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คํานํา 
 
 คูมือการจัดทําแผนธุรกิจฉบับชาวบาน เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรแกผูประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดยอม หรือกลุมชาวบานที่ประสงคจะลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรม แผนธุรกิจ เปนสิ่งแรก
ที่นักลงทุนพึงศึกษา วิเคราะห และจัดทําขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ 
ตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ และประสบกับความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว   

 องคประกอบของแผนธุรกิจประกอบดวย 5 สวนสําคัญ ไดแก แผนการตลาด แผนการผลิต แผนการ
เงิน แผนการจัดการองคกร และแผนสํารองฉุกเฉิน แผนเหลานี้จะตองมีความสอดคลองกัน และมีเปาหมาย
รวมกัน โดยรูปแบบของคูมือเลมนี้ ไดถูกออกแบบมาใหกระชับ และงายตอการศึกษาทําความเขาใจดวย
ตัวเอง และยังสามารถใชเปนแบบฝกหัดในการเขียนแผนธุรกิจ  

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการจัดทําแผนธุรกิจ ฉบับชาวบาน เลมนี้ จะเปนประโยชนตอทาน
ทั้งหลาย และขอใหทานประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจการคา และการลงทุนตอไป 
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แผนภูมิการดําเนินธุรกิจ เพื่อการบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย 

ทําอะไรดี ? 

ทําอยางไร ? 

เร่ิมตนอยางไร 
 จึงยั่งยนืไดตลอด 

ลงมือปฏิบัติ 

จัดทําแผนธุรกิจ 

ควบคุมดูแล ผลประกอบการ 

เปรียบเทียบ 

ติดขัดปญหา 

ติดปญหา 

ไมติดปญหา 

แกไข / ปรับปรุง 
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1. คํานํา 

ในการดําเนินธุรกิจไมวาจะเปนขนาดเล็ก หรือใหญ ถามีการเริ่มตนที่ดีแลว ก็เทากับวา
ความสําเร็จอยูไมไกลเกินเอื้อม การทําแผนธุรกิจจึงเปนสิ่งสําคัญ และเปนจุดเริ่มตนที่ชี้ใหเห็นถึงเปาหมาย 
ความพรอมในการเริ่มตนธุรกิจ ความมั่นใจ  และทิศทางการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่ต้ังไว คูมือการจัดทําแผนธุรกิจฉบับชาวบาน มุงเนนใหผูที่สนใจจะทําธุรกิจขนาดเล็ก หรือ
อุตสาหกรรมในครอบครัว ไดมีโอกาสศึกษาทําความเขาใจขั้นตอนการเตรียมตัวกอนทําธุรกิจ และเปน
แนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ  
 
2. แผนธุรกิจคืออะไร? 

แผนธุรกิจ คือ เครื่องมือซึ่งนักลงทุนหรือผูประกอบการสามารถใชเพื่อกําหนดขั้นตอน และทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจ อยางมีแบบแผน และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถบรรลุจุดหมายที่ต้ังไว จุดหมายนี้
อาจเปนผลกําไร หรือความพึงพอใจอื่นๆ นอกจากนี้ แผนธุรกิจยังถูกใชเสนอแกหุนสวน หรือสถาบนัการเงนิ
ตางๆ เพื่อประโยชนในการพิจารณารวมทุน หรือการพิจารณาเงินกู  
 
3. ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี 

แผนธุรกิจที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้ 
• กระชับ 
• ครอบคลุมเนื้อหาที่สํากัญ 
• งายตอการเขาใจ 
• ปฏิบัติตามไดจริง 

 
4. สวนประกอบของแผนธุรกิจ ? 

โดยปกติแลว แผนธุรกิจจะประกอบดวย 5 สวนที่สําคัญดังนี้ 
1. แผนการตลาด 
2. แผนการผลิต 
3. แผนการเงิน 
4. แผนการจัดองคกร 
5. แผนสํารองฉุกเฉิน 
กอนจะเริ่มตนเขียนแผนธุรกิจลองตั้งคําถามงายๆ ในใจดังตอไปนี้ 
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 เปาหมายการทําธุรกิจ คืออะไร ? 
 เรามีความถนัดอะไร ?   
 เราอยูในธุรกิจอะไร ? 
 เราจะขายสินคา หรือใหบริการอะไร ? 
 ตลาด (ผูซื้อ หรือ ลูกคา) หรือแหลงที่ขาย ของเราอยูที่ไหน ? 
 ใครเปนผูซื้อ หรือเปนลูกคาของเรา ? 
 ใครเปนคูแขงของเรา ? 
 แผนการขายของเราเปนอะไร ? 
 เราตองการเงินลงทุนจํานวนเทาไร ? 
 เราจะผลิตอยางไร ? 
 เราจะจัดองคกรเพื่อบริหารธุรกิจอยางไร ? 
 เราจะตองทบทวนแผนธุรกิจเมื่อไร ? 
 หากประสบปญหา จะแกไขอยางไร หรือจะขอความชวยเหลือจากที่ไหน ? 

