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                   ปณทัพร  เรอืงเชงิชมุ*

*อาจารยประจำวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปจจุบันการเริ่มตนทำธุรกิจในยุคที่ประเทศไทย
เปดเสรทีางการคา (FTA) ผปูระกอบการ หรอืผลูงทนุตอง
ใหความสำคญัในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและการได
คณุภาพทีเ่ปนเลศิ เพือ่ทีจ่ะสามารถลดตนทนุการผลติใหได
ต่ำสดุและสรางความไดเปรยีบทางการแขงขนั (Competitive
Advantage) ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันทาง
ธรุกจิไดมากขึน้  โดยเฉพาะคแูขงทีม่าจากตางประเทศเชน
ประเทศจนีทีส่นิคามกัจะราคาถกูกวาทีผ่ลติในประเทศไทย
มาก ในฐานะผูประกอบการหรือผูลงทุนรายใหม (New
Entrepreneur) ไมวาจะเปนกิจการผลิต  กิจการการคา
กิจการการบริการที่มีประสบการณในทางธุรกิจยังไมมาก
จงึจำเปนทีจ่ะตองรแูละเขาใจในความเปนจรงิของธรุกจิเพือ่
ใหสามารถมีทิศทางในการลงทุนอยางชัดเจน การมีแผน
ธรุกจิ (Business Plan) จงึเปรยีบเสมอืนแผนทีท่ีเ่ปนแผน
งานทางธุรกิจ ซึ่งแสดงถึงกิจกรรมตางๆที่ตองปฏิบัติใน
การลงทนุประกอบการ  โดยมจีดุเริม่ตนจากจะผลติสนิคา
และบริการอะไร  มีกระบวนการปฏิบัติอยางไรบาง และ
ผลจากการปฏิบัติออกมาไดมากนอยเพียงใด ใช
งบประมาณและกำลงัคนเทาไร  เพือ่ใหเกดิเปนสนิคาและ
บรกิารแกลกูคา  จะบรหิารอยางไรใหธรุกจิอยรูอด (มาณพ
ชิวธนาสุนทร, 2543)  โดยเฉพาะธุรกิจภาคการเกษตร
จำเปนตองรแูละเขาใจอยางกระจางแจงถงึการมแีนวทางใน

การเริม่ตนธรุกจิ หรอืวธิกีารจดัทำแผนธรุกจิไวรองรบัเปน
แบบแผนที่ชัดเจน  เพื่อใหสามารถจัดการธุรกิจไดอยาง
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

การจดัทำแผนธรุกจิเบือ้งตนสำหรบักจิการธรุกจิ
การเกษตร กเ็ชนเดยีวกบัแผนธรุกจิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ที่ในการนำเสนอจะตองวิเคราะห
องคประกอบการวางแผนธุรกิจตั้งแต แผนการตลาด
แผนการผลิต แผนการจัดการองคกร และแผนการเงิน
นอกจากนี้ยังไดแบงขนาดธุรกิจแตไมไดแบงตามจำนวน
เงินลงทุนเหมือนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs)  เชนกรณกีจิการผลติมทีรพัยสนิถาวรไมเกนิ 50
ลานบาท เรียก "กิจการผลิตขนาดยอม"  และกรณีมี
ทรพัยสนิถาวรไมเกนิ 200 ลานบาท  เรยีก "กจิการผลติ
ขนาดกลางและขนาดใหญ" เปนตน (กรมสงเสริม
อตุสาหกรรม, 2542) ตวัอยางกรณศีกึษาธรุกจิสวนสมได
แบงขนาดธรุกจิตามจำนวนตนสมทีป่ลกู  โดยแบงเปนสวน
ขนาดเลก็ (จำนวนตนสมไมเกนิ 1,000 ตน)  สวนขนาดกลาง
(จำนวนตนสม 1,001 ตน ถงึ 5,000 ตน) และสวนขนาด
ใหญ  (จำนวนตนสม 5,001 ตน ถงึ 10,000 ตน) นอกจากนี้
ยงัตองนำการวเิคราะหจดุแขง็  จดุออน โอกาส และอปุสรรค
(SWOT Analysis) มาประเมนิลกัษณะของธรุกจิสวนสม
ที่จะลงทุนวามีทิศทางอยางไรในเบื้องตน เพื่อจะไดนำมา
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กำหนดเปนกลยทุธในการวางแผนสำหรบัธรุกจิสวนสมตาม
วิธีการจัดการสวนที่เปนระบบ มีรูปแบบในการวิเคราะห
(ภาพที1่) และสามารถรองรบัเปนแบบแผนการดำเนนิการ
ที่ปฏิบัติไดจริงตามรายละเอียดคาใชจายการลงทุนที่
แตกตางกนั   ตามขนาดสวนแตละพืน้ที่

