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

ปญหาประการหนึ่งของแผนธุรกิจที่พบเห็นไดอยูเสมอสําหรับผูประกอบการ หรือผูจัดทําแผน
ธุรกิจที่ขาดประสบการณ หรือมีความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทําแผนธุรกิจ
เมื่อเปนการนําเสนอตอบุคคลภายนอก เชน ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือตอหนวยงานภายนอกที่ให
การสนับสนุนตอผูประกอบการ คือเมื่อผูอานแผนอานแผนธุรกิจทีน่ ําเสนอมาจบลง ความคิดหรือสิ่งที่
จะเกิดขึ้นสําหรับผูอานอยูเสมอก็คือ “ธุรกิจนี้ไมเห็นจะมีการวางแผนอะไรเลย” “คนเขียนเขาใจ
หรือเปลาวาแผนธุรกิจคืออะไรถึงไดสงแผนแบบนี้มาให” “เขาเขาใจหรือเปลาวาทําไมที่นี่ตอง
ใหทําแผนธุรกิจ” หรือถึงกระทัง่ “เสียเวลาจริงๆนาจะไปดูแผนเลมอื่นดีกวา” สิ่งเหลานี้ลวน
แลวแตมีที่มาจากการที่ผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนขาด “การวางแผน” กอนการเขียนแผนธุรกิจ
นั่นเอง โดยมักเขาใจวาถาเขียนแผนธุรกิจใหครบถวนตามโครงสรางแผนธุรกิจที่ไดรับจากหนวยงาน
หรือเขียนตามโครงสรางแผนธุรกิจที่ไดรับการอบรมหรือศึกษามา หรือแมแตจากการคัดลอกแผนธุรกิจ
จากตัวอยางทีม่ ีการเผยแพร หรือจากแผนธุรกิจที่ไดรางวัลจากการแขงขันตางๆ ก็นาจะเพียงพอ หรือใช
เปนแผนธุรกิจที่สามารถนําเสนอหรือนําสงไดแลว
ซึ่งมักพบวาแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นในลักษณะนี้มกั
ประสบปญหาขึ้น เมื่อผูอานแผนไดอานและพิจารณาแผนแลวเสร็จ ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดการวางแผน
กอนการเขียนหรือจัดทําแผนนั่นเอง ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นสมควรกลาวถึง “การวางแผน” ซึ่งเปน
สิ่งจําเปนกอนการเขียนหรือจัดทําแผนธุรกิจ
ที่ไมวาจะเปนการจัดทําแผนธุรกิจเพื่อนําเสนอตอ
บุคคลภายนอกหรือใชในธุรกิจของตนเองก็ตาม โดยหลักสําคัญใน “การวางแผน” กอนการเขียนแผน
ธุรกิจนี้มาจากคําถามงายๆ 3 ขอก็คือ
1. เหตุผลในการจัดทําแผน?
2. ใครเปนคนอานแผน?
3. รายละเอียดใดที่ตองระบุไวในแผนธุรกิจ?
เหตุผลในการจัดทําแผน?
