แผนธุรกิจ กับ SMEs ตอน....
ความแตกตางระหวางแผนธุรกิจ กับ แผนประเภทอื่นๆ
รัชกฤช คลองพยาบาล
ที่ปรึกษา SMEs ดานการเงินและการรวมลงทุน
ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

“แผนธุรกิจกับการศึกษาความเปนไดของโครงการเหมือนกันหรือไม”
“สามารถใช
แผนการตลาดแทนแผนธุรกิจไดหรือไม เพราะธุรกิจปจจุบันตองเนนการตลาด” “ทําไมรูปแบบ
ของแผนธุรกิจที่เขาอบรมแตกตางจากที่เคยอบรมจากที่อื่น” ถือเปนตัวอยางของคําถามที่ผูเขียน
เคยไดรับการสอบถามจากผูประกอบการ หรือผูเขารับการอบรมเกีย่ วกับการจัดทําแผนธุรกิจในบางครั้ง
เกี่ยวกับประเด็นความเหมือน หรือความแตกตางระหวางแผนธุรกิจกับแผนประเภทอื่นๆ วาแตกตางกัน
อยางไรหรือสามารถนํามาใชแทนกันไดหรือไม
รวมถึงในกรณีที่ผูเขียนเปนกรรมการพิจารณาหรือ
กรรมการตัดสินการประกวดแขงขันดานแผนธุรกิจ ก็มักพบวาแผนธุรกิจที่เขาประกวดนั้น ไมอยูใน
รูปแบบโดยตรงสําหรับการที่จะเรียกไดวา เปนแผนธุรกิจ แตจัดเปนแผนประเภทอื่นๆ โดยรูปแบบของ
แผนตางๆทีม่ ีลักษณะคลายคลึงหรือมักเขาใจวาเปนแผนธุรกิจนี้ ประกอบดวย การศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการ (Project feasibility study) แผนการตลาด (Marketing plan) และแผนกล
ยุทธ (Strategic plan) โดยเหตุผลสําคัญในความไมชัดเจนดังกลาวนี้ มีสาเหตุสําคัญมาจากการที่ใน
อดีตไมเคยมีการเรียนการสอน เกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจ (Business plan) ในระบบการเรียนการ
สอนในสถาบันการศึกษาของประเทศไทยมากอน โดยจะมีวิชาเกี่ยวกับการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ การจัดทําแผนการตลาดในวิชาการตลาด และการจัดทําแผนกลยุทธในวิชาการวางแผนกล
ยุทธ แตทวาในปจจุบันทีแ่ ผนธุรกิจถือเปนสิ่งสําคัญสําหรับธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการขอรับ
การสนับสนุนทางการเงิน จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ทําใหหัวขอเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจได
ถูกหยิบยกขึน้ มาเปนหัวขอหรือหลักสูตรหนึ่งในการเรียนการสอน โดยเฉพาะในคณะหรือภาควิชาดาน
ธุรกิจ เชน การตลาด การบริหารธุรกิจ หรือแมแตภาควิชาอื่นๆที่แมวาจะไมใชเปนภาควิชาดานธุรกิจ
โดยตรงก็ตาม รวมถึงหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทีไ่ ดจัดใหมีการอบรมดานการจัดทําแผนธุรกิจ แต
เนื่องจากการที่ไมเคยมีหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจมากอน
รวมถึงการขาดความเขาใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการใชประโยชนของแผนธุรกิจในเชิงธุรกิจ ที่มิใชในเชิงของการศึกษา
ดานการวางแผน ทําใหมีการใชเนื้อหาของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ แผนการตลาด แผน
กลยุทธ ซึ่งถือเปนวิชาเรียนเดิมที่มีอยูในภาควิชาบริหารธุรกิจในสถาบันการศึกษา นํามาประยุกตใชโดย
ถือวาเปนแผนธุรกิจ เนื่องจากมีขอมูลหรือรายละเอียดหลายๆสวน ที่เหมือนกับรายละเอียดของแผน
ธุรกิจที่จําเปนตองระบุไว
แตเนื่องจากการที่แตละสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานตางๆ อาจเลือกรูปแบบเนือ้ หา
ของแผนตางๆ ในวิชาที่แตกตางกันมาปรับใชในการสอน หรือการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําแผน
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ธุรกิจ ทําใหรูปแบบของแผนธุรกิจในแตละสถาบันการศึกษา หรือของหนวยงานตางๆจะมี
รูปแบบของแผนธุรกิจทีแ่ ตกตางกัน โดยบางแหงมีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษาความเปนไป
ไดของโครงการ บางแหงมีรูปแบบใกลเคียงกับแผนการตลาด และในบางแหงมีรูปแบบใกลเคียง
กับแผนกลยุทธ รวมถึงกรณีที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมถึงหนวยงานตางๆ ไดมีการกําหนด
รูปแบบของแผนธุรกิจตามวัตถุประสงค หรือความตองการเฉพาะสําหรับของหนวยงานตน จึงอาจมีการ
เพิ่มเติมหรือขยายรายละเอียดในหัวขอของแผนธุรกิจขึ้นไปอีก เชน เพิ่มเติมในสวนแผนปฏิบัติการ
(Action plan) แผนประเมินความเสี่ยง (Risk assessment plan) หรือบางแหงยังเพิ่มเติมเกีย่ วกับการ
ประเมินตนเอง (Self assessment) หรือการประเมินเกีย่ วกับความพรอมในการเปนผูประกอบการเขามา
ในตัวแผนธุรกิจที่กําหนดขึ้น ซึ่งแผนธุรกิจจากสถาบันการศึกษาหรือจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ดังกลาวนี้ ไดถูกเผยแพรออกไปสูผูประกอบการในวงกวาง จนทําใหเขาใจวาเปนรูปแบบมาตรฐานของ
แผนธุรกิจ แตจากการเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆเหลานี้ในแผนธุรกิจของแตละหนวยงานหรือสถาบัน
การเงินที่กําหนดขึ้นนี้ ก็ไมถือวาเปนขอเสียหายหรือไมสามารถนํามาใชเปนแผนธุรกิจไดแตอยางใด ซึ่ง
จากการที่การขาดความเขาใจถึงขอแตกตาง ระหวางแผนธุรกิจกับแผนประเภทอื่นๆอยางชัดเจนนี่เอง
ทําใหในบางครั้งแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นมีขอ มูลบางสวน
ที่ไมมีความจําเปนหรือไมมีประโยชนตอการ
พิจารณาของผูอานแผน รวมถึงในบางกรณีที่ผูประกอบการไมสามารถระบุรายละเอียดบางสวน หรือไม
มีความเขาใจในเหตุผลของรายละเอียดบางสวนที่กําหนดไวในแผนธุรกิจได และไมทราบวารายละเอียด
สวนใดที่สามารถเพิ่มเติมหรือตัดทอนออกได เนื่องจากไมเขาใจถึงที่มาหรือเหตุผลวาโครงสรางของแผน
ธุรกิจที่ตนมีอยูนั้น ถูกประยุกตหรือมีที่มาจากแผนประเภทอื่นตามทีก่ ลาวมา ทําใหจํานวนหนาเอกสาร
ของแผนธุรกิจมีมากเกินความจําเปน และกลายเปนภาระของผูอานหรือผูพิจารณาแผน ดังนั้นผูเขียนจึง
เห็นสมควรกลาวถึงความแตกตางระหวางแผนธุรกิจกับแผนประเภทอื่นๆ เพื่อใหผูอานมีความเขาใจและ
สามารถประยุกตรายละเอียดตางๆ
ในการจัดทําแผนธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไมวาจะใช
โครงสรางหรือรูปแบบที่มาจากแผนใดๆก็ตาม
แผนธุรกิจ กับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project feasibility study) กลาวโดยสรุปจะเปน
การศึกษาวาโครงการหรือสิ่งที่จะทําหรือดําเนินการนั้น มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด แตกอนอื่นคง
ตองทําความเขาใจเกี่ยวกับองคประกอบสําคัญของคําวา “โครงการ” กอนเปนเบื้องตน โดย
องคประกอบดังกลาวของโครงการจะมีอยู 3 ประเด็น กลาวคือ
1.เรื่องของวัตถุประสงค
ที่จะถูกกําหนดอยางชัดเจนวาโครงการนี้จะมีการดําเนินการดวย
วัตถุประสงคอะไร หรือมีเปาหมายใด หรืออาจกลาวไดวามีโจทยทกี่ ําหนดไวในการที่จะดําเนินโครงการ
ใดโครงการหนึ่ง ซึ่งเมื่อโครงการแลวเสร็จก็จะมีการวัดหรือประเมินผลในการดําเนินโครงการวาประสบ
ความสําเร็จ หรือเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการหรือไม ซึ่งโดยสวนใหญแลวการ
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วัดผลของโครงการโดยทัว่ ไป จะใชการวัดผลจากผลลัพธทางการเงินหรือตัวชีว้ ัดทางการเงิน
เชน มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value – NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of
return – IRR) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on investment - ROI) หรือระยะเวลา
คืนทุน (Pay back period) เปนตน โดยตัวชีว้ ัดจากผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการนี้ จะ
เปนสิ่งบงบอกวาจะดําเนินโครงการนี้หรือไม แตก็ไมแนเสมอไปวาการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ
จะตองใชตวั ชีว้ ัดทางการเงินเปนประเด็นในการตัดสินใจเทานั้น
เพราะในบางกรณีก็มีโครงการบาง
ประเภทที่มิไดใชการวัดผลดานตัวเงินเปนสําคัญ ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนโครงการของภาครัฐ เชน
การศึกษาผลกระทบดานสิง่ แวดลอม การศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนที่ชวยในการสรางงานสรางอาชีพของ
ผูประกอบการ ซึ่งแมวาการวัดผลดานตัวเงินจะแสดงเปนคาลบ หรือเกิดผลขาดทุนก็ตาม แตสิ่งชดเชยที่
เกิดขึ้นซึ่งอาจวัดไดหรือไมสามารถวัดไดโดยตรงก็ตามเปนสวนชดเชย เชน ตนทุนหรือคาใชจายที่
ประหยัดไดในการแกไขปญหาสภาพสิ่งแวดลอม จํานวนผูประกอบการที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น เหลานี้ ก็ถือ
วาเปนตัววัดผลของโครงการไดเชนกัน
2. เรื่องของระยะเวลา ที่จะถูกกําหนดอยางชัดเจนวาโครงการนี้จะมีเวลาการดําเนินการเริ่มตน
และสิ้นสุดเมื่อใด ในชวงเวลาของโครงการมีกิจกรรมดําเนินการยอยอยางไรบาง และจะมีตน ทุนหรือ
คาใชจาย ที่เกี่ยวของในชวงระยะเวลาในการดําเนินโครงการนี้อยางไรและเปนมูลคาเทาใด
3.เรื่องของการใชทรัพยากรของโครงการ ที่จะถูกกําหนดอยางชัดเจนวาโครงการนี้ จะมีการ
ใชทรัพยากรอะไรบางในการดําเนินการ ไมวาจะเปนทรัพยากรดานคนหรือบุคลากรวาจะมีผดู ําเนินการ
หรือผูเกี่ยวของเปนจํานวนเทาใด
บุคลากรที่เกีย่ วของนั้นมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ
อยางไรบาง ทรัพยากรดานเงินทุนหรือคาใชจายวาในโครงการนี้มีการลงทุน หรือมีคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการเปนมูลคาเทาใด ซึ่งจะถูกระบุอยางแนชัดในจํานวนที่ใชภายใตงบประมาณที่กําหนด
ตั้งแตตน โดยเงินลงทุนหรือคาใชจายนี้อาจเปนเพื่อการแสวงหารายได จากการดําเนินโครงการหรือไมก็
ได ทรัพยากรดานเครื่องมือหรืออุปกรณ ที่โครงการจะมีการกําหนดวาจะใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน
การดําเนินการอยางไร เปนจํานวนเทาใด เปนตน ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากองคประกอบของโครงการ
หรือการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
