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

ในการที่ผูประกอบการ SMEs สวนใหญจะตองมีการจัดทําแผนธุรกิจ สวนใหญแลวมักจะมาจาก
ภาวะบังคับหรือภาวะจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนธุรกิจขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตองการขอวงเงิน
สินเชื่อจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งแผนธุรกิจถือเปนเอกสารสําคัญประกอบการพิจารณา
หรือในกรณีที่ผูประกอบการนั้นเขาศึกษาหรืออบรมในโครงการตางๆ
เชน
โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม (New Entrepreneur Creation – NEC) หรือโครงการบมเพาะวิสาหกิจ (Business
Incubation) ที่เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผูประกอบการที่เขารับการอบรมจะตองมีการจัดทําแผนธุรกิจ และ
ทําการนําเสนอตอหนาคณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิ เพื่อประเมินวาผูประกอบการที่เขารับการอบรม
รายดังกลาว มีความรูในการวางแผนธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพจากความรูที่ไดรับการอบรมมาหรือไม
แตแทจริงแลวการจัดทําแผนธุรกิจ ถือวาเปนสิ่งที่มีความจําเปนตอผูประกอบการหรือตอธุรกิจเอง ซึ่ง
มิไดขึ้นอยูกับชวงเวลาจําเปนหรือภาวะทีถ่ ูกบังคับใหจัดทําแตอยางใด
โดยชวงเวลาทีผ่ ูประกอบการ
สมควรมีการจัดทําแผนธุรกิจนั้น มักเปนไปตามสภาพการณหรือภาวะตางๆที่เปนอยูของธุรกิจ เพราะ
การจัดทําแผนธุรกิจจากการวางแผนธุรกิจอยางถูกตอง รัดกุม และมีประสิทธิภาพ จะเปนกลไกในการ
สรางความสามารถและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจใหเกิดขึ้น
โดยชวงเวลาที่ควรมีการจัดทําแผน
ธุรกิจและขอพิจารณาจากการจัดทํา รวมถึงความสําคัญที่ควรมีการจัดทําแผนธุรกิจในชวงเวลาดังกลาว
ประกอบดวย
ยังไมเคยมีการจัดทําแผนธุรกิจ สําหรับผูประกอบการหรือธุรกิจที่ยังไมเคยมีการจัดทําแผน
ธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจถือเปนเรื่องสําคัญและเปนสิ่งที่มีประโยชนตอธุรกิจ เนื่องจากถาธุรกิจหรือตัว
ผูประกอบการไดมีการวางแผนอยางรอบคอบรัดกุม และมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนธุรกิจจะชวย
ใหธุรกิจสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ วิเคราะห ติดตาม ทบทวน และประเมินผล
การดําเนินของธุรกิจ และสามารถคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคต เพื่อใหธุรกิจ
สามารถรับมือตอการเปลีย่ นแปลง หรือความเสี่ยงตางๆที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจไดเปนอยางดี
แตนาเสียดายเปนอยางยิง่ ที่มีผูประกอบการหรือธุรกิจของไทยจํานวนนอยราย ที่คดิ จะมีการ
จัดทําแผนธุรกิจถาธุรกิจของตนเองยังไมเคยมีการจัดทําแผนธุรกิจมากอน ซึ่งในบางกรณีเกิด
จากการที่ผูประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจใหเติบโตมีผลกําไรไดดวยตนเอง
โดยไมเคยตองมีการ
จัดทําแผนธุรกิจในการบริหารจัดการมากอน ทําใหไมตระหนักถึงความสําคัญถึงความจําเปนของการ
ตองมีการจัดทําแผน ซึ่งมักเกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดเล็กที่ตวั ผูประกอบการเปนผูวางแผน บริหารหรือ
ตัดสินใจดวยตนเอง และมีจํานวนบุคลากรไมมากนัก แตเมื่อธุรกิจเริ่มขยายตัว ตัวผูประกอบการก็มักจะ
ไมสามารถหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารองคกรที่มีขนาดใหญขึ้น หรือแกปญหาที่เกิดขึ้นได
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หรือไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง ซึ่งมีทมี่ าจากการที่ไมเคยไดมีการวางแผนธุรกิจอยางถูกตอง และเปน
ระบบมากอน แตโดยสวนใหญแลวก็จะมีการจัดทําแผนตอเมื่อธุรกิจของตนเองประสบปญหา หรือมี
ภาวะจําเปนจนตองขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน เนื่องจากเปน
ขอบังคับทีต่ องมีแผนธุรกิจประกอบการขอวงเงินสินเชื่อ
ซึ่งผูประกอบการหรือธุรกิจในลักษณะ
เหลานี้ก็มักจะประสบปญหาในการจัดทํา เนื่องจากตนเองหรือธุรกิจไมเคยไดมีการวางแผนที่ดี
หรือวางแผนอยางถูกตองมากอน รวมถึงการขาดความรูความเขาใจในกระบวนการวางแผน
ธุรกิจหรือจัดทําแผนธุรกิจ ทําใหเมื่อตองเรงรีบในการจัดทําแผนธุรกิจในภาวะจําเปน แผน
ธุรกิจที่จัดทําขึ้นมีขอบกพรอง และไมสามารถบอกไดถึงความสามารถในการวางแผนของธุรกิจ
หรือตัวผูประกอบการ จนอาจเปนสาเหตุใหพลาดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนทีต่ อ งการได
