Business Model to Business Plan
รัชกฤช คลองพยาบาล
ที่ปรึกษา SMEs ดานการเงินและรวมลงทุน
ฝายประสานและบริการ SMEs สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

ผูเขียนมักไดรบั การสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทําแผนธุรกิจ จากผูประกอบการหรือผูเขา
รับการอบรมวาแผนธุรกิจทีด่ ีและถูกตองควรจะเปนเชนใด
และตองมีองคประกอบใดบางจึงจะถือวา
ครบถวน ซึ่งในฐานะทีป่ รึกษาธุรกิจและวิทยากรอบรมดานการจัดทําแผนธุรกิจ ผูเขียนก็จะชี้แจง
รายละเอียดตางๆใหผูถาม หรือผูอบรมรับทราบอยูเสมอถึงองคประกอบตางๆที่แผนธุรกิจควรมี รวมถึง
ไดเขียนคูมือการเขียนแผนธุรกิจ ที่ใชเปนคูมือในการจัดทําแผนธุรกิจใหแกผูประกอบการ และผูสนใจ
ทั่วไปทั้งที่เปนหนังสือคูมือ และการ Download File จาก Website ของสสว. แตก็ยังมีผูประกอบการ
บางรายสอบถามผูเขียนวา ถาตนเองเขียนหรือแสดงรายละเอียดตามหัวขอตางๆที่ปรากฏในคูมือการ
เขียนแผนธุรกิจของ สสว. หรือจากโครงสรางการเขียนแผนธุรกิจจากหนวยงานอื่นๆก็ตาม จะถือวาเปน
แผนธุรกิจที่ใชไดหรือเปนแผนธุรกิจที่ดีใชหรือไม ซึ่งผูเขียนก็ตอบประเด็นดังกลาว ไปตามลักษณะของ
แผนธุรกิจที่ผปู ระกอบการรายนั้นสอบถามมาเปนกรณีไป
แตเนื่องจากคํานิยามของแผนธุรกิจมีคอนขางหลากหลาย สําหรับผูเขียนแลวคําจํากัดความของ
แผนธุรกิจจะหมายถึง “เอกสารซึ่งแสดงถึงขอมูลและรายละเอียดของธุรกิจ รวมถึงวิธีการและ
กระบวนการในการดําเนินการของธุรกิจในทุกดาน ที่ไดผานการวางแผนขึ้นตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของธุรกิจนั้น
รวมถึงแสดงใหเห็นถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นของธุรกิจจากวิธีการและ
กระบวนการในการดําเนินการของธุรกิจที่ไดกําหนดขึ้น” ซึ่งที่ตองระบุวาเปนเอกสาร (Document)
นั้น ก็เพราะวาถาไมมีการจัดทําเปนเอกสารหรือลายลักษณอักษร ก็จะเปนเรื่องของการวางแผนธุรกิจ
(Business Planning) โดยมิไดพิจารณาถึงเรื่องของหนาที่ของแผนธุรกิจ ที่เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ของการวางแผนธุรกิจตอผูอ านหรือบุคคลภายนอก หรือถากลาวโดยงาย แผนธุรกิจ (Business
Plan) ก็คือเอกสารที่แสดงถึงการวางแผนของธุรกิจนั่นเอง ดังนั้นถาผูจัดทําแสดงรายละเอียดได
ครบถวน แตไมมกี ารวางแผนในการทําธุรกิจที่ดี ก็จะเปนเพียงแตเอกสารที่เรียกวาแผนธุรกิจเทานั้น แต
ไมถือไดวาเปนแผนธุรกิจทีถ่ ูกตองหรือเปนแผนธุรกิจที่ดี นอกจากนี้การวางแผนธุรกิจคือการวางแผนวา
ธุรกิจจะทําอะไรในวันนี้ หรือปจจุบันรวมถึงในอนาคตของธุรกิจ และจะเกิดผลลัพธอะไรขึ้นจากการ
กระทํานั้น ดังนั้นถาไมสามารถแสดงผลลัพธหรือที่มาของการกระทําดังกลาวได ซึ่งมักเปนเรื่องของการ
ประมาณการตางๆ เชน ทีม่ าของลูกคา ยอดขาย ตนทุน ผลกําไร ใหเปนที่เชื่อถือของผูอานแผนธุรกิจวา
เปนจริงหรือสามารถเกิดขึ้นไดตามที่ระบุไวในแผนธุรกิจ ก็ไมถือวาเปนแผนธุรกิจทีด่ ีเชนเดียวกัน แมวา
จะมีขอมูลครบถวนตามหัวขอตางๆของแผนธุรกิจที่ควรมีก็ตาม
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เนื่องจากในปจจุบันความรูด านการจัดทําแผนธุรกิจ ถูกใหความสําคัญจากหนวยงานตางๆ ที่
