
บทที่ 4  

การวางแผนธุรกจิส าหรับ
ผู้ประกอบการ 



ความหมายของแผนธุรกจิ  

  แผนธุรกจิหมายถึง การวางแผนทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรแสดงให้เห็น
ถึงเป้าหมายทางธุรกจิ  เพือ่ให้การริเร่ิมก่อตั้งธุรกจิจากการตัดสินใจ
ลงทุนและการด าเนินธุรกจิในทศิทางทีชั่ดเจน  เตรียมพร้อมส าหรับการ
แก้ไขปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ให้ลุล่วงไปได้ซ่ึงจะท าให้ธุรกจิของ
ผู้ประกอบการถึงทีห่มายทีต่ั้งไว้  



ความส าคญัและวตัถุประสงค์ในการจัดท าแผนธุรกจิ  

1. ท าใหผู้ป้ระกอบการสามารถก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจท่ีสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งดีเยีย่ม  

2. แผนธุรกิจเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาเงินทุนจากสถาบนัการเงินและ
สร้างความสนใจใหแ้ก่ผูท่ี้ตอ้งการร่วมลงทุน  

3. ท าใหม้องเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมในการจดัหาเงินทุน 
กิจกรรมในการพฒันาการผลิต กิจกรรมดา้นการตลาด ซ่ึงใชเ้ป็นแนว
ก าหนดการปฏิบติังานในอนาคตของกิจการอีกดว้ย  



องค์ประกอบของแผนธุรกจิ  
• บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
• ประวตัิย่อของกจิการ  
• การวเิคราะห์สถานการณ์  

• วตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิ  
• แผนการตลาด  
• แผนการจัดการและแผนบุคลากร  
• แผนการด าเนินงานหรือแผนการผลติ  
• แผนการเงิน  

• แผนการด าเนินงาน  

• แผนฉุกเฉิน  



เหตุผลของการขาดการบริหารเชิงกลยุทธ์ภายในธุรกจิ  

• การไม่มีเวลาเพียงพอ  
• การไม่คุน้เคยกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์  
• การขาดทกัษะ  
• การขาดความไวว้างใจและความเปิดเผย  
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กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)  

วธีิการ/เคร่ืองมือ 
 

วเิคราะห์ 
- สภาพแวดลอ้มภายนอก 
(เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
เทคโนโลย)ี 
- วเิคราะห์การแข่งขนั 
- การบริหารงานดา้นต่าง ๆ โดย
วเิคราะห์ตามหนา้ท่ีธุรกิจ 7S’s, 
Value Chain, Resource based 
- วิเคราะห์ลกูคา้ 

ค าถามที่ 1 
 

      ปัจจุบนัการ
ด าเนินการของธุรกิจ
เป็นอยา่งไร 
(Where are we now?) 

ผลลพัธ์ 
 
- S จุดเด่น (Strengths) 
-W จุดดอ้ย 
(Weaknesses) 
-O โอกาส
(Opportunities) 
-T อุปสรรค (Threats) 



กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ค าถามที่ 2 
 

       ในอนาคตเรา
ตอ้งการจะไปทาง
ใด 
(Where do we 
want to be?) 

ผลลพัธ์ 
 
- วิสยัทศัน์ 
- ภารกิจ 
- กญุแจแห่ง  
   ความส าเร็จ 
- วตัถุประสงค ์

วธีิการ 
            
           น าผลลพัธ์จาก 
SWOT มาเป็นขอ้มูล
พื้นฐาน ในการก าหนด
ทิศทางกิจการ 



กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

ค าถามที่ 3 
 

       ท าอยา่งไรจึง
จะไปถึงจุดนั้น 
(How will we get 
there?) 

วธีิการ/เคร่ืองมือ 
 
   - BCG  
   - GE 
   - ADL 

ผลลพัธ์ 
 
- กลยทุธ์องคก์ร 
- กลยทุธ์ธุรกิจ 
- กลยทุธ์ปฏิบติัการ 
- งบประมาณ 



ปัจจุบันการด าเนินงานของธุรกจิเป็นอย่างไร  (Where are we now?)  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  

    (External Environment)  

 1.1 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity Analysis)  

 1.2 การวเิคราะห์อุปสรรค (Threat Analysis)  



ปัจจุบันการด าเนินงานของธุรกจิเป็นอย่างไร  (Where are we now?)  