เปรียบเทียบกับแผนธุรกิจ
จะเห็นไดวามีประเด็นที่
เหมือนกันและแตกตางกันอยูในหลายๆประเด็น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้คอื
วัตถุประสงค
ทั้งโครงการและธุรกิจตางมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
โดย
วัตถุประสงคของโครงการจะถูกระบุอยางชัดเจน กลาวคือการดําเนินการโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อ
ตองการใหบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไวตั้งแตตน แตวัตถุประสงคและเปาหมายของ
ธุรกิจนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะหรือการดําเนินการของธุรกิจ ซึ่งแมวาการดําเนินธุรกิจจะ
มีวัตถุประสงคในการสรางผลกําไร โดยมีเปาหมายของธุรกิจเชน มูลคายอดขาย จํานวนลูกคาเปาหมาย
แตเมื่อธุรกิจดําเนินการไปแลว อาจมีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงคที่ธุรกิจตั้งไวแตตนที่อาจมุง เนนแต
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ผลกําไรแตเพียงอยางเดียว ไปสูการสรางผลตอบแทนใหเกิดขึ้นกับสังคม หรือเปลี่ยนเปาหมายของ
ธุรกิจ เชน เพิ่มหรือลดในจํานวนยอดขายที่ตั้งเปาไว ถาผลจากการดําเนินการดีกวาที่ตั้งเปาหมายไว
หรือไมเปนไปที่ตามที่คาดไวกอนหนา
ดังนั้นขอแตกตางสําคัญระหวางแผนธุรกิจกับการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการคือ วัตถุประสงคหรือเปาหมายของธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามสภาวะการณหรือการดําเนินการที่เกิดขึ้น
ในขณะที่โครงการจะมีวตั ถุประสงคหรือ
เปาหมายที่ระบุแนชัด ไมสามารถเปลีย่ นแปลงไดหรือเปลี่ยนแปลงไดโดยยาก
ระยะเวลา โครงการมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดลง ไมวาผลลัพธในการดําเนินโครงการนั้นจะมี
ผลเปนเชนใด หรือบรรลุวัตถุประสงคตามที่โครงการตัง้ ไวหรือไมก็ตาม ในขณะที่ระยะเวลาในการดําเนิน
ธุรกิจมิไดระบุเวลาสิ้นสุดไว ตราบใดทีธ่ ุรกิจยังดําเนินการมีผลกําไรหรือแมแตจะขาดทุนก็ตาม ถาหากวา
เจาของกิจการยังคงตองการดําเนินธุรกิจอยู เพราะโดยปกติแลวถาตราบใดทีธ่ ุรกิจยังคงมีผลกําไรหรือ
เติบโตขึ้น ก็คงไมมีเจาของธุรกิจใดที่จะเลิกหรือยุติกิจการลงกลางคัน หรือในอีกกรณีหนึ่งก็คือระยะเวลา
การดําเนินธุรกิจอาจสิ้นสุดลง ถาเจาของธุรกิจตองการเลิกหรือปดกิจการลง เนื่องจากธุรกิจประสบภาวะ
ขาดทุนจนทุนดําเนินการของธุรกิจหมดลง
หรือเปนความประสงคที่จะไมดําเนินกิจการตอก็เปนได
ดังนั้นขอแตกตางระหวางโครงการกับธุรกิจ หรือระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
กับแผนธุรกิจ ในเรื่องของระยะเวลา ก็คือ โครงการมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดลง แตธุรกิจไม
มีขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุด ตราบใดก็ตามที่ธุรกิจยังมีทุนเพียงพอที่จะดําเนินการตอไป
หรือเจาของกิจการยังคงดําเนินธุรกิจอยู
ทรัพยากร โครงการจะมีการกําหนดการใชทรัพยากรที่ชัดเจน ไมวา จะเปนเรื่องของงบประมาณ
บุคลากร อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ แตโดยสวนใหญแลวจะเปนเรื่องของเงินทุน หรืองบประมาณใน
การดําเนินโครงการ ซึ่งจะไมสามารถเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดโดยงาย แตสําหรับธุรกิจแลวแมวาจะมี
การกําหนดการใชทรัพยากรหรือสินทรัพยตางๆตั้งแตชวงเริ่มตนธุรกิจ แตภายหลังจากการดําเนินธุรกิจ
ไปแลว การใชทรัพยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็เปนได ตามสภาพการ
ดําเนินการของธุรกิจ เชน ธุรกิจมีผลกําไรหรือขาดทุน จึงตองการขยายกิจการหรือตองการระดมทุนเพื่อ
แกไขปญหา จึงมีความจําเปนตองมีการระดมทุนเพิ่มจากผูถือหุน การกูยืมจากแหลงเงินทุนภายนอก
การลงทุนเพิม่ ในธุรกิจจากผลกําไรสะสมของกิจการ
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดจํานวนบุคลากรหรือ
พนักงานของธุรกิจ เปนตน ดังนั้นขอแตกตางระหวางโครงการกับธุรกิจ หรือระหวางการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการกับแผนธุรกิจ ในเรื่องของทรัพยากรก็คือ โครงการมีการกําหนด
ปริมาณหรือจํานวนการใชทรัพยากรอยางชัดเจน แตสําหรับธุรกิจแลวการใชทรัพยากรอาจมี
การเปลี่ยนแปลงไดตามสภาพการดําเนินการของธุรกิจ
การจัดทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการนั้น เปนแผนงานที่อาจใชทั้งสําหรับการ
บริหารงานภายในธุรกิจเอง หรืออาจใชสําหรับนําเสนอตอบุคคลภายนอก เชนในกรณีทตี่ องการ
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ขอรับการสนับสนุนจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เปนตน โดยลักษณะความจําเปนของการจัด
ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการสําหรับธุรกิจ เชน กอนที่จะเริ่มตนดําเนินธุรกิจอาจมีการจัด
ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการวา ตามเปาหมายหรือการลงทุนจากประมาณการที่ตั้งไวนนั้
ธุรกิจมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด มีผลกําไรตามที่ตองการหรือไม โดยวัดผลจากตัวชี้วัดทาง
การเงินตางๆ ซึ่งการศึกษาความเปนไปไดของโครงการในชวงเริ่มตนของธุรกิจนี้ จะมีลักษณะใกลเคียง
กับแผนเริ่มตนธุรกิจ (Start-up plan) ซึ่งถามีความเปนไปไดก็อาจจะมีการจัดทําแผนธุรกิจฉบับจริงอีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีรายละเอียดตางๆของการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น เชน โครงสรางผูถือหุน ทีม
บริหาร จํานวนหรือตัวบุคคลหรือบุคลากรในธุรกิจ อัตราคาจาง ตนทุนการผลิตตางๆ คาใชจา ยในการ
ขายและบริหาร รวมถึงเงื่อนไขทางการคาตางๆ เปนตน ที่เปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจที่จัดตั้ง
ขึ้นอยางแทจริง หรือเปนการจัดทําแผนธุรกิจ (Business plan) โดยละเอียดนั่นเอง และหลังจากการ
ดําเนินธุรกิจไปชวงเวลาหนึง่ ธุรกิจอาจตองมีการตัดสินใจในการดําเนินการของธุรกิจ เชน การออก
ผลิตภัณฑใหม การลงทุนในเครื่องจักรหรืออุปกรณใหม การขยายสาขา การลงทุนใหมของธุรกิจ การขอ
วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งธุรกิจก็ตองมีการดําเนินการจัดทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อดูวาภายใตวัตถุประสงค ระยะเวลา และทรัพยากร ของโครงการตามที่ตั้งเปาหมายนั้น มี
ความเปนไปไดมากนอยเพียงใด ซึ่งถาเปนที่ยอมรับก็จะนําขอมูลตางๆในการตัดสินใจดําเนินโครงการ
ดังกลาว มาปรับปรุงในแผนธุรกิจฉบับเดิมอีกครั้งหนึ่ง จึงเห็นไดวาการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการและแผนธุรกิจ มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกัน โดยเมื่อเริ่มตนธุรกิจอาจมีการจัด
ทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ แลวจึงไปสูการจัดทําแผนธุรกิจ และภายหลังการ
จัดทําแผนธุรกิจแลว ก็อาจมีการจัดทําทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเพิ่มเติม เพื่อใช
ในกระบวนการปรับปรุงการวางแผนหรือแผนธุรกิจอีกครั้งก็เปนได
และเนื่องจากการศึกษาความเปนไปไดของโครงการสวนใหญ ใชตวั ชีว้ ัดทางการเงินตางๆ เปน
สิ่งระบุวาโครงการนั้นเปนที่ยอมรับหรือไม ทําใหมีการใหความสําคัญเกี่ยวกับประมาณการตางๆและ
ผลลัพธดานการเงินเปนหลัก
แตอาจจะไมมีการมุงเนนในเรื่องของความสามารถของทีมบริหาร
รายละเอียดเชิงลึกดานการตลาด เชน กลยุทธตางๆในการดําเนินการ หรือรายละเอียดดานกระบวนการ
ในการผลิตหรือใหบริการ เพราะเปนเพียงสมมติฐานที่กําหนดขึ้นเบื้องตน เนื่องจากเปนสิ่งที่ยังไมได
เกิดขึ้นจริง และอาจมีการจัดทําในลักษณะทางเลือก โดยมักจะอยูในเรื่องของงบประมาณในการดําเนิน
โครงการ ซึ่งตองมีการปรับใหเขากับขอจํากัดหรือสภาวะของธุรกิจอยางแทจริง เมื่อนํามาจัดทําเปนแผน
ธุรกิจ จากรายละเอียดดังกลาวจะเห็นไดวาสําหรับแผนธุรกิจบางประเภท ที่มุงเนนรายละเอียด
ดานการเงิน ไมวาจะเปนเรื่องของ รายได ตนทุนหรือคาใชจายตางๆ การวิเคราะหทางการเงิน
โดยอาจจะขาดรายละเอียดสําคัญดานอื่นๆ เชน โครงสรางการบริหาร การวิเคราะหสภาวะ
ตลาดหรืออุตสาหกรรม ขอมูลดานการตลาด ขอมูลดานบุคลากร แผนงานดําเนินการของธุรกิจ
หรือกลยุทธสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงมีลักษณะหรือมีที่มาจากรูปแบบของการศึกษาความ
เปนไปไดของโครงการนี่เอง ซึ่งอาจสงผลใหเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับที่มาหรือสมมติฐานตางๆ ของ
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การกําหนดเกี่ยวกับประมาณการ
หรือความเปนเหตุเปนผลในแงของความสามารถในการ
บริหารจัดการของธุรกิจ ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ตองแสดงใหเห็นในแผนธุรกิจ โดยเฉพาะถา
ตองใชเพื่อการนําเสนอตอบุคคลภายนอก เชน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เปนตน
แผนธุรกิจกับแผนการตลาด
ในการจัดทําแผนธุรกิจ (Business plan) สวนของแผนการตลาด (Section of marketing
plan) จะถือเปนหัวใจสําคัญในการสรางความนาเชื่อถือของแผน เนื่องจากจะเปนสวนที่จะระบุ
วาธุรกิจจะมีความเปนไปไดในเชิงพาณิชยมากนอยพียงใด
การกําหนดเกี่ยวกับสมมติฐาน
ตางๆหรือแหลงที่มาของรายไดสําหรับธุรกิจ ก็จะมีที่มาหรือถูกพิจารณาจากสวนของแผนการ
ตลาด นอกจากนี้รายละเอียดตางๆของแผนการตลาด ยังมีความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธโดยตรงกับ
แผนงานอื่นๆในแผนธุรกิจ เชน เปาหมายการผลิต ตนทุนการผลิตในแผนการผลิตหรือแผนบริการ
(Production plan or service plan) ที่ตองสัมพันธกับเปาหมายของยอดขาย ปริมาณความตองการใน