การเขาใจถึงเหตุผลในการจัดทําแผนถือเปนเรื่องแรก
ที่ผูจัดทําแผนตองเขาใจอยางถูกตอง
เพราะมักพบอยูเสมอวาผูประกอบการหรือผูจัดทําแผน
มักรูเพียงวาตองจัดทําแผนธุรกิจเนื่องจาก
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือจากหนวยงานภายนอกขอใหมีการจัดทําขึ้น เพราะถือเปนเอกสาร
สําคัญประกอบการขอรับการสนับสนุน และผูประกอบการที่ไมมีความเขาใจถึงเหตุผลในการจัดทําแผนนี้
ก็มักจะจัดทําแผนธุรกิจประเภท “เลาสูกันฟง” คือเปนแผนธุรกิจที่บอกรายละเอียดวาธุรกิจของตนมี
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การดําเนินการอยางไรในปจจุบัน หรือเปนการเลาเรือ่ งของธุรกิจตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และอาจมีการ
เพื่มเติมเกี่ยวกับประมาณการลวงหนาดานการเงิน จากโครงสรางการดําเนินธุรกิจที่เปนอยู เพื่อใหครบ
ตามโครงสรางของแผนธุรกิจ ซึ่งประเด็นดังกลาวถาเปนธุรกิจที่ประสบความสําเร็จหรือเติบโตอยู ก็ดูจะ
ไมใชปญหาเทาใดนัก
เพราะหมายถึงการวางแผนดําเนินการของธุรกิจในปจจุบัน
ถือไดวามี
ประสิทธิภาพหรืออยูในเกณฑดีพอสมควร แตถาเปนธุรกิจที่กําลังประสบปญหาอยู เชน ขาดแคลน
เงินทุนหมุนเวียน ยอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย ผลกําไรลดลง ทําใหตองการขอรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เมื่อผูอานแผนไดอานแผนธุรกิจจบลงก็มักจะไมเชื่อถือในแผน
ธุรกิจดังกลาว วามีความเปนไปไดจริงตามที่ระบุ เพราะในสภาพปจจุบันที่ธุรกิจดําเนินการอยูนั้น แสดง
วาธุรกิจดําเนินการไดไมมีประสิทธิภาพเพียงพอจึงเกิดปญหาขึ้น ทําใหตองจัดทําแผนเพื่อขอรับการ
สนับสนุน ดังนั้นการวางแผนวาจะเขียนอะไรในแผนธุรกิจ จึงตองเขาใจถึงเหตุผลในการจัดทํา
กอนวาเขียนไปเพื่ออะไร เชน ถาเขียนเพื่อการขอรับการสนับสนุนในการขยายกิจการ ก็จะตอง
มีการวางแผนวาจากเงินที่ไดนั้นธุรกิจจะเติบโตอยางไร หรือถาเปนการขอรับการชวยเหลือหรือ
แกปญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ก็ตองแสดงใหเห็นวาจากเงินทีไ่ ดรับนั้น จะแกปญ
 หาของธุรกิจที่
เปนอยูไดอยางไร เปนตน ซึ่งการวางแผนเบื้องตนกอนการเขียนแผนธุรกิจโดยใหสอดคลองกับเหตุผล
ในการจัดทําแผนธุรกิจขึ้นนี้ จะมีความสัมพันธกับผูอา นและวัตถุประสงคของขอมูลตางๆที่จะตองแสดง
หรือระบุไวในแผนธุรกิจอีกดวย
ใครเปนคนอานแผน?
การวางแผนในการจัดทําแผนธุรกิจใหเหมาะสมกับผูอานถือเปนสิ่งสําคัญตอมา ที่ผูจัดทําแผน
ตองวางแผนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับเหตุผลในการเขียน เพราะผูอ านแตละ
คนหรือแตละหนวยงานจะมี “ความคาดหวัง” หรือ “สิ่งทีต่ องการทราบในแผนธุรกิจ” ที่
แตกตางกัน รวมถึงความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวธุรกิจ หรือการดําเนินการของผูประกอบการ
ที่อาจแตกตางกันอีกดวย
โดยถาเปนธนาคารหรือสถาบันการเงินผูอานซึ่งเปนเจาหนาที่วิเคราะห
สินเชื่อ จะมีความคาดหวังวาแผนธุรกิจที่นําเสนอมานั้น ควรแสดงถึงรายละเอียดทั้งหมดของธุรกิจ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ สินคาหรือบริการ กลยุทธในการดําเนินการของธุรกิจ ไมวาจะเปนดานการ