คําถามขางตน เปนจุดเริ่มใหคุณไดคิดวา การเริ่มตนธุรกิจอะไรสักอยาง จําเปนอยางยิ่งที่ตอง
ศึกษา หาขอมูล และเตรียมตัวใหพรอมกอนลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง และเปนการเพิ่ม
ความมั่นใจแกตนเอง  
 
5. ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. กําหนดประเภทธุรกิจ และเปาหมาย 

จัดทําแผนการตลาด 

จัดทําแผนการผลิต 

จัดทําแผนองคกร 

จัดทําแผนการเงิน 

จัดทําแผนสาํรองฉุกเฉิน 

กําหนดประเภทธุรกิจ และเปาหมาย 
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6.1  เราจะทําธุรกิจประเภทอะไร ?  

ในการจัดทําแผนธุรกิจ คําถามที่ตองพิจารณาอันดับแรกคือ เราจะทําธุรกิจประเภทอะไร ? 
ชองวางขางลางนี้ ขอใหลองเขียนวาคุณอยากจะทําธุรกิจอะไร ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
หลังจากนั้นลองถามตัวเองวาใครคือลูกคาของเรา ลูกคาเราตองการอะไร และอะไรที่ลูกคาตองการ แต
สินคาหรือบริการของเราไมมีให ? 
ใครจะเปนลูกคาของเรา ?  
ลูกคาตองการอะไร ?  
สินคาของเราขาดอะไร ที่ลูกคาตองการ ?  

 
6.2  กําหนดเปาหมาย 
 ในการดําเนินธุรกิจ ควรมีการกําหนดเปาหมาย หรือจุดหมายที่เราอยากไปใหถึง เพราะเราจะ
ไดทราบวาสิ่งที่เราทําอยูไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม โดยการเปรียบเทียบผลประกอบการ กับ
เปาหมายที่ต้ังไว หากผลประกอบการ (เชน กําไร หรือ ยอดขาย) มีปริมาณนอยกวาเปาหมาย เราก็ควรทํา
การปรับปรุงกิจการใหดีข้ึน การตั้งเปาหมายควรกําหนดเปนจํานวนตัวเลขที่สามารถวัดคาได ตัวอยางเชน 
“เปาหมายของการดําเนินธุรกิจผลิตกลวยตากขาย จะตองไดกําไรไมตํ่ากวา 10,000 บาท ตอเดือน 
หรือ 120,000 บาท ตอป” 
ลองกําหนดเปาหมายของคุณลงในชองวาง 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
6.3 การประเมินความสามารถในเชิงธุรกิจ 

ข้ันตอไปคือ การตรวจสอบธุรกิจของคุณ วามีขอไดเปรียบ และขอจํากัดอะไร เพื่อประโยชนใน
การจัดทําแผนธุรกิจตอไป 
ขอไดเปรียบ – ลองพิจารณาดูวาธุรกิจของคุณมีจุดเดน (เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง) ในดานใด 
ตัวอยางเชน สินคาหรือบริการของคุณมีอะไรพิเศษ สามารถดึงดูดใจลูกคา ความสามารถและความ
ชํานาญของลูกจาง เทคนิคในขบวนการผลิต  ที่ต้ังของโรงงานอยูในจุดไดเปรียบอยางไร  เปนตน 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอจํากัด – ลองคนหาวาธุรกิจของคุณ มีขอจํากัด หรือขอเสียใดบาง เชน ขอจํากัดดานการเงิน ตําแหนง
ที่ต้ัง คุณภาพสินคา ดานการบริการ การสงมอบไมตรงเวลา ไมมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. แผนการตลาด 

