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ความหมายและความส าคัญของแผนธุรกิจ

ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/

การเขียนแผน การวางแผนทางธุรกิจ เป็นการวางรูปแบบด้วย 
เครื่องมือบริหารงานส าหรับผู้ประกอบการที่เริ่มต้น หรือผู้ที่คิด
จะตั้งกิจการซึ่งเป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิด
พิจารณา  และตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดออกมาเป็นโอกาส
ทางธุรกิจ  แผนธุรกิจเป็นสิ่งที่ช่วยบอกถึงการอธิบายชี้แนะแนว
ทางการปฏิบัติขั้นตอนต่าง ๆ  ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ประกอบธุรกิจ

ความหมายและความส าคญั



ความหมายและความส าคัญของแผนธุรกิจ

ความหมายและความส าคญั

ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/

การวางแผนการด าเนินธุรกิจอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องการวางเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ธุรกิจก าหนดไว้  ไม่ว่า
จะตั้งเป้าในเรื่องผลก าไร การท าธุรกิจอย่างยั่งยืน หรืออื่น ๆ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการน าเสนอต่อหุ้นส่วนหรือสถาบันการเงินต่า ง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาร่วมลงทุน แผนธุรกิจที่ดีควรมีลักษณะที่จ าเป็น

1. มีความถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ

2. ครอบคลุมเนื้อหาท่ีส าคัญ

3. เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ

4. มีความเป็นไปได้จริงต่อการปฏิบัติตามแผน



ความหมายและความส าคัญของแผนธุรกิจ

ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/

ความหมายและความส าคญั

ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเริ่มต้น
ธุ ร กิ จ  ท า ให้ ผู้ ป ระกอบการมี
เป้าหมายชัดเจน ก าหนดแนวทาง
ข อ ง ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ช่ ว ย ใ ห้
ผู้ประกอบการมีความมั่นคงต่อการ
ใช้ทรัพยากร และน าไปสู่เป้าหมา

เป็นเครื่องมือที่แสวงหาเงินทุนจาก
ผู้ร่วมลงทุนจากกองทนร่วมลงทุน
จากสกาบันการเงินต่างๆ

ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ การจัดหาเงินทุน การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ การตลาด และอื่นๆ ใน
การบริหารกิจการ และใช้ เพื่อ
ก าหนดการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องใน
อนาคตของกิจการ



การเขียนและการจัดท าแผนธุรกิจ

ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/

จุดประสงค์ของการเขียนแผนธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจโดยปกติทั่วไปจะถูก
เขียนขึ้นก็เพื่อใช้เป็นแผนที่ในการด าเนินธุรกิจ 
ให้ ป ร ะสบคว ามส า เ ร็ จ ต าม เป้ า หม า ย
หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้  และแผนธุรกิจ
จ าเป็นต้องมีการน าเสนอความเป็นไปได้ของ
ความส าเร็จในการลงทุน การระดมทุน การหา
ทุน หรือการขอกู้สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ 
หากเรามีแผนที่ละเอียด รอบคอบ ชัดเจน 
มองเป้าความส าเร็จ ผู้ให้ความสนับสนุนก็จะ
มองเห็นถึงความคุ้มค่าในการลงทุน



การเขียนและการจัดท าแผนธุรกิจ

https://www.salika.co/2019/08/21/business-plan-to-success-products/

ลักษณะของแผนธุรกิจ
ในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็น

ธุ รกิ จ ใดมี วิ ธี ก า ร  แนวทางและมี
หลักการ ความเชื่อถือเชื่อมั่นของ
ผู้ประกอบการ  ด าเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่
ก าหนดไว้ มุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจจะเป็น
ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจจะท าธุรกิจ 
จะได้มี โอกาสศึกษาท าความเข้าใจ
ลักษณะของแผนธุรกิจและการเตรียม
ตัวพร้อมในการท าธุรกิจ และเป็น
แนวทางในการจัดท าแผนธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ



การเขียนและการจัดท าแผนธุรกิจ

1. มีลักษณะน่าเชื่อถือและสามารถเป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ 
2. แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดย่อม  
3. มีลักษณะเฉพาะตัว ที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างจากแนวความคิดเดิม
4. สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีการวางแผนการณ์ด าเนินงานมาอย่างดี 
5. แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้เล็งการณ์ไกล 

https://www.salika.co/2019/08/21/business-plan-to-success-products/

ลักษณะของแผนธุรกิจ

ลักษณะของแผนธุรกิจจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร รวมทั้งเป็นประโยชน์ส าหรับสถาบันการเงินและนักลงทุน
ภายนอก ที่จะเป็นแหล่งเงินทุน แก่กิจการได้