ตลาด หรือตนทุนคาใชจา ยตางๆในการผลิตสินคาและบริการ ที่ตองเหมาะสมกับราคาขายสินคาและ
บริการ เปนตน มีความสัมพันธกับแผนบริหารหรือแผนดําเนินการ (Management plan or operating
plan) เชน ในสวนของแผนงานดานบุคลากร และมีความสัมพันธกบั แผนการเงิน (Financial plan) เชน
ยอดขายหรือรายได คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาใชจายตางๆทางการตลาด จึงเห็นไดวารายละเอียดที่
ระบุไวในสวนของแผนการตลาด เปนสิ่งที่สงผลไปยังทุกๆสวนของแผนธุรกิจ โดยเฉพาะในปจจุบันที่
ธุรกิจมุงเนนความสําคัญทางการตลาด (Market oriented) เปนหลักในการกําหนดแผนงานการ
ดําเนินการและการแขงขัน
แตทวาการจัดทําแผนการตลาด (Marketing plan) ของธุรกิจ สวนใหญแลวจะเปน
แผนงานที่จดั ทําขึ้นเพื่อใชภายในธุรกิจเทานั้น ซึ่งจะไมมีการนําไปเปดเผยตอบุคคลภายนอก
เนื่องจากแผนการตลาดถือเปนกลยุทธสําคัญในการใชดําเนินธุรกิจ
หรือเปนกลยุทธสําคัญ
ทางการแขงขัน
โดยเฉพาะในสภาวะที่มีการแขงขันอยางรุนแรงเชนในปจจุบัน
ซึ่งตาม
ขอเท็จจริงแลวแผนการตลาดจะถือเปนแผนงานระยะสั้น เชน รายเดือน รายไตรมาส หรือในรอบ 6
เดือน หรือภายในชวงเวลา 1 ป หรือถาเปนแผนการตลาดระยะยาว ก็จะเปนเพียงการกําหนดแผนไว
สําหรับในปถดั ไป ซึ่งจะไมมีการวางแผนการตลาดระยะยาวเกินกวา 1 ป ลวงหนา เพราะจะตองมีการ
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนในแผนงาน
ตามสภาวการณที่เกิดขึ้นจริงของสภาพหรือผลดําเนินการทาง
การตลาดของธุรกิจ
หรือหลังจากไดมีการประเมินผลลัพธทางการตลาดจากแผนเดิมที่กําหนดไว
นอกจากนี้แผนการตลาดอาจถูกจัดทําขึ้นดวยวัตถุประสงคบางอยาง เชน การออกสินคาใหม การขยาย
สาขา หรือตองการเนนย้ําหรือสรางการรับรูใหกับลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจ
ประเด็นสําคัญอยางหนึ่งสําหรับแผนการตลาด ที่จะแตกตางจากแผนธุรกิจที่เห็นไดชดั เจนก็คือ
เปนแผนงานที่มุงเนนหรือใหความสําคัญดานการตลาดเปนหลัก โดยอาจจะไมมุงเนนในสวน
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แผนงานอื่นๆ เชน แผนบริหารหรือแผนดําเนินการ แผนการผลิตหรือแผนบริการ หรือแผนการ
เงิน เนื่องจากถือวาเปนแผนงานในเชิงปฏิบัตหิ รือเปนแผนปฏิบัติการ ที่ธุรกิจมีการกําหนด
ตนทุนคาใชจาย องคประกอบดานโครงสรางบุคลากร และงบประมาณดานการตลาดไวตั้งแต
ตน ซึ่งโครงสรางหรือองคประกอบทัว่ ไปของการจัดทําแผนการตลาด จะประกอบดวยองคประกอบรวม
10 สวน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.

ขอมูลธุรกิจ (Business review)
ปญหาและโอกาส (Problems and opportunities)
วัตถุประสงคของยอดขาย (Sales objectives)
ตลาดเปาหมายและวัตถุประสงคทางการตลาด (Target markets and marketing
objectives)
5. กลยุทธของแผน (Plan strategies)
6. เปาหมายในการสื่อสาร (Communication goals)
7. ยุทธวิธีในการใชเครื่องมือสวนประสมทางการตลาด (Tactical marketing mix tools)
8. การใชงบประมาณ การวิเคราะหการคืนทุน และปฏิทินทางการตลาด (Budget, payback
analysis and calendar)
9. การปฏิบัติการ (Execution)
10. การประเมินผลจากแผนการตลาด (Evaluation)

แหลงที่มาอางอิงจาก : The Successful Marketing Plan, A disciplined and comprehensive approach,
Roman G. Hiebing Jr., Scott W. Cooper.-3rd edition, The McGraw-Hill, 2003

ซึ่งจะเห็นไดวาโครงสรางหรือองคประกอบดังกลาวขางตน จะมีรูปแบบบางสวนคลายคลึงกับ
โครงสรางหรือองคประกอบในการจัดทําแผนธุรกิจ หรือในบางหัวขอก็จะมีขอมูลหรือรายละเอียดที่มีอยู
ในแผนธุรกิจ ดังนั้นถาจะเปรียบเทียบประเด็นตางๆของความแตกตางระหวางแผนการตลาดกับแผน
ธุรกิจ อาจใชโครงสรางของหัวขอตางๆดังกลาวขางตนในการเปรียบเทียบ ก็จะเห็นภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนี้คือ
ขอมูลธุรกิจ (Business review) ในสวนนี้ของแผนการตลาดจะเปนการแสดงรายละเอียด
ทั่วไปของขอมูลดานการตลาดของธุรกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจ
และสวนของการวิเคราะหสถานการณดานการตลาด สภาวะการแขงขัน และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตลาดเปาหมาย แตถาเปนแผนธุรกิจแลวสวนของขอมูลธุรกิจ จะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน
ของธุรกิจ ผูกอตั้งหรือเจาของธุรกิจ แนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจหรือความเปนมาของธุรกิจ โดยแยก
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจ และการวิเคราะหสถานการณดาน
การตลาด สภาวะการแขงขัน เปนหัวขอยอยออกมาโดยเฉพาะแตจะมีรายละเอียดเชนเดียวกัน
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ปญหาและโอกาส (Problems and opportunities) ในสวนนี้ของแผนการตลาดจะเปนการ
แสดงรายละเอียดของโอกาสและความทาทายดานการตลาด เพื่อกําหนดประเด็นหรือแนวทางสําคัญใน
การวางแผนการตลาด แตถาเปนแผนธุรกิจแลวสวนของปญหาและโอกาส อาจแสดงโดยแฝงไวในสวน
ของแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจหรือความเปนมาของธุรกิจ หรือเปนการแสดงรายละเอียดของขอมูลเพื่อ
สนับสนุนเกี่ยวกับความเปนไปไดของธุรกิจที่ตัวสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจ ที่สามารถตอบ
ปญหาของลูกคาหรือสอดคลองกับโอกาสทางการตลาด เปนตน
วัตถุประสงคของยอดขาย (Sales objectives) ในสวนนี้ของแผนการตลาดจะเปนการแสดง
รายละเอียดของวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการขายสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการ ซึ่งจะเปน
ตัวกําหนดแนวทางดานการตลาดทั้งหมดที่ตองใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว เชน การกําหนดขนาดตลาด
เปาหมาย การกําหนดงบประมาณในการทําการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ การกําหนดจํานวน
เจาหนาที่การตลาด การกําหนดชองทางจัดจําหนาย รวมถึงเปาหมายการผลิต หรือจํานวนสตอคสินคา
เปนตน แตถาเปนแผนธุรกิจแลวสวนของวัตถุประสงคของยอดขาย อาจไมมีการแสดงไวเปนหัวขอ
ชัดเจน แตจะเปนการแสดงอยูในสวนของตัวเลขในประมาณการตางๆ หรือสมมติฐานเกี่ยวกับยอดขาย
หรือรายไดจากการขายสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจ หรือถาเปนหัวขอวัตถุประสงคโดยตรงจะ
เปนวัตถุประสงคในการนําเสนอแผนธุรกิจนี้ตอบุคคลภายนอก เชน ผูลงทุน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
กองทุนรวมลงทุน เกี่ยวกับเงื่อนไขขอตกลงตางๆทีธ่ รุ กิจตองการ หรือเปนวัตถุประสงคที่อยูในสวนของ
เปาหมายในการดําเนินการของธุรกิจ เปนตน
ตลาดเปาหมายและวัตถุประสงคทางการตลาด (Target markets and marketing
objectives) ในสวนนี้ของแผนการตลาดจะเปนการแสดงรายละเอียดของตลาดเปาหมาย เพราะเปนสิ่ง
ที่ตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของยอดขาย วาใครคือลูกคาซึ่งจะมีลักษณะรวมกัน หรือมีความ
คลายคลึงกัน เกี่ยวกับความตองการและเหตุผล ในการซื้อสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจ โดย
ในสวนของวัตถุประสงคทางการตลาดควรแสดงรายละเอียดอยางชัดเจน เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แนชัดของ
ตลาดเปาหมายซึ่งควรจะวัดได เพราะเปนสิ่งที่ธุรกิจจะใชในการกําหนดแผนการตลาดตางๆใหตรงกับ
วัตถุประสงคเกี่ยวกับยอดขายที่กําหนดไวตั้งแตตน แตถาเปนแผนธุรกิจแลวก็จะมีในรายละเอียดในสวน
ของตลาดเปาหมายและวัตถุประสงคทางการตลาดเปาหมายเชนเดียวกัน
และการแสดงรายละเอียด
ตางๆ ก็จะมีลกั ษณะเชนเดียวกันกับที่มีในสวนของแผนการตลาด
กลยุทธของแผน (Plan strategies) ในสวนนี้ของแผนการตลาดจะเปนการแสดงรายละเอียด
ของกลยุทธทงั้ หมดในการกําหนดแผนการตลาด เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคทางการตลาดทีก่ ําหนดขึ้น
เชน ตําแหนงของ Brand สินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจ ที่จะเปนตัวกําหนดวาในตลาด
เปาหมายที่ตอ งการนั้นจะใชการแขงขันแบบใด เพื่อเปนการมุงความสนใจและเลือกใชเครื่องมือของสวน
ประสมทางการตลาดไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน อาจมีการสราง Polar quadrants ในการกําหนด
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Positioning ของสินคา ผลิตภัณฑ หรือบริการของธุรกิจ หรือแสดงใหเห็นเกี่ยวกับ Position ของสินคา
ผลิตภัณฑ หรือบริการ ที่อยูในระดับราคาสูงคุณภาพดี เปนตน นอกจากนี้จะเปนการระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาดที่จะใช เพราะการกําหนดวัตถุประสงคทางการตลาดที่ชัดเจน วัดได จะ
เปนแนวทางในการเลือกใชเครื่องมือของสวนประสมทางการตลาด
รวมถึงสามารถเชื่อมโยงการใช
เครื่องมือของสวนประสมทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดอีกดวย
แตถาเปนแผนธุรกิจแลว
อาจจะไมมีหัวขอในสวนนี้โดยเฉพาะ
แตจะเปนรายละเอียดที่ปรากฏในหัวขอเกี่ยวกับกลยุทธทาง
การตลาด
เปาหมายในการสื่อสาร (Communication goals) ในสวนนี้ของแผนการตลาดจะเปนการ
แสดงรายละเอียดของเปาหมายที่ธุรกิจตองการสื่อไปยังลูกคาใหตระหนัก หรือรับทราบเกีย่ วกับกลยุทธ
หรือการดําเนินการทางการตลาดที่กําหนดขึ้น แตถาเปนแผนธุรกิจแลวจะไมมีการแสดงรายละเอียดใน
สวนนี้
ยุทธวิธีในการใชเครื่องมือสวนประสมทางการตลาด (Tactical marketing mix tools) ใน
สวนนี้ของแผนการตลาดจะเปนการแสดงรายละเอียด
ของการใชเครื่องมือสวนประสมทางการตลาด
ในทางปฏิบตั ิ ที่ตองใหสามารถบรรลุถงึ วัตถุประสงคของยอดขาย หรือวัตถุประสงคทางการตลาดที่
กําหนดขึ้นแตตน โดยเครื่องมือสวนประสมทางการตลาดแตละประเภท จะมีรูปแบบ ลักษณะ