หรือในอีกกรณีที่เมื่อตองเขารับการอบรมในโครงการตางๆ ทีต่ องมีการจัดทําแผนและนําเสนอแผนธุรกิจ
เพื่อใหผานหลักสูตร ผูประกอบการบางสวนจึงมักมีการจัดทําแผนธุรกิจแบบขอไปที หรือเพียงกรอก
หัวขอใหครบตามโครงสรางของแผนธุรกิจ เพียงเพื่อใหจบหลักสูตรตามที่ทางโครงการกําหนด โดยมิได
นําความรูจากการอบรมมาใชประโยชนในการวางแผนธุรกิจของตนเองเลย ซึ่งถือเปนเรื่องที่นาเสียดาย
เปนอยางยิ่ง ดังนั้นสําหรับธุรกิจที่ยังไมเคยมีการจัดทําแผนธุรกิจมากอน การจัดทําแผนธุรกิจที่ถูกตอง
ถือเปนกาวแรกในการบริหารธุรกิจใหเติบโต กาวหนาและเขมแข็งอยางยั่งยืนในอนาคต
ตองการกูเงิน ถือเปนชวงเวลาบังคับทีผ่ ูประกอบการตองมีการจัดทําแผนธุรกิจ และแผนธุรกิจ
สวนใหญหรืออาจเรียกไดวาเกือบทั้งหมดที่ถูกจัดทําขึน้
ลวนแลวแตมาจากวัตถุประสงคเพื่อใช
ประกอบการขอวงเงินสินเชื่อแทบทั้งสิ้น โดยสิ่งที่ผูประกอบการหรือธุรกิจตองการหรือคาดหวังจากแผน
ธุรกิจที่จัดทําขึ้นก็คือ
แผนธุรกิจดังกลาวจะเปนเครื่องมือที่ชวยใหสามารถขอวงเงินสินเชื่อไดตามที่
ตนเองตองการ นอกเหนือจากความคาดหวังจากทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่ใชแผนธุรกิจ
ในการประเมินความสามารถในการบริหารจัดการของธุรกิจหรือผูประกอบการ
เพื่อชวยลด
ความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อใหธุรกิจดังกลาว นอกเหนือจากหลักประกันที่ถือเปนเครื่องมือ
หลักในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียของการผิดนัดชําระหนี้ แตในขอเท็จจริงแลวการจัดทํา
แผนธุรกิจในชวงเวลาดังกลาวสําหรับผูป ระกอบการ นอกจากใชเปนเอกสารประกอบการขอสินเชื่อแลว
สิ่งที่ผูประกอบการหรือธุรกิจตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในการจัดทําแผน ก็คือการวางแผนในการใช
เงินกูที่ไดรับมาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจ ซึ่งบอยครั้งมักพบวาผูประกอบการสวนใหญไมมีการ
วางแผนเกี่ยวกับจํานวนเงินทุนที่ตองการใชอยางถูกตอง
แมวาตัวผูประกอบการหรือธุรกิจจะมี
หลักประกัน ที่มีมูลคาเพียงพอในการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อดังกลาวก็ตาม ทําใหในบางกรณีวงเงิน
สินเชื่อที่ขอก็มีจํานวนนอยเกินไป หรืออาจมีตนทุนคาใชจายบางสวนที่ผูประกอบการละเลย
หรือมิไดคาดคะเนไวกอนหนา ทําใหวงเงินสินเชื่อที่ไดรับไมเพียงพอในการดําเนินธุรกิจ หรือ
เมื่อดําเนินธุรกิจไปชวงเวลาหนึ่งเงินกูที่ไดรับกลับถูกใชหมดไปเสียกอน ซึ่งจะเกิดปญหาสําหรับ
ผูประกอบการเปนอยางยิ่ง หรืออีกกรณีหนึ่งคือขอวงเงินสินเชื่อมากเกินกวาความจําเปน ทําใหมีเงิน
สดเหลืออยูในมือเกินกวาทีธ่ ุรกิจจําเปนตองใช เนื่องจากผูประกอบการคิดวาถามีเงินสดคงเหลืออยู จะ
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เปนการสรางความปลอดภัย และความมัน่ ใจใหเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจในอนาคต โดยตนเองยอมเสีย
ดอกเบี้ยในของเงินกูสวนเกินดังกลาว แตสิ่งทีม่ ักพบไดอยูเสมอก็คือเมื่อผูประกอบการมีเงินสด
สวนเกินที่มาจากเงินกูดงั กลาวนั้น มักจะนําเงินดังกลาวไปใชจายในสวนที่ไมเกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจ ไมวาจะเปนการซื้อรถยนตใหม การซื้ออสังหาริมทรัพย การซื้อหลักทรัพย
คาใชจายสวนตัวของกรรมการหรือผูบริการ การเก็งกําไรตางๆ หรืออาจกลาวไดวาเปนการใช
เงินผิดประเภท หรือผิดวัตถุประสงคจากการกูเงินเพื่อทําธุรกิจนั่นเอง ซึ่งมักมีขออางวาเปนการ
“ลงทุน” ที่ใหผลตอบแทน ดีกวาที่จะทิ้งเงินสดไวในธนาคารเฉยๆเพื่อรอรับดอกเบี้ย โดยมัก
พบวามีผูประกอบการเพียงจํานวนนอยราย ที่จะประสบความสําเร็จจากวิธีดังกลาว และเมือ่ มีความ
จําเปนตองการใชเงินทุนในการทําธุรกิจจริงๆ ก็มักจะไมสามารถนําเงินจากการ “ลงทุน” ของธุรกิจมา
ใชได ซึ่งก็จะเกิดปญหาเชนเดียวกัน โดยสิ่งที่พึงระลึกอยูเสมอคือเงินที่ไดรับมานั้นมาจากการกูยืม คือ
การมีเจาหนี้ซึ่งเปนธนาคารหรือสถาบันการเงินเกิดขึ้นในธุรกิจ ซึ่งแตกตางจากเจาหนี้การคาของธุรกิจ
ที่อาจเจรจาผลัดผอนหรือประวิงเวลาการชําระหนี้ทางการคาไดถาธุรกิจของตนกําลังประสบปญหา
ดังนั้นไมวาธุรกิจจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว จะมีกําไรหรือขาดทุน ธุรกิจมีหนาที่ที่
จะตองชําระหนี้คืน ใหกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ใหเงินกูยืมมาตามกําหนด ดังนั้นการ
จัดทําแผนธุรกิจเมื่อตองการขอกูเงินหรือขอวงเงินสินเชื่อ จึงตองใหความสําคัญในการใชเงินกู