 เมื่อไดตัดสินใจวาจะอยูในธุรกิจใดแลว คุณก็ควรเริ่มวิเคราะหเกี่ยวกับการตลาดเสียที แผนการ
ตลาดจะชวยใหเรารูวาจะขายสินคาใหใคร และจะขายไดมากนอยเทาใด ความสําเร็จทางการตลาดเริ่ม
จากตัวคุณที่เปนเจาของธุรกิจ ซึ่งตองมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ การตลาด ลูกคา และคูแขงตางๆ กอนที่
จะทําการวางแผนการผลิต คุณตองสามารถชี้บงการตลาดของคุณ ได เชน ใครเปนลูกคาของคุณ ทําไม
ลูกคาจึงซื้อสินคาของคุณ ตลาดของสินคามีการเติบโตหรือไม ตลาดขึ้นกับฤดูกาลหรือไม คุณตองการสวน
แบงทางการตลาดเทาไร ? แหลงที่สามารถใหขอมูลทางการตลาดประกอบดวยหนวยงานราชการ และ
หนวยงานอิสระ เชน กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมศุลกากร สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักงานวิจัยดานการตลาดและ
การลงทุน สมาคมตางๆ รวมถึงเอกสารในหองสมุดของสถาบันการศึกษา เปนตน ขอมูลการสํารวจ
ประชากรสามารถแสดงตัวเลข อายุ อุปนิสัย กําลังการซื้อ ในแตละพื้นที่ได นอกจากนี้ตัวเลขการ นําเขา-
สงออกโดยกรมศุลกากร และกรมเศรษฐกิจการพาณิชย ทําใหเราทราบถึงแนวโนมของตลาดสินคาตางๆ 
ทั้งทางตรงและทางออม สําหรับหนวยงานในระดับจังหวัดเชน สํานักงานพาณิชยจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เกษตรจังหวัด  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ก็เปนแหลงขอมูลทางการตลาดที่สําคัญเชนกัน 
 
7.1 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
• ชื่อผลิตภัณฑ ……………………………………………………………………………………………. 
• ลักษณะผลิตภัณฑ ……………………………………………………………………………………… 
• ลักษณะบรรจภัุณฑ……………………………………………………………………………………… 
• การนาํไปใชประโยชน …………………………………………………………………………………… 
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7.2  แนวโนมทางการตลาด 

แนวโนมทางการตลาด หมายถึง ปริมาณความตองการผลิตภัณฑชนิดนั้นๆ ในปจจุบัน และใน
อนาคต โดยพิจารณายอดขายในชวยระยะ 5 ปที่ผานมา และคาดการณยอดขายที่จะเกิดขึ้นในอีก 4-5 ป
ขางหนา นอกจากนี้คุณ ควรบันทึกแหลงที่มาของขอมูลนั้นๆ ดวย  

 
ผลิตภัณฑ หรือ บริการ แหลงขอมูล ยอดขาย 5 ปที่แลว* ยอดขายปจจุบัน* ยอดขายในอีก 

 5 ป ขางหนา 
หนวย หนวย หนวย 1.  
บาท บาท บาท 
หนวย หนวย หนวย 2.  
บาท บาท บาท 

หมายเหตุ : * หากเปนสินคาชนิดใหม หรือไมมีตัวเลขการขายในอดีต ก็ไมตองบันทึก 
 
7.3  สวนแบงตลาด 

ใหบันทกึวา ผลิตภัณฑของคณุจะขายในประเทศ หรือสงออก เปนจํานวนเปอรเซ็นต 
ผลิตภัณฑ / บริการ ตลาดในประเทศ % ตลาดตางประเทศ % 

1.   
2.   

 
7.4  ประมาณการยอดขาย 

 ยอดขายทัง้หมด ผลิตภัณฑ # 1 ผลิตภัณฑ # 2 
บาท บาท บาท ปนี้ 

 หนวย หนวย หนวย 
บาท บาท บาท ปหนา 

 หนวย หนวย หนวย 
 
7.5  ชองทางการจําหนาย 

ชองทางการจําหนาย หมายถึง วิธีการ และสถานที่ที่สินคาถูกวางจําหนาย เชน คุณขายสินคา
ใหลูกคาโดยตรง หรือผานตัวแทนจําหนาย และคาใชจายจากการใชชองทางจําหนายเหลานี้เปนเทาไร ? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
ระบุชื่อลูกคาสําคัญของคุณ จํานวนเงินที่ลูกคาซื้อจากคุณ ในแตละผลิตภัณฑ 
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ชื่อลูกคาหลกั ยอดขายทัง้หมด 
(บาท) 

ยอดขายแตละ 
ผลิตภัณฑ (บาท) 

% ของยอดขาย 

 1.  
 

 

 2.  
 

 

 3.  
 

 

 
7.6  คูแขงทางการตลาด 

การศึกษาคูแขง ทาํใหเราทราบวา สินคาที่เรากาํลังผลติจําหนาย มีผูผลิตขายอยูแลวในขณะนี้
หรือยัง และมปีริมาณมากนอยเทาใด ทัง้นีเ้พื่อมาวิเคราะหวา เราจะผลติในรูปแบบอื่นใดไดบาง 

ชื่อคูแขงหลัก % สวนแบงตลาด ประมาณการยอดขาย (บาท) 
1.   
2.   
3.   