วัตถุประสงค การดําเนินการที่มีลักษณะโดยเฉพาะ เชน ดานผลิตภัณฑ (Product) การตั้งชื่อ (Naming)
รูปแบบบรรจุภัณฑ (Packaging) การตั้งราคา (Pricing) การจัดจําหนาย (Distribution) การขายหรือ
ใหบริการ (Personal selling / Service) การสงเสริมการตลาดหรือการจัดงาน (Promotion / Events)
เนื้อหาในการโฆษณา (Advertising message) การใชสื่อโฆษณา (Advertising media) การใชสื่อ
อินเตอรเน็ต (Internet media) การสื่อสารที่ไมใชสื่อประชาสัมพันธ (Non-media communication or
Merchandising) การประชาสัมพันธ (Public relation) เปนตน โดยทั้งหมดนี้ตองมีกระบวนการวางแผน
ที่ถูกตองและสอดคลองกัน และเปนสวนที่มีการแสดงรายละเอียดของขอมูลจํานวนมาก โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกใชและความเชื่อมโยงระหวางกัน แตถาเปนแผนธุรกิจแลวจะไมมกี ารแสดง
รายละเอียดในสวนนี้โดยตรง แตจะรวมไวในสวนของหัวขอเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด รวมถึงไมตอง
แสดงเกี่ยวกับเหตุผลในการเลือกใชและความเชื่อมโยงของเครื่องมือที่ใช
การใชงบประมาณ การวิเคราะหการคืนทุน และปฏิทินทางการตลาด (Budget, payback
analysis and calendar) ในสวนนี้ของแผนการตลาดจะเปนการแสดงรายละเอียดของการใช
งบประมาณ ไมวาจะเปนตนทุนหรือคาใชจายตางๆทั้งหมด ในการดําเนินการตามแผนที่กําหนดขึ้น โดย
งบประมาณทางการตลาดดังกลาวนี้จะถูกกําหนดไวตั้งแตตน หรืออาจระบุไวเพือ่ ใชเปนแนวทางในการ
กําหนดวงเงินงบประมาณทีต่ องการ สวนการวิเคราะหการคืนทุนจะเปนการวิเคราะหวาจากการลงทุน
ดานการตลาดทั้งหมดนั้น จะสามารถสรางรายไดใหธุรกิจจนมีความคุมคากับงบประมาณหรือตนทุนที่
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ธุรกิจจายไปเพื่อการดําเนินการทางการตลาด ภายใตระยะเวลาคืนทุนที่กําหนดขึ้นอยางไร เชน ภายใน
3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป เปนตน และปฏิทินทางการตลาดจะเปนปฏิทินหรือตารางเวลาในการดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดขึ้นทัง้ หมด แตถาเปนแผนธุรกิจแลวสวนของการใชงบประมาณ การวิเคราะหการ
คืนทุน จะมีรายละเอียดทั้งหมดของงบประมาณดานการลงทุน เชน การลงทุนในสินทรัพยตา งๆ เชน
ที่ดิน สิ่งปลูกสราง เครื่องจักร อุปกรณ วัตถุดิบ สินคาสําเร็จรูป การลงทุนดานบุคลากร ระบบงาน หรือ
การใชเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ เปนตน ซึ่งในสวนของการตลาดจะเปนเรื่องคาใชจายทั้งกอนดําเนินการ
หรือหลังการดําเนินการของธุรกิจ โดยการวิเคราะหการคืนทุนในแผนธุรกิจ จะเปนการคํานวณเพื่อหาวา
ภายใตเงินลงทุนของธุรกิจทั้งหมดนั้น ธุรกิจจะมียอดรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิคงเหลือเทากับกระแส
เงินสดจายที่ลงทุนไปในระยะเวลาเทาใด หรือคํานวณหาวาผูลงทุนจะไดรับเงินลงทุนทั้งหมดที่ลงทุนไป
ในธุรกิจจากกระแสรายไดทเี่ กิดขึ้นจากธุรกิจเมื่อใด เปนตน สวนปฏิทินทางการตลาด ในแผนธุรกิจสวน
ใหญจะไมมีรายละเอียดในสวนนี้ หรือมีบางในลักษณะตารางสรุปในสวนของแผนการตลาด หรือถามีโดย
ละเอียดก็จะเปนเอกสารแนบในภาคผนวก
แตการแสดงตารางเวลาหรือปฏิทนิ ของธุรกิจอาจมีความ
จําเปนตองจัดทําในแผนธุรกิจ ถาเปนการเริ่มตนธุรกิจใหม ที่อาจตองมีการลงทุนเริ่มตนของธุรกิจที่ตอง
ใชเวลา เชน กอสรางโรงงาน หรือติดตั้งเครื่องจักร เปนตน เนื่องจากจะเปนสวนที่จะแสดงใหเห็น
รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนหรือคาใชจายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนแผนธุรกิจที่นําเสนอตอ
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
การปฏิบัติการ (Execution) ในสวนนีข้ องแผนการตลาดจะเปนการแสดงรายละเอียดของการ
ปฏิบัติหรือดําเนินการทั้งหมดของแผนการตลาดที่กําหนดขึ้น โดยอาจมีการตรวจสอบเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงและผลลัพธที่จะเกิดขึ้นภายใตตลาดเปาหมายที่ตั้งไว แตถาเปนแผนธุรกิจแลวในรายละเอียด
สวนนี้จะไมมีการระบุไว ยกเวนแตแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นเปนแผนธุรกิจเพื่อการบริหารงาน หรือเปนการ
ใชภายในธุรกิจโดยไมมีการนําเสนอตอบุคคลภายนอก อาจมีรายละเอียดสวนนี้ระบุอยู
การประเมินผลจากแผนการตลาด (Evaluation) ในสวนนี้ของแผนการตลาดจะเปนการ
แสดงรายละเอียดของการวัดผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหรือการดําเนินการตลาด โดยอาจวัดเปนสวนหรือ
ภาพรวมทั้งหมดของแผนการตลาด และวิธีในการประเมินผลนี้ถือเปนหัวขอสําคัญสําหรับแผนการตลาด
เพราะผลลัพธจากการประเมินผลนี้ ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่จะใชในการกําหนดแผนการตลาดในปตอไป
หรือเปนแนวทางในการปรับปรุงแผนการตลาดในอนาคต แตถาเปนแผนธุรกิจแลวในรายละเอียดสวนนี้
จะไมมีการระบุไว ยกเวนแตแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นเปนแผนธุรกิจเพื่อการบริหารงาน หรือเปนการใช
ภายในธุรกิจโดยไมมีการนําเสนอตอบุคคลภายนอก อาจมีรายละเอียดสวนนี้ระบุอยูเชนเดียวกับการ
ปฏิบัตกิ าร แตมักเปนการประเมินผลในสวนแผนงานยอยหรือแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะ เชน เปาหมาย
ยอดผลิตสินคา กระบวนการผลิตสินคา เปนตน
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ในรายละเอียดที่ผานมาแลวเบื้องตน
เปนการกลาวถึงการเปรียบเทียบระหวางแผนธุรกิจ
(Business plan) กับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Project feasibility study) และแผนการ
ตลาด (Marketing plan) โดยตอไปจะเปนกลาวถึงการเปรียบเทียบระหวางแผนธุรกิจกับแผนกลยุทธ
(Strategic plan) ซึ่งแผนกลยุทธนี้ถือไดวามีรูปแบบโครงสรางที่คลายคลึงมากที่สุดกับแผนธุรกิจ
และมักถูกเขาใจวาเปนสิง่ เดียวกัน เนื่องจากวิชาการจัดการเชิงกลยุทธหรือการวางแผนกลยุทธ
ถือเปนวิชาหลักในภาควิชาบริหารธุรกิจ หรือภาควิชาการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา ทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทําใหเมื่อตองมีหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําแผนธุรกิจ จึงมัก
มีการใชรูปแบบหรือโครงสรางของการจัดทําแผนกลยุทธที่มีอยู มาประยุกตใชเปนโครงสรางใน
การจัดทําแผนธุรกิจ และเมื่อมีการนําแผนธุรกิจที่ประยุกตมาจากโครงสรางของแผนกลยุทธนี้
เผยแพรออกไปสูสาธารณะ จึงทําใหผูประกอบการหรือผูศึกษาสวนใหญ เขาใจวาเปนรูปแบบ
มาตรฐานของแผนธุรกิจ แตเนื่องจากการไมทราบที่มาของแผนธุรกิจดังกลาว ทําใหผูจัดทําแผนไม
สามารถจัดทําแผนธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพเทาทีค่ วร รวมถึงไมสามารถระบุรายละเอียดตามหัวขอ
ตางๆไดอยางถูกตอง เนื่องจากหัวขอที่ระบุไวนั้นมาจากการคิดเชิงกลยุทธ หรือเปนรูปแบบโครงสราง
ของแผนกลยุทธ ซึ่งอาจจะมีแนวคิดหรือการจัดทําในบางประเด็นที่มีขอแตกตางจากการจัดทําแผนธุรกิจ
และมักจะไมมีผูกลาวถึงประเด็นดังกลาว
แผนธุรกิจกับแผนกลยุทธ
เนื่องจากรูปแบบและโครงสรางที่ใกลเคียงกันมากระหวางแผนธุรกิจกับแผนกลยุทธ ที่มาของ
แผนธุรกิจกับแผนกลยุทธทมี่ ีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน รวมถึงในบางครั้งขอมูลในแผนกลยุทธกับแผน
ธรกิจจะเปนขอมูลเดียวกัน ดังนั้นการเปรียบเทียบระหวางแผนธุรกิจกับแผนกลยุทธ จะสรุปเฉพาะ
ประเด็นสําคัญตางๆที่ระบุไว มากกวาการเปรียบเทียบในองคประกอบหรือหัวขอ เหมือนกับการ
เปรียบเทียบระหวางแผนธุรกิจกับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
หรือการเปรียบเทียบกับ
แผนการตลาดที่ผานมา เพราะในขอเท็จจริงแลวความแตกตางระหวางแผนธุรกิจกับแผนกลยุทธ จะอยูที่
แนวคิดหรือทีม่ าของการจัดทําแผน วัตถุประสงคของการใชหรือการนําเสนอแผน การใชเครื่องมือในการ
วิเคราะหตางๆ องคประกอบปลีกยอยของการแสดงขอมูล รวมถึงผูอานหรือผูพิจารณาแผน โดยมี
รายละเอียดดังนี้คือ
แนวคิดของแผนกลยุทธกับแผนธุรกิจ
เนื่องจากความคลายคลึงระหวางแผนกลยุทธกับแผนธุรกิจ ดังนั้นการจะแยกแยะความแตกตาง
ระหวางแผนกลยุทธกับแผนธุรกิจ
คงตองทําความเขาใจในแนวคิดสําคัญของคําวา
“กลยุทธ
(Strategy)” กับคําวา “แผน (Plan)” กอนเปนเบื้องตน ซึ่ง “กลยุทธ (Strategy)” จะหมายถึงสิ่งที่
ธุรกิจไดมีการไตรตรองอยางรอบคอบเพือ่ เลือกใชเปนแนวทางในการดําเนินการของธุรกิจ
โดยมี
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วัตถุประสงคเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม หรือมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความเติบโตใหเกิดขึ้นกับธุรกิจ สวน “แผน (Plan)” จะหมายถึงการกําหนดรายละเอียดขั้นตอน
การดําเนินการตางๆ ดังนั้นในขอเท็จจริงแลว “แผน (Plan)” ก็คือรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ
ตางๆของธุรกิจโดยมีวัตถุประสงคใหเปนไปตาม “กลยุทธ (Strategy)” ที่ธุรกิจกําหนดขึ้นนั่นเอง จาก
พื้นฐานดังกลาวจะเห็นไดวา กอนที่จะมีแผนธุรกิจ (Business plan) เกิดขึ้นนั้น ธุรกิจจะตองมีการกําหนด
แผนกลยุทธ (Strategic plan) กอนเปนเบื้องตน แตก็ไมแนเสมอไปนักที่ตองมีการวางแผนกลยุทธกอนที่
จะทําแผนธุรกิจ โดยอาจวางแผนและกําหนดรายละเอียดขั้นตอนไปพรอมกัน ซึ่งในการจัดทําแผนใน
ลักษณะนี้อาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ (Strategic business plan) โดยแนวทางใน
การสรางแผนกลยุทธ จะมาจากคําถาม 3 ขอ ซึ่งถือเปนที่มาหรือหัวใจของการวางแผนหรือการจัดทํา
แผนกลยุทธ ประกอบดวย
1. ตอนนี้เราอยูที่ไหน (Where are we now?)