การเขียนและการจัดท าแผนธุรกิจ

ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/

การเขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้องที่สามารถใช้เป็นแผนด าเนินงานและส าหรับเสนอเพื่อขอระดมทุน หรือน าเสนอเพื่อท า
กิจกรรมต่าง ๆ สร้างความเชื่อมั่นให้องค์กร

1.เขียนบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary)
2.ค าอธิบายธุรกิจ (Company description)
3.การวิจัยตลาด (Market analysis)
4.รายละเอียดองค์กรและการจัดการ (Organization and management)

10 องค์ประกอบหรือขั้นตอนในการเขียน

5.ค าอธิบายบริการและผลิตภัณฑ์ (Service or product line)
6.แผนการตลาดและแผนการขาย (Marketing and sales)
7.รายละเอียดเงินลงทุน (Funding request)
8.แผนการเงิน (Financial projections)

8.แผนการเงิน (Financial projections)
9.ภาคผนวก (Appendix)
10.แผนฉุกเฉิน (Emergency plan)
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ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ

ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/

1. บทสรุปผู้บริหาร/การบริหาร  

2. ความเป็นมาของธุรกิจ

3. การวิเคราะห์โอกาส จุดแข็ง ความเสี่ยง

4. แผนการตลาด การเงิน การขาย

5. แผนส ารอง แผนฉุกเฉิน

การเขียนแผนธุรกิจ

การประกอบธุรกิจ การเริ่มต้น
ควรมีการวางแผน วางระบบงาน วาง
แนวทางการด าเนินกิจการและสิ่งอื่นใด
ต้องทราบคือปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ ท าการศึกษา
ขนาดตลาด วิสัยทัศน์ การลงทุน การ
สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
ธุรกิจสามารถท าก าไรได้มากหรือน้อย 
มีเงินทุนพอเพียงมีคนงานที่มีฝีมือ และ
มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและไม่ล้าสมัยกับ
ความต้องการอย่างไร



การวิเคราะห์แผนธุรกิจ

ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/

1. กลยุทธ์                    

2. การออกผลิตภัณฑ์ใหม่  

3. วิศวกรรม                

4. องค์กร

5. รายงานทางการเงิน

6. ความล้มเหลว

7. ความเร็ว      

แบบเดิม

แนวคิดแบบลีน คือ วิธีการคิดใน
การท าธุรกิจที่หาแนวทางลดหรือขจัด
ความสิ้นเปลืองออกไปในทุกๆ กิจกรรม
ของการด า เนิน งาน เป็ นวิ ธี คิ ด ให้
สามารถด าเนินธุรกิจได้ด้วยต้นทุนที่ต่ า
ที่สุด อะไรที่ไม่สร้างมูลค่าอย่างแท้จริง
ให้กับกิจการก็ไม่ควรที่จะลงทุน เป็นต้น 
แนวคิดแบบลีนเป็นวิธีการสร้างมูลค่า
ให้กับลูกค้า โดยใช้ทรัพยากรให้เต็ม
ประสิทธิภาพสูงสุด 

แบบลีน

https://www.moneywecan.com/lean-thinking/

1. ของเสีย

2. ขั้นตอนในการท างานที่มากเกินไป

3. การผลิตเกินกว่าความต้องการ                

4. ความคิดสร้างสรรคที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์

5. การเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็น

6. การขนย้ายบ่อย

7. สินค้าคงคลัง 8. การรอคอย 

เปรียมเทียมธุรกิจแบบเดิม (Tradition) กับ ธุรกิจแบบลีน (LEAN)



การวิเคราะห์แผนธุรกิจ

การใช้ระบบลนีในแต่ละองค์กรสร้างคุณค่าที่แตกต่างแต่ประโยชน์หลักที่ทุกองค์กรจะได้

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/lean-management-210621/

การปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยสนับสนุนให้เกิดการลดขั้นตอนและกระบวนการท างาน ผ่านการลด
กระบวนการท างานที่ไม่สร้างมูลค่า พร้อมความสามารถในการปรับตัวเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

LEAN

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/lean-management-210621/

แนวคิดลีนจะให้ความส าคัญ 3 ประการที่เหมือนกัน 

การก าหนดคุณค่าจากมุมมองของลูกค้าเป็นหลัก
การก าจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกจากกระบวนการธุรกิจ
การพัฒนากระบวนการท างาน เป้าหมาย และบุคคลการอย่างต่อเนื่อง



การวิเคราะห์แผนธุรกิจ

การใช้ระบบลนีในแต่ละองค์กรสร้างคุณค่าที่แตกต่างแต่ประโยชน์หลักที่ทุกองค์กรจะได้

ประสิทธิภาพท างานดีขึ้น

ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ

การบริการลูกค้าดีขึ้น 

พนักงานมีก าลังใจมากขึ้น 

ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง

https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/lean-management-210621/



