ
การเงิน แตมักพบวามูลคาสินทรัพยในงบการเงินจะตางกับมูลคาสินทรัพยที่แทจริง เนื่องจากเงื่อนไข
ตางๆในการจัดทําบัญชี หรือการจัดทํางบการเงิน เชน การตัดคาเสื่อมราคา หรือวิธีการคํานวณมูลคา
สินคา เปนตน ดังนั้นการหามูลคาสินทรัพยจึงเปนการหามูลคาตลาด (Market Value) หรือมูลคา
ยุติธรรม (Fair Value) เพื่อใหรูวาสินทรัพยที่แทจริงในปจจุบันของธุรกิจมีมูลคาเทาใด นอกจากนี้ในสวน
ของวงเงินสินเชื่อตางๆ กับสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีอยู ผูประกอบการหรือผูเขียนแผนควรศึกษา
หรือทําการวิเคราะหเกี่ยวกับการผอนชําระคืน ไมวาจะเปนในสวนของเงินตน ดอกเบี้ย รวมถึงเงื่อนไข
ตางๆตามสัญญาใหถูกตอง รวมถึงเงื่อนไขทางการคาตางๆที่ธุรกิจมีอยู เชน ลูกหนี้การคา เจาหนี้การคา
หนี้สูญ เปนตน เพราะมีความสัมพันธกับกระแสเงินสดรับ-จายของกิจการ เพื่อจะใชวางแผนในสวนของ
การจัดทําแผนการเงินตอไปอีกดวย
ซึ่งขั้นตอนในการวิเคราะหตลาด และวิเคราะหธุรกิจนี้ จะเปนขั้นตอนที่ทําใหผูประกอบการหรือ
ผูเขียนแผนธุรกิจไดทราบวา ตนเองมีขอมูลหรือเอกสารประกอบตางๆเพียงพอ ที่จะนําไปกําหนด
Business Model หรือกําหนดแนวทางในการดําเนินกลยุทธตางๆของธุรกิจ โดยถาผูประกอบการหรือ
ผูเขียนแผน สามารถบอกไดวาขอมูลที่มอี ยูมีความเพียงพอ หรือมีรายละเอียดครบถวนแลว ก็สามารถ
ไปสูขั้นตอนทีส่ ี่ในการกําหนด Business Model ของธุรกิจไดเลย แตถามีขอมูลไมเพียงพอหรือยังไม
ชัดเจน ซึ่งมักจะเปนในสวนของขอมูลภายนอกเชน เรื่องของคูแขงขัน หรือรายละเอียดอื่นๆ ก็สมควรจะ
หาขอมูลเพิ่มเติมใหมีความครบถวนสมบูรณ
Business Model ถือเปนหัวใจสําคัญในการกําหนดแนวทางการดําเนินการของธุรกิจ วา
ธุรกิจจะดําเนินการในรูปแบบใด มีสิ่งใดที่เปนจุดเดน หรือเปนความสามารถในการแขงขันกับ
ธุรกิจอื่นๆ สิ่งใดถือเปนปจจัยของความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งผูเขียนไดเคยเขียนถึงเรื่องของการ
พัฒนา Business Model to Business Plan ไวในป 2549 ซึง่ ถาผูอานมีความสนใจ สามารถอาน
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เพิ่มเติมไดจาก Website ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม www.sme.go.th
SMEs@click ในหัวขอศูนยความรู SMEs ดานการจัดการ ก็จะชวยใหเขาใจในภาพรวมของการพัฒนา
Business Model ไปสูแ ผนธุรกิจไดดียิ่งขึ้น โดยองคประกอบพื้นฐานของ Business Model จะ
ประกอบดวย
- Value proposition การสงมอบคุณคาของผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ไปสูลูกคา โดยสินคาหรือ
บริการของธุรกิจสามารถสรางอรรถประโยชน (Utility) หรือสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
(Satisfaction) ใหกับลูกคาไดอยางไร
- Market segments การกําหนดสวนของตลาดหรือการแบงสวนทางการตลาด โดยพิจารณาตาม
กลุมลูกคาที่มลี ักษณะทั่วไป หรือมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับสินคาหรือบริการของธุรกิจ ในการที่จะ
สรางอรรถประโยชน (Utility) หรือสามารถตอบสนองความพึงพอใจ (Satisfaction) ของธุรกิจ สินคา
หรือบริการใหกับลูกคาได
- Distribution channels การใชชองทางจัดจําหนาย วิธีการในการที่ธุรกิจจะเขาตลาด ซึ่งจะรวม
ความถึงการดําเนินการทางการตลาดและกลยุทธ ในการกําหนดชองทางจัดจําหนายที่สรางความ
สะดวกใหกับลูกคาเปาหมาย
