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แผนธุรกิจและรายละเอียดของแผนธุรกิจ 

 
แผนธุรกิจ 

 
1.   ความรู้เกี่ยวกับการท าแผนธุรกิจ 

แผนธุรกิจ (Business Plan)  เปรียบเสมือนเข็มทิศที่บอกทางเราว่าจะควรจะเดินไปในทิศทางใด  
ตลอดจนบอกขั้นตอนระยะเวลาต่างๆ  ว่าจะไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างไร  ผู้ประกอบการใหม่ในยุคปัจจุบันพึงตระหนัก
และจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งในการเขียนแผนธุรกิจที่เป็นจริงและสามารถปฏิบัติได้  โดยการน าเอา
ความคิดที่มีอยู่เขียนเป็นแผนธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการวางแผนด าเนินธุรกิจ               
อย่างมีทิศทาง 

1.1   ความหมายและความส าคัญของแผนธุรกิจ 
      1.1.1   ความหมายของแผนธุรกิจ 

 แผนธุรกิจ  หมายถึง  แผนงานทางธุรกิจที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในการลงทุนประกอบการ  
โดยมีจุดเริ่มต้นจากจะผลิตสินค้าหรือบริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง  และผลจากการปฏิบัติออกมา
ได้มากน้อยแค่ไหน ใช้งบประมาณและก าลังคนเท่าไร  เพ่ือให้เกิดเป็นสินค้าและบริการแก่ลูกค้าและจะบริหาร
อย่างไรธุรกิจถึงจะอยู่รอด 
       1.1.2 ความส าคัญของแผนธุรกิจ 
  1)   แผนธุรกิจมีความส าคัญต่อการเริ่มต้นธุรกิจ  เพราะรายละเอียดในแผนธุรกิจจะช่วยให้
ผู้ประกอบการมีเป้าหมายและแนวทางในการคิดที่ชัดเจน มีความแน่วแน่ต่อการใช้ทรัพยากร และมีความพยายาม
เพ่ือที่จะไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2)   แผนธุรกิจเป็นเครื่องมือในการแสงหาทุนจากผู้ร่วมลงทุน  จากกองทุนร่วมลงทุน  และหรือ
จากสถาบันการเงินต่างๆ 
  3)   แผนธุรกิจเป็นเสมือนพิมพ์เขียวที่ให้รายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจัดหาเงินทุน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และอ่ืนๆ ในการบริหารกิจการใหม่  รวมทั้งยังใช้เพ่ือก าหนดการปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องของกิจการในอนาคตอีกด้วย 

 1.2  วัตถุประสงค์ของการท าแผนธุรกิจ 
       1.2.1   เป็นคู่มือแผนงานในการลงทุนและการประกอบการ 
       1.2.2   ใช้เป็นเอกสารประกอบการขอกู้เงินต่าง ๆ 

      1.2.3   ใช้เพื่อตรวจสอบผลจากการลงทุนของธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาชุมพร 

 
เอกสารหมายเลข   
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 1.3   องค์ประกอบการส าคัญของแผนธุรกิจ 
 1.3.1   บทสรุปของผู้บริหาร 
 1.3.2   บทน าและการบริหารโครงการ 
 1.3.3   แผนการตลาด 
 1.3.4   แผนการผลิต 
 1.3.5  แผนการเงิน 

1.4   ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี 
แผนธุรกิจที่ดี เมื่ออ่านแล้วจะต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้ 

       1.4.1   การก่อตั้งธุรกิจเป็นรูปร่างชัดเจนเพียงใด  เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ 
       1.4.2   ธุรกิจนี้น่าลงทุนหรือไม่ 
       1.4.3   ธุรกิจมีแนวโน้มหรือโอกาสที่จะประสบความส าเร็จตั้งแต่เมื่อแรกตั้งมากน้อยเพียงใด 
       1.4.5   ธุรกิจนี้มีความได้เปรียบหรือความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวมากน้อยเพียงใด 
       1.4.6   สินค้าท่ีจะผลิตมีวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงใด 
       1.4.7   วธิีการผลิตและการวางตลาดสินค้านั้น มีทางเลือกอ่ืน ๆ ที่จะประหยัดได้มากกว่าหรือไม่ 
       1.4.8   หน้าที่ต่าง ๆ เชน่ การผลิต การจ าหน่าย การจัดการทางการเงิน การจัดการคน  
                 มีการจัดการที่ดีและเหมาะสมเพียงใด 
       1.4.9   จ านวนและคุณภาพของพนักงานที่ต้องการมีเพียงพอหรือไม่ 
 

สรุป 
  ในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่  ถ้ามีการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เท่ากับว่า
ความส าเร็จอยู่แค่เอ้ือม  การท าแผนธุรกิจจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง  และเป็นจุดเริ่มต้นที่ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมาย                
ความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ ความมั่นใจ  และทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 
 
2.   การเขียนแผนธุรกิจ 

แผนธุรกิจเป็นยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ที่มี
แนวคิดสร้างสรรค์ต้องการที่จะน าสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ จากความคิดของตนเองมาขยายต่อเป็นธุรกิจ                 
เพ่ือต้องการหาผู้ร่วมลงทุน ผู้สนับสนุนด้านเงินทุน  โดยจะต้องมีแผนธุรกิจน าเสนอประกอบการเจรจา             
หรือการเสาะหาตลาดใหม่ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่  แผนธุรกิจจะเป็นสิ่งที่น าเสนอในการติดต่อธุรกิจได้เป็นอย่ างดี  
การวางแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการใหม่ ท่านต้องมีแนวทางการท างามนที่ชัดเจน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด
กับตนเอง ตลอดจนสร้างความเชื่อถือให้กับหุ้นส่วนและสถาบันการเงินที่จะขอกู้ 
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 2.1   ส่วนประกอบของแผนธุรกิจ 
 ส่วนประกอบของแผนธุรกิจประกอบไปด้วย 
        2.1.1   ปกหน้า 
        2.1.2   ค าน า 
        2.1.3   สารบัญ 
        2.1.4   บทสรุปของผู้บริหาร 
        2.1.5   บทน าและการบริหารโครงการ 
        2.1.6   การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม 
        2.1.7   แผนการตลาด 