การวางแผนธุรกิจจึงเปนแนวทางสำหรับผูสนใจ
ที่จะลงทุนในธุรกิจสวนสมไดมีทิศทางการลงทุนที่ชัดเจน
ยิง่ขึน้  โดยครอบคลมุตัง้แต

1)  แผนการตลาด โดยตองวางแผนดานการ
ตลาด เพือ่รองรบักบัผลผลติสมทีจ่ะออกจากสวนสมใหม
ที่อาจเกิดปญหาสมลนตลาดสรางความเดือดรอนใหกับ
ผปูลกูสม

2)   แผนการผลติ โดยวางแผนการผลติอยางไร
เพื่อใหไดสมที่มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ ใหผลผลิตออก
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ชวงไหนที่ไมใหผลผลิตสมชนกัน จนเปนเหตุใหราคาต่ำ
หรอืผลติอยางไรใหผบูรโิภคเชือ่มัน่ในความปลอดภยั  ไม
ใหมปีญหา ตัง้แตการเพาะปลกู  การดแูลตนสม  การบงัคบั
ใหน้ำ  การดแูลหลงัตดิผล

เทคโนโลยหีลงัการเกบ็เกีย่ว  การขนสง  การคดั
เลอืกกิง่พนัธ ุ  การจดัการดานดนิ   การวเิคราะหดนิ     การ
ใสปยุ และสารเคม ี ตลอดจนปญหาศตัรตูนสม เชน แมลง
ห้ำ แมงมมุ ไรตวัห้ำ รวมทัง้โรคของตนสม เชน โรคกรนีนิง่
โรคทรสิเทซา โรครากเนา-โคนเนา โรคแคงเกอร   เปนตน

3)    แผนการจดัการองคกร   ทีต่องมรีะบบการ
จัดการที่ดีในการจัดการปญหาแรงงาน  ตั้งแตทีมงาน
หนาทีท่มีงาน การรวมกลมุเพือ่ทำงาน

4)   แผนการเงนิ  เพือ่การบรหิารจดัการตนทนุ
การวิเคราะหงบกำไร ขาดทุน  งบดุล หรือการวิเคราะห

ภาพที ่1 แสดงองคประกอบการวางแผนธรุกจิสวนสม
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จดุคมุทนุ (Break Even Point) ในการลงทนุตามขนาด
ของพืน้ทีป่ลกูสม  เพือ่ใหผลูงทนุไดใชประโยชนในการเลอืก
รูปแบบการจัดการธุรกิจสวนสม  ใหเหมาะสมกับความ
พรอมของตนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สราง
ประโยชนสูงแกผูปลูกสมแตละพื้นที่ และสามารถจัดการ
สวนสมที่ทำใหมีเสถียรภาพและเกิดความยั่งยืนตอไปได