 
7.7  จุดที่เหนือคูแขง 

ธุรกิจของคุณสามารถแยงสวนแบงตลาดมาไดอยางไร ? ลองพิจารณาหัวขอขางลางนี้ และทํา
เครื่องหมาย ลงในชองที่คุณ คิดวาไดเปรียบคูแขง พรอมกับระบุเหตุผลความไดเปรียบนั้นๆ  
 
       ขอไดเปรียบ      ผลิตภัณฑ # 1     ผลิตภัณฑ # 2 ผลิตภัณฑ # 3 
1. ราคา              
2. สมรรถนะ              
3. ความทนทาน              
4. ประโยชนใชสอย                    
5. ความเที่ยงตรง               
6. งายตอการใชงาน              
7. งายตอการดูแลรักษา              
8. งายตอการติดตั้ง              
9. ขนาด และนําหนัก              
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10. รูปลักษณ              
11. ขอไดเปรียบอื่นๆ              
ส่ิงที่คุณคิดวาผลิตภัณฑของคุณไมเหมือน
ใคร……………………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………… 
 
7.8  การประเมินคูแขง 
ลองคนหาจุดแข็ง และจุดออนของคูแขง และเขียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธตางๆ ที่ คูแขงของคุณ ใช เชน 
กลยุทธการตลาด ความสามารถในการคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ เปนตน 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
หากคูแขงของคุณ ไดถอนตัวจากตลาด หรือปดกิจการไป หาเหตุผลที่ทําใหเขาเหลานั้นถอนตัว 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.9  นวัตกรรม 
 นวัตกรรม หรือการคิดคนผลิตภัณฑใหมๆ อะไรที่ เปนที่ตองการของลูกคา และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ลองเขียนมาตรการการพัฒนาผลิตภัณฑ หรือกระบวนการ และประมาณการ
คาใชจาย และระยะเวลาการคิดคน 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : แหลงขอมูลเทคโนโลยี และผลิตภัณฑใหมๆ ไดแก สถาบันการศึกษา สํานักงานวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สมาคม
ส่ิงประดิษฐ เปนตน นอกจากนี้ยังมีสถาบันคนควาวิจัยทั้งในประเทศ และตางประเทศอีกจํานวนมาก 
 
7.10   การสงเสริมการตลาด 
 การสงเสริมการตลาด คือวิธีการที่ใชในการทําใหสินคาเปนที่รูจักอยางแพรหลาย เชน การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ การใหสวนลดพิเศษ เปนตน แลวระบุคาใชจายที่เกิดขึ้น 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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7.11  การบริการลูกคา 
ปจจุบันลูกคาสวนใหญจะพิจารณาการใหบริการหลังการซื้อสินคาจากบริษัท การใหบริการมี

หลายรูปแบบเชน บริการติดตั้งหลังการขาย บริการบํารุงรักษา บริการที่ปรึกษา การประกันความเสียหาย 
เปนตน ลองพิจารณาวาคุณสามารถปรับปรุงการใหบริการของธุรกิจคุณ อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. แผนการผลิต 

ในการจัดทําแผนธุรกิจ คุณตองคํานึงถึงกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการแปลงวัตถุดิบเปน
สินคาสําเร็จรูป โดยมีปจจัยการผลิตตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก วัตถุดิบ บุคลากร เครื่องจักร เปนตน รวมถึง
การคํานวณหาตนทุนการผลิต ดังนี้ 
8.1 กระบวนการผลิต 
พิจารณาขัน้ตอน กระบวนการผลิตสินคา อธิบายขั้นตอนตั้งแตวัตถุดิบ ถึงสนิคาสาํเร็จรูป  
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
8.2  วัตถุดิบ 

วัตถุดิบที่ใช แหลงวัตถุดิบ ราคาตอหนวย ขอคิดเห็น (ตําแหนง ,การสง
มอบ, การขาดแคลน เปนตน) 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
8.3  ปริมาณวัตถุดิบคงคลัง 
พิจารณาวัตถุดิบ หรือชิ้นสวนแตละอยางถึงจํานวนที่จําเปนตองหาซื้อมาเก็บในคลังสินคา 

วัตถุดิบที่ใช จํานวนที่เก็บในคลัง ปริมาณคงเหลือต่ําสุด 
ที่ตองเริ่มส่ังซื้อ 

คาใชจายในการเก็บ 

1.    
2.    
3.    
4.    
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8.4  เครื่องจักร และอุปกรณหลักในโรงงาน 
ความเปนเจาของ  

เครื่องจักร / อุปกรณ 
 

สภาพเครื่องจกัร เจาของ เชา 
 

คาใชจายตอป 

1.     
2.     
3.     
4.     