ที่ไดรับมาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตองสามารถสรางผลกําไร และธุรกิจตองมีเงินสดเพียงพอ ที่
จะสามารถชําระเงินกูคืนไดสม่ําเสมอตามกําหนดหรือตามขอสัญญาเงินกู เนื่องจากการผิดนัด
ชําระหนี้กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน จนกลายเปน NPL ถือเปนสิ่งที่สง ผลรายอยางยิ่งสําหรับ
การดําเนินธุรกิจ เพราะจะทําใหธุรกิจไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนอื่นๆอีกไดเลยในอนาคต
ตองการเริ่มตนธุรกิจ ในชวงเวลาที่ผปู ระกอบการตองการเริ่มตนธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจถือ
ไดวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับธุรกิจ
ไมวาจะเปนการจัดทําในลักษณะของการศึกษาความเปนไดของ
โครงการ (Project feasibility study) หรือจะเปนการจัดทําแผนธุรกิจเต็มรูปแบบก็ตาม ซึ่งนอกเหนือจาก
การใชแผนธุรกิจ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพตอไปในอนาคตแลว การ
จัดทําแผนธุรกิจจะเปนสวนชวยในการกําหนดโครงสรางของการลงทุน
และการวางแผนการเงินของ
ธุรกิจอยางถูกตองและเหมาะสมอีกดวย โดยประเด็นสําคัญในการจัดทําแผนเพือ่ การเริ่มตนธุรกิจนี้
สิ่งที่ผูประกอบการตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือเรือ่ งของการลงทุนเริ่มตน (Initial
investment) ซึ่งสวนใหญแลวธุรกิจจะมีการลงทุนเริ่มตนใน 3 สวน กลาวคือ สวนแรกจะเปนการลงทุน
ในสวนของสินทรัพย ซึ่งไดแก ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง การตกแตงปรับปรุงตางๆ เครื่องจักร อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ เปนตน สวนทีส่ องจะเปนเรื่องของคาใชจายกอนดําเนินการ เชน
คาใชจายในการจัดตั้งกิจการ คาที่ปรึกษา คาธรรมเนียมราชการตางๆ หรือคาใชจายอื่นใดที่เกิดขึ้น
กอนที่ธุรกิจจะเริ่มดําเนินการ และสวนสุดทายจะเปนเรื่องของคาใชจายดานเงินทุนหมุนเวียน รวมถึง
คาใชจายตางๆของธุรกิจเมือ่ เริ่มดําเนินการไปแลว เชน คาวัตถุดิบ คาสินคาซื้อมาเพื่อการผลิตหรือ
บริการ คาเชา คาสาธารณูปโภค คาโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ คาใชจายดานคาแรงหรือเงินเดือน
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พนักงาน เปนตน ดังนัน้ การจัดทําแผนธุรกิจสําหรับการเริ่มตนธุรกิจ จึงตองประมาณการใน
ตนทุนหรือคาใชจายเริ่มตนเหลานี้ใหถูกตอง หรือมีความใกลเคียงกับความเปนจริงหรือสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตใหมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรื่องของความเขาใจเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
ซึ่งในชวงเริ่มตนของธุรกิจนั้นจะมีรายการคาใชจายตางๆเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก
ในขณะที่รายรับหรือรายไดของธุรกิจจะมีจํานวนนอย
เนื่องจากลูกคายังไมรจู ักสินคาหรือบริการของ
ธุรกิจ หรือมาจากระยะเวลาสําหรับเครดิตการคาในการขายสินคา ในขณะที่ธุรกิจจําเปนตองจายเงินสด
ในการซื้อวัตถุดิบ สินคา เนื่องจากเปนธุรกิจใหมยังไมมีเครดิตหรือความนาเชื่อถือเพียงพอสําหรับคูคา
คาแรงหรือเงินเดือนที่ตองจายใหพนักงานทุกเดือนตัง้ แตเริ่มดําเนินการ ซึ่งสวนใหญแลวผูป ระกอบการ
มักจะไมไดมีการวางแผนในเรื่องดังกลาว ทําใหเงินทุนที่มีสวนใหญหรือเกือบทั้งหมด จะถูกใชในการ
ลงทุนในสวนสินทรัพยของกิจการ โดยไมเหลือในสวนของคาใชจายหรือเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเมื่อ
ดําเนินกิจการเลย ทําใหเมื่อธุรกิจดําเนินการไปชวงเวลาหนึ่งมักประสบปญหาขาดแคลนเงินสดในการ
ทําธุรกิจอยูเสมอ หรือมีเงินสดจายมากกวาเงินสดรับ ทําใหตองขอวงเงินสินเชื่อจากทางธนาคารหรือ
สถาบันการเงิน เนื่องจากการขาดการวางแผนการเงินของธุรกิจที่ดีนั่นเอง ซึ่งเปนสิ่งที่พบเห็นไดทั่วไป
สําหรับการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ SMEs ในปจจุบัน
ตองการหาผูรวมลงทุน ในการทําธุรกิจสําหรับผูประกอบการที่มีเงินทุนไมเพียงพอที่จะดําเนิน
ธุรกิจดวยเงินทุนของตนเองทั้งหมด หรือตองการขยายกิจการ โดยอาจไมตองการขอวงเงินสินเชื่อจาก
ทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน เนื่องจากไมตองการมีภาระหนี้ หรือมีขอจํากัดของธุรกิจที่ไมสามารถขอ
วงเงินสินเชื่อตามปกติได หรือขอจํากัดจากการขาดหลักประกันทีถ่ อื เปนขอกําหนดสําคัญ สําหรับการขอ
วงเงินสินเชื่อในระบบธนาคารหรือสถาบันการเงินของไทย ทําใหการระดมทุนจากแหลงเงินทุนภายนอก
จึงถือเปนทางเลือกหนึ่งสําหรับผูประกอบการ ไมวาจะเปนจากบุคคลธรรมดา เชน ญาติ พี่นอ ง เพื่อนฝูง