2. เรากําลังจะไปที่ไหน (Where are we going?)
3. เราจะไปทีน่ นั่ อยางไร (How are we going to get there?)
“ตอนนี้เราอยูที่ไหน (Where are we now?)” จะมีที่มาจากการทบทวนเกี่ยวกับพันธกิจของ
ธุรกิจ (Mission) และการทบทวนกลยุทธของธุรกิจที่เคยดําเนินการมา (Strategy review) สวน “เรา
กําลังจะไปทีไ่ หน (Where are we going?)” จะมีที่มาจากวิสัยทัศนของธุรกิจ (Vision) และ
ความสามารถหรือความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive advantage) สวน “เราจะไปที่นั่น
อยางไร (How are we going to get there?)” จะมีที่มาจากวัตถุประสงคของกลยุทธ (Strategic
objectives) กลยุทธ (Strategies) เปาหมาย (Goals) การวัดผล (Measurement) ลําดับความสําคัญ
(Priorities) การปฏิบัติการ (Execution) และกิจกรรมดําเนินการ (Action items) ทําใหในแผนกลยุทธจึง
ตองมีการระบุและแสดงรายละเอียดตามหัวขอตางๆที่ระบุไวอยางชัดเจน
ในขณะที่แผนธุรกิจก็จะมี
หัวขอดังกลาวเชนกัน แตอาจไมมีรายละเอียดในสวนหัวขอของวัตถุประสงคของกลยุทธ การวัดผล
ลําดับความสําคัญ สวนหัวขอของการปฏิบัติการและกิจกรรมดําเนินการ จะเปนรายละเอียดยอยในแผน
ดําเนินการ แผนการตลาด หรือแผนการผลิต เปนตน
แผนกลยุทธ (Strategic plan) จะเปนแผนงานที่จัดทําขึ้นภายในธุรกิจ เพื่อใชในการกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการของธุรกิจ ซึ่งจะไมมีการเปดเผยไปสูบุคคลภายนอก โดยสวนใหญแลวจะมีการ
กําหนดเปาหมายหรือกลยุทธของธุรกิจ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จึงถือไดวาแผนกลยุทธ
เปนแผนระยะยาว เนื่องจากกลยุทธที่กําหนดขึ้นนั้นตองมีความตอเนื่อง ตามระยะเวลาการดําเนินการ
ของธุรกิจ ซึ่งแตกตางจากการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ซึ่งอาจเปนระยะสั้นหรือยาวก็ไดแตมี
การกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด และมีวตั ถุประสงคในการดําเนินการที่เฉพาะเจาะจง และแตกตางจาก
แผนการตลาด ซึ่งมุงเนนดานการตลาดเปนสําคัญ และจัดเปนแผนงานระยะสั้นจากที่เคยไดกลาวถึง
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มาแลวกอนหนา
โดยแผนกลยุทธจะมีรูปแบบหรือรายละเอียดของการแสดงกระบวนการใน
ความคิด (Process thinking) ในการไดมาซึ่งกลยุทธหรือแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ในขณะที่
แผนธุรกิจจะแสดงถึงวิธีการหรือผลลัพธที่ไดจากกระบวนการในความคิดที่กําหนดขึ้น (Tactics
or results from process thinking) ซึ่งจากการที่แผนกลยุทธเปนแผนงานภายในของธุรกิจ ทําให
โครงสรางหรือหัวขอตางๆบางหัวขอในแผนกลยุทธ โดยปกติอาจจะไมมีการะบุไวหรือไมจําเปนตองมี
เชน ขอมูลเกีย่ วกับธุรกิจ ประวัติผูบริหาร คุณสมบัติของบุคลากร เอกสารสําคัญของธุรกิจตางๆ เปนตน
เนื่องจากเปนสิ่งที่รูกันอยูแลวสําหรับผูเกีย่ วของที่อยูภายในธุรกิจ
แตแผนธุรกิจซึ่งตองนําเสนอตอ
บุคคลภายนอก เชน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน กองทุนรวมลงทุน การจัดทําแผนธุรกิจตองถือวาผูอาน
หรือผูพิจารณาแผน ไมทราบรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับตัวธุรกิจมากอน รายละเอียดขอมูลของธุรกิจ
ประวัติผูบริหาร คุณสมบัติของบุคลากร เอกสารแนบตางๆทีส่ นับสนุนตอความนาเชื่อถือของแผนธุรกิจ
จึงถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองแสดงไวในแผนธุรกิจ
การระบุเกี่ยวกับกลยุทธ
ในแผนธุรกิจที่มีโครงสรางมาจากแผนกลยุทธ มักจะปรากฏมีหัวขอหลักของคําวา “กลยุทธ”
ซึ่งในหลักของการจัดทําแผนกลยุทธ จะมีระดับของกลยุทธอยู 3 ระดับ คือ กลยุทธองคกร กลยุทธ
ธุรกิจ และกลยุทธปฏิบตั ิการ ซึ่งปญหาที่พบเห็นไดอยูเสมอคือ ผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนไม
ทราบวาจะระบุรายละเอียดตามหัวขอดังกลาวอยางไร หรือไมมีความเขาใจเกี่ยวกับหัวขอดังกลาว หรือ
รายละเอียดทีร่ ะบุไมถูกตองตามความหมายในเรื่องของระดับกลยุทธที่ระบุนั้น โดยในความหมายในการ
ระบุระดับของกลยุทธ จะประกอบดวย
กลยุทธองคกร ซึ่งเปนกลยุทธที่กําหนดขึ้นตามนโยบายหรือเปาหมายที่ตองการขององคกร
ประกอบดวย กลยุทธดานการเจริญเติบโต กลยุทธปรับเปลีย่ นเพื่อใหธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น กล
ยุทธเพื่อความมั่นคง หรือกลยุทธในการเลิกกิจการบางอยาง
กลยุทธธุรกิจ ซึ่งเปนกลยุทธที่กําหนดขึ้นเพื่อใหเปนไปตามกลยุทธองคกรซึ่งมาจากนโยบาย
หรือเปาหมายที่กําหนดประกอบดวย กลยุทธดานตนทุนต่ํา กลยุทธการมุงเนน กลยุทธสรางความ
แตกตาง
กลยุทธปฏิบตั กิ าร ซึ่งเปนกลยุทธที่กําหนดขึ้นในฝายงานตางๆขององคกร ใหเปนไปตามกล
ยุทธธุรกิจและกลยุทธองคกร ซึง่ จะนําไปสูการบรรลุ วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายที่กําหนดไว
ประกอบดวย แผนการตลาด แผนการผลิตหรือการดําเนินการ แผนดานทรัพยากรบุคคล และแผนการ
เงิน
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ในการจัดทําแผนธุรกิจ สวนของกลยุทธองคกรจะเปนเรื่องของวัตถุประสงคหรือเหตุผล ในการ
จัดทําหรือนําเสนอแผนธุรกิจ ซึ่งสวนใหญแลวจะมาจากกลยุทธดานการเจริญเติบโต (Growth strategy)
กลยุทธปรับเปลี่ยนเพื่อใหธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึน้ (Turnaround strategy) จึงไดมีการนําเสนอแผน
ตอบุคคลภายนอก หรือตอธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อขอรับการสนับสนุน เชน เพื่อลงทุนเพิ่ม เพื่อ
ขยายธุรกิจ หรือการแกไขปญหาทางการเงิน เปนตน สวนกลยุทธธุรกิจ อันประกอบดวยกลยุทธดาน
ตนทุนต่ํา (Cost leadership) กลยุทธการมุงเนน (Focus strategy) กลยุทธสรางความแตกตาง
(Differentiation strategy) อาจแสดงใหเห็นไวโดยตรงในแผนธุรกิจหรือไมก็ได แตสวนใหญแลวจะเปน
รายละเอียดทีแ่ ฝงไวในแผนงานตางๆ เชน กลยุทธดานตนทุนต่ํา จะปรากฏในแผนการผลิตทีแ่ สดงให
เห็นการควบคุม หรือการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน กลยุทธการมุงเนนจะปรากฏใน
แผนการตลาด หรือแผนการผลิต หรือแผนการเงิน เชน การมุงเนนตอการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาหรือผูบริโภคการใหความสําคัญเกีย่ วกับ R&D หรือนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกบั สินคาหรือ
บริการ การบริหารการเงินใหมีตนทุนทางการเงินต่ําที่สุด เปนตน ดานกลยุทธสรางความแตกตาง จะ
ปรากฏในสวนของรายละเอียดของผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ หรือแผนการตลาดอันมาจากแนวคิด
ทางการตลาดแบบใหม ซึ่งถือเปนประเด็นในความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจ เปนตน สวนกล
ยุทธปฏิบัติการซึ่งจะเปนแผนงานที่ธุรกิจจะปฏิบัตใิ หสอดคลองตรงกับกลยุทธองคกร และกลยุทธธุรกิจ
ดังกลาวนั้น จะเปนการแสดงรายละเอียดของ แผนการตลาด แผนการผลิตหรือการดําเนินการ แผนดาน
ทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน ซึ่งก็คือรายละเอียดของขอมูลที่ตองระบุไวในแผนธุรกิจนั่นเอง
การใชเครื่องมือในการวิเคราะห
แผนกลยุทธจะมีลักษณะสําคัญในการจัดทําที่เห็นไดชดั เจนคือ
การใชเครื่องมือในการ
วิเคราะห (Analysis tools) เชน การวิเคราะหดานการแขงขัน โดยการโดยใช Five force models การ
วิเคราะหหรือประเมินผลการดําเนินงานของธุรกิจ โดยใชการวิเคราะหจาก 7S’s Model ของ Mc Kinsey
การวิเคราะหจาก Value Chain ของ Michael E.Porter หรือการวิเคราะหตามหนาที่ของธุรกิจ
(Business function analysis) การวิเคราะหเพื่อวางกลยุทธระดับองคกร เชน การใช BCG Model การ
ใช GE Model การใช ADL Portfolio planning matrix ซึ่งการวิเคราะหเพือ่ กําหนดกลยุทธเหลานี้
ถือไดวาเปนรูปแบบมาตรฐานที่ตองมีอยูในแผนกลยุทธ
เนื่องจากเปนการแสดงใหเห็นถึง
เหตุผลหรือที่มาของกลยุทธที่กําหนดขึ้น แตสําหรับแผนธุรกิจที่ใชเพื่อเสนอตอบุคคลภายนอก เชน
ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น การใชเครื่องมือในการวิเคราะหอาจไมมีความจําเปนตองแสดงไว เพราะ
รายละเอียดทีต่ องแสดงจะเปนเฉพาะแผนงานในการดําเนินการของธุรกิจจากกลยุทธที่กําหนดขึน้ หรือ
ถามีก็เฉพาะเทาที่จําเปนเทานั้น แตอาจเปนขอยกเวนสําหรับแผนธุรกิจที่ใชในสถาบันการศึกษา ที่อาจ
ตองมีการใชเครื่องมือในการวิเคราะหแสดงประกอบไวในแผนธุรกิจ เนื่องจากเปนการแสดงความรูของ
ผูจัดทําแผนที่ใชความรูที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตร
หรือเพื่อการสรางความเขาใจใหผูอานหรือ
กรรมการฯ ทราบถึงที่มาของกลยุทธสาํ หรับแผนธุรกิจเพื่อการแขงขัน หรือเปนแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ
14