 
8.5 ความชํานาญของลูกจางทางตรง (พนักงานที่อยูในสายการผลิต) 

ระดับความชาํนาญ จํานวนคนที่ตองการ คาใชจาย/ป จํานวนที่จัดหาได 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
8.6 ความชํานาญของลูกจางทางออม (พนักงานที่อยูไมไดทําหนาที่ในสายการผลิต เชน ผูจัดการ
โรงงาน, คนทําความสะอาด, คนจัดเก็บสต็อก เปนตน) 

ระดับความชาํนาญ จํานวนคนที่ตองการ คาใชจาย/ป จํานวนที่จัดหาได 
1.    
2.    
3.    
4.    

 
ถาคุณ ยังไมไดจางบุคลากรเหลานี้ คุณจะหาพวกเขาไดจากที่ใด……………………………………… 
 
8.7 สมรรถนะของลูกจาง และการพัฒนาความสามารถ 

ลูกจางหรือพนักงานนับเปนสินทรัพยอันมีคายิ่งของวิสาหกิจหนึ่งๆ โปรดระบุวาคุณจะสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความเปนนักคิด ความพึงพอใจ ของพวกเขาไดอยางไร ? (ยกตัวอยางเชน การ
ฝ ก อ บ ร ม  ก า ร ใ ห ร า ง วั ล  ห รื อ ก า ร ส ร า ง บ ร ร ย า ก า ศ ที่ ดี  เ ป น
ตน)………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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8.8  พื้นที่ในการทํางาน / ผลิตสินคา 

ในการผลิตสินคาของคุณ จําเปนตองมีพื้นที่ใชสอยเทาไรในการ จัดเก็บ ผลิต เคลื่อนยาย จัด
แสดงสินคา และพื้นที่เหลานี้ตองมีขนาดหรือจํานวนเปนไปตามกฎระเบียบของทางราชการหรือไมอยางไร  
 

พื้นที่ใชสอยสําหรับ ขนาดพืน้ที ่(ต.ร.ม.) คาใชจายในการซื้อ / เชา 
1.   
2.   
3.   
4.   

 
9. การคํานวณตนทุนสินคา และการตั้งราคา 
 
9.1 ตนทุนวัตถุดิบ (ตอเดือน) 
 
ลําดับ รายการวัตถุดิบ จํานวนที่ใช ราคาตอหนวย รวมเงนิ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด  
 
ตนทุนวัตถุดิบตอหนวย =         ตนทุนวัตถุดิบทั้งหมด (บาท)        = 
                                           ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หนวย) 
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9.2 คาแรงงานในการผลิตสินคา (ตอเดือน หรือ ตอวัน) 
 

รายการ จํานวน อัตราคาจาง รวมเงนิ 
    
    
    
    
    

รวมคาแรงงานทัง้สิ้น  
 
ตนทุนแรงงานตอหนวย  =     ตนทุนคาแรงงานทั้งหมด (บาท)        = 
                                           ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หนวย) 

 

 
9.3 คาใชจายในโรงงาน (ตอเดือน) 
 

รายการ รวมเงนิ 
1. คาไฟฟา  
2. คาน้ําประปา  
3. คาขนสงวัตถุดิบ  
4. คาซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องจักร  
5. คาเชาโรงงาน  
6. คาน้ํามันเชื้อเพลิง  
7. คาใชจายอื่นๆ  
8. คาสวัสดิการคนงาน  
9. คาใชจายอืน่ๆ  

รวมคาใชจายในโรงงานทัง้สิน้  
 
ตนทุนคาใชจายในโรงงานตอหนวย  =  ตนทุนคาใชจายในโรงงานทั้งหมด (บาท)   = 
                                                              ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หนวย) 

 

 
9.4 สรุปตนทุนสินคาทั้งหมด ตอหนวย 
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ตนทุนสินคาตอหนวย =  ตนทุนวัตถุดิบตอหนวย + ตนทุนแรงงานตอหนวย + ตนทุนคาใชจายในโรงงานตอหนวย 
        =  ……………………. บาท ตอหนวย 
 
10. การต้ังราคาสินคา 

ตนทุนสินคาตอหนวย =   ………………………….. บาท 
 วิธีการกําหนดราคาสินคา มี 3 วิธีหลักดังนี้ 

  ต้ังราคาจากตนทุนบวกกําไรที่ตองการ    =    …………………… บาท 
  ต้ังราคาตามคูแขง      =    …………………… บาท 
  ต้ังราคาตามความตองการของตลาด    =    …………………… บาท 

 
11. แผนการเงิน 

 เงินจําเปนตอการทําใหแผนของคุณประสบความสําเร็จ บางครั้งเงินก็เปนตัววัดความสามารถ
ในการทําธุรกิจของคุณ และเปนเครื่องชวยในการพิจารณาเงินกูของสถาบันการเงินอีกดวย ในการที่
คํานวณจํานวนเงินลงทุนที่ตองใชนั้น คุณตองทําความเขาใจ และจัดทําตารางบัญชีงบการเงินที่สําคัญ 3 
อยางดังนี้ 

