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ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ 

รองคณบด ี บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 
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แผนธรุกิจ (Business Plan) 

  
คอืแผนงานทางธุรกจิทีแ่สดงกจิกรรมต่างๆ ทีต่อ้งปฏบิตัใินการลงทุนประกอบการ โดย 

มีจดุเร่ิมต้นจากจะผลิตสินค้าและบริการอะไร  

มีกระบวนการปฏิบติัอย่างไรบา้ง และ 

ผลจากการปฏิบติัออกมาได้มากน้อยแค่ไหน  

ใช้งบประมาณและก าลงัคนเท่าไร เพ่ือให้เกิดเป็นสินค้าและ
บริการแก่ลกูค้า และ 

จะบริหารธรุกิจอย่างไรธรุกิจจึงจะอยู่รอด  

MAN MONEY MACHINE MATERIAL MANAGEMENT 
แหล่งทีม่า: มาณพ ชวิธนาสุนทร, แผนธุรกจิ SMEs, ส านกัพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการ,  กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, 2547 
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จะเขียนแผนธรุกิจให้ใครอ่าน 

ความสามารถในการช าระคนื, หลกัทรพัย ์ธนาคาร 

ความเป็นไปได ้ ความคุม้คา่ในการลงทุน นักลงทนุ 

ผูถื้อหุ้น / พนักงาน 

พนัธมิตรธรุกิจ 

สถาบนัการเงินภาครฐั นโยบายภาครฐั เกณฑก์ารใหเ้งนิสนบัสนุน  

ผลประกอบการ ทศิทางขององคก์ร 

ทศิทางขององคก์ร แนวทางความรว่มมอื 

ความคาดหวัง 

กรรมการประกวดแผน เขา้เกณฑต์ามทีก่ าหนด 

ผู้เก่ียวข้อง 

เจ้าของธรุกิจ เพือ่เป็นเขม็ทศิในการด าเนินธุรกจิ 
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แผนธรุกิจเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

1. ธรุกิจน้ีคือธรุกิจอะไร?  

2. ธรุกิจน้ีมีการบริหารจดัการอย่างไร?  

3. ธรุกิจน้ีมีสินค้าและบริการอะไร?  

4. ธรุกิจน้ีท าการตลาดและการขายอย่างไร?  

5. ธรุกิจน้ีมีผลประกอบการเป็นอย่างไร? 
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ประโยชน์ของการวางแผนธรุกิจ 
ส าหรบัเจ้าของกิจการ/วิสาหกิจชมุชน 

1. ก าหนดเป้าหมายในการลงทุน 

2. ก าหนดกลยทุธใ์นการด าเนินการ 

3. สามารถเผชิญกบัปัญหา / แก้ปัญหาได้ 

4. ก าหนดอนาคตกิจการ โดยศึกษาแนวคิดบนกระดาษ  
เป็นการประหยดัและลดความเส่ียง 
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ปัจจยัท่ีจะช่วยให้ธรุกิจประสบความส าเรจ็ 

1. ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัตลาดและลกูค้าอย่างเพียงพอ 

2. สินค้าหรอืบริการท่ีมีคณุค่าและจดุเด่นเหนือคู่แข่งขนัใน
ต้นทุนท่ีเหมาะสม 

3. กลยทุธห์รอืวิธีการแข่งขนัท่ีชดัเจน 

4. เงินลงทุนท่ีเพียงพอ 

5. จงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม 
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ข้อควรระวงัในการวางแผน 

1. ต้องอยู่บนพืน้ฐานของข้อมลูความเป็นจริง และแสวงหา
แหล่งข้อมลู ข่าวสาร และค าแนะน าจากภายนอก 

2. มีความยืดหยุ่น ยอมรบัการเปล่ียนแปลงของตลาดและลกูค้า 

3. ต้องคาดหมายเหตกุารณ์ หรืออปุสรรคต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้  

4. ต้องมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
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องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

ธรุกิจ 
ศกัยภาพ+โอกาสท่ีมองเหน็ 

+ความเป็นไปได้ 

บริการ 

ซ้ือมา-ขายไป 

ผลิต 

คณุค่าท่ีจะมอบให้ 

แผนการตลาด 

แผนการผลิต หรอืบริการ 

แผนการเงิน 

 งบการเงิน  
• งบดลุ 
• งบก าไรขาดทนุ 
• งบกระแสเงินสด   แผนการบริหารจดัการ  
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องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

ศกัยภาพ+โอกาสท่ีมองเหน็ 
+ความเป็นไปได้ 

สมนุไพร+ภมิูปัญญา 

บริการ 

ซ้ือมา-ขายไป 

ผลิต 

คณุค่าท่ีจะมอบให้ 

แผนการตลาด 

แผนการผลิต หรอืบริการ 

แผนการเงิน 

 งบการเงิน  
• งบดลุ 
• งบก าไรขาดทนุ 
• งบกระแสเงินสด   แผนการบริหารจดัการ  
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องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

วตัถดิุบในท้องถ่ิน 
+ความคิดสร้างสรรค ์

บริการ 

ซ้ือมา-ขายไป 

ผลิต+จ าหน่าย  

คณุค่าท่ีจะมอบให้ 

แผนการตลาด 

แผนการผลิต หรอืบริการ 

แผนการเงิน 

 งบการเงิน  
• งบดลุ 
• งบก าไรขาดทนุ 
• งบกระแสเงินสด   แผนการบริหารจดัการ  
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องค์ประกอบของแผนธุรกิจ 