(Strategic business plan) ที่แสดงถึงรายละเอียดที่มาของกลยุทธทกี่ ําหนด และแผนงานของธุรกิจเพื่อ
รองรับกลยุทธที่กําหนดขึ้น ซึ่งก็จะเปนแผนธุรกิจที่ไมมีการเสนอตอบุคคลภายนอกเชนกัน
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณ หรือการวิเคราะหปจ จัยภายในและ
ภายนอกของธุรกิจ หรือที่เรียกกันทั่วไปวา SWOT Analysis คือการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses) ซึ่งเปนปจจัยภายในหรือปจจัยที่ธุรกิจสามารถควบคุมได และโอกาส
(Opportunities) อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) ซึ่งเปนปจจัยภายนอกซึ่งเปนปจจัยที่ธุรกิจไม
สามารถควบคุมได โดยทั้งแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ ตางก็จะมีการจัดทํา SWOT Analysis
เชนเดียวกัน แตถาเปนการจัดทํา SWOT Analysis ในแผนกลยุทธ จะเปนการวิเคราะหใน
ภาพรวมของธุรกิจ หรือเปนการวิเคราะหเชิงมหภาค (Macro) แตถาเปนการจัดทํา SWOT
Analysis ในแผนธุรกิจ จะเปนการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบกับคูแขงขันของธุรกิจ ทั้งคูแขง
ทางตรงและคูแขงทางออม ซึ่งระบุไวในขอมูลคูแขงขันหรือขอมูลเกี่ยวกับสภาวะการแขงขัน ที่
ระบุไวกอนหนาในแผนธุรกิจ โดยอาจเปรียบเทียบจากดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
จัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด เปนตน หรือเปนการวิเคราะหเชิงจุลภาค (Micro) ซึ่งสวนใหญ
แลวผูจัดทําแผนธุรกิจสวนใหญยังขาดความเขาใจในสวนนี้ โดยมักใชการจัดทํา SWOT Analysis ใน
แผนกลยุทธ มาใชในการจัดทํา SWOT Analysis ของแผนธุรกิจ ทําใหไมสามารถระบุเกี่ยวกับวิธีการ
สรางความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแ ขงขันของธุรกิจ หรือการแสดงใหเห็นวาแผนงานที่กําหนดไว
ในแผนธุรกิจนั้นมีความสอดคลองและตอบสนองกับ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม
ของธุรกิจที่เปนอยู หรือที่กําหนดไวในแผนธุรกิจอยางไร แตอยางไรก็ตามก็ไมถือวาเปนสิ่งผิดถาใช
รูปแบบการจัดทํา SWOT Analysis จากแผนกลยุทธในภาพ Macro มาใชในการจัดทํา SWOT Analysis
ของแผนธุรกิจ แตควรมีการใหขอมูลดานการเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของคูแขงขัน
ที่ระบุไวในแผนธุรกิจดวย ก็จะทําใหขอมูลดานการวิเคราะหของแผนธุรกิจครบถวนสมบูรณมากขึ้น
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย
ทั้งแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ ตางก็มีหัวขอหรือการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิสยั ทัศน (Vision)
พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค (Objective) เปาหมาย (Goal) แตความแตกตางจะอยูที่ในแผนกล
ยุทธนั้น วิสยั ทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย ถือเปนจุดเริ่มตนหรือเปนที่มาในการสราง
แผนกลยุทธ ในขณะที่ในแผนธุรกิจนั้นการระบุเกี่ยวกับ วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
เปาหมาย เปนการแสดงใหเห็นวาในแผนงานตางๆที่ระบุไวนั้น สอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย ที่ธุรกิจระบุไวอยางไร ซึ่งโดยปกติแลวสําหรับ SMEs มีจํานวนนอยรายที่มี
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายที่ชัดเจน ทําใหเมื่อมีการระบุหัวขอดังกลาวจึง
มักจะไมสามารถระบุได เนือ่ งจากไมมีความเขาใจถึงความหมาย หรือบางครั้งก็เขียนหรือระบุอยางดีเลิศ
เกินไปหรือเปนไปไมไดสําหรับธุรกิจของตนเองเปนตน โดยเฉพาะเรื่องของวิสยั ทัศน ดังนั้นในกรณีที่
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ธุรกิจยังไมเคยมีการกําหนดวาธุรกิจมีวิสยั ทัศนอยางไร อาจไมจําเปนตองแสดงไวในแผนธุรกิจก็เปนได
โดยมุงเนนแสดงในสวนแควตั ถุประสงคหรือเปาหมายก็ได ซึ่งจะดีกวาการที่ใหรายละเอียดของวิสัยทัศน
ที่เปนจริงไมไดสําหรับธุรกิจของตนเอง โดยพื้นฐานก็คือ “วิสัยทัศน” คือ ภาพที่ธุรกิจตองการให
เปนในอนาคต “พันธกิจ” คือเหตุผลพื้นฐานหรือเจตนารมณของธุรกิจในการดําเนินธุรกิจ ซึ่ง
สอดรับกับวิสัยทัศนของธุรกิจ “วัตถุประสงค” คือเหตุผลของธุรกิจในการสรางหรือกําหนดกล
ยุทธขึ้น เพื่อหวังในผลลัพธของธุรกิจอยางใดอยางหนึ่ง รวมถึงใชเปนตัววัดผลในชวงเวลา
ตางๆของธุรกิจ ใหสอดคลองและเปนไปตามวิสัยทัศน และพันธกิจที่กําหนด “เปาหมาย” คือสิ่ง
ที่ธุรกิจกําหนดเพื่อใชวัดความสําเร็จในการดําเนินการ ตามวัตถุประสงค พันธกิจ และ วิสัยทัศน
ซึ่งในการกําหนดกลยุทธนั้นวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย ตองสอดคลอง ตอเนื่อง และเปน
เหตุเปนผลซึ่งกันและกัน จึงจะสามารถกําหนดกลยุทธธุรกิจที่มีประสิทธิภาพได สวนองคประกอบหรือ
หัวขออื่น เชน คุณคา หรือคานิยม มักมีปรากฏเฉพาะในแผนกลยุทธเปนสําคัญ
การระบุรายละเอียดตางๆในแผน
การระบุรายละเอียดทั่วไปของขอมูลตางๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาในแผนกลยุทธกับแผนธุรกิจ
จะมีความใกลเคียงกัน ไมวา จะเปน แผนการตลาด แผนการผลิตหรือบริการ แผนการบริหารจัดการ และ
แผนการเงิน แตสว นที่เปนแผนการบริหารจัดการในแผนธุรกิจ ควรตองแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสรางการบริหารจัดการ โครงสรางการถือหุน ประวัติและความสามารถของทีม
บริหารและบุคลากรอยางชัดเจน เพราะเปนสิ่งที่ชว ยใหเห็นถึงประสิทธิภาพ และรูปแบบในการ
บริหารจัดการธุรกิจ สวนแผนการเงินนั้นอาจมีขอแตกตางบางประเด็น เนื่องจากแผนกลยุทธเปน
แผนงานภายในและใชเพื่อบริหารจัดการธุรกิจ ดังนั้นการประมาณการทางการเงิน จะมีการใชขอมูลทาง
การเงินที่มีอยูของธุรกิจ ในการสรางประมาณการทางการเงินลวงหนา แตมักมีการจัดทําในระยะเวลาไม
นานนัก เชน ประมาณ 3 ป หรือไมเกิน 5 ป โดยสาระสําคัญจะอยูทปี่ ระมาณการทางการเงินลวงหนาใน
แผนกลยุทธนนั้ จะถูกใชในการวัดผลการดําเนินงานในการบริหารสินทรัพย ตนทุน คาใชจาย ของธุรกิจ
จากกลยุทธดา นการเงินที่กําหนดขึ้นเปนสําคัญ เชน การบริหารเงินสด การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การ
บริหารสินคาคงเหลือ การบริหารลูกหนี้หรือเจาหนี้การคา เปนตน ดังนั้นจึงมีการกําหนดเปาหมาย
ทางการเงินที่จะใชการวัดผล เชน ในรอบ 3 เดือน 6 เดือน 1 ป หรือชวงเวลา 3 ป และจะมีการปรับปรุง
จากการวัดผลที่ได ในแตละชวงเวลาอีกครั้งตามขอเท็จจริง สวนแผนการเงินในแผนธุรกิจถามีการเสนอ
ตอบุคคลภายนอก จะมีวัตถุประสงคเพือ่ แสดงผลลัพธจากแผนงานดําเนินการของธุรกิจ โดยแสดงให
เห็นในรูปของ กระแสเงินสด ผลกําไร มูลคาธุรกิจ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน หรือการแสดง
ความสามารถในการชําระคืนเงินกูใหแกธนาคารหรือสถาบันการเงิน เปนตน โดยทั้งแผนกลยุทธกับ
แผนธุรกิจจะมีรูปแบบการแสดงแผนการเงินที่ใกลเคียงกัน คือ งบการเงินมาตรฐาน 3 งบ
การเงิน ประกอบดวย งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบดุล และ 2 ประมาณการ คือ ประมาณ
ตนทุน และ ประมาณการรายได แตในแผนธุรกิจอาจจะมีรายละเอียดทางการเงินอื่นๆประกอบ
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เพิ่มเติม เพื่อใหผูอานหรือผูพิจารณาแผนเขาใจรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เชน ตนทุนการผลิต
ตนทุนขายสินคา อัตราคาจางพนักงานบุคคลากร ประมาณการในการลงทุนสินทรัพยตางๆ
ของธุรกิจ รายการทรัพยสินในการดําเนินการของธุรกิจที่มอี ยู ในขณะที่แผนกลยุทธอาจไม
จําเปนตองมีรายละเอียดในสวนดังกลาวก็ได เพราะสามารถใชเอกสารหรือรายงานทางบัญชี
หรือรายงานสรุปทางการเงินที่มีอยูในธุรกิจ ประกอบเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธ แตมักจะ
ใหความสําคัญกับเรื่องของการวิเคราะหทางการเงิน (Financial analysis) เพื่อหาอัตราสวน
ตางๆ เชน เพื่อวัดสภาพคลองทางการเงิน วัดประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยของธุรกิจ วัด
ความสามารถในการชําระหนี้ วัดผลการบริหารงาน เปนตน ซึ่งอัตราสวนทางการเงินตางนั้นถือเปน
ตัวชี้วัดสําคัญจากการดําเนินกลยุทธ แตในแผนธุรกิจแลวการวิเคราะหทางการเงิน เปนเพียงขอมูล
ประกอบ เพราะตัวเลขจากอัตราสวนตางๆเหลานี้ ขึ้นอยูกับวาผูจัดทําแผนกําหนดหรือระบุตวั เลขใน
ประมาณการตางๆทางการเงินอยางถูกตอง มีความเปนไปไดจริง และมีเหตุผลนาเชื่อถือเพียงใด
จํานวนหนาเอกสารของแผน
จากการที่แผนกลยุทธถือเปนแผนงานภายในของธุรกิจ ทําใหไมมีการกําหนดเกี่ยวกับจํานวน
หนาเอกสารของแผนกลยุทธวาควรจะมีจาํ นวนเทาใด โดยขึ้นอยูกับขอมูลหรือรายละเอียดในการกําหนด
กลยุทธตามความเหมาะสม ทําใหจํานวนหนาเอกสารของแผนกลยุทธอาจมีจํานวนนับรอยหนา หรือ