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

    (Internal Environment)  

 2.1 การวเิคราะห์จุดแข็ง (Strength  Analysis)  

 2.2 การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness  Analysis)  



ปัจจุบันการด าเนินงานของธุรกจิเป็นอย่างไร  (Where are we now?)  

3. การวิเคราะห์สภาพสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม  
ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกจิและสังคม 

ส่ิงแวดล้อมทางอุตสาหกรรม 

ธุรกจิ 

การเมือง การปกครอง สภาวะเศรษฐกจิ 

กระแสโลกาภวิตัน์ 

เทคโนโลย ี

ผู้เข้ามารายใหม่ ผู้จ าหน่ายวตัถุดบิ 

สินค้าทดแทน 

ลูกค้า คู่แข่ง 

ราคาน ้ ามนั                 

นโยบายรัฐบาล 

ค่าครองชีพ 

 กฎหมาย คนวา่งงาน 

วตัถุนิยม 

การส่ือสาร 

เทคโนโลยกีารเกษตร การแพทย ์

ประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรม 

อตัราการเกิด 

สังคมและวฒันธรรม 



ส่ิงแวดล้อมทางอุตสาหกรรม (Task Environment)  

การแข่งขนั
ระหว่างธุรกจิ 

คู่แข่งขนัทีเ่ข้ามาใหม่ 

ผลติภัณฑ์ทีท่ดแทน 

ผู้ขายปัจจัยการผลติ ผู้ซ้ือ 
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การวเิคราะห์โซ่แห่งคุณค่า (The value chain)  



การวเิคราะห์ TOWS Matrix  

                       ปัจจัย
ภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
เลอืกลกัษณะเด่น 5 ข้อ

แรก 

จุดอ่อน (W) 
เลอืกลกัษณะด้อย 5 ข้อ

แรก 

โอกาส (O) 
เลอืกโอกาสมา 5 ข้อ
แรก 

SO WO 

อุปสรรค (T) 
เลอืกอุปสรรคมา 5 ข้อ
แรก 

ST WT 



ในอนาคตเราต้องการจะไปทีใ่ด (Where do we want to be?)  
1. วสัิยทศัน์ (Vision)  

ประเภทของธุรกจิ วสัิยทัศน์ 

1. ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์าก
สมุนไพร 

เป็นผูน้ าในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากสารสกดั
สมุนไพร 

2. ธุรกิจสปา น าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งเนน้
การสร้างความพึงพอใจและเพ่ิมคุณค่าใหก้บั
ลกูคา้ทุกคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

3.ธุรกิจนิตยสารไม่มีตน้ทุนแก่
ผูอ้่าน 

มุ่งเป็นส่ือโฆษณาในรูปแบบของนิตยสารท่ี
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 



ในอนาคตเราต้องการจะไปทีใ่ด (Where do we want to be?)  
2. ภารกจิ (Mission)  

2.1 ประวติัศาสตร์ของกิจการ ความเช่ือและค่านิยมร่วมของกิจการ 
2.2 ผูป้ระกอบการตอ้งหาขอ้จ ากดัความของกิจการ 5 ประการคือ ธุรกิจ

ของเราคืออะไร  ใครคือลูกคา้ของเรา  คุณค่าอะไรท่ีใหก้บัลูกคา้ 
ธุรกิจของเราเป็นอยา่งไรและธุรกิจของเราจะเป็นอยา่งไร 

2.3 ประสิทธิภาพในการไดม้าและใชไ้ปของทรัพยสิ์นของกิจการ 
       2.4 ผลประโยชน์ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจการ เช่น พนกังาน ผูถื้อหุน้ ลูกคา้  
             สถาบนัการเงิน คู่แข่งขนั ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบในการผลิต รัฐบาล 



ในอนาคตเราต้องการจะไปทีใ่ด (Where do we want to be?)  
2. ภารกจิ (Mission)  