พยายามพัฒนาและผลักดันใหผูประกอบการ เพื่อใหผูประกอบการมีการวางแผน และสามารถจัดทําแผน
ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการจัดฝกอบรม การจัดทําคูมือเอกสาร รวมถึงตําราวิชาการ
ตางๆที่กลาวถึงการจัดทําแผนธุรกิจ การมีวิชาการเรียนการสอนดานการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา ในการเปนผูประกอบการใหมในอนาคต ซึง่ รวมถึงการจัดประกวด
แผนธุรกิจทั้งในระดับอาชีวะ ปริญญาตรี ปริญญาโท จากหนวยงานหรือองคกรตางๆที่เปนผูสนับสนุน
ซึ่งผูเขียนในฐานะที่เปนทั้งวิทยากรอบรม และกรรมการพิจารณาตัดสินแผนธุรกิจในการประกวดบาง
รายการที่จัดขึ้นดังกลาว ไดเห็นถึงพัฒนาการของนักศึกษาที่มีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนธุรกิจ
มากขึ้น
แตอยางไรก็ตามสวนใหญแลวนักศึกษายังขาดความเขาใจในประเด็นสําคัญบางประการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนธุรกิจในการแขงขันหรือการประกวด (Business Plan Competition) คือเรื่องของ
การมี Business Model ในแผนธุรกิจที่สงประกวด ที่ตองเนนในเรื่องของแนวความคิดใหมๆของธุรกิจ
(New Business Idea) หรือเปนธุรกิจที่มีความสามารถดานการแขงขัน (Competitive Edge) ดังนั้น
ผูเขียนจึงเห็นวาเรื่องของการพัฒนา Business Model สู Business Plan หรือแผนธุรกิจนี้ นาที่จะเปน
ประโยชนตอผูสนใจในเรื่องของการจัดทําแผนธุรกิจ ไมเฉพาะนักศึกษาหรือเฉพาะแผนธุรกิจที่สงเขา
ประกวดเทานัน้ แตยังรวมถึงผูประกอบการทั่วไปอีกดวย เพราะ Business Model ถือเปนแนวความคิด
เริ่มตน และเปนแกนหลักสําคัญในการทีจ่ ะจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อใหเปนแผนธุรกิจที่ดีและมีความสมบูรณ
ครบถวน รวมถึงกระบวนการในการคิด Business model นี้ยังเปนสิ่งที่ชวยในการกําหนดการเริ่มตน
ดําเนินการของธุรกิจ การปรับปรุงกระบวนการในการบริหารจัดการ หรือพัฒนาธุรกิจที่ดําเนินการอยู
แลวใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นอีกดวย
คําวา Business model นี้ยังไมมีคําจํากัดความที่ชัดเจน บางครั้งก็จะใชคําวา ตนแบบธุรกิจ
โครงรางธุรกิจ เปนตน ทั้งที่สวนใหญแลวคําวา Business model ก็เปนที่กลาวถึงและถูกใชกันอยาง
แพรหลาย แตกลับพบวาไมมีการกลาวถึงคําจํากัดความอยางชัดเจน หรือระบุถึงองคประกอบตางๆ ของ
สิ่งที่ระบุไดวา Business Model โดยคําจํากัดความของ Business model ตามที่ปรากฎในการอางอิง
ปจจุบันจาก Wikipedia, The free encyclopedia ไดระบุคําจํากัดความของ Business Model ไวคือ
A conceptual tool that contains a set of elements and their relationships and allows
expressing the business logic of a specific firm. It is a description of the value a company offers
to one or several segments of customers and of the architecture of the firm and its network of
partners for creating, making and delivering this value and relationship capital, to generate
profitable and sustainable revenue streams.