• บัญชีงบประมาณกําไร – ขาดทุน 
• บัญชีงบประมาณกระแสเงินสด 
• บัญชีประมาณการงบดุล 

 หลังจากนั้นเปนคราวของคุณ ที่จะพบปะกับเจาหนาที่สถาบันการเงิน จําไววาเจาหนาที่ของ
สถาบันการเงินจะทําหนาที่ชวยคุณไดอยางดี ฉะนั้นคุณควรแบงปนขอมูลทุกอยางที่คุณมีแกพวกเขาเพื่อที่
พวกเขาจะไดมีขอมูลเพียงพอที่จะชวยคุณ ในดานการใหเงินกูยืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1 แผนการชาํระเงินกู 
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 ในการดําเนนิธุรกิจ คุณอาจจําเปนตองกูเงินมาใชในการจัดซื้อวัตถุดิบ หรือเครื่องมอือุปกรณ 
เมื่อถึงเวลาทีก่ําหนด ก็ตองชําระดอกเบี้ย และเงินตนคืนแกสถาบนัการเงิน ดังนี ้
 
เงินกูจํานวน………………………. บาท  อัตราดอกเบี้ย ……………….. % ระยะเวลาใหกู……………ป 
 
ปที ่ เงินตน ชําระเงนิตน 

(ปละ) 
ชําระดอกเบี้ย 

(ปละ) 
รวมชําระเงินตน 
และดอกเบี้ย 

เงินตนคงเหลอื 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

รวมทัง้หมด   
 
ดอกเบี้ยที่ตองชําระตอป   =     เงินตน  X  อัตราดอกเบี้ย 
         100  
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11.2 คาใชจายในการขาย และบริหาร  (ตอเดือน) 
 
   คาใชจายในการขาย และบริหาร จะไมเกี่ยวกบัคาใชจายในการผลิต ณ โรงงาน แตจะเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในสํานักงาน โดยจะถูกใชในงบบัญชีตางๆ 
 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เงินเดือนเจาของ             
เงินเดือนเสมยีน             
คาเชาสาํนักงาน             
คาเครื่องเขียน             
คาจัดสงเอกสาร             
คาธรรมเนียมราชการ             
คาน้ํามันรถ             
คาสวัสดิการพนักงาน             
คาติดตอสื่อสาร             
คาใชจายอืน่ๆ             

รวมทัง้สิ้น             
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11.3  บัญชีงบประมาณการกําไร-ขาดทุน 

จัดทําขึ้นเพื่อคํานวณวาธุรกิจดําเนินไปไดดีหรือไม โดยคุณควรประมาณการยอดขาย และคาใชจายเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป แบบฟอรมของงบ
กําไร-ขาดทุน จะมีลักษณะดังนี้ 
 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
มูลคายอดขายสุทธ ิ                     

            (หัก)      ตนทนุสินคาขาย ณ โรงงาน 
คาใชจายในการขายและบรหิาร             

รายไดกอนหักภาษี และดอกเบี้ย             
            (หัก)     ดอกเบี้ยเงนิกูระยะยาว 

ดอกเบี้ย O/D             
รายไดกอนหักภาษี             
(หัก)     ภาษีเงินได             
กําไรสุทธ ิ             
กําไรสะสม             
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11.4  บัญชีงบประมาณกระแสดเงินสด 
 จัดทําขึ้นเพื่อดูวาคุณ มีเงินสดเพียงพอในการใชคืนหนี้สินในอนาคตหรือไม เปนจํานวนเทาไร ? คุณจําเปนตองคาดการณยอดขาย และคาใชจาย รวมถึง
หนี้สินทั้งหมด ภายในชวงเวลาอยางนอย 1 ป ดังแบบฟอรมขางลางนี้ 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
            

            
            

กระแสเงินสดรับ 
- เจาของ และหุนสวน (1) 
- เงินกูระยะยาว (2) 
- เงินกูระยะสั้น O/D (3) 
- ยอดขายเก็บเงินไดแลว (4)             
รวมเงินสดรับ (5) = (1 + 2 + 3 + 4)             

            

            
            
            
            
            
            

กระแสเงินสดจาย 
- เงินซื้อสินคาทุน (6) 
- ชําระเงินเจาหนี้ (7) 
- คาแรงงาน (8) 
- คาใชจายในการผลิต (ณ โรงงาน) (9) 
- คาใชจายในการขาย (ณ สํานักงาน) (10) 
- ชําระเงินตน (11) 
- จายดอกเบี้ย (12) 
- ภาษีเงินได (13)             
รวมเงินสดจาย (14) =(6+7+8+9+10+11+12+13)             
กระแสเงินสดสุทธิ  (5) – (14)             
กระแสเงินสดสะสม             
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11.5  บัญชีประมาณการงบดุล 
 จัดทําขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงสภาวะทางการเงินของธุรกิจ ณ ชวงเวลาที่ใดเวลาหนึ่ง โดย
ประกอบดวยรายการที่คุณเปนเจาของ สวนของการลงทุน และหนี้สินทั้งหมด ดังนี้ 
 