บริหารจัดการ ดานการตลาด ดานการผลิตหรือการใหบริการ และดานการเงิน ซึ่งสามารถจะทําใหธุรกิจ
แขงขันไดกับธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ธุรกิจควรจะมีความเสี่ยงนอยที่สดุ หรือมีความสามารถ
ในการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะเปนสิ่งที่ธนาคารหรือ
สถาบันการเงินใหความสําคัญ รวมถึงความสามารถในการผอนชําระสินเชื่อใหเปนไปตามกําหนดหรือ
ขอตกลงกับทางธนาคาร แมวาจะมีหลักประกันทีใ่ ชค้ําประกันวงเงินสินเชื่อก็ตาม หรือถาเปนดานผู
ลงทุนไมวาจะเปนนักลงทุนหรือกองทุนรวมลงทุน สิง่ ที่คาดหวังจะเปนเรื่องของโอกาสหรือความเติบโต
ของธุรกิจ รวมถึงผลตอบแทนที่นักลงทุนหรือกองทุนรวมลงทุนจะไดรับจากการลงทุนในธุรกิจ ซึ่งตองมี
อัตราผลตอบแทนอยูในระดับที่เหมาะสมหรือเปนไปตามความคาดหวังของผูลงทุน ถาเปนผูอานที่มา
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จากหนวยงานสนับสนุนทีม่ ิใชธนาคารหรือสถาบันการเงิน สิ่งที่คาดหวังก็จะเปนเรื่องของการสนับสนุน
จากหนวยงานเหลานี้จะเกิดผลอยางไรกับธุรกิจ การสนับสนุนเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเงื่อนไขของ
หนวยงานนั้นหรือไม ถาเปนผูอานซึ่งเปนกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจในเชิงการแขงขัน สิ่งทีค่ าดหวังใน
แผนธุรกิจรวมถึงการนําเสนอแผน ก็จะเปนเรื่องของแนวความคิดใหมๆ หรือความคิดสรางสรรคของ
ธุรกิจ
ความเปนไปไดในเชิงพาณิชยของธุรกิจ
และโอกาสในการดําเนินธุรกิจใหเกิดขึ้นจริงจาก
แนวความคิดใหมนี้ โดยการพิจารณาดานความเสี่ยงกับผลตอบแทนอาจเปนประเด็นรองลงมา เมื่อเทียบ
กับผูอานที่เปนเจาหนาที่ของธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือผูลงทุนหรือเจาหนาที่วิเคราะหการรวม
ลงทุน หรือถาเปนการเขียนเพื่อใชในการบริหารจัดการธุรกิจเอง ซึ่งผูอานเปนพนักงานหรือบุคลากรใน
องคกรที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจ หรือสิ่งที่ตนเองดําเนินการอยูเปนอยางดี สิ่งที่คาดหวังอาจ
เปนเรื่องของการดําเนินการในแผนเกี่ยวของกับตนเองอยางไร หรือตนเองจะไดรับผลประโยชนจากการ
ดําเนินการตามแผน หรือเกิดผลกระทบอยางไรกับตนเอง เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาเมื่อผูอานแผน
ธุรกิจตางกัน
สิ่งที่คาดหวังหรือสิ่งที่ตองการทราบในแผนธุรกิจก็จะแตกตางกันออกไปดวย
แมวาจะเปนการอานจากแผนธุรกิจฉบับเดียวกันก็ตาม ดังนัน้ การวางแผนวาจะเขียนแผนธุรกิจ
อยางไร ใหตรงกับสิ่งที่ผูอานคาดหวังหรือตองการทราบ จึงถือเปนเรื่องที่ผูจดั ทําตองวางแผนให
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ความเขาใจหรือทราบถึงวาใครคือผูอา นแผนนั้น
ยังมีความสัมพันธกับรายละเอียดที่จะระบุไวในแผนธุรกิจวาจะแสดงขอมูลอยางไร อะไรเปนสิ่งสําคัญ
หรือไมสําคัญในแผน ซึ่งจะทําใหผูอานแผนนั้นเขาใจรายละเอียดที่ตองการแสดงไวในแผนธุรกิจอยาง
ถูกตอง และสอดคลองกับเหตุผลในการจัดทําแผนธุรกิจอีกดวย
รายละเอียดใดที่ตองระบุไวในแผนธุรกิจ?