หรือนักลงทุนเอกชน รวมถึงจากนิติบุคคลหรือจากกองทุนรวมลงทุน (Venture capital) ซึ่งอาจเขามาใน
รูปแบบของผูถ ือหุนโดยตรง หรือเขามาเปนกรรมการบริหารและผูถ ือหุน หรือแมแตอยูในลักษณะของ
เจาหนี้ก็ตาม การจัดทําแผนธุรกิจจะใชเปนเครื่องมือหนึ่ง ในการแสดงถึงประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการธุรกิจ และแสดงใหเห็นถึงผลตอบแทนของธุรกิจ ผูลงทุนจะไดรับ จากการเขาหุน
หรือรวมลงทุนในธุรกิจ รวมถึงสามารถใชเปนขอตกลงระหวางคูส ัญญาหรือผูเกี่ยวของ ทัง้
ภายในหรือภายนอกองคกร ไมวาจะเปนระหวางธุรกิจกับผูถือหุน ระหวางธุรกิจกับผูลงทุน
ระหวางธุรกิจกับเจาหนี้ ระหวางธุรกิจกับคูคา โดยเฉพาะอยางยิ่งถาผูลงทุนซึ่งอาจเปนผูถือหุน
นั้น ไมไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการธุรกิจโดยตรงหรือเปนบุคคลภายนอก เนื่องจากแผน
ธุรกิจจะระบุเกี่ยวกับกลยุทธตางๆในการดําเนินการของธุรกิจ ขั้นตอน ระยะเวลาการดําเนินการ
คาใชจาย งบประมาณ ซึ่งถาแผนธุรกิจไดมีการระบุถึงสิ่งที่จะดําเนินการตางๆนั้นอยางชัดเจน ก็จะเปน
เหมือนกับขอตกลงในการปฏิบัติระหวางธุรกิจกับผูเกี่ยวของ วาธุรกิจจะดําเนินการอะไรบาง มีการ
ตัดสินใจใดๆที่สงผลผูกพันหรือมีผลกระทบกับธุรกิจหรือผูถือหุน
ซึ่งจะเปนการชวยลดความขัดแยง
ระหวางผูเกี่ยวของไดเปนอยางดี ดังนั้นการจัดทําแผนธุรกิจในชวงเวลาทีต่ องการหาผูรวมลงทุน
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จึงตองใหความสําคัญเกีย่ วกับการแสดงถึงเงื่อนไขตางๆ เกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุน
อยางชัดเจนสําหรับผูลงทุนทั่วไป วาจะไดรับผลตอบแทนในลักษณะใด หรือเปนจํานวนเทาใด
หรือแสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการถอนตัว (Exit) ของธุรกิจจากกองทุนรวมลงทุน วาธุรกิจจะมีการ
ดําเนินการอยางไร ถาเปนการระดมทุนจากกองทุนรวมลงทุน เปนตน เนื่องจากถือเปนประเด็น
สําคัญสําหรับการพิจารณาในการเขารวมลงทุนของธุรกิจ
มีการลงทุนใหมในกิจการ ในเวลาธุรกิจที่จะมีการลงทุนใหมสําหรับกิจการที่ดําเนินการอยูเดิม
เชน การสรางโรงงานใหม การซื้อเครื่องจักรใหม ออกผลิตภัณฑใหม ขยายสาขาใหมในประเทศ หรือ
เปดสาขาในตางประเทศ เปนตน การจัดทําแผนธุรกิจในชวงเวลาดังกลาวนี้ ถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองมี
การจัดทําขึ้นเชนเดียวกัน โดยอาจเริ่มตนจัดทําในรูปแบบของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
กอน แลวจึงคอยปรับหรือลงรายละเอียดในแผนธุรกิจก็เปนได ซึ่งโดยสวนใหญแลวเพื่อใชพิจารณาถึง
ความคุมคาในการลงทุน แตประเด็นสําคัญที่แทจริงจะอยูที่การจัดทําแผนธุรกิจสําหรับการลงทุน
ใหมในกิจการนั้น ใชเพื่อการวางแผนของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับตอการลงทุนที่จะ
เกิดขึ้น เชน แผนงานดานบุคลากร ทีต่ องพิจารณาถึงจํานวนหรือความพรอมในดานประสิทธิภาพการ
ทํางาน วาสอดคลองและรองรับตอการลงทุนใหมหรือไม ไมวาจะเปนบุคลากรดานการผลิต หรือดาน
การตลาด เปนตน แผนงานดานการตลาดวากลยุทธทางการตลาดที่ดําเนินการอยูนั้น เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตอสภาพการตลาดของธุรกิจ
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอันมาจากการลงทุนใหมนั้นหรือไม
แผนงานดานการผลิตหรือบริการ ที่ตองพิจารณาวาจากการลงทุนใหมนั้น เปาหมายการผลิตหรือบริการ
ของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ตนทุนคาใชจายตางๆมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด และแผนงาน
ดานการเงิน ที่ตองพิจารณาวาจากการลงทุนใหมนนั้ เงินทุนที่ใชในการลงทุนใหมนั้นสงผลกระทบตอ
กิจการอยางไร ทั้งในแงของการบริการเงินทุนหมุนเวียน ที่ธุรกิจอาจตองมีการใชเงินทุนหมุนเวียนมาก
ขึ้น ซึ่งเปนผลจากการลงทุนใหมนั้น ปริมาณเงินสดที่มีอยูของธุรกิจจะมีความเพียงพอตอการลงทุน
หรือไม ซึ่งถาไมเพียงพอธุรกิจจะจัดหาแหลงเงินทุนจากแหลงใด ไมวาจะเปนการใชแหลงเงินทุนภายใน
กิจการเอง เชน จากผูถือหุน จากกําไรสะสมของกิจการ หรือจากแหลงเงินทุนภายนอก เชน เงินกูจาก
ทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อดูวาเงินทุนจากแหลงเงินทุนใดที่จะกอประโยชนสูงสุดตอธุรกิจ ซึ่ง
ถาผูประกอบการไดมีการวางแผนและจัดทําแผนธุรกิจที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการรองรับการ
ลงทุนที่เกิดขึ้น ธุรกิจก็จะไมประสบปญหาและสามารถบริหารหรือดําเนินการไดอยางราบรื่น