- Customer relationship การใชหรือสรางความสัมพันธกับลูกคา วิธีการเชื่อมโยงในความสัมพันธ
ระหวางธุรกิจกับลูกคาที่แตกตางกันในตลาด
กระบวนการในการจัดการความเชื่อมโยงใน
ความสัมพันธนี้ จะหมายรวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธของลูกคา (Customer relationship
management) ดวย
- Value configurations การจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ วิธกี ารในการจัดสรร
ทรัพยากรของธุรกิจ เชน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ บุคลากร เงินทุน รวมถึงกิจกรรมในการ
ดําเนินการตางๆของธุรกิจที่กําหนดขึ้น ในการสรางคุณคาของธุรกิจ สินคาหรือบริการของธุรกิจให
เปนที่ยอมรับตอลูกคา
- Core capabilities การมีความสามารถหรือความชํานาญพิเศษ และปจจัยสําคัญในการดําเนินการ
ของธุรกิจ สําหรับ Business Model ที่ธุรกิจกําหนดขึ้น
- Partner network การมีเครือขายหุนสวน เครือขายความรวมมือระหวางธุรกิจกับธุรกิจอื่น หรือ
บุคคลภายนอก ที่จําเปนในการดําเนินการในการสรางคุณคาของธุรกิจ สินคาหรือบริการอยางมี
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ประสิทธิภาพ เชน ผูออกแบบ ผูผลิตสินคา ผูพัฒนาและวิจัย ผูผลิตชิ้นสวนตางๆของสินคาหรือ
บริการ เปนตน
- Commercialize network การมีเครือขายทางการคา เครือขายความรวมมือระหวางธุรกิจกับธุรกิจ
อื่นหรือบุคคลภายนอก ในการดําเนินการทางการพาณิชยของธุรกิจ เชน Supplier, Dealer,
Distributor, Retailer, Creditor เปนตน
- Cost structure การใชโครงสรางตนทุน คาใชจายๆตางๆที่เกิดขึ้นในการดําเนินการของธุรกิจ
- Revenue model การสรางรูปแบบการหารายไดของธุรกิจ
รูปแบบขององคประกอบของ Business Model นี้ จะถูกกําหนดใชแตกตางกันออกไป
เพราะในแตละธุรกิจจะมีลักษณะองคประกอบ ปจจัย ขอจํากัด ที่แตกตางกัน ซึ่งขึ้นกับตัว
ผูประกอบการและนโยบายในการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงมิไดหมายความวา ทุกธุรกิจจะตองมี
องคประกอบของ Business Model ที่เหมือนกัน หรือตองมีองคประกอบทั้งหมดของ Business
Model ตามที่ระบุไวขางตน แตควรกําหนดใชเฉพาะองคประกอบบางขอ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ของตนเองเทานั้น เชน ธุรกิจที่เลือกใช Business Model ดาน Value proposition อาจมุงเนนในเรื่อง
ของกลยุทธดา นผลิตภัณฑ การพัฒนาสินคา ใหตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาใหมากที่สดุ ถาเลือก
ดาน Market segments อาจมุงเนนในการกําหนดกลยุทธการตลาดทั้งหมด ในการนําเสนอสินคาหรือ
บริการ ใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละประเภทตามที่กําหนดไว ถาเลือกดาน Distribution
channels อาจมุงเนนในการขยายชองทางจัดจําหนาย เพื่อใหลูกคามีความสะดวกในการซื้อสินคา หรือ
ใชบริการ ถาเลือกดาน Cost structure อาจมุงเนนในการบริหารจัดการตนทุนในการผลิตสินคา หรือ
บริการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการแขงขันในดานของราคา หรือถาเลือกดาน Revenue model
อาจมุงเนนในดานของแนวทางการตลาดใหม หรือการหารายไดจากตลาดใหม เปนตน โดยองคประกอบ
เหลานี้ในบางธุรกิจอาจใชในหลายๆองคประกอบผสมผสานกัน
แตพึงระลึกวาองคประกอบของ
Business Model ที่ธุรกิจเลือกนั้น ถือเปนแนวทางสําคัญ ที่จะสงผลไปยังการวางแผนในการดําเนินการ
ของธุรกิจ หรือสิ่งที่ระบุไวในแผนธุรกิจ เพราะถือเปนปจจัยแหงความสําเร็จและความสามารถในการ