หลายรอยหนาก็เปนได แตอยางไรก็ตาม “Less is more” เปนสิ่งที่ควรระลึกอยูเสมอ วาแผนกล
ยุทธหรือแผนงานอื่นๆ ไมควรมีจํานวนขอมูลหรือหนาเอกสารมากเกินความจําเปน ในขณะที่
แผนธุรกิจทีอ่ าจตองมีการเสนอบุคลภายนอก เชน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน จํานวนหนา
เอกสารตองไมมากจนกลายเปน “ภาระ” ตอผูอานแผน รวมถึงควรจะเปนการสรุปเฉพาะ
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแผนงาน
ที่จําเปนตอการใชพิจารณาตัดสินใจของผูอานแผนเทานั้น
เพราะในขอเท็จจริงภายหลังการอานแผนแลว ผูอานหรือผูพิจารณาแผนที่อาจเปนเจาหนาสินเชื่อ ก็ตอง
มาสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูจัดทําแผนหรือผูประกอบการอยูแลว ดังนั้นจํานวนหนาเอกสารที่เปน
มาตรฐานของแผนธุรกิจที่แนะนํา จึงมีการกําหนดจํานวนที่เหมาะสมไว เชน 25-30 หนาสําหรับแผน
ธุรกิจภาษาอังกฤษ หรือประมาณ 30-50 หนาสําหรับแผนธุรกิจภาษาไทย เปนตน
แผนธุรกิจกับแผนธุรกิจที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมพิเศษ
แผนธุรกิจที่มรี ายละเอียดเพิ่มเติมพิเศษนี้
จะมีโครงสรางหลักตามรูปแบบของแผนธุรกิจ
มาตรฐาน หรือแผนธุรกิจซึ่งประยุกตจาก การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ แผนการตลาด แผนกล
ยุทธ อยางใดอยางหนึ่ง แตจะมีหัวขอหรือรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึน้ มาเปนพิเศษ ซึ่งโดยสวนใหญแลว
จะเปนแผนธุรกิจที่มาจากธนาคารหรือสถาบันการเงินบางแหง ที่ตองการประเมินความเสี่ยงใน
การใหวงเงินสินเชื่อ หรือสอบทานความพรอมของผูประกอบการหรือผูขอกู ดังนั้นจึงอาจมีการ
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กําหนดหัวขอเกี่ยวกับการประเมินความสามารถ หรือประเมินสภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
เชน การใหระบุเกี่ยวกับ จุดแข็งและจุดออน หรือปญหาตางๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
จัดการของธุรกิจที่เปนอยู โดยลงลึกในแตละสวนในรูปแบบหรือเปนลักษณะของการตั้งคําถาม
วาผูประกอบการ หรือผูบริหารธุรกิจคิดวาธุรกิจของตนนั้นมีสภาพอยางไร เชน ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารดานกระบวนการผลิตหรือใหบริการ ดานการบริหารการตลาด ดาน
การบริหารดานการเงิน หรือระบบบัญชี ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวรายละเอียดดังกลาวเหลานี้ จะเปนสวนที่
ใชในการสัมภาษณหรือใชในการสอบถามเพิ่มเติม จากเจาหนาที่สินเชื่อหรือผูพิจารณาแผนภายหลังจาก
ที่ไดอานขอมูลในแผนธุรกิจครบถวนแลว ซึ่งหัวขอเหลานี้จะไมมีอยูในโครงสรางของแผนธุรกิจโดยปกติ
โดยจากที่ผูเขียนพบเห็นจากแผนธุรกิจทีม่ ีหัวขอเพิ่มเติมนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือผูจัดทําหรือผูประกอบการ จะ
มีการตอบหรือระบุรายละเอียดอยู 3 ลักษณะ คือ ประการแรก ไมเขาใจวาหัวขอดังกลาวจะระบุหรือตอบ
อยางไร จึงปลอยเวนวางในหัวขอดังกลาวเอาไว ประการที่สอง ระบุวามีจุดเดนหรือจุดแข็ง โดยไมระบุ
ถึงจุดออนหรือปญหา เนื่องจากกลัววาการระบุวาธุรกิจตนเองมีจุดออนหรือปญหาจะทําใหไมไดรับการ
พิจาณาดานสินเชื่อ หรือ ประการที่สาม มักระบุปญหาตามจริงซึ่งมักจะเปนเรื่องของปญหาหรือจุดออน
เพราะ SMEs สวนใหญแลวมักขาดความพรอมในดานการบริหารจัดการดานใดดานหนึ่ง หรือขาดความ
พรอมในหลายๆดาน
แตไมวาจะระบุคําตอบจากหัวขอดังกลาวในกรณีใดๆ ในความเห็นของผูเขียนแลวลวนไมเกิด
ประโยชนกับผูจัดทําแผนทั้งสิ้น เนื่องจากในเนื้อที่จํากัดของหนาเอกสารแผนธุรกิจ เปนการยากที่
ผูจัดทําแผนระบุคําตอบจากคําถามในหัวขอไดทั้งหมด หรือสิ่งที่ระบุไวไมวา จะเปนจุดแข็ง จุดออน หรือ
ปญหา เหลานั้น อาจมิไดตรงกับขอเท็จจริงที่เปนอยูของธุรกิจ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีความเชือ่ มโยงใน
หลายๆดาน มิใชดานใดดานหนึ่งตามโจทยของหัวขอที่กําหนด ซึ่งการสัมภาษณหรือการสอบถามใน
ลักษณะตัวตอตัว ระหวางเจาหนาที่สินเชื่อหรือผูพิจารณาแผนกับผูประกอบการหรือผูจัดทําแผน จะได
รายละเอียดมากกวาการอานตามที่ระบุในแผน รวมถึงจะสามารถทําความเขาใจถึงเหตุผลในสิง่ ที่เกิดขึ้น
ของการดําเนินการวามาจากสาเหตุใดไดอยางถูกตองกวา ดังนั้นในความเห็นของผูเขียนแลวผูจัดทํา
แผนอาจเวนในสวนหัวขอดังกลาว หรือไมตองระบุหรือจัดพิมพไวในแผนธุรกิจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งถาผูจัดทําแผนไมสามารถประเมินคําถาม หรือสามารถตอบคําถามไดอยางรัดกุมเพียงพอ
เพราะคําตอบที่ระบุอาจจะเกิดผลดานลบแกตนเอง หรือทําใหผูพิจารณาแผนเขาใจผิดได โดย
ควรเปนการศึกษารายละเอียดของหัวขอ หรือคําถามที่ตองตอบดังกลาวใหชัดเจน เพือ่ เตรียม
ไวสําหรับการตอบคําถาม จากเจาหนาที่สินเชื่อจะเปนการเหมาะสมกวา เพราะการไมมีหัวขอ
ดังกลาวก็ไมถือวาเปนแผนธุรกิจที่มีองคประกอบไมครบถวนแตอยางใด นอกจากนี้ในหนวยงาน
บางหนวยที่มกี ารสนับสนุนเงินทุนแกผูประกอบการ ที่มิใชธนาคารหรือสถาบันการเงิน อาจตองให
ผูจัดทําแผนธุรกิจเพิ่มเติมรายละเอียดบางอยาง นอกเหนือจากหัวขอแผนธุรกิจมาตรฐาน เชน การระบุ
เกี่ยวกับความเปนนวัตกรรม การระบุหรือใหรายละเอียดเชิงเทคนิคหรือเทคโนโลยี ประโยชนในเชิงการ
สรางมูลคาเพิม่ ในตัวผลิตภัณฑหรือสินคา หรือผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ เปนตน โดยรายละเอียดพิเศษ
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เหลานี้จะถูกใชในการพิจารณาวาธุรกิจทีข่ อรับการสนับสนุนนั้น
วัตถุประสงคของหนวยงานนั้นหรือไม

มีความสอดคลองหรือตรงกับ

สวนหัวขออื่นๆที่มักปรากฏอยูในแผนธุรกิจทั้งในรูปแบบเดิมและปจจุบัน เชน การวิเคราะห
ความออนไหว (Sensitivity analysis) จะมีที่มาจากรูปแบบของการศึกษาความเปนไดของโครงการ ที่
ตองการดูวาถามีตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเปลีย่ นแปลงโดยตัวแปรตัวอื่นคงที่
ผลลัพธหรือตัวชีว้ ัดของ
โครงการหรือของธุรกิจ จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดหรือเกิดอะไรขึ้น โดยผลลัพธหรือตัวชีว้ ัดที่
ตองการพิจารณาจะประกอบดวย มูลคาปจจุบัน (Net present value – NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน
(Internal rate of return – IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Pay back period) หรือ อัตราผลกําไร (Profit ratio)
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment – ROI) เปนตน โดยรูปแบบการพิจารณาจะดูใน 2
ดาน คือ กรณีดีกวาปกติ (Best case scenario or Optimistic) และกรณีต่ํากวาปกติ (Worst case
scenario or Pessimistic) โดยเปรียบเทียบจากกรณีปกติตามที่ระบุไวในแผนธุรกิจ (Base case
scenario or Most likely) เชน ถายอดขายเพิ่มขึ้น 10-20% หรือตนทุนลดลง 10-20% ในกรณีของ
Optimistic หรือยอดขายลดลง 10-20% หรือตนทุนเพิ่มขึ้น 10-20% ในกรณีของ Pessimistic แตการ
พิจารณาจะดูดาน Pessimistic เปนสําคัญ เนื่องจากถือวาถาเกิดกรณีเลวรายหรือธุรกิจไม
สามารถดําเนินการตามเปาหมาย ธุรกิจก็ยังสามารถดําเนินการอยูได หรือยังมีความสามารถใน
การผอนชําระเงินกู ก็จะแสดงวาธุรกิจมีความเสี่ยงในระดับต่ํา ถาธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ใหการสนับสนุน
ซึ่งการวิเคราะหความออนไหวนี้เดิมถูกใชในการประเมินโครงการดานอสังหาริมทรัพย
เชน
ยอดขายไมเปนไปตามเปา ตนทุนการกอสรางเพิ่มขึ้น เปนตน สวนในแผนธุรกิจในปจจุบันหรือแผน
ธุรกิจสมัยใหม อาจไมมีหัวขอการวิเคราะหความออนไหวดังกลาว แตอาจจะแทนดวยหัวขอการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk assessment) ที่ตองการทราบถึงการวางแผนในการรองรับความเสี่ยงที่เปนอยูหรือ
อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือเปนหัวขอเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (Risk management) ที่ถือเปน
ประเด็นสําคัญสําหรับการวางแผนธุรกิจปจจุบัน ภายใตสภาวะการแขงขันอยางรุนแรง โดยประเด็นดาน
ความเสี่ยงสําคัญจะอยูใน 2 ประเด็น คือ ความเสี่ยงในตัวธุรกิจ (Business risk) และความเสี่ยงดาน
การเงิน (Financial risk) ซึ่งจะพิจารณาวาสามารถประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ไดอยางถูกตองหรือไม
และถาเกิดกรณีดังกลาวธุรกิจจะมีแนวทางในการแกไขหรือบริหารจัดการอยางไร ซึ่งถาประเมินความ
เสี่ยงนี้ไดอยางถูกตองเหมาะสม ก็จะเปนการแสดงวาธุรกิจไดมีการวางแผนอยางรอบคอบรัดกุมและมี
ประสิทธิภาพ
โดยการประเมินความเสี่ยงนี้จะมีรูปแบบคลายคลึงกับการจัดทําแผนฉุกเฉิน