ประเภทของธุรกจิ วสัิยทัศน์ 

1. ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์าก
สมุนไพร 

เป็นผูน้ าในการพฒันาผลิตภณัฑจ์ากสารสกดั
สมุนไพร 

2. ธุรกิจสปา น าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ โดยมุ่งเนน้
การสร้างความพึงพอใจและเพ่ิมคุณค่าใหก้บั
ลกูคา้ทุกคนท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

3.ธุรกิจนิตยสารไม่มีตน้ทุนแก่
ผูอ้่าน 

มุ่งเป็นส่ือโฆษณาในรูปแบบของนิตยสารท่ี
สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 



ในอนาคตเราต้องการจะไปทีใ่ด (Where do we want to be?)  
3. วตัถุประสงค์ (Objective)  

3.1 เป็นประเดน็ท่ีเจาะจงกบัความส าเร็จของกิจการ อยูใ่นกรอบของ 
      วิสยัทศัน์และภารกิจท่ีตั้งข้ึน  
3.2 เป็นปริมาณสามารถวดัผลความส าเร็จได ้ 
3.3 ระบุวนั เวลาท่ีจะไดม้าซ่ึงความส าเร็จของกิจกรรม  

3.4 มีลกัษณะทา้ทาย ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป สามารถบรรลุได ้ 
3.5 สามารถยดึหยุน่ไดต้ามสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน  



ในอนาคตเราต้องการจะไปทีใ่ด (Where do we want to be?)  
3. วตัถุประสงค์ (Objective)  

ประเภทของธุรกจิ วตัถุประสงค์ 

1. ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์าก
สมุนไพร 

- ผลตอบแทนในส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) ร้อยละ20 
ต่อปี 

- ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
20 ต่อปี 

- น าผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดภายใน ปีท่ี 3 

2. ธุรกิจสปา - สร้างยอดขายประมาณ 13 ลา้นบาท ภายในปี 2552 
- มีผลก าไรสุทธิประมาณร้อยละ 22 ในปี 2552 

3. ธุรกิจนิตยสารไม่มีตน้ทุนแก่ผูอ่้าน รายไดจ้ากอตัราค่าโฆษณาและการบริการของบริษทัเป็น 
30 ลา้นบาท ในระยะเวลา 5 ปี 



ท าอย่างไรจึงจะไปถึงจุดน้ัน (How we will get there?)  
1. กลยุทธ์ระดับธุรกจิ (Business Strategy)  

ผูน้ าดา้นตน้ทุน 
(Cost Leadership) 

การสร้างผลิตภณัฑท่ี์แตกต่าง 
(Differentiation) 

 
ตน้ทุนต ่าในลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 

(Cost Focus) 

      การสร้างความแตกต่าง
ในลูกคา้เฉพาะกลุ่ม 

(Differentiation Focus) 

Best-Cost 
Provider 

กว้าง 

แคบ 

ต้นทุนต ่า สร้างความแตกต่าง 

กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ 

ขอบข่าย 
ของตลาด 



ท าอย่างไรจึงจะไปถึงจุดน้ัน (How we will get there?)  
2. กลยุทธ์การปฏิบัติ  กลยุทธ์ / แผนธุรกจิ 

แผนการตลาด 

แผนการผลติ / การด าเนินงาน 

แผนทรัพยากรมนุษย์ 

แผนการเงนิ 

งบประมาณ 

กลยุทธ์ 
ปฏิบตัิการ 



ท าอย่างไรจึงจะไปถึงจุดน้ัน (How we will get there?)  
3. การน าแผนไปปฏิบัติ  

 ต้องตรวจสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์กบัโครงสร้างขององค์กร 
(Structure)  ระบบต่าง ๆ (System)  ในองค์กร  เช่น  ระบบข้อมูล  ระบบ
การบัญชีการเงิน  เป็นต้น  นอกจากน้ันยงัต้องตรวจสอบด้านทรัพยากร
มนุษย์ถึงจ านวนและความรู้  ความสามารถ  
(Staff and Skill)  บทบาทการบริหารงาน 
ของผู้บริหารระดับต่าง ๆ (Style)  และการ 
มีค่านิยมร่วมกบัของคนในองค์กร (Shared 
Value)  ดังน้ันขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ 
ต้องค านึงถึงตัวแบบ 7  Ss  ของ McKinsey  

http://www.bloggang.com/data/gonnachamp/picture/1172296735.jpg




ท าอย่างไรจึงจะไปถึงจุดน้ัน (How we will get there?)  
3. การน าแผนไปปฏิบัติ  

3.1 บทบาทของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ (Style)  
3.2 การเปลีย่นด้านวฒันธรรม (Shared Value)  
 เก่า ใหม่ 