การแสดงรายละเอียดที่จะระบุไวในแผนธุรกิจ ถือเปนเรื่องที่ผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนตอง
มีการวางแผนใหถูกตอง โดยรายละเอียดใดที่ตองระบุนั้นจะมีความสัมพันธโดยตรงกับเหตุผลใน
การจัดทําแผนและผูอานแผน
เนื่องจากเหตุผลที่แตกตางกันรวมถึงความคาดหวังหรือสิ่งที่
ตองการทราบจากผูอานที่แตกตางกัน ทําใหแผนธุรกิจหนึ่งฉบับจากธุรกิจเดียวกัน อาจไม
สามารถใชไดกับทุกๆหนวยงานหรือทุกๆวัตถุประสงค จากที่เคยไดกลาวถึงมากอนหนานี้แลว โดย
สิ่งสําคัญแรกและอาจถือไดวาจําเปนอยางยิ่งในเรื่องของรายละเอียดที่ตองระบุไวในแผนธุรกิจ และถือวา
เปนเรื่องสําคัญที่ตองระบุไวในแผนธุรกิจไมวาจะมีเหตุผลใด หรือใครจะเปนผูอานก็ตามคือ “แนวคิด
ธุรกิจ” (Business idea) เพราะเปนสิ่งที่บงบอกวาผูประกอบการหรือผูจัดทําแผนธุรกิจนั้น มีความรู
ความเขาใจในการดําเนินธุรกิจอยางไร แตกลับพบอยูเสมอวาผูประกอบการสวนใหญที่จัดทําแผนธุรกิจ
นั้น มีการระบุหรือใหความสําคัญเพียงแนวคิดเฉพาะดานผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ เทานั้น แตกลับ
ไมมีแนวคิดดานธุรกิจอยางชัดเจนเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ โดยแนวคิดดานธุรกิจนี้จะเปนคําตอบ
หรือจุดเริ่มตนวา ทําไมผูป ระกอบการจึงเลือกที่จะทําธุรกิจนี้โดยไมเลือกที่จะทําธุรกิจอื่น ทําไม
ธุรกิจจึงจะสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นๆได ความเปนไปไดของโอกาสหรือความเจริญเติบโต
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หรือความอยูรอดของธุรกิจมาจากไหน
โดยแนวคิดธุรกิจที่ดีนั้นจะเปนตัวบงบอกถึงปจจัยของ
ความสําเร็จของธุรกิจ วาจะเกิดขึ้นไดอยางไร ซึ่งแนวคิดธุรกิจนี้เปนการยากทีจ่ ะระบุหรือมีกฎเกณฑ
ตายตัวที่แนนอน
หรือเปนสูตรสําเร็จวาถาธุรกิจดําเนินการตามแนวคิดดังกลาวแลวธุรกิจจะประสบ
ความสําเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากแนวคิดธุรกิจจะมีความสัมพันธและสอดคลองกับองคประกอบตางๆของธุรกิจ
เชน นิสัยของผูประกอบการ ลักษณะของธุรกิจ ความสามารถในการบริหารจัดการ ขอจํากัดตางๆหรือ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับธุรกิจ กฎหมายระเบียบขอบังคับตางๆ สภาวะการแขงขัน เงินทุนของผูประกอบการ
หรือความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนของธุรกิจ เปนตน โดยพื้นฐานสําคัญของแนวคิดของ
ธุรกิจที่จะชวยใหธุรกิจมีโอกาสในการแขงขันหรือดําเนินการ หรือเปนปจจัยในความสําเร็จใน
การดําเนิการ จะมาจาก 2 ประเด็นหลักๆ คือ 1. การดําเนินการของธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ สินคา
หรือบริการของธุรกิจนั้น สามารถตอบโจทยหรือสามารถแกปญหาของลูกคาหรือผูบริโภคที่มีอยู
ได และ 2. การดําเนินการของธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจนั้น สอดคลอง
หรือเหมาะสมกับโอกาสหรือสภาวะตลาดที่เปนอยู โดยแนวคิดของธุรกิจที่ดีควรสามารถแสดงถึง
โอกาสของธุรกิจจากการนําเสนอผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการของธุรกิจเขาสูตลาดหรือถึงมือลูกคา ซึ่ง
สามารถสรางความยอมรับใหเกิดขึ้นได และสามารถใชในการแขงขันกับผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ
ของธุรกิจอื่นที่มีอยูในตลาด หรือเปนเหตุผลสําคัญในการตัดสินใจซื้อจากลูกคา โดยจากรูปแบบและ