แขงขัน ดังนั้นถาธุรกิจเลือกองคประกอบใดของ Business Model รายละเอียดตางๆของแผนธุรกิจก็จะ
สอดรับกับ Business Model ที่กําหนดขึ้น ในที่นี้จะเปนตัวอยางของแนวความคิดหลังจากการกําหนด
Business Model
“จากการที่ธุรกิจไดมีการกําหนดกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา เปนหัวใจสําคัญในการขางขัน โดยธุรกิจไดทําการศึกษา
พฤติกรรมผูบ ริโภคและกลุมลูกคาเปาหมาย ประกอบกับธุรกิจมีทีมงานทีม่ ีความเชีย่ วชาญดาน
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การออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งเคยไดรับรางวัลในการประกวดดานการออกแบบผลิตภัณฑระดับ
โลกมาแลว ธุรกิจจึงไดตงั้ เปาหมายในการออกผลิตภัณฑใหมอยางนอย 3 แบบ ตามประเภท
ของลูกคาทุกๆ 6 เดือน และเนื่องจากยังไมมีผลิตภัณฑในลักษณะเดียวกัน ที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดในตลาด ดังนั้นผลิตภัณฑจึงสามารถตั้งราคาผลิตภัณฑได
ในระดับสูงกวาสินคารายอื่น โดยคาดวาการเพิ่มขึ้นของยอดขายสินคาโดยเฉลี่ย 20% จากป
2549 เมื่อสิ้นป 2550 และรายไดโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 25% จากยอดรายไดในป 2550”
ซึ่งรายละเอียดหรือการประมาณการดังกลาวนี้มาจากการที่ธุรกิจใช Business Model โดย
มุงเนนดาน Value proposition Market Segments และ Core capabilities ทําใหในแผนธุรกิจฉบับนี้จะ
มีรายละเอียดตางๆ ดานกลยุทธผลิตภัณฑ ขอมูลลูกคา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค รายละเอียด
เกี่ยวกับทีมงานหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ ที่มีรายละเอียดหรือใหความสําคัญกับขอมูลสวนนีเ้ ปนพิเศษ
นอกเหนือจากรายละเอียดในหัวขออื่นๆของแผนธุรกิจ ดังนั้นการกําหนด Business Model จึงถือเปน
จุดกําหนดแนวทางวา ในขัน้ ตอนตอไปในการเริ่มตนดารเขียนแผนธุรกิจ จะแสดงรายละเอียดอะไร จะใช
ขอมูลใดในการนําเสนอ และผลจากการวิเคราะหตลาดและวิเคราะหธุรกิจนั้น จะนํามาสรุปผล หรือใช
เปนขอมูลสนับสนุนตาม Business Model ที่ผูประกอบการหรือผูเขียนแผนอยางไรอีกดวย
เริ่มตนเขียนแผน ในขัน้ ตอนนี้จะเปนขั้นตอนสุดทายภายหลังจากการกําหนด Business
Model เปนทีเ่ รียบรอยแลววา ธุรกิจจะมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจในรูปแบบใด และจะใชกลยุทธหรือ
วิธีการใด ในการสรางจุดเดน และความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ จากองคประกอบของ Business
Model ที่ธุรกิจกําหนดขึ้น โดยการเริ่มตนเขียนแผนธุรกิจในขั้นตอนที่ 5 นี้ สําหรับผูประกอบการที่เคย
ผานการศึกษาหรือการอบรม อาจจะไมมีความยุงยากนัก เนื่องจากมีความคุนเคยหรือไดเคยจัดทํามา
กอนบางแลว แตสําหรับผูป ระกอบการใหมหรือผูที่ยังไมเคยผานการศึกษาอบรมมาเลย อาจจะไมรูวาจะ
เริ่มตนอยางไรดีจึงจะเหมาะสม โดยถาเปนกรณีดังกลาวนี้ผูประกอบการควรศึกษาจากโครงราง หรือ
ตัวอยางรูปแบบของแผนธุรกิจ เชน จากตําราวิชาการ หรือหนังสือเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งใน
ปจจุบันก็มีการวางจําหนายตามศูนยหนังสือ หรือรานหนังสือทั่วไป ซึ่งอาจมี CD ซึ่งบันทึกขอมูลไฟล
ตัวอยางของแผนธุรกิจ และไฟลสําหรับการคํานวณทางการเงินอีกดวย หรือ Download ตัวอยางของ
โครงรางแผนธุรกิจจาก Website ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนผูประกอบการ เชน