งานวจิยัเรือ่งการวเิคราะหสถานการณการจดัการ
ธุรกิจสวนสมในอำเภอเมือง จังหวัดเลย (ปณัทพร และ
คณะ, 2548)  เปนตวัอยางการนำเสนอแผนธรุกจิ  ซึง่ผวูจิยั
ไดจดัทำตวัอยางเปนแผนธรุกจิสวนสมขนาดเลก็ เนือ่งจาก
ผลการสำรวจสวนสมสวนใหญเปนสวนขนาดเลก็ มตีนทนุ
การผลติสงู และขายสมไดราคาต่ำ ทำใหผลูงทนุประสบกบั
ปญหาขาดเงนิทนุหมนุเวยีน นอกจากนัน้ยงัพบวาสวนสม
ขนาดเลก็ผลผลติสวนมากยงัไมไดมาตรฐาน คณุภาพเมือ่
เทยีบกบัสวนขนาดใหญ จงึคอนขางเสยีเปรยีบในการลงทนุ
โดยเฉพาะเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำ  เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตสมลนตลาด และยังขาดการวางแผนการตลาดที่
สวนมากรอยละ 83.4 ยงัอาศยัพอคาคนกลางมารบัซือ้ทีส่วน
โดยตรง  ทำใหชาวสวนสมขนาดเล็กไมสามารถกำหนด
ราคาขายไดเองตองขายราคาตามสวนอืน่ ประกอบกบัระยะ
เวลาเกบ็เกีย่วผลผลติสมในแตละสวนอยชูวงเดอืนเดยีวกนั
(กนัยายน-ธนัวาคม) ทำใหเสยีเปรยีบดานราคา  ในทางตรง
กันขามสวนสมขนาดใหญสามารถนำสมไปจำหนายเองที่
ตลาดกลางโดยตรง ไมตองผานพอคาคนกลาง  ราคาขาย
จงึคอนขางดกีวาสวนสมขนาดเลก็และยงัมเีงนิลงทนุในการ
ดูแลการผลิต ตั้งแตรสชาติ การคัดขนาดผลสมที่ได
มาตรฐาน การบรรจุหีบหอ การติดสติ๊กเกอรสรางตรา
สญัลกัษณ ตลอดจนมกีารเกบ็รกัษาผลสมใหอยไูดนานดวย
การแวกซ  ทำใหผลผลติสมทีไ่ดมคีณุภาพดี
          จากตวัอยางกรณงีานวจิยัดงักลาว จงึไดมแีนวทาง
ในการจดัทำแผนธรุกจิสำหรบัการจดัการธรุกจิสวนสมเพือ่
เปนแผนงานในการลงทุน ซึ่งเนนถึงแนวทางและวิธีการที่

เหมาะสมในการจัดการธุรกิจสวนสมเพื่อใหการผลิตสม
ยัง่ยนื  มอีายกุารเกบ็เกีย่วนาน   ดงันี้

1) วิเคราะหสถานการณสวนสมในพื้นที่อำเภอ
เมอืง  จงัหวดัเลย   จากการสมุตวัอยางพืน้ทีท่ีป่ลกูสม

2) สำรวจพืน้ทีท่ีศ่กึษา  และแบงขนาดสวนตาม
จำนวนตนสมที่ปลูก  โดยแบงเปนสวนขนาดเล็ก สวน
ขนาดกลาง  และสวนขนาดใหญ  เพือ่ทีจ่ะศกึษารายละเอยีด
ในเชิงลึก

3) ออกแบบสอบถามเพื่อศึกษาและวิเคราะห
สถานการณการจดัการสวนสม  โดยแบงเปนประเดน็ทีเ่กีย่ว
ของกบัผปูลกูหรอืผลูงทนุธรุกจิสวนสม  ตัง้แตขอมลูสวน
บคุคล  สวนการตลาด  การผลติ  การจดัการและการเงนิ
รวมถงึปญหา  อปุสรรค หรอืแนวทางในการแกปญหา และ
ประเด็นที่เกี่ยวของกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
สวนเชือ่มโยงในการจดัการธรุกจิสวนสม

4) นำขอมูลมาสังเคราะห กอนที่จัดทำแผน
ธุรกิจสวนสมที่เหมาะสม
             ประเดน็สำคญัจากผลการวจิยัพบวา  ผลูงทนุ
โดยเฉพาะสวนขนาดเลก็  ยงัไมทราบตนทนุ  หรอืคาใชจาย
ที่แทจริงวากำไร  หรือขาดทุน  หรือสามารถคืนทุนได
ภายในระยะเวลากีป่  เนือ่งจากการไมบนัทกึคาใชจายตาม
หลกับญัชทีีถ่กูตอง  เชนสวนสมขนาดเลก็ลกัษณะการลงทนุ
ปลกูสมสวนใหญ  (รอยละ 90) จะลงทนุแบบครอบครวั
ผูลงทุนไมคิดคาแรงของตนเองหรือครอบครัวตน  ทำให
ขาดตวัเลขเพือ่นำไปวเิคราะหการลงทนุและผลตอบแทนที่
แทจรงิ การวเิคราะหตวัเลขในการลงทนุจงึถอืวาเปนหวัใจ
สำคัญในการลงทุน  คือไมวาจะเปนสวนขนาดใดไดรู
ทิศทางในการลงทุนของตนเองวาจะเปนไปในลักษณะใด
ทัง้ในกรณทีีเ่กดิสภาวะผนัผวนหรอืเปลีย่นแปลงในโครงสราง
การผลติและการตลาด   ไมวาจะมาจากปจจยัภายใน เชน
ผลผลติสมลดลง หรอืมาจากปจจยัภายนอก เชนผลผลติ
ลนตลาดหรือตนทุนการผลิตสูงขึ้นก็ตาม  หากผูลงทุน
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สวนสมขนาดเล็กไมรูจักวิธีลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
ผลผลติทีม่ปีระสทิธภิาพโอกาสทีธ่รุกจิจะยัง่ยนืยอมเปนไป
ไดยาก จงึตองศกึษาและเรยีนรใูหเกดิทกัษะในการปฏบิตัิ
ดแูลรกัษาผลผลติไดอยางถกูตอง และเหมาะสมในแตละ
สภาพพื้นที่เพื่อใหผลผลิตคุมคากับการลงทุนที่ตองลงทุน
คอนขางสูง โดยในชวงแรกของการลงทุนจะตองลงทุน
ตอเนื่องเรื่อยๆจนกระทั่งไดผลผลิต เชนตนสมอายุ
ประมาณ 3 ป จงึเริม่จะใหผลผลติตอบแทนแกผลูงทนุ
             การจดัทำแผนธรุกจิการเกษตรนอกจากตอง
วางแผนตั้งแต