ลักษณะการดําเนินการตางๆของธุรกิจทีไ่ ดมีการระบุไวในแผนธุรกิจ ไมวาจะเปนดานการบริหารจัดการ
ดานการตลาด ดานการผลิตหรือการบริการ และดานการเงินที่ระบุไวในแผนธุรกิจนั้น มีความสอดคลอง
กับแนวคิดธุรกิจที่ธุรกิจกําหนดไวอยางไร
นอกจากนี้รายละเอียดที่ระบุไวในแผนธุรกิจ ถาผูจัดทําแผนไดวางแผนใหสอดคลองกับเหตุผล
และผูอานแผนอยางถูกตอง จะเห็นไดวารายละเอียดตางๆของแผนธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือตามผูอานแผนในแตละหนวยงาน เชน การแสดงถึงการเติบโต การแกไข
ปญหา การบริหารความเสีย่ ง จากการดําเนินการตามแผน ถาเปนรายละเอียดของแผนธุรกิจที่นําเสนอ
ตอธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือแสดงถึงโอกาสหรือศักยภาพในการเติบโต ผลตอบแทนที่นาพอใจ
ตอการลงทุน ถาเปนรายละเอียดของแผนธุรกิจที่นําเสนอตอผูลงทุนหรือกองทุนรวมลงทุน การแสดงถึง
แนวความคิดใหม ความเปนไปไดในเชิงพาณิชย โอกาสในการเกิดธุรกิจจากแนวความคิดดังกลาว ถา
เปนรายละเอียดของแผนธุรกิจที่ใชในการแขงขัน เปนตน แมวาในแผนธุรกิจฉบับดังกลาว จะมีการจัดทํา
บทสรุปผูบ ริหาร แนวความคิดในการดําเนินธุรกิจ หรือประวัตคิ วามเปนมาของธุรกิจ ขอมูลรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ สินคา หรือบริการ การวิเคราะหสภาวะตลาดและอุตสาหกรรม แผนการบริหารจัดการ
แผนการตลาด แผนการผลิตหรือแผนบริการ แผนการเงิน และภาคผนวกหรือเอกสารแนบ ซึ่งถือเปน
หัวขอหรือโครงสรางมาตรฐานของแผนธุรกิจโดยทั่วไป และจากการจัดทําขึ้นโดยธุรกิจเดียวกันก็ตาม
โดยรายละเอียดในหัวขอตางๆดังกลาวบางสวน จะถูกเนนหรือตัดทอนใหเหมาะสม และเปนไป
ตามเหตุผลและลักษณะของผูอานหรือผูพิจารณาแผน
ซึ่งถาผูจัดทําแผนมีความเขาใจใน
ประเด็นเกีย่ วกับวาจะแสดงรายละเอียดอะไรในแผนธุรกิจ ใหสอดรับกับเหตุผลและผูอ านแผน
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ดังกลาว แผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นก็จะมีความกระชับ รัดกุม และสามารถสรางความนาเชื่อถือใน
แผนธุรกิจไดเปนอยางดี รวมถึงไมมขี อมูลที่ฟุมเฟอย หรือไมเกิดประโยชนตอการพิจารณาหรือ
การตัดสินใจจากผูอานแผนอีกดวย เชน ถาเปนแผนธุรกิจที่นาํ เสนอตอธนาคารหรือสถาบันการเงิน
ประเด็นดานการวิเคราะหในเชิงกลยุทธ เชน การวิเคราะหตาม Five forces model อาจไมใชประเด็น
สําคัญเทารายละเอียดของแผนการเงิน โดยเฉพาะดานสมมติฐานประมาณการตางๆ และงบกระแสเงิน
สด หรือในทางกลับกันถาเปนแผนธุรกิจที่ใชในการแขงขันหรือในแงของการศึกษาอบรม การวิเคราะห
ตาม Five forces model อาจมีความจําเปนที่ตองมีการจัดทํา เพราะใชในการประเมินความรูความเขาใจ
ของผูแขงขันหรือผูจัดทําแผน มากกวารายละเอียดของแผนการเงิน โดยมุงเนนที่แนวคิดทางธุรกิจแบบ
ใหม หรือจุดเดนอันเปนความสามารถในการแขงขันของธุรกิจมากกวา เปนตน
สุดทายนี้หวังวาเนื้อหารายละเอียดในบทความนี้ จะเปนประโยชนตอผูประกอบการหรือผูสนใจ
ศึกษาเกีย่ วกับการจัดทําแผนธุรกิจ ในเรื่องของการวางแผนกอนการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อใหแผนธุรกิจที่
จัดทําขึ้นตรงตามวัตถุประสงคในการจัดทํา ตรงตามคาดหวังของผูอานแผน และรายละเอียดของแผน
ธุรกิจมีเนื้อหาที่กระชับ รัดกุม มีความเหมาะสมและเปนแผนธุรกิจที่ดแี ละมีประสิทธิภาพ ในการนําเสนอ
ทั้งตอบุคคลภายนอกหรือใชในการบริหารภายในธุรกิจเองก็ตาม
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