1.รวมอ านาจ 
2.ตดัสินใจชา้ 
3.มีการเมือมาเก่ียว 
4.หลีกเล่ียงความเส่ียง 
5.เนน้การบริหารภายใน 

1.Empowerment 
2.เปิดเผยและจริงใจ 
3.กลา้เส่ียง 
4.เนน้ลูกคา้ 



ท าอย่างไรจึงจะไปถึงจุดน้ัน (How we will get there?)  
3. การน าแผนไปปฏิบัติ  

3.3 บทบาทของผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ (Style)  
 
•  Task                  จะเน้นเป้าหมาย  งาน  ผลงานระดับใด 
•  Relationship     ความสัมพนัธ์ทางสังคม  ระดับใดกบัลูกน้อง 
•  Reward            การให้รางวลักบัลูกน้อง 
•  Attitude  ทศันคติ  บวกหรือลบ  ต่อลูกน้อง 
•  Participation   การมีส่วนร่วมในการติดสินใจของลูกน้อง  
 



ส่ิงที่เราก าลงัท าเป็นอย่างไร  (How are we doing?)  
1. การติดตาม  ประเมินผลและการควบคุม  

1.1 ก าหนดว่าจะควบคุม  ประเมินผลระดับอะไร  
1.2 ตั้งมาตรฐาน  
1.3 การวัดผลการด าเนินงาน  
1.4  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัมาตรฐาน  
 



ส่ิงที่เราก าลงัท าเป็นอย่างไร  (How are we doing?)  
2.  การตรวจสอบทางกลยุทธ์  (Strategy Audit)  

2.1 ขั้นส ารวจภาพรวม  
2.2 ขั้นการวิเคราะห์เจาะลกึ  
2.3 ขั้นเสนอแนวทางการพฒันา / แก้ไข  



ส่ิงที่เราก าลงัท าเป็นอย่างไร  (How are we doing?)  
3.  การควบคุมเชิงกลยุทธ์  

  คุณภาพสินค้าและบริการ  คุณภาพการบริหาร  นวตักรรม  มูลค่า
การลงทุนระยะยาว  ฐานะการเงินทีด่ี  ความรับผดิชอบต่อชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม  การใช้สินทรัพย์ขององค์กร ความสามารถในการดึงดูด  
พฒันา  และรักษาคนดีคนเก่ง  เป็นต้น  



ส่ิงที่เราก าลงัท าเป็นอย่างไร  (How are we doing?)  
4.  ตัวแบบการประเมินองค์กร (Performance Appraisal  Systems)  

กลยทุธ์องคก์ร การควบคุมกลยทุธ์  และดชันี 
การวดัผลงานระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 

กลยทุธ์ระดบัหนา้ท่ีธุรกิจ 

การควบคุมการบริหารของ 
SBU 

การควบคุมการด าเนินงาน 
ดชันีระดบัหน่วยงาน / ฝ่าย 



ส่ิงที่เราก าลงัท าเป็นอย่างไร  (How are we doing?)  
5. Balanced  Scorecard (BSC)  



Who must do what ? 

การวางแผน 
(Strategic Formulation) 

การน าแผนไปปฏิบัต ิ
(implementation) 

การติดตามและ
ประเมนิผล 

(Evaluation & Control) 

ตรวจสอบ 
โครงสร้าง
องคก์ร 

ตรวจสอบ 
ระบบต่าง 

ๆ 

ตรวจสอบดา้น 
ทรัพยากร
มนุษย ์

และทกัษะ 

สไตล ์
การบริหาร 

วฒันธรรม 
ในองคก์ร 


