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ค าอธิบายรายวิชา
ความส าคัญของแผนธุรกิจ แนวคิดในการสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

หรือชุมชน องค์ประกอบของแผนธุรก ิจ ว ิธ ีการเขียนแผนธุรก ิจ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้าและคู่แข่งขัน การวางแผนการตลาด 

แผนการผลิต แผนการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงินและแผนฉุกเฉิน

การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ โดยเน้นการเขียน และ น าเสนอแผนธุรกิจ



บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนธุรกิจ



หัวข้อเนื้อหาประจ าบท
❖บทน า
❖ ความหมายของแผนธุรกิจ
❖ ความส าคัญของแผนธุรกิจ
❖ประโยชน์ของแผนธุรกิจ
❖ แหล่งข้อมูลในการท าแผนธุรกิจ
❖ แนวคิดในการท าธุรกิจ



• โลกในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันที่รุนแรง 
• สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของเทคโนโลยี 
• ภาคธุรกิจนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก 
• การมีความรู้ในเรื่องธุรกิจจึงมีความส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนธุรกิจ 
• แผนธุรก ิจจะเป็นตัวก  าหนดแนวทางในการด าเน ินธ ุรก ิจ ม ีความส าค ัญต่อ

ผู้ประกอบการที่ต้องการกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือหาผู้ร่วมลงทุน

บทน า



ความหมายของแผนธุรกิจ
ซิมเมอเรอร์และสคาร์เบิร์ก (Zimmerer & Scarborough, 2002, p. 334) ได้กล่าวว่า แผนธุรกิจคือ 

รูปแบบการเขียนสรุปเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ของธุรกิจในอนาคตของผู้ประกอบการโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน การเงิน กลยุทธ์ โอกาสทางการตลาด และความสามารถ ตลอดจนทักษะของผู้ประกอบการ

บายเกรฟและซาชาราคิส (Bygrave & Zacharakis, 2008, p. 245) สรุปว่าแผนธุรกิจ คือเอกสารที่
แสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ จากการวางแผนของผู้ประกอบการ

ฮิสริส ปีเตอร์และเชฟเฟิร์ด (Hisrisch, Peters & Shepherd, 2010, p. 201) กล่าวว่าแผนธุรกิจเป็น
เอกสารที่แสดงถึงข้อมูล กลยุทธ์ รายละเอียดของธุรกิจ รวมถึงวิธีการและกระบวนการในการด าเนินงานของ
ธุรกิจ



สรุปความหมายของแผนธุรกิจ

คือ เอกสารในการด าเนินธุรกิจที ่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื ่อก าหนดเป้าหมายผ่า น
กระบวนการก าหนดกิจกรรมในการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญ ๆ โดยมีรายละเอียดเกี ่ยวกับก าร
ด าเนินงาน การเงิน กลยุทธ์ โอกาสทางการตลาดและรายละเอียดทางการเงิน โครงสร้างการ
บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ



ความส าคัญของแผนธุรกิจ
ความส าคัญของแผนธุรกิจ มีดังนี้ (Longennecker, Moore, Petty, & Palich, 2006, p. 106; 

สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, 2546, หน้า 8)

1. แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการเริ่มธุรกิจที่มีเป้าหมายที่ชดัเจน 

2. แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ 

3. แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการหาเงินลงทุนจากผู้รว่มทุนต่าง ๆ

4. แผนธุรกิจเป็นมุมมองในปัจจุบันของผูป้ระกอบการในการลงมือปฏิบัติงานทั้งต่อตนเองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในเรื่องการปฏิบัติงานและผลลพัธ์ในอนาคต

5. แผนธุรกิจมีความส าคัญในฐานะที่เป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่มีรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานทางธุรกิจ 



ประโยชน์ของแผนธุรกิจ
ประโยชน์ของแผนธุรกิจมีดังนี้  (สมฤดี บุญตานนท์, และเบญจมาศ อ ่าพันธุ์, 2544, หน้า 18; 

Wickham, 2006, p. 378; ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2556, หน้า13-15; ฉัตยาพร เสมอใจ, 2558, หน้า 139)
1. แผนธุรกิจเป็นการคดัเลือกแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพทางธุรกิจมาประยุกต์ในการ

ด าเนินงาน 
2. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
3. ผู้ประกอบการสามารถใช้แผนธุรกิจในการเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานท่ีได้ตั้งไว้

ล่วงหน้า 
4. ผู้ประกอบการสามารถใช้แผนธุรกิจเป็นเครือ่งมือในการระดมทุนโดยมีการน าเสนอขอ้มูลต่อผู้สนใจ

ร่วมลงทุนหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ



แหล่งข้อมูลในการท าแผนธุรกิจ
แหล่งข้อมูลประกอบการท าแผนธุรกิจ ได้แก่

1.ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2.กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

3.กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

4.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

6. ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

7. ธนาคารแห่งประเทศไทย

8. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ

10. ศูนย์วิจัยฯ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

11. ศูนย์ข้อมูลของหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

12. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

13. สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

14. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

15. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

16. สภาอุตสาหกรรม

ฯลฯ



แนวคิดในการท าธุรกิจ

• การท าธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนที่ท าแล้วจะประสบความส าเร็จ  
• สิ่งส าคัญต้องรู้จัก การวิเคราะห์สิ่งที่จะน าเสนอให้กับลูกค้าว่าสินค้าหรือบริการที่เรา

จะน าเสนอนั้นเป็นอะไร หรือจะเรียกขั้นตอนในการคิดว่าแนวคิดในการสร้างธุรกิจ
• การรู้จักแนวคิดในการสร้างธุรกิจตลอดจนแนวทางหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะน า ไปสู่