ภมิูปัญญา +  
ความเข้าใจลกูค้า 

บริการ 

ซ้ือมา-ขายไป 

ผลิต+จ าหน่าย  

ธรุกิจสปาชมุชน 

แผนการตลาด 

แผนการผลิต หรอืบริการ 

แผนการเงิน 

 งบการเงิน  
• งบดลุ 
• งบก าไรขาดทนุ 
• งบกระแสเงินสด   แผนการบริหารจดัการ  
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“จะต้องจ ำลองกำรสร้ำงธุรกิจขึ้นมำ  ภำยใต้สมมุติฐำน
ว่ำในอนำคตจะเกิดสภำพอย่ำงไร  

 ภำยใต้สภำพดังกล่ำวจะก ำหนดทิศทำงธุรกิจอย่ำงไร  
จะใช้กลยุทธ์ธุรกิจและทรัพยำกรอย่ำงไร  

 จึงจะเป็นทำงเลือกทีเ่หมำะสมที่สุด  ซึ่งจะต้องค้นหำ
ควำมเป็นไปได้หลำยแบบหลำยอย่ำง   

เพื่อที่จะตัดสินใจวำ่จะเลือกวธิีที่ดีทีสุ่ด  ได้แบบไหน” 
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โอกำสในโลกมมีำกมำย 
 

ส ำคัญที่สุดคือ เลือกโอกำสที่เหมำะสมสอดคล้องกับธุรกิจ 

•  โดยทั่วไปมักจะประเมินควำมคุ้มค่ำต่อโอกำสไว้ดังนี้ 

 - จุดคุ้มทุนไม่ควรเกิน 18 เดือน 

 - ก ำไรขั้นต้นอยู่ในช่วง 20 - 50 % 

 - ก ำไรสุทธิอย่ำงน้อยที่สุด 15 % 

 - ระยะเวลำคุ้มทุนไม่เกิน 2 ปี 

 - กำรลงทุนเบื้องต้นใช้ทรัพย์สินไม่สูงนัก 

 - เป็นสินค้ำและบริกำรซึ่งไม่แข่งขันด้วยรำคำ 

และปัจจัยอื่นๆ อีกมำกมำย 
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แผนการตลาด แผนการผลติ/บรกิาร แผนการจดัการ 

แนวคดิธุรกจิ 

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ 

สนิคา้อะไร ขายใหใ้คร ขายทีไ่หน  
ขายอยา่งไร   ราคาเทา่ไหร่ 

ต าแหน่งของผลติภณัฑ ์ กลยทุธก์ารแขง่ขนั 

ทีต่ ัง้ อาคาร ขัน้ตอนการผลติ/บรกิาร  

แผนการเงนิ 

ประมาณการยอดขาย (5 ปี) 
ปี   x1  จ านวน yy ชิน้ ชิน้ละ zz = xxx,xxx บาท 
ปี   x2  จ านวน yy ชิน้ ชิน้ละ zz = xxx,xxx บาท 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทางการตลาด 
โฆษณา ประชาสมัพนัธ ์สว่นลดการตลาด 
จา้งพนกังานขาย ตกแต่งหน้ารา้น 
ปี xx = xxx,xxx บาท  

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยการผลติ (ซือ้ซอฟทแ์วร)์ 
ปี   x1  จ านวน yy ชิน้ ชิน้ละ zz = x,xxx บาท 
ปี   x2  จ านวน yy ชิน้ ชิน้ละ zz = x,xxx บาท 

ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร 
ทีด่นิ เครื่องจกัร... ปี xx = xxx,xxx บาท 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยการผลติ 
โสหุย้การผลติ                     x,xxx บาท 
 คา่แรง                             x,xxx บาท 

ประมาณการตน้ทุนด าเนินการเงนิเดอืน 
เงนิเดอืนผูบ้รหิารปี   xx   = x,xxx บาท 
เงนิเดอืนส านกังาน   xx   = x,xxx บาท 

ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร 
ทีด่นิ อุปกรณ์สนง... ปี xx = xxx,xxx บาท 

ผงัองคก์ร ต าแหน่งงาน เงนิเดอืน 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยส านกังาน 
โสหุย้                              x,xxx บาท 
วสัดุส านกังาน                   x,xxx บาท 
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เงนิทุนทีต่อ้งใช ้
และแหลง่เงนิทุน 

รายได้ ค่าใช้จ่าย - แผนตลาด 

ค่าใช้จ่าย – แผนผลิต/บริการ 

ค่าใช้จ่าย - แผนการจดัการ 

ส่วนของเจ้าของ 

สถาบนัการเงิน 

วงเงินกู้ ดอกเบีย้ 
ก าหนดช าระคืน 

เงื่อนไขทางการค้า 
เครดิต ล/น, จ/น, stock 

งบก าไรขาดทนุ 
งบดลุ 

งบกระแสเงินสด 

อตัราส่วนทางการเงิน 
เทียบคู่แข่ง 

อตุสาหกรรมเดียวกนั 

พอใจ 

แผนธรุกิจ 
ไมพ่อใจ 

ทบทวนกลยทุธ ์
แผนตลาด, 
ผลิต/บริการ 
,จดัการ  
การเงิน  

(แหล่งเงินทนุ) 

แผนการเงนิ 
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ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  
เพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุน การให้สินเช่ือ 

ช่วยในการตัดสนิใจเกี่ยวกับการจัดหาเงนิทุนจากแหล่งต่างๆ 
( จะใช้เงินเทา่ไหร่ หามาจากไหน) 

ช่วยในการตัดสนิใจในก าหนดทศิทางขององค์กร 
การวางกลยุทธ์ในด้านการตลาด การผลิต/บริการ การจัดการ  

การวางแผนเตรียมรับกรณีฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 

แผนการเงิน 