ประโยชน์และความส าคญัของการเขยีนแผนธุรกจิ

ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/https://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan

การท าความเข้าใจวิธีการเขียนแผนธุรกิจที่ถูกต้อง เข้าใจองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือที่จะได้สร้างแผนธุรกิจที่ใช้งานได้จริง

1. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรธุรกิจ

2. ช่วยก าหนดกลยุทธ์ในการท าธุรกิจและการบริหารองค์กร

3. ใช้ส าหรับการจัดหาแหล่งทุน การร่วมทุน และความยั่งยืนขององค์กร

4. ช่วยในการวัดผลลัพธ์ สรุปผล และการด าเนินงน



แผนในอนาคตและแผนส ารองฉุกเฉิน

ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/

โลกได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กระบวนการที่สิ้นเปลืองอาจหมายถึงการสูญเสีย
โอกาสในการพัฒนาองค์กร และค าว่า “ประสบความส าเร็จ” ก็จะลดน้อยถดถอยลงไป 
ซึ่งการพยายามปรับแผน พัฒนาแผนให้สอดคล้องในแนวทางที่ควรจะเป็นอย่างรอบคอบ
และรัดกุมแค่ไหน แต่ในการท าธุรกิจมักจะมีเหตุการณ์ที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไป
ตามแผนได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ภายนอกที่เราไม่สามารถ
ควบคุมได้อย่างวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้งเมื่อปี 40 เกิดฟองสบู่แตกในปี 42 หรือการเกิดโรค
ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่กระทบธุรกิจอย่างร้ายแรง ได้ท าให้เราคิดและตระหนักถึงความ
ไม่แน่นอนส าหรับธุรกิจ เราอาจเขียนสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไว้ 2-5 สถานการณ์ 
พร้อมระบุวิธีรับมือไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ การเพิ่ม -ลดขนาดของธุรกิจ 
การออกแบบการขายสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขาย ฯลฯ ท าเป็นแผนรับมือคร่าว ๆ ทั้งเรื่อง
การเงิน การขาย การประชาสัมพันธ์ และแผนการตลาด 

จากข้อมูลในแผนธุรกิจที่กล่าวมาแล้ว จะช่วยให้เรารู้จักธุรกิจของเราดีมากขึ้นและ
สามารถหาวิธีรับมือสถานการณ์ได้เหมาะสมที่สุด



สรุป

การเขียนแผนธุรกิจก็เปรียบเสมือนการปูแนวทางที่จะเป็นการสร้าง
ภาพของธุรกิจโดยรวม เริ่มตั้งแต่ที่มา ข้อมูลพื้นฐาน แนวคิด วิธีด าเนินการ 
ไปจนถึงจุดโอกาส จุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ ซึ่งการมองเห็นภาพปัจจัย
เหล่านี้จะเป็นตัวแปรส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ

นอกจากเหตุผลข้างต้น แผนธุรกิจยังเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อขอสินเชื่อจาก
สถาบันทางการเงินต่างๆ เพื่อน ามาเป็นทุนในการเริ่มท าธุรกิจ ซึ่งเป็น
เหมือนกับใบเบิกทางสู่ความส าเร็จ  โดยหัวใจหลักในการจัดท าแผนธุรกิจที่
ดีควรมีลักษณะ 1) มีความถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ 2) ครอบคลุมเนื้อหา
ที่ส าคัญ 3) เนื้อหาง่ายต่อการเข้าใจ และ 4) มีความเป็นไปได้จริงต่อการ
ปฏิบัติตามแผน สิ่งที่ควรน ามาใช้กับองค์กรส าหรับเขียนแผนธุรกิจคือโมเดล
ส าเร็จรูปที่ถูกสร้างขึ้นและน ามาใช้อย่างแพร่หลายคือ  BMC: Business 
Model Canvas เพื่อการพัฒนาจุดด้อยให้เด่น จุดบอดให้กระจ่างชัด จาก
การระดมสมองของทีมงานในองค์กรนั่นเอง



ค าถามท้ายบท

https://th-th.facebook.com/trickofthetrade/posts/1277443172289001:0

ใหน้กัศกึษายกตวัธุรกิจท่ีสนใจพรอ้มกบัอธิบายการพฒันาแผนธุรกิจท่ี
ตอ้งจดัท าใหส้มบรูณ ์ เขียนลงในตารางทางดา้นซา้ยใหค้รบถว้น

https://www.pinterest.com/pin/350858627204863319/



ท่ีมาhttps://1stcraft.com/how-to-do-a-good-business-plan/
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