เครื่องมือทางความคิดที่ประกอบดวยการแสดงถึงองคประกอบตางๆ และตรรกะหรือความเปน
เหตุเปนผลในการดําเนินการขององคกร ซึ่งจะพรรณาถึงคุณคาของธุรกิจที่เสนอตอลูกคา โครงสรางของ
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องคกร และการสรางเครือขายความสัมพันธกับหุนสวนธุรกิจ การสรางและการสงมอบคุณคาและ
ความสัมพันธของการลงทุนในการสรางผลกําไรและกระแสรายรับอยางยั่งยืน
Source : Wikipedia:The free encyclopedia, Osterwalder, Pigneur and Tucci (2005)
จากคํานิยามหรือคําจํากัดความดังกลาวขางตน อาจจะดูเปนเรื่องของนามธรรมซึ่งยากตอการ
ทําความเขาใจ ดังนั้นเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจใน Business Model ที่จะพัฒนาไปสูการจัดทํา
แผนธุรกิจ จึงขอใหผูอานจากภาพที่แสดงถึงองคประกอบตางๆ 10 ประการที่ Business Model ควรมี
อยู หรือไดรับการคิดหรือวางแผนในการกําหนดขึ้น ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : องคประกอบ 10 สวนของ Business Model
Value Proposition
สินคาหรือบริการของธุรกิจสามารถสรางอรรถประโยชน (Utility) หรือสามารถตอบสนองความ
พึงพอใจ (Satisfaction) ใหกับลูกคาไดอยางไร
Market Segments
กลุมลูกคาที่มลี ักษณะทั่วไปหรือมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับสินคาหรือบริการของธุรกิจ ในการ
ที่จะสรางอรรถประโยชน (Utility) หรือสามารถตอบสนองความพึงพอใจ (Satisfaction) ของธุรกิจ สินคา
หรือบริการใหกับลูกคาได
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Distribution Channels
วิธีการในการที่ธุรกิจจะเขาตลาด ซึ่งจะรวมความถึงการดําเนินการทางการตลาดและกลยุทธใน
การกําหนดชองทางจัดจําหนายที่สรางความสะดวกใหกบั ลูกคาเปาหมาย
Customer Relationship
วิธีการเชื่อมโยงในความสัมพันธระหวางธุรกิจกับลูกคาที่แตกตางกันในตลาด กระบวนการใน
การจัดการความเชื่อมโยงในความสัมพันธนี้ จะหมายรวมถึงการบริหารจัดการความสัมพันธของลูกคา
(Customer relationship management) ดวย
Value Configurations
วิธีการในการจัดสรรทรัพยากรของธุรกิจ เชน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ บุคลากร เงินทุน
รวมถึงกิจกรรมในการดําเนินการตางๆของธุรกิจที่กําหนดขึ้น ในการสรางคุณคาของธุรกิจ สินคาหรือ
บริการของธุรกิจใหเปนที่ยอมรับตอลูกคา
Core Capabilities
ความสามารถและปจจัยสําคัญในการดําเนินการของธุรกิจสําหรับ Business Model ที่ธุรกิจ
กําหนดขึ้น
Partner Network
เครือขายความรวมมือระหวางธุรกิจกับธุรกิจอื่นหรือบุคคลภายนอก ที่จําเปนในการดําเนินการ
ในการสรางคุณคาของธุรกิจ สินคาหรือบริการอยางมีประสิทธิภาพ เชน ผูออกแบบ ผูผลิตสินคา
ผูพัฒนาและวิจัย ผูผลิตชิ้นสวนตางๆของสินคาหรือบริการ เปนตน
Commercialize Network
เครือขายความรวมมือระหวางธุรกิจกับธุรกิจอื่นหรือบุคคลภายนอก ในการดําเนินการทางการ
พาณิชยของธุรกิจ เชน Supplier, Dealer, Distributor, Retailer, Creditor เปนตน
Cost Structure
โครงสรางของตนทุนคาใชจายๆตางๆทีเ่ กิดขึ้นในการดําเนินการของธุรกิจ
Revenue Structure
วิธีการหรือทีม่ าของรายไดของธุรกิจ
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อยางไรก็ตามองคประกอบโครงสราง Business Model จากแหลงขอมูลอื่นๆ อาจมีความ
แตกตางออกไปจากที่ระบุไวนี้ จากที่ไดกลาวมาแลววาเรื่องของ Business Model ยังไมมีตําราหรือ
เอกสารที่กลาวถึงเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตามจะเห็นไดวาในองคประกอบตางๆทั้งหมด
ของ Business Model ดังกลาวขางตนนี้ ถาผูจัดทําไดมีการวางแผนการคิดหรือการดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ
ก็แทบจะเรียกไดวามีองคประกอบหรือขอมูลสําคัญสวนใหญของแผนธุรกิจ
และ