รายการ มูลคาจริง ประมาณการ 
  

  

ทรัพยสินหมุนเวียน 
- เงินสดในมือ และธนาคาร (1) 
- ลูกหนี้ (2) 
- สินคาคงคลัง (วัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป) (3)   
รวมทรัพยสินหมุนเวียน (4) = (1 + 2 +3)   

  

  
  
  

ทรัพยสินถาวร 
- ที่ดิน  (5) 
- อาคารโรงงาน  (6) 
- เครื่องจักร และอุปกรณ  (7) 
- ยานยนต  (8) 
-     รายจายกอนการดําเนินงาน  (9)   
รวมทรัพยสินถาวร (10) = (5 + 6 +7 + 8 +9)   
รวมทรัพยสินทั้งหมด  (11) = (4 + 10)   

  

  
  
  

หนี้สิน และสวนของทุน 
- เงินกูระยะสั้น (O/D)  (12) 
- เจาหนี้ (13) 
- เงินกูระยะยาว (14) 
- เจาของและหุนสวน (15) 
- กําไรสะสม (16)   
รวมหนี้สิน และสวนของทุน (17) = (12+13+14+15+16)   
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12. แผนผังองคกร และหนาที่ความรับผิดชอบ 

 ผังองคกรเปนสิ่งสําคัญในการอางถึงระดับการสั่งงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร
ทั้งหมดขององคกร ลองพิจารณาวาดแผนผังขององคกรตั้งแตระดับผูบริหารจนถึงระดับลางสุดลงดัง
ตัวอยางขางลางนี้ โดยแตละระดับเชื่อมโยงดวยเสนสายการสั่งงาน พรอมระบุหนาที่ความรับผิดชอบของ
แตละสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดการ 

ฝายคุณภาพ 

หัวหนาฝายการเงิน หัวหนาฝายตลาด หัวหนาฝายโรงงาน หัวหนาฝายบุคคล 

แผนกการเงิน 

แผนกบัญชี 

แผนกขาย 

แผนกวิจัยตลาด 

แผนกจัดซื้อ 

แผนกบํารุงรักษา 

แผนกผลิต 

แผนกสรรหาคน 

แผนกสวัสดิการ 

ที่ปรึกษา 

แผนกประเมิน 

แผนผังองคกร 
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13. ขอควรพิจารณาอื่นๆ 

 ในการที่จะทําใหแผนธุรกิจของคุณ สามารถใชงานไดจริง และประสบผลสําเร็จนั้นจําเปนตอง
มีการควบคุม ประเมินผล และการปอนกลับ ยกตัวอยางเชนงบประมาณกําไร-ขาดทุนซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการทําธุรกิจของคุณ ในชวง 12 เดือนที่ผานมานั้น คุณ ไมตองรอถึง 12 เดือนเพื่อดูผล
ประกอบการ คุณจําเปนตองพิจารณาตัวเลขในแตละชวง หรือแตละเดือนเพื่อใหแผนที่คุณ ต้ังไวถึงเปา 
นอกจากนี้ประมาณการงบกระแสเงินสดของคุณ จะตองมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ  
 ระบบการควบคุมและการจัดการของคุณ ตองสามารถใหขอมูลทั้งในดานสินคาคงคลัง, การ
ผลิต, การควบคุมคุณภาพ, การขาย, และคาใชจาย ซึ่งมีความถูกตองแมนยําเพื่อประโยชนในการวางแผน
และเพื่อสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดทันเวลา 
 
13.1 ขอมูลเกี่ยวกับการผลิต 
 แผนธุรกิจของคุณไดมีการประมาณการตัวเลขตนทุน-คาใชจายตางๆ ในกระบวนการผลิต จง
ใชขอมูลเหลานี้เปนมาตรฐานในการวัดผลการดําเนินธุรกิจประจําวัน ขอมูลเหลานี้จะชวยในการควบคุม
เวลาการทํางานของเครื่องจักร เวลาการปฏิบัติงานของลูกจาง เวลาที่สูญเสีย เพื่อใหอยูในขอบเขตที่คุณ
กําหนดไว การจัดทํารายงานผลการผลิตอยางสม่ําเสมอจะทําใหสามารถควบคุมคาใชจาย และ
ความสามารถในการทํากําไรไดอยางถูกตองและแมนยํา 
 