       2.1.8   แผนการผลิต 
        2.1.9   แผนการเงิน 
        2.1.10  แผนส ารองฉุกเฉิน 

 2.2   วิธีการเขียนแผนธุรกิจ 
 ก่อนจะเริ่มต้นเขียนแผนธุรกิจ  ลองตั้งค าถามง่าย ๆ ในใจดังต่อไปนี้ 
  -  เป้าหมายการท าธุรกิจ  คืออะไร 
  -  เรามีความถนัดอะไร 
  -  เราอยู่ในธุรกิจอะไร 
  -  เราจะขายสินค้า หรือให้บริการอะไร 
  -  ตลาด (ผู้ซื้อ หรือลูกค้า) หรือแหล่งที่ขายของเราอยู่ที่ไหน 
  -  ใครเป็นผู้ซื้อ หรือเป็นลูกค้าของเรา 
  -  ใครเป็นคู่แข่งของเรา 
  -  แผนการขายของเราเป็นอะไร 
  -  เราต้องการเงินลงทุนจ านวนเท่าไร 
  -  เราจะผลิตอะไร 
  -  เราจะจัดองค์กรเพ่ือบริหารธุรกิจอย่างไร 
  -  เราจะต้องทบทวนแผนธุรกิจเมื่อไร 
  -  หากประสบปัญหา จะแก้ไขอย่างไร หรือจะขอความช่วยเหลือจากที่ไหน 
 
ข้อควรพิจารณา 
  ข้อควรระมัดระวังในการเขียนแผนธุรกิจที่ส าคัญ คือ ควรเขียนด้วยตนเองเพราะจะท าให้ทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจน  พยายามท าแผนธุรกิจให้สั้น  แต่เข้าใจง่าย 
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สรุป 
  แผนธุรกิจเปรียบเสมือนเครื่องมือส าคัญในการเริ่มต้นด าเนินธุรกิจ ช่วยให้การด าเนินธุรกิจ    
เป็นไปด้วยความราบรื่น และมองเห็นช่องทางที่จะขยายกิจการต่อไปในอนาคต การเขียนแผนธุรกิจจึงเป็น               
เรื่องส าคัญท่ีผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเพ่ือให้แผนธุรกิจมีรายละเอียดที่ครบถ้วน  ชัดเจน และ
ปฏิบัติได้อย่างมีทิศทาง 

   ปกหน้า  ปกหน้าของแผนธุรกิจ ควรมีความชัดเจนที่ระบุว่าเป็นเอกสารอะไร ชื่อแผนงาน โครงการ
เพ่ือท าให้เกิดความน่าสนใจและสร้างความประทับใจในการรับเอกสาร ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อแผนธุรกิจ 

   ค าน า  เป็นการเขียนถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนธุรกิจนี้ขึ้นมา โดยกล่าวถึงเนื้อหาในแผน            
ว่ามีรายละเอียดเกี่ยวกับด้านใดบ้าง และกล่าวขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการจัดท าแผนนี้
ให้ส าเร็จลุล่วง 

   สารบัญ เป็นการเขียนรายละเอียดของหัวข้อ  บทที่  ส่วนต่างๆ  ของบท ที่จะปรากฏในแผนธุรกิจ
ทั้งหมด เพ่ือให้ผู้อ่านแผนธุรกิจค้นหาแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  สิ่งที่พึงระมัดระวัง คื อ แต่ละบทต้องระบุเลข       
แต่ละหน้า  ผู้เขียนแผนควรจะตรวจสอบเรื่องและหน้าให้ตรงกับที่จัดเรียงไว้เพ่ือความสะดวกในการอ่าน  
รายละเอียดที่ควรมีในสารบัญมีดังนี้ 
 -  รายละเอียดของหัวข้อต่างๆ ที่มีอยู่ในแผน 
 -  เลขหน้าแต่ละหัวข้อ 
 -  รายละเอียดการระบุเอกสารที่ส าคัญ 

    บทสรุปของผู้บริหาร  เป็นส่วนที่สรุปใจความส าคัญของแผนธุรกิจทั้งหมด และต้องเป็นเอกสาร       
ที่สมบูรณ์ในตัวเอง  โดยจะชี้ให้เห็นประเด็นที่มีความส าคัญ ได้แก่  มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงในตลาดธุรกิจที่ก าลังคิด
จะท า  สินค้าและบริการที่จะท านั้นสามารถใช้โอกาสในตลาดให้เป็นประโยชน์ได้ ดังนั้นบทสรุปของผู้บริหาร         
จึงมีความจ าเป็นต้องเขียนให้เกิดความน่าเชื่อถือ  หนักแน่นและมีความเป็นไปได้  นอกจากนี้ บทสรุปจะต้องสั้น
และกระชับ (ไม่ควรเกิน 3 หน้า)  และเป็นส่วนสุดท้ายในการเขียนแผนทั้งหมด  ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ คือ 
 -  จะท าธุรกิจอะไร มีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจนั้นอย่างไร โดยอธิบายให้เห็นถึงความส าคัญของสินค้า/บริการ 
 -  โอกาสและกลยุทธ์ บอกถึงความน่าสนใจ ตลอดจนแนวโน้มทางธุรกิจที่แสดงว่าโอกาสนั้นเปิดทางให้ 
 -  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อธิบายถึงลักษณะทางการตลาด กลุ่มลูกค้าหลัก การวางแผนเข้าถึงลูกค้า  
 -  ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้านตัวผลิตภัณฑ์/บริการ และความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน 
 -  ทีมผู้บริหาร สรุปถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้ที่มีผลกระทบต่ออนาคต และ
ความส าเร็จของธุรกิจ  โดยควรจ ากัดไม่เกิน 3 – 5 คน 
 -  แผนการเงิน/การลงทุน  โดยระบุถึงเงินลงทุนว่าจะท าอะไร  ผลตอบแทนของการลงทุนจะเป็นเท่าไร 