(Contingency plan) นอกจากหัวขอเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ยังอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแผนงานอนาคต (Future plan) แผนการขยายกิจการ (Expansion plan) หรือแผนในการพัฒนา
และปรับปรุง (Develop or improvement plan) ซึ่งถาจัดทําไดอยางครบถวนชัดเจน ก็จะแสดงถึง
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ประสิทธิภาพในการวางแผนธุรกิจอีกดวย โดยอาจแยกเปนหัวขอตางหาก หรือสอดแทรกไวในหัวขอ
ของแผนงานตางๆ ในแผนธุรกิจก็ได
การประยุกตในการจัดทําแผนธุรกิจจากแผนตางๆ
การจัดทําแผนธุรกิจสําหรับผูประกอบการ SMEs แลว ในทางปฏิบตั ิจะถูกจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอ
ตอบุคคลภายนอก เชน หนวยงาน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือแมวาจะเปนการจัดทําแผนเพื่อใช
ในการศึกษาอบรม การแขงขัน หรือวัตถุประสงคอื่นใดก็ตาม รูปแบบหรือรายละเอียดของแผนธุรกิจจะ
ขึ้นอยูกับธุรกิจและลักษณะของผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจนั้น หรือขึ้นกับลักษณะการ
ดําเนินการของธุรกิจ เชน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจบริการ ธุรกิจการคา โดยแมวาจะมีโครงสรางหลักหรือ
หัวขอหลักของแผนธุรกิจในพื้นฐานแบบเดียวกัน แตอาจมีรายละเอียดปลีกยอยแตกตางกันออกไปในแต
ละธุรกิจ รวมถึงในบางกรณีอาจตองมีการใช หรือยืมโครงสรางการระบุรายละเอียดของแผนงานอื่นๆ
เชน การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ แผนการตลาด แผนกลยุทธ แผนงาน หรือรายละเอียด
เพิ่มเติมอื่นๆ เขามาประกอบในโครงสรางการระบุรายละเอียดของแผนธุรกิจดวย โดยแผนธุรกิจถือเปน
เอกสารสําคัญในการ “ขายแนวความคิดของธุรกิจ” “ขายความเปนไปไดของธุรกิจ” “ขายความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจ” “ขายความนาเชื่อถือของธุรกิจ” ตอผูอานหรือผู
พิจารณาแผน ซึ่งอาจเปนหนวยงาน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน ดังนั้นไมวาแผนธุรกิจจะมีรูปแบบจาก
โครงสรางใดก็ตาม ถาสามารถ “ขาย” สิ่งที่กลาวมาขางตนได ก็ถือวาบรรลุวตั ถุประสงคในการจัดทํา
แผน และในขณะเดียวกันแผนธุรกิจก็ไมควรมีจํานวนขอมูลหรือจํานวนหนาเอกสารของแผน มากเกิน
ความจําเปนจนกลายเปน “ภาระ” ตอผูอานหรือผูพิจารณาแผน โดยเนื้อหาในแผนธุรกิจควรจะสรุป
เฉพาะประเด็นสําคัญเกี่ยวกับแผนงานการดําเนินการของธุรกิจ ทีจ่ ําเปนตอการใชพิจารณาตัดสินใจของ
ผูอานหรือผูพิจารณาแผนเทานั้น โดยการพิจารณาถึงการใหความสําคัญของรูปแบบในแผนธุรกิจ วา
ควรจะมีการแสดงประเด็นรายละเอียดใดเขามาผสมผสานในแผนธุรกิจ อาจพิจารณาจากลักษณะของ
ผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจ หรือจากวัตถุประสงคของธุรกิจในการนําเสนอแผน ตัวอยางเชน
สําหรับธุรกิจที่ตองการเริม่ ตนใหม
ธุรกิจที่มีการตัดสินใจลงทุนใหมในกิจการ
รายละเอียดในแผนธุรกิจอาจตองใหความสําคัญดานโครงสรางและผลลัพธทางการเงิน ซึ่งมา
จากรูปแบบของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ไมวาจะเปนแหลงที่มาหรือใชไปของเงินทุน
(Source and use of fund) การคํานวณตัวชีว้ ัดทางการเงิน เพราะเปนสวนที่ผพู ิจารณาแผนตัดสินวา
ผูจัดทําแผนมีความเขาใจในโครงสรางการลงทุนของธุรกิจ การกําหนดสมมติฐานเกี่ยวกับประมาณการ
ตางๆ ไมวาจะเปนรายได ตนทุน คาใชจาย เงินทุนหมุนเวียนตางๆ ผลกําไร อัตราผลตอบแทนตางๆ
โดยเฉพาะถาเปนผูประกอบการใหมที่ไมเคยเริ่มตนธุรกิจมากอน ซึ่งจะไมมีประวัตใิ นการดําเนินธุรกิจให
ผูพิจารณาสามารถประเมินความสามารถในการบริหารจัดการได การกําหนดแผนการเงินที่ถูกตองและ
เปนเหตุเปนผล จะเปนสิ่งชวยในการพิจารณาความนาเชื่อถือและความเปนไดของธุรกิจ
20

สําหรับธุรกิจที่เปนสินคาใหม เปนสินคานวัตกรรม เปนธุรกิจที่มีรูปแบบทางการตลาด
แบบใหมที่ยงั ไมเคยมีมากอน ในแผนธุรกิจอาจตองมีการเพิ่มเติมรายละเอียดดานการตลาด
เปนพิเศษ เนื่องจากตองแสดงถึงเหตุผลของการที่ลูกคาจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการใหม
นั้น หรือทําอยางไรลูกคาจึงจะรูไดวามีผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการใหมนั้นอยูในตลาด หรือทําอยางไร
ลูกคาจึงจะสามารถเปรียบเทียบไดวาผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการใหมนั้นดีกวาผลิตภัณฑ สินคา หรือ
บริการที่มีอยูเดิม หรือความเปนไปไดทแี่ นวทางการตลาดแบบใหมที่กําหนดนี้ จะเปนที่ยอมรับสําหรับ
ลูกคา ดังนั้นสําหรับแผนธุรกิจสําหรับธุรกิจนี้อาจตองเนนรายละเอียดดานการตลาด การเปรียบเทียบจุด
แข็งและจุดออน ระหวางผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจกับของคูแขง การระบุโอกาสและ
อุปสรรคที่สนับสนุนหรือสงผลลบตอผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจกับของคูแขง การสราง
Polar quadrants การกําหนด Positioning หรือมีโครงสรางสําคัญตางๆของแผนการตลาดเพิ่มเติม ใน
หัวขอของแผนธุรกิจซึ่งจะเปนตัวชวยในการพิจารณาความเปนไดในเชิงพาณิชย
และการสราง
ความสามารถทางการแขงขันของธุรกิจ
สําหรับธุรกิจที่ดําเนินการมากอนหนา ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ ที่อาจไมมี
ลักษณะโดดเดน หรือมีขอแตกตางอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการที่มีอยู
ในตลาด หรือเปนธุรกิจที่ตองการขยายกิจการ เปลี่ยนแปลงกิจการ เลิกกิจการ การกําหนดกล
ยุทธจะถือเปนประเด็นสําคัญ วาสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายของธุรกิจ
อยางไร สามารถสรางความไดเปรียบในเชิงแขงขันกับธุรกิจอื่นอยางไร ดังนั้นสําหรับแผนธุรกิจสําหรับ
ธุรกิจประเภทนี้ อาจตองเนนรายละเอียดดานกลยุทธ หรือเนนเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเชิงกลยุทธเปน
พิเศษ ซึ่งอาจใชเครื่องมือการวิเคราะหตา งๆ ไมวาจะเปนการจัดทํา SWOT analysis การใช Five force
models การวิเคราะห Value Chain การใช BCG Model การใช GE Model เปนตน เพื่อหาแนวทางการ
ดําเนินกลยุทธที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกใชในการพิจารณาถึงความเปนเหตุเปนผล ของ
แผนงานหรือแผนธุรกิจตามที่ระบุไววามีความสอดคลองกับกลยุทธมากนอยเพียงใด เปาหมายตางๆ
ตามที่ระบุไวสามารถดําเนินการใหบรรลุตามที่กําหนดหรือไมอยางไร รวมถึงการแสดงถึงความเปนไดใน
เชิงพาณิชย ความสามารถทางการแขงขัน และศักยภาพในการเติบโตอยางเขมแข็งอยางยั่งยืนของธุรกิจ
อยางไรก็ตามไมมีขอกําหนดหรือรูปแบบบงชี้อยางแนชัดวา สําหรับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ
สินคา หรือบริการของธุรกิจใด ที่ควรจะมีการประยุกตโครงสรางจากแผนอื่นๆแบบใดแบบหนึ่ง
เชน จากรูปแบบของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ แผนการตลาด หรือแผนกลยุทธ
รวมถึงจากแผนงานหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ เชน การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity
analysis) การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) แผนฉุกเฉิน (Contingency plan) แผนงาน
อนาคต (Future plan) แผนการขยายกิจการ (Expansion plan) หรือแผนในการพัฒนาและปรับปรุง
(Develop or improvement plan) หรือแมแตการประเมินตนเอง (Self assessment) เนื่องจากโดย
สวนใหญแลวมักมีการใชโครงสรางของแผนงานหลายๆแบบรวมกัน หรือผสมผสานกันในแผน
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ธุรกิจหนึ่งฉบับ ทั้งที่แยกเปนหัวขออยางชัดเจน หรือสอดแทรกในหัวขอแผนงานปกติ และยัง
ขึ้นกับขอกําหนดของหนวยงาน
ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ผจู ัดทําแผนธุรกิจนั้นทําการ
นําเสนอ วามีการกําหนดรูปแบบของแผนธุรกิจที่ตองการอยางไร แตอยางไรก็ตามความชัดเจน
ของแผน เพื่อสรางความเขาใจตอผูอานหรือผูพิจารณาแผน ถึงขอมูลของธุรกิจ การวางแผน
ของธุรกิจที่รอบคอบรัดกุมและมีประสิทธิภาพ ถือเปนสิ่งสําคัญที่แผนธุรกิจตองมี ไมวา จะมีที่มา
จากโครงสรางจากแผนแบบใดก็ตาม
สุดทายนี้หวังวารายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหาเกี่ยวกับ ความแตกตางระหวางแผนธุรกิจกับ
แผนประเภทอื่นๆ จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ ผูจัดทําแผนธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา ในความ
เขาใจถึงที่มาของรูปแบบของแผนธุรกิจที่เปนอยู รวมถึงเขาใจในโครงสรางของแผนธุรกิจไมวาจะมีที่มา
จากโครงสรางจากแผนแบบใด ซึ่งจะเปนประโยชนในการจัดทําแผนธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
ในอนาคต
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