ความส าเร็จจึงเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะช่วยให้ไม่หลงทาง และเป็นแรงบันดาลใจให้
มุ่งไปสู่ความส าเร็จ



แนวคิดในการท าธุรกิจ
ออสเทอร์วาวเดอร์ พิกนัวร์ เบอร์มาด้าและสมิธ(Osterwalder, Pigneur, Bemanda, 
& Smith, 2558, หน้า12-16) เสนอแนวคิดในการสร้างธุรกิจได้ดังนี้
1. สร้างธุรกิจจากคุณลักษณะของลูกค้า 
2. สร้างธุรกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม  สิ่งที่ตนเองมีแล้วโดดเด่นแนวคิดนี้ใช้

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม  สิ่งที่ตนเองมีแล้วโดดเด่นมาสร้างธุรกิ จใหม่ให้
สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชน

3.   สร้างธุรกิจจากกระแส แนวโน้ม ที่ได้จาก ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น งานวิจัย 
ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ  การวิเคราะห์ของสถาบันทางธุรกิจต่าง ๆ



แนวคิดในการท าธุรกิจ

1. สร้างธุรกิจจากคุณลักษณะของลูกค้า
เช่น  สร้างธุรกิจจากปัญหาของลูกค้า (Customer Pains)



ตัวอย่างแนวคิดในการท าธุรกิจ

“Fixzy” ธุรกิจ Start-Up ที่เชี่ยวชาญเรื่องการซ่อม
จุดเริ่มต้นของ Fixzy มีที่มาที่ไปอย่างไร
ช่วงปี 2014 มีกระแส Start-up(สตาร์ทอัป) เข้ามาที่เอาปัญหารอบ ๆ ตัวเราสร้างขึ้นมาเป็น Platform 
(แพลตฟอร์ม) เพื่อแก้ปัญหา ตอนนั้นก็จังหวะดีที่บ้านเพื่อนท่อน ้าตันพอดี ลักษณะการหาช่างมาซ่อมท่อน ้า
หรือปั๊มน ้ามันยากพอสมควรทั้งเรื่องความไว้ใจและเรื่องราคา เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้ามีตั วกลางสักคนหนึ่ง
มาจัดการ มายืนยันตัวตนว่ามีความสามารถ มีความน่าเช่ือถือ เรื่องนี้ท าให้เป็นจุดเริ่มต้นของแอพลิเคชั่น



แนวคิดในการท าธุรกิจ

2. สร้างธุรกิจจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม  สิ่งที่ตนเองมีแล้วโดดเด่น
แนวคิดนี้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม  สิ่งที่ตนเองมีแล้วโดดเด่นมา
สร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับท้องถิ่นหรือชุมชน



ตัวอย่างแนวคิดในการท าธุรกิจ
ธุรกิจ ส้มโอแท้ (Som-O-Taa) สร้างขึ้นมาโดยมีแนวคิด
ที่ว่าอยากให้ผู้ที ่ชอบบริโภคส้มโอได้บริโภคส้มโอแท้ ๆ 
ของนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมอันเลื่องชื่อ โดยที่ ไม่ต้อง
กลัวว่าจะถูกหลอกว่าเป็นส้มโอที่ปลูกจากแหล่งอื่น ซึ่ง
รสชาติและคุณภาพอาจจะไม่เท่ากับของนครชัยศรีที่เป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป โดยที่ทางธุรกิจจะรับรองคุณภาพว่าเป็น
ส้มโอจากแหล่งก าเนิดนครชัยศรีโดยใช้คิวอาร์โค้ด (QR 
code) และสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่ได้รับรองจากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สืบค้นได้ถึงยังที่มาจากสวนใด
ในพื้นที่อ าเภอนครชัยศรี



แนวคิดในการท าธุรกิจ

3.สร้างธุรกิจจากกระแส แนวโน้ม ที่ได้จาก ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
งานวิจัย ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ  การวิเคราะห์ของสถาบันทางธุรกิจต่าง ๆ



ตัวอย่างแนวคิดในการท าธุรกิจ
5 อันดับโรคร้าย ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขปี 

2558 คือ อันดับ 1 โรคหลอดเลือดสมอง อันดับที่ 2 โรค
หลอดเลือดหัวใจ อันดับที ่ 3 ภาวะปอดอุดกั ้นเรื ้อรัง 
อันดับที่ 4 เบาหวานและอันดับที่ 5 โรคมะเร็งตับ

น ้าทับทิมมีสรรพคุณดีต่อสมอง 
น ้าฟักข้าวช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันโรคมะเร็ง 
น ้าฟักเขียวช่วยลดไขมันในเส้นเลือด 
น ้าลูกหว้าช่วยรักษาเบาหวานและช่วยบรรเทาอาการของวัณโรค
น ้าว่านกาบหอยมีประโยชน์ต่อปอดและตับ ลดไข้ 
น ้าฟ้าทะลายโจรช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและยับยั้ง
เซลล์มะเร็ง



แบบฝึกหัดบทที่ 1

1. จงอธิบายความหมายของแผนธุรกิจ

2. จงอธิบายความส าคัญของแผนธุรกิจที่มีต่อผู้ประกอบการ

3. จงระบุประโยชน์ของแผนธุรกิจ 

4. จงอธิบายวิธีสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลในการท าแผนธุรกิจ

5. แนวคิดในการสร้างธุรกิจสรุปได้กี่แนวทาง อย่างไรบ้าง
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