    บทน าและการบริหารโครงการ  ในการจัดท าบทน า  ผู้ประกอบการจะต้องกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้ 
      1)  ความเป็นมา  ให้กล่าวถึงความเป็นมาของการท าโครงการานั้น ๆ ในภาพรวมของระบบ
เศรษฐกิจว่ามีความส าคัญและเกี่ยวพันเชื่อมโยง  รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น  อ าเภอ 
จังหวัด  ประเทศ และการค้าระหว่างประเทศอย่างไร 
      2)  ผู้ริเริ่มโครงการและเหตุผลสิ่งจูงใจ  กล่าวถึงผู้ริเริ่มโครงการว่าเป็นใคร  ประกอบกิจการอะไร  
มีเหตุผลและสิ่งจูงใจอย่างไรถึงก้าวเข้ามาท าโครงการลงทุนนี้ 
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      3)  วัตถุประสงค์ของโครงการ  เป็นการระบุถึงจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบการในท าโครงการนี้ว่า  
เพ่ืออะไร  จะได้ทราบว่าสิ่งที่เราท าอยู่ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  โดยเปรียบเทียบผลประกอบการ   
กับเป้าหมายที่ตั้งไว้  หากผลประกอบการ (เช่น  ก าไร หรือ ยอดขาย) มีปริมาณน้อยกว่าเป้าหมาย  เราก็ควรจะท า
การปรับปรุงกิจการให้ดีขึ้น  การตั้งเป้าหมายควรก าหนดเป็นจ านวนตัวเลขที่สามารถวัดค่าได้  เช่น  “จะต้องได้
ก าไรไม่ต่ ากว่า  10,000  บาท  ต่อเดือน  หรือ  120,000  บาท ต่อปี” 
      4)  รูปแบบการด าเนินธุรกิจ  ผู้ประกอบการต้องอธิบายถึงรูปแบบของธุรกิจว่าจะด าเนินการธุรกิจ
จดทะเบียนลักษณะใด  เป็นเจ้าของกิจการคนเดียว  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชน  องค์กร  
สหกรณ์ต่างๆ  ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และกล่าวถึงหุ้นส่วนที่มาร่วมลงทุน  โดยแจ้งรายชื่อ – นามสกุล  อายุ           
ที่อยู่ อาชีพ  โดยละเอียด ตัวอย่าง เช่น 
  -  รูปแบบการด าเนินธุรกิจ – โรงงานผลิต  ธุรกิจค้าขาย  ธุรกิจบริการ 
  -  รูปแบบความเป็นเจ้าของ – เจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วน  บริษัทจ ากัด  บริษัทมหาชน  
  -  จ านวนผู้ร่วมลงทุน 
     1.  ชื่อ – สกุล   ที่อยู่    อาชีพ  การศึกษา  
        2.  ชื่อ – สกุล   ที่อยู่    อาชีพ  การศึกษา  
     3.  ชื่อ – สกุล   ที่อยู่    อาชีพ  การศึกษา   
 
 
 
 
 

 

      5)  แผนภูมิแสดงการบริหารองค์กร  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงานต่างๆ และสายการ
บังคับบัญชาและการปฏิบัติงาน  การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  ตลอดจนการจัดคนเข้าท างาน  โดยการ
ก าหนดคุณสมบัติของพนักงานในต าแหน่งต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากวุฒิการศึกษา  ประสบการณ์การท างานเป็นต้น  
ตัวอย่างแผนภูมิแสดงการบริหารองค์การ 

 

 

 

 

 

 
         พนักงาน       คน       พนักงาน       คน   พนักงาน       คน 
 
 

ข้อควรพิจารณา 
การพิจารณาของสถาบันการเงิน  นอกจากให้ความส าคัญกับผู้บริหารโครงการแล้ว  ในส่วนของ

คณะกรรมการก็มีความส าคัญเช่นกัน  เพราะถ้ามีการบริหารโครงการไประยะเวลาหนึ่งเกิดมีปัญหา  สถาบัน
การเงินก็จะพิจารณาว่าหุ้นส่วนจะมีการช่วยเหลืออย่างไร  ดังนั้น  ประสบการณ์ และ/หรือ อาชีพของ
หุ้นส่วนแต่ละท่านจึงมีความส าคัญมากต่อการบริหารโครงการ 

คณะกรรมการ 

ผู้จัดการ 

ฝ่ายผลิตสินค้า ฝ่ายการเงิน ฝ่ายตลาดและบริการ 
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คณะกรรมการ  ท าหน้าที่  ก าหนดนโยบายและพิจารณากลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจ  กรรมการ 

ผู้จัดการท าหน้าที่บริหารองค์กร  ดูแลก ากับ  ติดตาม ประเมินผลการท างาน  ตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  ในการประกอบการให้เป็นไปตามนโยบายของกรรมการ 

ฝ่ายผลิตสินค้า  ท าหน้าที่  ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ  ดูแลความเรียบร้อยของโรงงาน  ควบคุม  ปรึกษา 
แนะน า และฝึกอบรมพนักงาน ปรับปรุงสินค้าให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งานมากขึ้น 

ฝ่ายตลาดและบริการ ท าหน้าที่ พยากรณ์ตลาดและน าสินค้าเสนอขายลูกค้า รวมทั้งการส่งเสริมการขายต่าง ๆ  
   ติดตามรายงานสถานการณ์ต่างๆ ทีเก่ียวข้องกับธุรกิจ  และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

ฝ่ายการเงินและธุรการ ท าหน้าที่ ดูแลการรับ – จ่ายเงิน ติดตามหนี้  ออกใบสั่งซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต
สินค้า  และจัดท าระบบบัญชีตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งท าหน้าที่ประสานกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง  อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ
และสังคม 

 
    การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยแวดล้อม  เป็นการน าเอาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มาพิจารณา         
ว่าองค์การจะสามารถด าเนินธุรกิจไปในทิศทางใด เมื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ตามสถานการณ์ต่างๆ 
ในขณะนั้น  สถานการณ์ต่างๆ  จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ดังนั้น ผู้บริหารองค์การจะต้องก าหนดกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา  เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

  ปัจจัยในการด าเนินงานของธุรกิจ 
  1)  ปัจจัยภายใน ได้แก่ ตัวผู้ประกอบการเอง ด้านการจัดการ ด้านการตลาด และด้านการเงิน
และการบัญชี 
  2)  ปัจจัยภายนอก ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการแข่งขัน ด้านทรัพยากร  ด้านเทคโนโลยี      
ด้านรัฐบาลและกฎหมาย 
 

การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT ANALYSIS) 

  -  วิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) เป็นปัจจัยภายในองค์การธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบ                   
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น บริษัทมีทรัพย์สินมาก สามารถด าเนินธุรกิจไปได้อย่างสบาย เป็นต้น 
  -  วิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness) เป็นปัจจัยภายในองค์การธุรกิจที่ท าให้บริษัทไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น พนักงานนัดหยุดงาน สินค้ามีต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง เป็นต้น 
  -  วิเคราะห์โอกาส (Opportunities) เป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยภายนอก ที่ช่วยให้องค์การ
สามารถด าเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ เช่น  บริษัทส่งออกสินค้า ได้รับการสนับสนุนจากรัฐในด้าน           
การส่งเสริมการส่งออก เป็นต้น 
  -  วิเคราะห์อุปสรรค (Threats)  เป็นปัจจัยหรือองค์การประกอบภายนอกที่ส่งผลให้ธุรกิจ          
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ เช่น บริษัทก่อสร้าง ขาดแคลนไม้ต้องใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจาก
นโยบายปิดป่าไม้ของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรีชาติชาย เป็นต้น 
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ตัวอย่าง 