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม www.sme.go.th หรือ Website กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม www.dip.go.th ซึ่งนอกจากจะมีไฟลขอมูลของโครงรางแผนธุรกิจ ยังมีตัวอยางแผนธุรกิจ
ของผูประกอบการ และแบบการลงทุนในธูรกิจประเภทตางๆ เพื่อเปนขอมูลของผูประกอบการ แตโครง
รางหรือวิธีการเขียนแผนธุรกิจในแตละแหลง อาจจะมีรายละเอียดที่แตกตางกันออกไป ซึ่งอาจทําให
ผูประกอบการมีความสับสนวา ควรจะเลือกใชโครงรางของแผนธุรกิจจากแหลงใดจึงจะดีที่สุด หรือมี
โอกาสในการกูเงินถาใชเพือ่ การนําเสนอตอธนาคารหรือสถาบันการเงินไดมากที่สุด

10

ในขอเท็จจริงแลวผูประกอบการพึงระลึกไวกอนเปนเบื้องตนวา ไมมีโครงรางคูมือการ
เขียนแผนธุรกิจใดที่ดีที่สดุ
หรือสามารถใชไดกับทุกธุรกิจ เพราะธุรกิจแตละประเภทนั้นไม
เหมือนกันหรือมีความแตกตางกันในการดําเนินการ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนธุรกิจที่แตกตางกัน
รวมถึงหนวยงานที่ผูประกอบการนําเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งอาจมีขอจํากัดหรือความตองการขอมูลในแผน
ธุรกิจที่แตกตางกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหแผนธุรกิจทีเ่ ขียนขึ้น อาจมีรายละเอียดที่แตกตางกันแมวาจะ
เปนการเขียนขึ้นโดยธุรกิจเดียวกัน เมื่อมีวัตถุประสงคหรือการนําเสนอไปยังหนวยงานที่แตกตางกัน
ดังนั้นผูประกอบการสามารถเลือกโครงรางของแผนธุรกิจจากแหลงใดก็ได
แตควรพิจาณา
เลือกใชใหมีความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง หรือผูเขียนมีความเขาใจในโครงรางของแผน
ธุรกิจที่เลือก
และสามารถกรอกรายละเอียดตางๆในโครงรางของแผนธุรกิจนั้นไดอยาง
ครบถวนเทาที่เปนไปได ซึ่งสวนใหญของโครงรางของแผนธุรกิจไมวาจะมาจากแหลงขอมูลใดก็ตาม
จะประกอบดวยสวนสําคัญตางๆ ประกอบดวย
บทสรุปผูบ ริหาร
ขอมูลของธุรกิจ
ประวัติของธุรกิจ หรือแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ
ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจ
สภาวะตลาดหรือสภาวะอุตสาหกรรม
การดําเนินการแขงขันกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจอื่น
ลูกคาเปาหมายของธุรกิจ
แผนการบริหารจัดการ
แผนการตลาด
แผนการผลิตหรือการบริการ
แผนการเงิน
ภาคผนวกหรือเอกสารแนบ
ซึ่งถาผูประกอบการทําการเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางเหมาะสมตามขั้นตอนที่ 2 ก็จะสามารถ
กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลของธุรกิจ ประวัติของธุรกิจ หรือแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ
สินคา หรือบริการของธุรกิจไดอยางสะดวก เพราะเปนสิ่งที่มาจากขอมูลภายใน (Internal Data) ของ
ธุรกิจเอง รวมถึงสภาวะตลาดหรืออุตสาหกรรม และการดําเนินการแขงขันกับผลิตภัณฑ สินคา หรือ
บริการของธุรกิจอื่นไดเบื้องตนจากขอมูลภายนอก (External Data) ที่รวบรวมขอมูลเอาไวแลว รวมถึง
ขอมูลหรือเอกสารสําคัญตางๆ เพื่อไวใชในสวนของภาคผนวกหรือเอกสารแนบ และถามีการวิเคราะห
ตลาดหรือวิเคราะหธุรกิจในขั้นตอนที่ 3 ก็จะสามารถกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาวะตลาดหรือสภาวะ
อุตสาหกรรม การดําเนินการแขงขันกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจอื่น ไดโดยละเอียดและมี