หรือถาเกิดปญหาขึ้นแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้น ก็จะเปนเครื่องมือในการเตรียมความพรอมลวงหนา
สําหรับธุรกิจ ในการกําหนดวิธีการหรือแนวทางในการแกไขปญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน
ไดอยางเหมาะสม
การเขารับการอบรม ในชวงเวลาทีเ่ ขารับการอบรมในโครงการตางๆ เชน โครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหม (New Entrepreneur Creation – NEC) หรือโครงการบมเพาะวิสาหกิจ (Business
Incubation) การจัดทําแผนธุรกิจถือเปนหัวขอสําคัญหรือขอบังคับของโครงการ ที่ผูประกอบการที่เขารับ
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การอบรมจะตองมีการจัดทําแผนและนําเสนอแผนธุรกิจ โดยวัตถุประสงคของการจัดทําแผนธุรกิจ
เพื่อตองการใหผูประกอบการที่เขาอบรม สามารถประยุกตความรูที่ไดจากการอบรมมาใชใน
การวางแผนธุรกิจของตนเอง ไมวาจะเปนแนวคิดตางๆในการเปนผูประกอบการ การบริหาร
จัดการธุรกิจ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาด การผลิตหรือบริการ การเงิน การจัดทํา
ระบบบัญชี กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เปนตน ซึ่งผูประกอบการควรจะสามารถ
รวบรวมและประมวลความรูเหลานี้ มาใชในการวางแผนธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และมี
ความคุนเคยในรูปแบบของการจัดทําแผนธุรกิจที่เปนมาตรฐานอยางถูกตอง ไมวาจะเปนธุรกิจที่
ยังไมเริ่มดําเนินการ หรือแมแตจะเปนธุรกิจที่มีอยูเดิมก็ตาม แตที่ปรากฎอยูเสมอก็คือผูประกอบการที่
เขารับการอบรมสวนใหญ ไมสามารถจะจัดทําแผนธุรกิจไดอยางถูกตอง ทั้งที่รายละเอียดหรือสิ่งตางๆที่
จําเปนตองระบุไวในแผนธุรกิจ ก็ลวนแลวแตเปนเนื้อหาในวิชาหรือหัวขอตางๆจากการอบรมนั่นเอง ซึ่ง
สาเหตุสําคัญมักมาจากการที่ผูประกอบการไมสามารถรวบรวมความรูที่ไดจากการอบรม มาประยุกตใน
การวางแผนในทางปฏิบัติ หรือไมสามารถนําทฤษฎีจากการเรียนการสอนการอบรม มาใชในการ
วางแผนธุรกิจจริงของตนเองได
ดังนั้นแผนธุรกิจสวนใหญของผูประกอบการที่เขาอบรมใน
โครงการเหลานี้ จึงมักมีการระบุสิ่งที่จะดําเนินการที่ไมมีความสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ของธุรกิจ เนนหนักดานทฤษฎีตางๆโดยไมมีเหตุผลรองรับ ซึ่งสรางความไมนา เชื่อถือใน
ประสิทธิภาพของการวางแผนธุรกิจ
หรืออาจเปนการคัดลอกแผนธุรกิจที่มีเผยแพรอยูใน
แหลงขอมูลตางๆ ทีเ่ ปนธุรกิจเดียวกันกับของตนเองมาใชนําเสนอตอโครงการ หรือเพียงกรอก
หัวขอใหครบตามโครงสรางของแผนธุรกิจ เพียงเพื่อใหจบหลักสูตรตามที่ทางโครงการกําหนด
เทานั้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากในชวงเวลาทีต่ องมีการจัดทําแผนธุรกิจ มักจะอยูในชวงทายของโครงการ ทํา
ใหมีระยะเวลาที่กระชั้นหรือสั้นจนเกินไป สําหรับผูประกอบการทีข่ าดการเตรียมพรอม โดยเฉพาะถาทาง
โครงการไมมีความเขมงวดในการใหผูประกอบการเรียนรูถึงความสําคัญของแผนธุรกิจ กระบวนการ
จัดทําแผนธุรกิจที่ถูกตอง การเก็บและการรวบรวมขอมูลตางๆเพื่อใชในการจัดทําแผนธุรกิจ จึงทําให
ผูประกอบการที่ไมตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกิจและไมมีขอมูลเพียงพอ จะไมสามารถ
จัดทําแผนธุรกิจของตนเองไดในระยะเวลาจํากัด จึงจําเปนตองใชวิธี “ทางลัด” ตามที่กลาวมา แตการ
กระทําหรือการใชวธิ ี “ทางลัด” ดังกลาวนี้จะไมกอประโยชนใดๆ ใหกับผูประกอบการที่เขารับการอบรม
เลย
ดังนั้นการจัดทําแผนธุรกิจในชวงเวลาทีเ่ ขารับการอบรมนั้น
ผูประกอบการควรให
ความสําคัญกับการที่จะนําความรูตางๆที่ไดรบั การอบรมมาประยุกต ใหมีความเปนไปไดและ
เหมาะสมกับธุรกิจอยางแทจริง ซึง่ ขอดีของการจัดทําแผนธุรกิจในชวงเวลาที่เขารับการอบรม
นั้นก็คือ
ถาผูประกอบการมีขอสงสัยหรือขอติดขัดตางๆ
สามารถที่จะสอบถามหรือขอ
ขอแนะนํา จากวิทยากรหรือที่ปรึกษาของโครงการ ในการปรับปรุงแผนธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุดได
และเกิดประโยชนทสี่ ุดตอธุรกิจของตนเอง
รวมถึงการนําเสนอแผนธุรกิจตอ
คณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น จะเปนสิ่งที่ชวยใหผูประกอบการมีความคุนเคย ในการนําเสนอแผน
ธุรกิจตอบุคคลภายนอก ซึ่งสามารถนําไปใชในการนําเสนอแผนธุรกิจในโลกธุรกิจจริง เชน การนําเสนอ
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ตอเจาหนาที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน และขอคิดเห็น ขอแนะนํา ประเด็นคําถามตางๆ จาก
คณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ถาผูประกอบการนําไปใชปรับปรุงในการวางแผนธุรกิจ จะ
เปนสิ่งทีเ่ ปนประโยชนอยางยิ่งตอตัวธุรกิจหรือผูประกอบการเองในอนาคต เพราะแผนธุรกิจที่
ไดปรับปรุงอยางถูกตองสมบูรณนี้ จะเปนเครื่องมือชวยในการวางแผนบริหารจัดการธุรกิจอยาง
มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใชในวัตถุประสงคอื่นไดอยางหลากหลายในอนาคต ถา
ผูประกอบการตองการหรือมีความจําเปน ดังนั้นในชวงเวลาของการอบรมดังกลาวนี้ผูประกอบการที่เขา
รับการอบรม ควรตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกิจ และใชชว งเวลาดังกลาวใหคุมคาและ
เกิดประโยชนตอตนเองใหมากที่สุด
มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญของเทคโนโลยี
เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหรือในธุรกิจ เชน มีเทคโนโลยีการผลิตสินคาแบบใหม มีเครื่องจักรแบบใหม มี
กระบวนการใหมๆดานเทคโนโลยีที่ชวยใหผลิตภัณฑหรือสินคามีคุณภาพมากกวาเดิม ธุรกิจควรมีการ
จัดทําแผนธุรกิจเพื่อประเมินวา จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาว จะสงผลตอธุรกิจ
อยางไร เชน ถาธุรกิจคูแขงมีการลงทุนในเทคโนโลยีดงั กลาว อาจทําใหผลิตภัณฑหรือสินคาของคูแขงมี
คุณภาพดีกวา หรือสามารถตั้งราคาไดต่ํากวาผลิตภัณฑหรือสินคาของผูประกอบการ ซึ่งยอมสงผลให
รายไดของธุรกิจลดลง หรือผลิตภัณฑหรือสินคาของผูประกอบการไมสามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นได ถา
ยังคงใชรูปแบบการดําเนินการโดยใชแรงงานหรือทักษะของบุคลากรเปนหลัก หรือยังมีการใชเทคโนโลยี
การผลิตแบบเดิมอยู ซึ่งอาจลาสมัยเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีแบบใหมดังกลาว หรือในทางกลับกันถา
ธุรกิจเลือกที่จะลงทุนในเทคโนโลยีแบบใหมดังกลาว จะมีความคุมคากับการลงทุนหรือไม เชน สามารถ
ลดจํานวนแรงงานลงได ลดเวลาในกระบวนการในการผลิตลง ผลิตภัณฑหรือสินคามีคุณภาพที่ดีขึ้น
ผลิตภัณฑหรือสินคามีมาตรฐานมากขึ้น ผลิตภัณฑหรือสินคามีราคาที่ต่ําลง ซึ่งก็ถือไดวาเปนการสราง
ความไดเปรียบดานการแขงขันประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงเทคโนโลยีแบบอื่นๆ ที่แมวาจะไม
เกี่ยวของกับการดําเนินการของธุรกิจโดยตรง แตการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาใชอาจเปนการชวยลด
ตนทุน หรือชวยใหการบริหารจัดการธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การใช Software ดานบริหาร
จัดการองคกร การใช Software ดานบริหารทรัพยากรในองคกร การใชเทคโนโลยี RFID เพื่อควบคุม
จํานวนสตอคสินคาคงเหลือ เปนตน ดังนั้นการจัดทําแผนธุรกิจในชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี อาจมุงเนนที่การวางแผนงานเกี่ยวกับทางเลือกตางๆทีอ่ าจเกิดขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ไมวาจะเปนสิ่งทีเ่ กิดจากฝงของคูแขงขัน หรือจากฝงของธุรกิจเอง
เพื่อแสวงหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดในการดําเนินการ หรือใชในการตัดสินใจของธุรกิจ
สูญเสียลูกคาสําคัญ ในชวงเวลาทีธ่ ุรกิจสูญเสียลูกคาสําคัญของธุรกิจไปใหกบั ธุรกิจอื่น หรือ
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนการสูญเสียใหกบั ธุรกิจที่เปนคูแขง และลูกคาสําคัญดังกลาวถือเปนลูกคาหลัก
ที่สรางรายไดสวนใหญใหกบั ธุรกิจ หรือการสูญเสียลูกคาดังกลาวนี้อาจสงผลใหธุรกิจประสบปญหาทาง
การเงินขึ้น การจัดทําแผนธุรกิจหรือทบทวนแผนธุรกิจที่มีอยู จะถือเปนเครื่องมือสําคัญในการ
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ประเมินสภาพของกิจการวาจะดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวอยางไร
โดยสวนทีต่ องให
ความสําคัญเปนพิเศษ คือแผนงานดานการตลาดโดยเฉพาะดานแผนปฏิบัติการ เชน วิธีการหา
ลูกคาใหมเพือ่ ทดแทนลูกคาเดิม หรือสรางยอดขายใหเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยรายรับที่สูญเสียไปจาก
ฐานลูกคาเดิมที่ยังมีอยู และการรักษาลูกคาเดิมทีม่ ีอยูมิใหสูญเสียไปอีก เปนตน นอกจากนี้ยัง
เกี่ยวของกับแผนงานดานการผลิตและแผนงานดานบริการ ที่อาจตองมีการเปลีย่ นแปลงเปาหมายการ
ผลิตหรือบริการใหสอดคลองกับจํานวนลูกคาที่มีอยู การควบคุมตนทุนคาใชจายตางๆใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เพื่อรักษาอัตราผลกําไรหรือผลประกอบการของธุรกิจ ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดปญหาขึ้น
ในธุรกิจ หรืออยูในระดับที่ควบคุมได ซึ่งลวนแลวแตเปนเรื่องสําคัญที่การวางแผนและการจัดทําแผน