จุดแข็ง  : -  มีทะเลที่ตั้งดี 
             - สินค้าเป็นที่นิยม ไม่ต้องอาศัยการโฆษณามาก 

จุดอ่อน  :  เป็นร้านใหม่ กลุ่มเป้าหมายยังไม่ค่อย 
              ให้ความเชื่อถือ 

โอกาส  :  เป็นธุรกิจที่มีอยู่น้อยราย อุปสรรค  : วัตถุดิบมีราคาแพง 
  

   แผนการตลาด  เป็นการศึกษาวิเคราะห์ที่จะแสดงถึง  กระบวนการธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่มี
บทบาทต่อการสนองตอบหรือกระตุ้นเร่งเร้าต่อความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือก่อให้เกิดการจ าหน่ายสินค้า          
อันเป็นที่มาของรายได้ในการลงทุน โดยจะมีการศึกษาวิเคราะห์เริ่มจาก 
       1)  ผลิตภัณฑ์ 
  -  สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของโครงการคืออะไร  เป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นใหม่เพ่ือทดแทนของเดิม (น าเข้า) 
ให้เปรียบเทียบ 
  -  ลักษณะทั่วไปของสินค้าหรือบริการ จะต้องอธิบายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์/บริการ ได้แก่  
ลักษณะการใช้งาน คุณภาพ อายุการใช้งาน ขนาดสี รูปทรง ฯลฯ มีภาพรวมๆ อย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทเดียวกันกับของผู้ผลิตรายอ่ืน สินค้าทดแทนกันได้  รวมทั้งบริการควบกับสินค้า          
มีอะไรบ้าง ตลอดจนลักษณะรูปร่างของผลิตภัณฑ์  และลักษณะบรรจุภัณฑ์ 
  -  ชื่อทางการค้าและตรายี่ห้อ  ควรจะมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของธุรกิจนั้นและต้องแสดง
ด้วยภาพได้ 
       2)  กลุ่มลูกค้า  เป็นการบอกถึงกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะซื้อสินค้า/บริการของโครงการคือใคร เพศ 
อายุ รายได้ มีขนาด (ปริมาณ) เท่าไร  มาจากที่ไหน และมีก าลังซื้อเท่าใด  โดยแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่ม 
  -  กลุ่มลูกค้าตามลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ คือ การแบ่งตามเพศ  วัย  รายได้  การศึกษา 
อาชีพ ศาสนา  ประเพณีท้องถิ่น  เชื้อชาติ  ฯลฯ 
  -  กลุ่มลูกค้าตามลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ คือ การแบ่งตามพ้ืนที่ เช่น  ในชุมชนรอบข้างใน -
นอกเมือง สุขาภิบาล  เทศบาล  อ าเภอ  จังหวัด ภาค ประเทศ ต่างประเทศ  เป็นต้น 
  -  กลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรม เป็นการแบ่งตามลักษณะพฤติกรรมและจิตวิทยาการบริโภค เช่น 
การโฆษณาสินค้าใหม่  การลดราคาตามเทศกาล  รสนิยมในสินค้าแฟชั่น  และความผูกพันกับตรายี่ห้อ เป็นต้น 
  การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  นับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการอยู่รอด         
ของโครงการ เนื่องจากเป็นที่มาของรายได้โครงการ  เจ้าของโครงการจึงต้องทราบให้ได้ 
 

 
             3)  ขนาดของตลาด  ความต้องการ  ภาวะการผลิต/บริการ 
  -  ปริมาณความต้องการของตลาดรวม  (ทั้งหมด)  (อุปสงค์: Demand)  ควรแสดงในเชิงปริมาณ
ตัวเลขหน่วยชัดเจน  ให้กล่าวถึงภาพรวมของตลาดผลิตภัณฑ์ว่ามีลักษณะเป็นตลาดอย่างไร  สินค้าอุปโภค บริโภค 
หรือตลาดเฉพาะ  โดยกล่าวถึงความเป็นมาและแนวโน้มในอดีต  (ย้อนหลัง 3 – 5 ปี)  ว่ามีการเพ่ิมขึ้น – ลดลง
อย่างไร  สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร แล้วด าเนินการคาดการณ์ต่อไปในอนาคตว่ามีโอกาสทางการตลาด
อย่างไรบ้าง  โดยอาจใช้ตัวเลขต่างๆ ที่แสดงอัตราการเจริญเติบโตเปรียบเทียบด้วย  เช่น  รายได้ต่ อคน  รายได้
ประชาชาติ  สถิติน าเข้า – ส่งออก  ปริมาณการก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะได้จากหน่วยงานต่าง  ๆ                 
ของภาคราชการ เช่น กรมศุลกากร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หอการค้าไทย  สภาอุตสาหกรรมไทย  

ข้อพิจารณา  สินค้าแต่ละประเภทผลิตขึ้นมาเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า เฉพาะกลุ่มเท่านั้น 
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เป็นต้น นอกจากนี้อาจใช้ตัวเลขของผู้ประกอบการเองที่ท าธุรกิจนั้นมาแล้ว  ประกอบขยายเป็นส่วนโชว์            
ให้สถาบันการเงินดูก็ได้  โดยใช้สถานะทางการเงินจากธนาคารมาเป็นหลักฐานยืนยัน 
  -  การผลิตรวมของสินค้านั้นจากแหล่งต่างๆ (อุปทาน : Supply)  ให้กล่าวถึงผลผลิตรวม         
ของผลิตภัณฑ์ทั้งระบบว่ามีปริมาณเท่าไร  (จ านวนคู่แข่งหรือผู้ผลิตที่มีอยู่แล้ว)  สินค้าทดแทนจะมีผลหรือไม่                 
ถ้ามีสินค้าทดแทนต้องกระทบลักษณะการผลิตของเขาด้วย  คือ ต้องพยายามรู้เขา (คู่แข่ง)  ว่ามีกี่คน  แต่ละคน         
มีก าลังการผลิตเท่าไร  แล้วเขามีโครงการจะขยายหรือไม่  โอกาสของเราถ้าจะแข่งกับเขาจะเป็นไปได้หรือไม่    
สภาพการผลิตในปัจจุบันเป็นของธุรกิจขนาดย่อม  ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ 
       4)  ต าแหน่งทางการตลาดและส่วนแบ่งการตลาด  อะไรเป็นข้อก าหนด (จุดเด่น) ของสินค้าท่าน 
ที่คาดว่าจะขายได้  เหตุผลที่ลูกค้าเลือกซื้อของท่าน และท่านตั้งเป้าหมายว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดสักเท่าไร             
ในการเลือกซ้ือสินค้าแต่ละครั้งของลูกค้าจากตลาด ท่านต้องไม่ลืมว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูง  และลูกค้าก็สามารถ
เลือก/ซื้อสินค้าของใครก็ได้เมื่อเขามีความต้องการ  ดังนั้นข้อเด่นของสินค้าท่านคืออะไร 
  ในการบุกตลาดแต่ละโครงการต้องมีการก าหนดเป้าหมายว่า จะเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดเท่าไร 
เพ่ือจะได้ก าหนดเป้าหมายการผลิตและรายรับของโครงการได้  โดยทั่วไปจะก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ซึ่งจะต้อง
วิเคราะห์ตลาดทั้งระบบว่าผู้ผลิตรายใหญ่สุดและรองลงมาเป็นใคร  ถ้าเราจะแทรกตลาดเข้าไปเราจะไปแย่งลูกค้า
จากตลาดส่วนไหนมาก 
 