13.2 ขอมูลการควบคุมคุณภาพ 
 สินคาที่ไมมีคุณภาพทําใหธุรกิจตองสูญเสียลูกคา เมื่อสินคาไมสามารถทํางานไดตาม
สรรพคุณที่อางไว การสงมอบก็จะหยุดชะงัก ทําใหระดับสินคาคงคลังเพิ่มข้ึน สงผลใหประสบปญหาการ
ขาดเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นการมีระบบการควบคุมคุณภาพที่ดีจะทําใหขจัดปญหาตั้งแตตนได ระบบการ
บันทึกขอมูลคุณภาพสินคาจะตองมีประสิทธิภาพพอที่จะลดปญหาของเสีย และแกไขปญหาคุณภาพอัน
เนื่องจากสาเหตุตางๆ ในกระบวนการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพจะไดกลาวตอไปในภายหลัง 
 
13.3 ขอมูลการขาย 
 การจัดเก็บขอมูลยอดขายอยางละเอียด เชน สินคาที่ขาย ลูกคาที่ซื้อ วันเวลาที่มีการซื้อ-ขาย 
ปริมาณการสั่งซื้อ ราคา วันเวลาการสงมอบ การเก็บเงิน เปนตน จะทําใหคุณ สามารถอางอิงถึงขอมูลการ
ซื้อขายไดอยางถูกตอง และยังมีประโยชนในการพยากรณความตองการของลูกคาในอนาคตได 
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13.4 ขอมูลการใชจายเงิน 

 นอกจากขอมูลการขายแลว ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูลการใชจายเงินทุกประเภทดวยเชน 
ตัวเลขการจายเงินซื้อสินคาทุน การจายภาษี เจาหนี้-ลูกหนี้ ตางๆ เปนตน เพื่อประโยชนในการวางแผนการ
ดําเนินธุรกิจตอไป 
 
14. แผนสํารองฉุกเฉิน และการปรับปรุงแผนธุรกิจใหทันสมัย 

 ในโลกแหงความเปนจริง  ความไมแนนอน  และความเปลี่ยนแปลงถือเปนเรื่องปกติ 
ตัวอยางเชน ลูกจางลาออกกระทันหัน ลูกคาเปลี่ยนความตองการ เครื่องจักรเสียหายในชวงที่มีคําสั่งซื้อ
จํานวนมาก หรือคุณเกิดมีความคิดใหมๆ เปนตน การดําเนินธุรกิจ อาจไมเปนไปตามแผนธุรกิจที่วางไว 
ดังนั้น คุณควรคิดหาแผนสํารองขึ้นไวเพื่อเตรียมรับมือกับขอผิดพลาด หรือส่ิงที่เกิดขึ้นแบบไมคาดคิดมา
กอน และแผนธุรกิจของคุณควรมีความยืดหยุน และตองมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา โดยที่คุณจะตอง 

• ต่ืนตัวตอการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งในระดับองคกร และระดับประเทศ 
• ตรวจสอบแผนธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ 
• ปรับปรุงแผนธุรกิจใหมหากจําเปน 
• แตงตั้งบุคลากรในองคกร ทําหนาที่ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง เชนผูจัดการโรงงาน

ทําหนาที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในดานเทคนิค เทคโนโลยีใหมๆ และพนักงานขายทํา
หนาที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความตองการของตลาด เปนตน 

• เจาของ หรือผูมีอํานาจหนาที่สูงสุด ที่จะเปนผูตัดสินใจดําเนินการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

• เมื่อการตัดสินใจเกิดการผิดพลาด ใหตัดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นทันที และใหศึกษาจาก
ประสบการณที่ผานมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. แผนดําเนินการ 
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 แผนดําเนินการ คือ การกําหนดระยะเวลาของกิจกรรมที่จะดําเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว 
ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบวาเราไดลงมือปฏิบัติตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม ดังตัวอยาง 
 

ป 2545 กิจกรรม 
มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ดานการตลาด             
ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ             
ศึกษาลูกคา และคูแขง             
ทําแผนสงเสรมิการขาย             
ติดตอลูกคา รับใบส่ังซื้อ             

ดานการผลิต             
ออกแบบผลิตภัณฑ             
ศึกษาวธิีการผลิต             

จัดซื้อวัตถุดิบ             
เร่ิมผลิต             

ดานการเงิน             
วิเคราะหความเปนไปได             

จัดทําแผนการกูยืม             
ติดตอสถาบันการเงนิ             

กูยืมเงิน             
ดานบุคลากร              

ศึกษารูปแบบองคกร             
จางคนงาน             

ฝกอบรมคนงาน             
ประเมินผลงาน             

 
 