1)  แผนการตลาด  เปนวธิใีนการดำเนนิกจิกรรม
ทางการตลาดเพื่อใหธุรกิจสามารถบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่มุงไว

2) แผนการผลติ  เนนความสามารถของธรุกจิ
ในการจัดการกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหกับธุรกิจ

3)  แผนการจดัการองคกร    ตองระบตุำแหนง
หลกัๆของโครงสรางองคกร  แตละตำแหนงทำหนาทีอ่ะไร
มคีวามชำนาญ  เทคนคิและประสบการณ

4)  แผนการเงิน  ตองทราบใหไดวาแผนที่
จดัทำขึน้ใชเงนิลงทนุจำนวนเทาใด  จะไดมาจากแหลงไหน
โดยตองตดัสนิใจในกจิกรรมจดัหาเงนิ  กจิกรรมการลงทนุ
และกจิกรรมดำเนนิงานซึง่เปนปจจยัสำคญัตอความสำเรจ็
ของการดำเนินธุรกิจที่จะแสดงออกมาในรูปงบการเงิน
เพื่อที่ทราบวาในระยะเวลาที่ผานมา  ธุรกิจมีฐานการเงิน
อยางไร  กำไรหรอืขาดทนุ

นอกจากนี้  ประเด็นที่จะตองศึกษาในการ
จัดทำแผนธุรกิจการเกษตรและวิเคราะหขอมูลอยาง
ละเอยีด  ยงัตองคำนงึถงึเงือ่นไขหรอืปจจยัตางๆทีเ่กีย่วของ
ดวย  อาทเิชน

              - ปจจยัดานการตลาด  ตัง้แตระยะเวลาเกบ็เกีย่ว
ผลผลติเกษตรกรออกขายผลผลติชวงเดอืนเดยีวกนัทำให
ราคาผลผลติตกต่ำ เมือ่ภาวะปรมิาณผลผลติลนตลาด หรอื
ตั้งราคาตามกลไกตลาดกลางหรือพอคาคนกลาง
            - ปจจยัดานการผลติ   ทีบ่างครัง้สถานการณ
การผลติตองขึน้อยกูบัสภาพภมูอิากาศ เชน ฝนตก ฝนแลง
หรือลักษณะสภาพภูมิประเทศ เชนสภาพดิน ระบบ
ชลประทาน

- ปจจัยดานสังคมวัฒนธรรม เชนคานิยมของ
คนในพืน้ทีท่ีน่ยิมปลกูสมตามกนัเมือ่เหน็วาสามารถทำราย
ไดไดดี หรือความนิยมของผูบริโภคและจุดประสงคของ
ผูปลูกวาจะจำหนายยังตลาดภายในทองถิ่น หรือจำหนาย
ตลาดกลางภายในประเทศหรือจำหนายยังตางประเทศ
รวมถงึภาพลกัษณในสายตาของลกูคา  เปนตน