  

            ค 

 

                   ข 

 

 

     ก  คือ  ส่วนลูกค้าของโครงการ 
     ข  คือ  ส่วนลูกค้าคู่แข่งขัน 
     ค  คือ  ส่วนตลาดที่ยังไม่มีใครเข้าถึง 
     เจ้าของโครงการ ก  ต้องพยายามรักษาส่วนตลาด  ก ไว้ในขณะที่ 
     ต้องแข่งตลาด ข  มาให้ได้  และต้องขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาด  ค 
     ในขณะเดียวกันด้วย  เพื่อขยายตลาดของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพิจารณา  ต้องก าหนดส่วนแบ่งตลาดเป้าหมายของโครงการให้ได้  เพ่ือจะได้เตรียมคาดการณ์ขยาย 
                 ก าลังเป้าหมายการผลิตในปีต่อไป ๆ ไป 
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       5)  การตั้งราคาสินค้า  การตั้งราคาสินค้าแต่ละประเภทโดยทั่วไป  มี  3  วิธีหลักดงันี้ 
  (1)  ตั้งราคาจากต้นทุนบวกก าไรที่ต้องการ 
  (2)  ตั้งราคาตามคู่แข่งขัน 
  (3)  ตั้งราคาตามความต้องการของตลาด 
  นอกจากนี้การตั้งราคาสินค้าที่ลงท้ายด้วยเลข  9  จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าได้มากข้ึน 
เช่น  39 , 59 , 999 หรือ  190,000  ...ขื้นต้น 
 
 
 
 
       6)  ช่องทางการจ าหน่ายหรือบริการ  การจ าหน่ายสินค้าโดยทั่วไปจะมีขบวนการดังนี้ 
  (1)  จ าหน่ายเองถึงผู้บริโภคโดยตรง 
  (2)  ให้ตัวแทนจ าหน่ายต่อถึงผู้บริโภค 
  (3)  ให้ตัวแทนจ าหน่าย – จ าหน่ายร้านค้าปลีก – ถึงผู้บริโภค 
  (4)  ผสมกับทุกวิธีที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ข้อ 1 - 3 
  การจ าหน่ายในแต่ละครั้ง  ถ้าเจ้าของโครงการสามารถระบุตัวแทนจ าหน่าย  ร้านค้าปลีกหรือ
ลูกค้าโดยตรง (กรณีวิธีที่  1) ได้  ควรระบุไว้ให้แน่ชัด  เพ่ือผู้พิจารณาโครงการจะได้เกิดความมั่นใจว่ามีลูกค้า           
ของโครงการแน่นอน  และควรแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ (%)  ด้วยว่า ปริมาณการจ าหน่ายแต่ละช่องทางเป็นเท่าไร 
 
ตัวอย่าง  แผนภูมิช่องทางการจ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพิจารณา  การตั้งราคาต้องค านึงถึงวิธีการขาย  เครดิต  ระยะเวลา  และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                 ราคาคือที่มาของรายได้  และเป็นตัวชี้ตัวหนึ่งว่าโครงการจะประสบความส าเร็จหรือไม่  ! 

40 % 

ผู้ผลิต 

60 % 

ตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ 

ตัวแทนจ าหน่ายต่างประเทศ 

ผู้ค้าปลีก 

ผู้ค้าปลีก 

ผู้บริโภค 
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       7)  การส่งเสริมการขายหรือบริการ  เป็นกระบวนการที่จะท าให้สินค้าของโครงการเป็นที่สนใจ            
ทั้งต่อพนักงานขาย (ขององค์การ ตัวแทนจ าหน่ายและร้านค้าปลีก)  และผู้บริโภค  การส่งเสริมการขายมี 2 
ลักษณะ คือ 
  (1)  ในระดับผู้บริโภค  ได้แก่  การให้สินค้าเปล่า  การลดราคาเป็นครั้งคราว  การแถมสินค้า
  (2)  ในระดับพนักงานขาย ได้แก่  การให้ส่วนลดเพ่ิมตามจ านวนสินค้า  การให้สินค้าฟรี                       
การสร้างแรงจูงใจ (เกิดการแข่งขัน ให้ของขวัญฟรี  ให้ของขวัญพิเศษ)  การเลื่อนต าแหน่ง  และการแสดงสินค้า 
       8)  บทสรุปการตลาด  ให้กล่าวถึงบทสรุปของการตลาดที่กล่าวมาทั้งหมดถึงสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่
พร้อมเหตุผลประกอบในแต่ละประเด็น  รวมทั้งแผนแสดงยอดการจ าหน่ายที่คาดว่าจะขายได้ 
  -  ด้านความต้องการของตลาด  มีปริมาณความต้องการเท่าไร  อัตราการเจริญหรือขยายตัว        
ของตลาดมีเท่าไร  เมื่อเทียบกับการผลิตสนองความต้องการในปัจจุบัน  มีช่องว่างพอที่จะเข้าถึงได้มากน้อยเพียงไร 
  -  ช่องทางการจ าหน่าย จะจัดการอย่างไร เน้นสัดส่วนเป็นร้อยละออกมาว่าจะด าเนินการวิธีไหน 
เป็นเท่าไร  เช่น  จะด าเนินการขายตรง 20%  และขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย 80%  เป็นต้น 
  -  ปัจจัยประกอบทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ  ที่มีส่วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ทางการตลาด เช่น   
มีการขอจดทะเบียนที่ตั้งโรงงานเพ่ิมมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว  หรือมีการน าเข้าจากต่างประเทศในปริมาณ              
ที่เพ่ิมข้ึน ฯลฯ 