องคประกอบเหลานี้ถือเปนปจจัยสําคัญ ที่จะเปนสิ่งที่กําหนดวาแผนธุรกิจที่จัดทําขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพ
หรือเปนแผนธุรกิจที่ดีเพียงใด
ดังนั้นถาผูเขียนแผนธุรกิจสามารถกําหนด Business Model ที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพได
โดยมีการเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลทางดานเทคนิค เชน กระบวนการหรือขั้นตอนทางการผลิต
ขอมูลดานบุคลากร กระบวนการจัดสรรในการลงทุน หรือทรัพยากรตางๆ และขอมูลทางดานผลลัพธที่
เกิดขึ้นจากดานเศรษฐกิจ เชน สภาวะตลาด สภาวะอุตสาหกรรม แนวโนมของตลาด สภาวะการแขงขัน
รวมถึงผลลัพธทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการ เชน ผลกําไรของกิจการ มูลคาของกิจการ
เปนตน ซึ่งการพิจารณาหรือเชื่อมโยงสวนประกอบดังกลาวอยางถูกตอง จะสามารถกําหนดหรือจัดทํา
เปนแผนธุรกิจที่ดีและเหมาะสมได โดยความสัมพันธของ Business Model ขอมูลทางดานเทคนิค
และผลลัพธที่เกิดขึ้นจากดานเศรษฐกิจนี้ จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ซึ่งธุรกิจจะตองมีการ
ปรับปรุง
หรือทําการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมตามสภาพของธุรกิจของสวนประกอบหลักนี้
เพื่อใหไดผลลัพธที่ดีทสี่ ุดเทาที่จะเปนไปไดในกระบวนการวางแผนธุรกิจ (Business Planning)
และจัดทําเปนแผนธุรกิจขององคกรเพื่อดําเนินการตอไปตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : กระบวนการพัฒนา Business Model ไปสูการจัดทํา Business Plan
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ภาพที่ 3 : ความสัมพันธของแผนธุรกิจที่มีแนวความคิดของ Business Model เปนศูนยกลาง
จากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาจากการพัฒนา Business Model ซึ่งเปนแนวความคิดในการวางแผน
หลักๆของธุรกิจ ซึ่งยังอาจไมมีรายละเอียดตางๆที่ชดั เจน ไปสูแผนธุรกิจที่มีกรอบและหัวขอของการ
รายละเอียดธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น
โดยองคประกอบหลักๆของโครงสรางแผนธุรกิจโดยทั่วไป
ประกอบดวยเรื่องของแนวความคิดในการทําธุรกิจ การวิเคราะหตลาดและอุตสาหกรรม การวิเคราะห
ความเสี่ยงตางๆของธุรกิจ เพื่อกําหนดแผนดําเนินการของธุรกิจ อันประกอบดวยแผนบริหารจัดการ
แผนการตลาด แผนการผลิตหรือการบริการ และแผนการเงิน โดยมีภาคผนวกหรือขอมูลประกอบ โดย
ทั้งหมดนี้จะมีแนวความคิดของการวางแผนธุรกิจหรือ Business Model เปนศูนยกลาง ดังนั้นถาธุรกิจ
หรือผูจัดทําแผนธุรกิจสามารถพัฒนา Business Model ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถ
สรางหรือจัดทําแผนธุรกิจทีถ่ ูกตองและมีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน
สุดทายนี้หวังวาผูอานคงพอจะมีความเขาใจในการพัฒนา Business Model ของธุรกิจตนเอง
ไปสูการจัดทําแผนธุรกิจที่ครบถวนสมบูรณและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ไมวาจะเปนนักศึกษาที่กําลัง
จะมีการจัดทําแผนธุรกิจในการเรียน เพื่อการประกวดแขงขัน หรือผูประกอบการที่ตองการจัดทําแผน
ธุรกิจ และสําหรับผูอานที่ตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดจําแผนธุรกิจ สามารถศึกษา
รายละเอียดยอนหลังจากบทความที่ผเู ขียนไดเคยเขียนเกี่ยวกับแผนธุรกิจไวในคอลัมนนี้ คือ “10 ขอพึง
ระวังสําหรับแผนธุรกิจ” และ “เขาใจสักนิดกอนคิดเขียนแผนธุรกิจ” จาก Website ของสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), www.sme.go.th ก็จะเขาใจในรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนธุรกิจไดมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถ Download File คูมือการเขียนแผนธุรกิจ ที่ผูเขียนได
เขียนไวจาก Website ของ สสว.ไดเชนกัน
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