ธุรกิจอยางถูกตอง จะเปนประโยชนตอธุรกิจในชวงเวลาดังกลาว
เปลี่ยนแปลงการบริหาร ในชวงเวลาทีธ่ รุ กิจมีการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ไมวาจากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดําเนินกิจการตามกฎหมาย เชน จากการดําเนินธุรกิจแบบบุคคลธรรมดา
ไปสูการดําเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคล หรือแมแตในกรณีที่เปนนิตบิ ุคคลประเภทหางหุนสวนจํากัดไปสู
บริษัทจํากัดก็ตาม เพราะอาจมีขอกําหนดบางอยางซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ในการดําเนินการของ
ธุรกิจ เชน รูปแบบโครงสรางองคกร กระบวนการหรือขั้นตอนทางกฎหมายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะทางดาน
ภาษีหรือตนทุนคาใชจายตางๆ รวมถึงระบบบัญชีที่เกีย่ วของ ซึ่งอาจเกิดผลทั้งดานบวกหรือดานลบกับ
ธุรกิจ เชน ธุรกิจสามารถนําคาใชจายมาหักภาษีไดตามที่เกิดขึ้นจริง แตขณะเดียวกันก็ตองมีเอกสาร
รับรองที่ถูกตองตามกฎหมาย สิทธิประโยชนตางๆทางภาษีที่ไดรับจากการประกอบธุรกิจ แทนที่จะเปน
การหักแบบเหมาจายเหมือนเดิม แตก็จะเกิดตนทุนหรือคาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําระบบบัญชี การยื่น
แบบรายการเพื่อเสียภาษี
รวมถึงคาใชจายอื่นๆอีกบางสวน
หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใน
โครงสรางการบริหาร เชน จากระบบการบริหารแบบครอบครัวไปสูระบบการบริหารโดยใชมืออาชีพ การ
มีผูถือหุนรายใหมเขามือถือหุนในกิจการ
ที่อาจมีขอตกลงในอํานาจการบริหารจัดการ
การให
ผลตอบแทนหรือสิทธิประโยชนตางๆ ซึ่งสงผลตอรูปแบบการบริหารจัดการแบบเดิม การจัดทําแผน
ธุรกิจที่ไดมีการวางแผนใหสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการวางแผนงานที่
สอดรับตอการเปลี่ยนแปลงตอลักษณะการดําเนินการ หรือการบริหารจัดการของธุรกิจ เชน
การวางแผนระบบการดําเนินการดานบุคลากร การบริหารจัดการภายใน แผนงานตางๆของ
ธุรกิจ ขั้นตอนตามขอกฎหมาย หรือการใชงบประมาณตางๆ เปนตน จึงเปนสิ่งที่จะชวยในการ
บริหารจัดการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ และไมเกิดขอขัดแยงระหวางกัน นอกจากนี้ในกรณีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารดังกลาวนี้ ยังอาจรวมถึงการที่ผบู ริหารหลักของธุรกิจไดลาออกจาก
ธุรกิจไปอีกดวย ซึ่งอาจจะไมสงผลกระทบใหเกิดขึ้นกับธุรกิจเลย หรือมีผลกระทบเพียงเล็กนอยสําหรับ
บางธุรกิจ แตในบางกรณีถามีความเปนไปไดวาผูบ ริหารหลักทีล่ าออกจากธุรกิจ จะทําใหรายไดของ
ธุรกิจลดลง หรือกอใหเกิดความเสี่ยงขึ้นกับธุรกิจ เชน อาจดึงลูกคาสําคัญของธุรกิจไปสูธุรกิจคูแขงที่ไป
อยูใหม หรือลาออกไปเพื่อทําธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับผูประกอบการ หรือเปนผูบริหารที่รูความลับใน
กระบวนการดําเนินงานสําคัญของธุรกิจ เชน สูตรการผลิต ความลับในกระบวนการผลิต เทคโนโลยี
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สําคัญ หรือเปนความชํานาญเฉพาะทางที่ถือเปนหัวใจของธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงตางๆที่อาจ
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารในแผนธุรกิจ ก็จะเปนสวนชวยใหธุรกิจมีการวางแผนเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพไดเชนกัน
รายไดลดตนทุนเพิ่ม ในชวงเวลาทีธ่ รุ กิจรายไดของธุรกิจลดลงในขณะที่ตนทุนเทาเดิม หรือ
ตนทุนคาใชจา ยของธุรกิจเพิ่มในขณะที่รายไดของธุรกิจคงเดิม หรือทั้งดานรายไดของธุรกิจก็ลดลงและ
ตนทุนคาใชจา ยก็เพิ่มขึ้น ลวนแลวแตสงผลใหธุรกิจมีผลกําไรทีล่ ดลง ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราการลดลงของ
รายไดหรืออัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนคาใชจาย
การจัดทําแผนธุรกิจจะมีวตั ถุประสงคเพือ่ ประเมิน
สภาพการณของธุรกิจวาภายใตภาวะดังกลาว จะเกิดผลเชนใดกับธุรกิจ หรือธุรกิจยังสามารถดําเนินการ
หรืออยูรอดไดหรือไม ดังนั้นแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นจึงอาจมุงเนนการวิเคราะหในโครงสรางดานการเงิน
เปนสําคัญ เชน มูลคายอดขาย โครงสรางของรายได โดยเฉพาะเกี่ยวกับดานตนทุนหรือคาใชจายของ
ธุรกิจ เชน ตนทุนการผลิต ตั้งแตตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนสินคาซื้อมาเพื่อการผลิต คาใชจายดานการผลิต
คาแรงงานการผลิต คาใชจา ยในสวนการขายและการบริหารตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาวาใน
กรณีที่รายไดลดลงนั้นมีผลกระทบดานการเงินอยางไร หรือสามารถที่จะควบคุมตนทุนคาใชจา ยเชนใด
หรือสามารถจัดสรรการใชเงินทุนของกิจการอยางไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหรือเกิดปญหานอย
ที่สุดกับธุรกิจ เพื่อยังคงรักษาอัตราผลกําไรของธุรกิจใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยงบกระแสเงินสด
ถือเปนงบการเงินสําคัญทีค่ วรใหความสนใจเปนพิเศษ เนื่องจากในกรณีที่เกิดผลกระทบจาก
การที่ธุรกิจมีรายไดลดลงและตนทุนเพิ่มขึ้น สิ่งแรกที่จะเกิดผลกระทบขึ้นคือเรื่องของกระแส
เงินสดในกิจการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งถาธุรกิจยังคงมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน
การให
ความสําคัญเกี่ยวกับกับจํานวนกระแสเงินสด ใหอยูในระดับเพียงพอและเหมาะสมที่จะชําระหนี้
เงินกูใหเปนไปตามสัญญา ถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง เนือ่ งจากในชวงภาวะที่ธุรกิจมีรายได
ลดลงและตนทุนเพิ่มขึ้น
ธุรกิจมักเกิดการผิดนัดชําระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินได
โดยงาย ซึ่งจะกลายเปนปญหาผูกพันที่แกไขไดยาก ถาไมมีการเตรียมตัวในการวางแผนและจัดทําแผน
ธุรกิจไวกอนลวงหนาทันทีทเี่ ริ่มเกิดภาวะดังกลาวขึ้น
ดําเนินการไมเปนไปตามเปาหมาย
ในกรณีที่ธุรกิจไมสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
เปาหมายที่ตงั้ ไว เมื่อไดมีการประเมินผลการดําเนินงานจากแผนงานที่กําหนด โดยเฉพาะเปาหมาย
ระยะสั้น เชน ยอดขายต่ํากวาเปาหมาย จํานวนลูกคาลดลง ปริมาณสินคาคืนมากขึ้น กระบวนการใน
การผลิตกินระยะเวลานานกวาทีว่ างแผนเหลานี้ การจัดทําแผนธุรกิจหรือการปรับปรุงแผนธุรกิจที่มี
อยูถือเปนสิ่งหนึ่งที่จะชวยในการวิเคราะหถึงสาเหตุ และแนวทางแกไขปรับปรุงในสิง่ ที่เกิดขึ้น
ได โดยการพิจารณาหรือจัดทําแผนอาจมุงเนนในแผนการปฏิบัติหรือแผนดําเนินการ (Action
plan) ในรายละเอียดตางๆของแผนงานตางๆของธุรกิจวาถูกตอง หรือมีความสอดคลอง
เชื่อมโยงกันอยางเหมาะสมหรือไม หรือเปนการคนหาในสวนของปญหาและสาเหตุแหงปญหา
(Problems and causes) ที่เกิดขึ้นนัน้ วาเปนสิ่งที่ทําใหธุรกิจไมสามารถดําเนินการตามเปาหมายใช
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หรือไม เพื่อที่จะไดสามารถปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตางๆใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงจะ
ไดไมสงผลกระทบไปยังเปาหมายระยะกลาง หรือระยะยาวของธุรกิจที่ตั้งเปาหมายไวในอนาคตอีกดวย
ธุรกิจแขงขันอยางรุนแรง ในสภาวะปจจุบันที่ธุรกิจมีการแขงขันอยางรุนแรง ทั้งจากคูแขงใน
ประเทศหรือจากตางประเทศ การจัดทําแผนธุรกิจถือเปนสิ่งสําคัญในชวงเวลานี้ เนื่องจากในหัวขอตางๆ
ในโครงสรางของแผนธุรกิจ ตั้งแตการกําหนดแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ การวิเคราะหสภาวะตลาดและ
อุตสาหกรรม ขอมูลคูแขงขันและสภาพการแขงขัน ปจจัยเสี่ยงหรือผลกระทบตางๆที่อาจเกิดขึน้ กับธุรกิจ
การกําหนดกลยุทธทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การกําหนดแผนงานดานการผลิตหรือบริการ การ
วางแผนในการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดตางๆเหลานี้ในแผนธุรกิจถา
ผูประกอบการไดมีการวางแผนและจัดทําอยางถูกตอง
ก็จะเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับ
ผูประกอบการ ในการวิเคราะหและวางแผนงานตางๆในการรับมือตอสภาพการแขงขัน หรือ
การสรางความไดเปรียบทางการแขงขันขึ้นสําหรับธุรกิจ เพื่อใหสามารถอยูรอดและเติบโตไดใน
ภาวะการแขงขันเชนในภาวะปจจุบันนี้ ที่ผูประกอบการไทยไมสามารถใชขอ ไดเปรียบดานทรัพยากร
และแรงงานราคาต่ําเหมือนในอดีต
สุดทายนี้หวังวารายละเอียดทั้งหมดของเนื้อหาเรื่องของเวลาที่ควรจัดทําแผนธุรกิจ
จะเปน
ประโยชนตอผูประกอบการ ใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนธุรกิจในชวงเวลาตางๆ โดย
มิใชจัดทําเมื่อตองการวงเงินสินเชื่อ หรืออยูในภาวะบังคับใหตองจัดทําเมื่อเขารับการอบรม ซึ่งการจัดทํา
แผนธุรกิจนั้นเปนประโยชนตอธุรกิจและผูประกอบการ ดังนั้นอยารีรอที่จะจัดทําแผนธุรกิจถาทานยังไม
เคยจัดทําแผนธุรกิจมากอน หรือนําเอาแผนธุรกิจที่มาอยูมาทบทวนปรับปรุงใหเหมาะสม เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและสรางความเขมแข็งเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต
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