เมื่อสรุปแล้ว  ให้แสดงแผนการจ าหน่ายที่คาดว่าจะท าได้ 
 

    แผนการผลิต  เป็นการศึกษาถึงความพร้อมของการผลิตสินค้าเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ของการลงทุน  โดยจะพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เริ่มตั้งแต่ปัจจัยการผลิต 
ขบวนการแปรรูป  และผลผลิตที่ได้ ดังนี้ 
       1)  ท าเลที่ตั้ง   ท าเลที่ตั้งของโครงการในการสร้างโรงงาน/ธุรกิจแต่ละครั้งมีความส าคัญ                  
ต่อการอยู่รอดของกิจการเป็นอย่างมาก  ผู้ประกอบการต้องการแสดงที่ตั้งอย่างชัดแจ้งว่าอยู่ที่ไหน  พร้อมแผนที่
ประกอบของพ้ืนที่  (มีการเตรียมขยายในอนาคตด้วยหรือไม่)  ระดับความสูงของพ้ืนที่ใช้ปรับถม  ระยะความยาว
การสร้างรั้ว  ถนน (ทั้งภายในบริเวณและ/หรือภายนอกที่ต้องปรับเข้ามา)  ข้อจ ากัดทางกฎหมาย  เช่น  เป็นที่อยู่
อาศัยหรือไม่  ระยะความสูงอาคาร เป็นต้น  รวมทั้งสังคมรอบข้าง ได้แก่  ความเป็นอยู่ของชุมชน ทัศนคติ             
การยอมรับและระบบสาธารณูปโภค  เช่น  ไฟฟ้า  และน้ าประปา  เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อพิจารณา  ปัจจัยเลือกท่ีตั้งโรงงาน  ประกอบด้วย  แหล่งวัตถุดิบ ตลาด การขนส่ง  แรงงานอุตสาหกรรม 
                 ภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ  ภาษี  กฎหมาย  ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง และน้ าประปา 
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       2)  วัตถุดิบ  ในการศึกษาเก่ียวกับวัตถุดิบจะต้องพิจารณาดังนี้ 
  -  คุณภาพ  คุณสมบัติและคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ใช้  มีความแน่นอน สม่ าเสมอ 
  -  ปริมาณที่ต้องใช้ในการผลิต และราคา 
  -  แหล่งวัตถุดิบหลัก  แหล่งส ารองที่ต้องรวบรวมให้เพียงพอ 
  -  วิธีการขนส่งจากแหล่งวัตถุดิบถึงโรงงาน 
  -  การเก็บรักษาขณะรอการผลิต สภาพการเก็บ  ขนาดพ้ืนที่และผลกระทบ 
  -  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของวัตถุดิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

วัตถุดิบที่ใช้ แหล่งวัตถุดิบ ราคาต่อหน่วย ข้อคิดเห็น (ต าแหน่ง การส่งมอบ) 
การขาดแคลน เป็นต้น 

............................................ 
…………………………………….. 

............................................ 
…………………………………….. 

.............................. 
………………………… 

......................................................... 
…………………………………………………. 

 
-  ให้แสดงปริมาณวัตถุดิบคงคลังและค านวณหาต้นทุนสินค้า 

ปริมาณวัตถุดิบคงคลัง 
วัตถุดิบที่ใช้ จ านวนที่เก็บในคลัง ปริมาณคงเหลือต่ าสุด 

ที่ต้องเริ่มสั่งซื้อ 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บ 

....................................................... 
………………………………………………. 

....................................... 
………………………………… 

............................................. 
……………………………………… 

.................................... 
……………………………… 

 
การค านวณต้นทุนสินค้า 

-  ต้นทุนวัตถุดิบ (ต่อเดือน) 
ล าดับที่ รายการวัตถุดิบ จ านวนที่ใช้ ราคาต่อหน่วย รวมเงิน 

.................

................. 
.................................................................. 
……………………………………………………….... 

.............................. 
………………………… 

..........................

.......................... 
.............................
............................ 

รวมต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด  
 

ข้อพิจารณา   
 - วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว  น้ าหนัก/ปริมาณไม่เปลี่ยนแปลง  ท าเลที่ตั้งควรอยู่ระหว่าง 
             ตลาดและแหล่งวัตถุดิบ 
          -  วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว น้ าหนัก/ปริมาณ  มีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างมาก ท าเล 
              ที่ตั้งควรอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ 
          -  วัตถุดิบที่หาได้ทั่วไป  ท าเลที่ตั้งควรอยู่ใกล้ตลาด 
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-ค่าแรงงานในการผลิตสินค้า 
รายการ จ านวน อัตราค่าจ้าง รวมเงิน 

....................................................... 
………………………………………………. 

....................................... 
………………………………… 

............................................. 
……………………………………… 

.................................... 
……………………………… 

รวมค่าแรงงานทั้งสิ้น  

 
 
 
 
 
 
 -  ให้แสดงรายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า 
 -  ค่าใช้จ่ายในโรงงาน (ต่อเดือน) 

รายการ รวมเงิน 
1.  ค่าไฟฟ้า 
2.  ค่าน้ าประปา 
3.  ค่าขนส่งวัตถุดิบ 
4.  ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
5.  ค่าเช่าโรงงาน 
6.  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
7.  ค่าสวัสดิการโรงงาน 
8.  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

รวมค่าใช้จ่ายในโรงงานทั้งสิ้น  

ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานตอ่หน่วย  =  ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานทั้งหมด (บาท) 
                                                      ปริมาณการผลิตทั้งหมด (หน่วย) 

 

 
สรุปต้นทุนสินค้าทั้งหมดต่อหน่วย 
 
 
 
 
 
 
 

ต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย  =   ต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด 
   ปริมาณการผลิตทั้งหมด ((หน่วย) 
 

=    

ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย  =   ต้นทุนค่าแรงงานทั้งหมด (บาท) 
       ปริมาณการผลิตทั้งหมด ((หน่วย) 
 

=    

ต้นทุนสินค้าต่อหน่วย  =  ต้นทุนวัตถุดิบต่อหน่วย  +  ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย + ต้นทุนค่าใช้จ่ายในโรงงานต่อหน่วย 