เหตุผล รวมถึงสามารถกําหนดแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการ การวางแผนการตลาด การ
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วางแผนการผลิตหรือการบริการไดเบื้องตน เพราะเปนการวิเคราะหจากปจจัยภายในและภายนอกของ
ธุรกิจที่เปนอยู รวมถึงพอที่จะระบุเกีย่ วกับประมาณการในการลงทุน รายได ตนทุน คาใชจา ยตางๆ ที่
เปนอยูหรือจะมีการกําหนดขึ้นในอนาคตซึ่งตองระบุไวในแผนการเงิน และถาสามารถกําหนด Business
Model ของธุรกิจตามขั้นตอนที่ 4 ก็จะสามารถระบุเกี่ยวกับลูกคาเปาหมายของธุรกิจที่เหมาะสมและ
เปนไปได แผนการบริหารจัดการซึ่งมีความสัมพันธกับรูปแบบของ Business Model ที่ธุรกิจเลือก การ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดตางๆ ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด ในแผนการตลาด ซึ่งตอบสนองกับแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ และลูกคาเปาหมายของธุรกิจ
ตาม Business Model ที่ระบุไว การวางเปาหมายหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ สินคา
หรือบริการ เชน จํานวนการผลิต ตนทุนคาใชจายในการผลิตหรือบริการ ที่สอดรับกับแผนการบริหาร
จัดการ หรือแผนการผลิตหรือแผนบริการที่กําหนดไว
โดยสวนที่ผูประกอบการหรือผูเขียนแผนตองมีการจัดทําเพิ่มเติมโดยละเอียด
ซึ่งอาจตองใช
ความรูความชํานาญโดยเฉพาะ เพราะมีเรื่องเกี่ยวกับการคํานวณ สูตรหรือตัวเลขตางๆ ไดแกประมาณ
การทางการเงินลวงหนาในแผนการเงิน ซึ่งเปนการประมาณการเกี่ยวกับ รายได ตนทุน คาใชจายตางๆ
ของธุรกิจ ซึ่งมาจากรายละเอียดของกิจกรรมดําเนินการตางๆ ที่มาจากแผนการบริหารจัดการ แผนการ
ตลาด แผนการผลิตหรือการบริการนั่นเอง เพื่อแสดงผลลัพธทเี่ กิดขึ้นจากการดําเนินการของธุรกิจ ในรูป
ของ ผลกําไร (Profit) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value – NPV) มูลคาอัตราผลตอบแทนภายใน
(Internal rate of return – IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) หรือการวิเคราะหอตั ราสวนทาง
การเงิน (Financial analysis) เปนตน แตในปจจุบันที่มีไฟลคํานวณทางการเงินที่จัดทําขึ้นสําหรับแผน
ธุรกิจให Download หรือแถมพรอมกับหนังสือ ก็เปนสิ่งทีช่ วยใหมีความสะดวกสําหรับการจัดทํา
ประมาณการทางการเงินในแผนธุรกิจ หรือในปจจุบันที่มักจะตองมีการจัดทําแผนประเมินความเสี่ยง
(Risk assessment plan) ถาผูประกอบการดําเนินการตามขั้นตอนอยางเหมาะสม ก็จะสามารถกรอก
รายละเอียดในสวนดังกลาวไดเชนกัน เพราะเปนความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากการ
ดําเนินการตางๆในแผนธุรกิจ โดยในสวนของบทสรุปผูบริหารก็เปนเพียงการสรุปประเด็นสําคัญตางๆ
จากแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นมาทั้งหมดนั่นเอง
จากที่กลาวมาทั้งหมดของขั้นตอนในการเริ่มตนเขียนแผนธุรกิจ ตัง้ แตขั้นตอนที่ 1 เลือกธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูล ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหตลาด วิเคราะหธรุ กิจ ขั้นตอนที่ 4 กําหนด Business
Model และขั้นตอนที่ 5 เริ่มตนเขียน หวังวาจะเปนประโยชนสําหรับแนวทางในการเริ่มตน สําหรับ
ผูประกอบการ ในการจัดทําหรือการเขียนแผนธุรกิจไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ
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