ประเด็นที่สำคัญ หนวยงานภาครัฐควรมีการ
ชวยเหลือผูลงทุนหรือเกษตรกรใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ
ไมใหราคาสินคาเกษตรตกต่ำ  ซึ่งโดยปกติจะชวยแกไข
ปญหาในระยะสัน้ เชน สงเสรมิใหเกษตรกรรวมกลมุเพือ่การ
ตอรองราคาตลาด  อบรมใหความรใูนการวางแผนการผลติ
ใหสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติไดนอกฤดกูาลหรอืไดทนักอนที่
ปรมิาณผลผลติสมลนตลาด หรอืแกไขปญหาระยะยาว เชน
สงเสริมใหมีความสามารถในการยกระดับมาตรฐานสินคา
เกษตรใหตรงกับความตองการของผูบริโภค ทั้งในและ
ตางประเทศ (GAP) หรือสามารถแขงขันกับคูแขงโดย
เฉพาะสมจากประเทศจนี ใหมรีสชาต ิคณุภาพและวธิกีาร
เกบ็รกัษาผลผลติสมทีด่ ีเพือ่รกัษาความสดใหมของผลผลติ
ใหอยใูนสภาพทีเ่หมาะสมจนกวาจะถงึมอืลกูคา  หรอืไดรบั
การประกันคุณภาพสินคา  และมีแหลงเงินทุนกูยืม
นอกจากนี ้ ประเดน็หนึง่ทีส่ำคญัในการทีจ่ะเชือ่มโยงดาน
ตนทนุในการผลติ   ภาครฐัควรชวยสงเสรมิและใหความรู
แกเกษตรกรหรือผูลงทุนไดมีความรูและเขาใจในการ
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จดัทำแผนธรุกจิภาคการเกษตร  ในรายละเอยีดตัง้แตการ
ลงบันทึกคาใชจายตามหลักทางบัญชีที่ถูกตอง และการ
วเิคราะหตวัเลขในการลงทนุ  ตัง้แตงบประมาณคาใชจาย
ดานการตลาด  การผลติ  การจดัการองคกร  เพือ่จกัไดมี
แผนการเงนิ ทีท่ราบระยะเวลาคนืทนุ งบดลุ งบกระแสเงนิ
สดหรอืแนวทางทีช่วยในการลดตนทนุหรอืเพิม่ผลผลติตอ
ไร  เพือ่จะไดสรางความยัง่ยนืในธรุกจิการเกษตรไดตอไป
              สรปุแลวจะเหน็ไดวา  แผนธรุกจิเปนแนวทาง
หนึง่ทีส่ามารถจดัการธรุกจิการเกษตรใหยัง่ยนื  เนือ่งจาก
เปนแนวทางที่ชวยในการลดตนทุนหรือเพิ่มผลผลิตตอไร
ได หากเกษตรกรหรอืผลูงทนุไดเรยีนรใูนการบนัทกึคาใช
จายตามหลกับญัชทีีถ่กูตอง สามารถวเิคราะหตวัเลขในการ
ลงทนุและทราบทศิทางในการลงทนุของตนเองวาจะเปนใน
ลกัษณะใด ขอมลูการเงนิถอืวาเปนหวัใจสำคญัในการลงทนุ
และสามารถนำไปสูการจัดการสวนไดอยางเปนระบบและ
มีแบบแผน ตั้งแต แผนการตลาด  แผนการผลิต

แผนการจดัการองคกรและแผนการเงนิ แผนธรุกจิจงึเปน
พื้นฐานที่มีประสิทธิผลในการควบคุมการดำเนินธุรกิจ
ชวยใหสามารถพฒันาดำเนนิธรุกจิไดอยางตอเนือ่ง และมี
ทิศทางในการดำเนินงาน ตลอดจนเปนพื้นฐานในการ
วิเคราะหตัวเลขในการลงทุนอยางเปนระบบ ซึ่งเปนหัวใจ
ของการอยูรอดในการแขงขันในปจจุบันและอนาคต
นอกจากนีแ้ลวเกษตรกรหรอืนกัลงทนุยงัตองพฒันาทกัษะใน
การปฏบิติั และดูแลรักษาผลผลิตอยางประณีต รวมทั้งมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกแหลงผลิตที่เหมาะสมและ
กำหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ซึ่ง
เปนสวนประกอบหรอืเครือ่งมอืทีจ่ะนำมาใชในการวางแผน
ธุรกิจ ใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางมีกำไรและมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ   ซึง่เทากบัเปนการเตรยีมการแกปญหา
ในระยะยาวอยางชดัเจน   ไมใชการใชการคาดเดาและนำไป
สูปญหาในที่สุด
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