                                 =…………………………………………………….. บาทต่อหน่วย 
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       3)  ขั้นตอนการผลิตหรือบริการ  ให้กล่าวอธิบายถึงขั้นตอนการผลิตว่าประกอบด้วยอะไร นับตั้งแต่
เตรียมวัตถุดิบจนออกมาเป็นสินค้าส าเร็จรูป  แล้วจัดท าเป็นแผนภูมิแสดง 
 
ตัวอย่าง    การท าอาหารว่างจากแป้งข้าวเจ้า  มีดังนี้ 
 
   
     น าแป้งข้าวเจ้ามาผสมโดยใช้น้ า 
 
 
     เข้าเครื่องอัดออกมาเป็นชิ้น ๆ 
 
 
     อบสินค้าให้แห้ง  เหลือความชื้น 3 – 4% 
 
 
     ผสมกลิ่น 
 
 
     บรรจุกล่อง รอการจ าหน่าย 
 
       4)  การวางผังสถานที่ด าเนินงาน  นอกอาคาร-ในอาคาร  ให้แสดงการออกแบบผังบริเวณโรงงาน 
อาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทั้งภายในโรงงานและนอกอาคาร เพื่อแสดงลักษณะที่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน 
และบริการต่อกันให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวอย่าง 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 

               ประต ู
 
                                           
 
 
 
 

ห้องเก็บเครื่องมือ ห้องน้ า ผสม วัตถุดิบ 

บริเวณส ารองขยายงาน 

ส านักงาน สโตร ์   
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       5)  เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตหรือบริการ  ปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งของการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ 
หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นส าคัญ  ดังนั้นการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ผู้เขียน โครงการต้องแสดง
รายละเอียดของเครื่องจักรอุปกรณ์แต่ละอย่างให้ได้ 
       6)  แผนการด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ต้องมี           
การจัดท าแผนการด าเนินการอันจะท าให้ผู้บริหารโครงการสามารถควบคุมก ากับดูแลงาน  รวมทั้งค่าใช้จ่าย         
ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ก าหนดไว้  โดยมีข้อพิจารณาเพื่อลงในแผนงานโดยใช้  Gantt Chart 
 
                                 เวลา 
กิจกรรม 

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

1.  ด้านการตลาด 
    -  ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
    -  ศึกษาลูกค้าและคู่แข่ง 
    -  ท าแผนส่งเสริมการขาย 
    -  ติดต่อลูกค้า รับใบสั่งซื้อ 

            

2.  ด้านการผลิต 
    -  ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
    -  ศึกษาวิธีการผลิต 
    -  จัดซื้อวัตถุดิบ 
    -  เริ่มผลิต 

            

3.  ด้านการเงิน 
    -  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
    -  จัดท าแผนการกู้ยืมเงิน 
    -  ติดต่อสถาบันการเงิน 
    -  กู้ยืมเงิน 

            

4.  ด้านบุคลากร 
    -  ศึกษารูปแบบองค์กร 
    -  จ้างคนงาน 
    -  ฝึกอบรมคนงาน 
    -  ประเมินผลงาน 

            

 
       7)  ก าลังการผลิต คือ ความสามารถในการผลิตสินค้าได้ปริมาณมากที่สุดในรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ 
ด้วยก าลังเครื่องจักรและอุปกรณ์  ก าลังการผลิตของโครงการต้องแจ้งว่าใน 1 ปี จะเปิดโรงงานกี่วัน วันละกี่รอบ
การท างาน  โดยทั่วไปตามมาตรฐานสากล  โรงงานเปิดด าเนินการ 300  วัน วันละ 8 – 9 ชั่วโมง  
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ตัวอย่าง 
 

แผนการผลิตของโครงการ 
 

  ปีที ่
 

รายการ 
1 2 3 4 5 

ก าลังการผลิต 60% 80% 100% 100% 100% 

งานที่ได้ (ชิ้น) 480,000 640,000 800,000 800,000 800,000 

 
    แผนการเงิน  เงินเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการท าให้แผนของคุณประสบความส าเร็จ  บางครั้ง              
เงินก็เป็นตัววัดความสามารถในการท าธุรกิจของคุณ  และเป็นเครื่องช่วยพิจารณาเงินกู้ของสถาบันการเงินอีกด้วย             
ในการที่จะค านวณเงินลงทุนที่ใช้นั้น  คุณต้องท าความเข้าใจและจัดท าตารางบัญชี งบการเงินที่ส าคัญ 3 อย่าง 
ดังนี้ 
       -  งบประมาณก าไร – ขาดทุน 
       -  งบประมาณเงินสด 
       -  งบประมาณงบดุล 
 หลังจากนั้นเป็นหน้าที่ของคุณที่จะพบปะกับเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน จ าไว้ว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
การเงินจะท าหน้าที่ช่วยคุณได้อย่างดี  ฉะนั้นคุณควรแบ่งปันข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีแก่พวกเขา  เพ่ือที่เขาจะได้            
มีข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยคุณในด้านการให้เงินกู้ยืม 
       1)  แผนการช าระเงินกู้  ในการด าเนินธุรกิจ  คุณอาจจ าเป็นต้องกู้เงินมาใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบหรือ
เครื่องมืออุปกรณ์  เมื่อถึงเวลาที่ก าหนดก็ต้องช าระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนแก่สถาบันการเงิน 
    
ตัวอย่าง 

              กู้เงินจากสถาบันการเงิน 3,080,000  บาท  ระยะเวลาให้กู้  5  ปี  อัตราดอกเบี้ย  16% 
 
                     การคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต้องช าระต่อปี  =  เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย 
                                                                                         100 
 

ปีที ่ เงินต้น ช าระเงินต้น/ปี ช าระดอกเบี้ย/ปี 
รวมช าระเงินต้น 

และดอกเบี้ย 
เงินต้นคงเหลือ 

1 
2 
3 
4 
5 

3,080,000 
2,464,000 
1,848,000 
1,232,000 

616,000 

616,000 
616,000 
616,000 
616,000 

  616,000 

492,800 
394,240 
295,680 
197,120 

     98,560 

1,108,800 
1,010,240 

911,680 
813,120 

   714,560 

2,464,000 
1,848,000 
1,232,000 
616,000 

- 
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       2)  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ต่อเดือน)  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จะเป็นค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในส านักงาน  โดยจะถูกใช้ในงบบัญชีต่างๆ  ไม่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิตในโรงงาน 
 

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. 

1.  เงินเดือนเจ้าของ 
2.  เงินเดือนพนักงาน 
3.  ค่าเช่าส านักงาน 
4.  ค่าเครื่องเขียน 
5.  ค่าธรรมเนียมราชการ 
6.  ค่าน้ ามันรถ 
7.  ค่าสวัสดิการพนักงาน 
8.  ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
9.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

            

รวมทั้งสิ้น             

       3)  งบประมาณก าไรขาดทุน  จัดท าขึ้นเพ่ือค านวณว่าธุรกิจด าเนินไปได้ดีหรือไม่  โดยประมาณ
ยอดขาย และค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
 
 -  ให้แสดงงบประมาณก าไรขาดทุน 
 

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. 

ยอดขายสุทธ ิ
(ยอดขาย – ส่วนลดจา่ย) 
(หัก)  ต้นทุนสินค้าขาย 
        ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
รายได้ก่อนหักภาษีและดอกเบีย้ 
(หัก)  ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว 
        ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น (O/D) 
รายได้ก่อนหักภาษ ี
(หัก)  ภาษีเงินได ้
ก าไรสุทธ ิ
ก าไรสะสม  
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       4)  งบประมาณเงินสด  จัดท าขึ้นเพ่ือดูว่าคุณมีเงินสดเพียงพอในการช าระคืนหนี้สินในอนาคต
หรือไม่เป็นจ านวนเท่าไร  คุณจ าเป็นต้องคาดการณ์ยอดขายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งหนี้สินทั้งหมดภายในช่วงเวลา
อย่างน้อย 1 ปี 

-  ให้แสดงงบประมาณเงินสด 
 

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 
   -  เจ้าของและหุ้นสว่น (1) 
   -  เงินกู้ระยะยาว (2) 
   -  (เงินกู้ระยะสั้น (3) 
   -  ยอดขายเก็บเงินได้แล้ว (4) 

            

รวมเงินสดรับ 
(5) = (1 + 2 + 3 + 4) 

            

กระแสเงินสดจ่าย 
   -  เงินซื้อสินค้าทุน (6) 
   -  ช าระเงินเจ้าหนี้ (7) 
   -  ค่าแรงงาน (8) 
   -  ค่าใช้จ่ายในการผลิต (โรงงาน) (9) 
   -  ค่าใช้จ่ายในการขาย (สนง.) (10) 
   -  ช าระเงินต้น (11) 
   -  จ่ายดอกเบี้ย (12) 
   -  ภาษีเงินได้ (13) 

            

รวมเงินสดจ่าย 
(14) = (6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 

            

กระแสเงินสดสุทธิ 
(5) – (14) 

            

กระแสเงินสดสะสม             
 
       5)  งบประมาณงบดุล  จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึงสภาวะทางการเงินของธุรกิจ ณ ช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง โดยประกอบด้วยรายการที่คุณเป็นเจ้าของ ส่วนของการลงทุนและหนี้สินทั้งหมด 
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 -  ให้แสดงงบประมาณงบดุล 
 

รายการ มูลค่าจริง ประมาณการ 
ทรัพย์สินหมุนเวียน 
     -  เงินสดในมือและธนาคาร (1) 
     -  ลูกหนี้ (2) 
     -  สินค้าคงคลัง (วัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป (3) 

  

รวมทรัพย์สินหมุนเวียน (4) = (1 + 2 + 3)   
ทรัพย์สินถาวร 
     -  ที่ดิน (5) 
     -  อาคารโรงงาน (6) 
     -  เครื่องจักรและอุปกรณ์ (7) 
     -  ยานพาหนะ (8) 
     -  ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน (9) 

  

รวมทรัพย์สินถาวร (10) = (5 + 6 + 7 + 8 + 9)   
รวมทรัพย์สินทั้งหมด (11) = (4 + 10)   
หนี้สินและส่วนของทุน 
     -  เงินกู้ระยะสั้น (O/D) (12) 
     -  เจ้าหนี้ (13) 
     -  เงินกู้ระยะยาว (14) 
     -  เจ้าของและหุ้นส่วน (15) 
     -  ก าไรสะสม (16) 

  

รวมหนี้สินและส่วนของทุน (17) = (12 + 13 + 14 + 15 + 16)   
 
 ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินการ (9)  ประกอบด้วย 
  1)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนตั้งบริษัท        
  2)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโรงงาน        
  3)  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอน้ าประปา ไฟฟ้า       
  4)  ค่ายานพาหนะ          
  5)  เงินเดือน           
  6)  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด          
               รวม          
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    แผนส ารองฉุกเฉิน  ในโลกแห่งความเป็นจริง ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่อง
ปกติ  ตัวอย่างเช่น  ลูกจ้างลาออกกะทันหัน  ลูกค้าเปลี่ยนความต้องการ  เครื่องจักรเสียหายในช่วงที่มีค าสั่งซื้อ
จ านวนมาก  หรือคุณเกิดมีความคิดใหม่ ๆ เป็นต้น  การด าเนินธุรกิจอาจไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้  ดังนั้น
ควรคิดหาแผนส ารองขึ้นไว้  เพ่ือเตรียมรับมือกับข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดมาก่อน  โดยแผน
จะต้องยืดหยุ่นและมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา 
 
ตัวอย่าง 
   การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนส ารอง 
 

ความเสี่ยง/วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ แผนส ารอง 
1.  การตลาด 
     -  ยอดขายเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
     -  ยอดขายอาจตกต่ า 

 
     -  มีการขยายสาขาเพ่ิม 
     -  พิจารณาถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหา 

2.  การผลิต 
     -  การผลิตไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค 
     -  ขาดแคลนวัตถุบางชนิด 

     
      -  เพ่ิมบุคลากร 
     -  ส ารวจแหล่งวัตถุดิบหลาย ๆ แห่ง 

3.  การบริหารจัดการ 
     -  ขาดความช านาญในการบริหารงาน 

      
     -  ปรึกษาบุคลากรที่มีความช านาญ 
     -  ศึกษาจากผู้ประสบความส าเร็จ 

4.  ปัจจัยแวดล้อมภายนอก 
     -  คู่แข่ง 
 

     
     -  ปรับปรุงพัฒนาตัวสินค้าและการบริการ 

5.  การเงิน 
     -  อาจขาดแคลนเงินทุน 

      
     -  ควรจัดท าส ารองไว้และท าบัญชีรับจ่าย 
        อย่างชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา  :  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา , 2548 :  
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  หน่วยที่  7  แผนธุรกิจ , บันไดสู่ความส าเร็จ 


