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หัวข้อเนื้อหาประจ าบท

❖บทน า
❖การเขียนแผนธุรกิจที่ดี
❖องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
❖ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ



• แผนธุรกิจ (business plan) เป็นเอกสารทีร่ะบุรายละเอยีดตา่ง ๆ เกีย่วกับธุรกิจ
ว่าจะท าอะไร มีวัตถุประสงคอ์ย่างไร จะด าเนินการอย่างไรเพือ่ใหบ้รรลุ
วัตถุประสงคท์ีต่ัง้ไว้ ซึง่ท าหน้าทีเ่หมือนแผนที ่(roadmap) ในการด าเนินธุรกิจ 

• ในการเขียนแผนธุรกิจออกมาให้ดีนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องฝึกฝนเพื่อให้ เกิดทักษะ
และความช านาญ แผนธุรกิจที่ดีจะช่วยให้หน่วยงานที่ยื่นขอสนับสนุน ไม่ว่ าจะเป็น
สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ หรือผู้สนใจลงทุนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

• การเรียนรู้วิธีการเขียนแผนธุรกิจจึงถือเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท าแผนธุรกิจ

บทน า



การเขียนแผนธุรกิจที่ดี

สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (2546, หน้า 14) สรุปว่าแผนธุรกิจทีด่คีวรมีดงันี้

1. มีการวิจัยและพัฒนาทีเ่พยีงพอในการสนับสนุนสินค้าและบริการ

2. มีการวิจัยการตลาดทีเ่ชื่อถอืได้

3. มีการคาดการณท์างการเงนิทีส่มเหตุสมผล

4. มีการจัดล าดบัความส าคัญของวัตถุประสงค์



องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2553, หน้า A1-A31)
สรุปไว้ว่าองคป์ระกอบของแผนธุรกิจแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้

ส่วนที่ 1 ประกอบดว้ย ปก  สารบัญ



องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย
1. บทสรุปผู้บริหาร
2. ความเป็นมาของธุรกิจ
3. ผลิตภัณฑ/์บริการ
4. การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด
5. แผนการบริหารจัดการ
6. แผนการตลาด
7. แผนการผลิต/บริการ
8. แผนการเงิน
9. แผนฉุกเฉินหรือแผนประเมินความเสี่ยง



องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

ส่วนที่ 3 เป็นภาคผนวก เป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูล
หรือรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 
เช่น ใบจดทะเบียนการค้า ใบรับรองผลิตภัณฑ์/
บริการ  



ขั้นตอนการเขียนแผนธุรกิจ
ตารางท่ี 1 จ านวนหน้าในการเขยีนแผนธุรกจิ

หัวข้อหลัก แบบย่อ แบบมาตรฐาน แบบเต็มรูปแบบ

ปกหน้า 1 1 1

สารบัญ 1 1-2 2-3

บทสรุปผู้บริหาร 1 1-2 1-2

วัตถุประสงค์ในการเสนอแผนธุรกิจ 0-1 1 1-2

ความเป็นมาของธุรกิจ หรือแนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ 1 1-2 2-3

ผลิตกัณฑ์ สินค้า หรือบริการ 1-2 2-3 2-4

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ตลาด 1-2 2-3 3-6

แผนการบริหารจัดการ 1-2 2-3 3-4

แผนการตลาด 2-3 3-4 5-7

แผนการผลิตหรือการบริการ 1-2 2-3 3-6

แผนการเงิน 2-4 4-5 5-9

แผนประเมินความเสี่ยง 0 0-1 2-3

รวมจ านวนหน้าเอกสาร 12-20 20-30 30-50

ที่มา: (ส ำนกังำนสง่เสรมิวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม, 2553)



ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ปก  สารบัญ
การเขียนปก

ปกหนำ้เป็นส่วนท่ีแสดงรำยละเอียดเบือ้งตน้ของแผนธุรกิจ เพื่อใหผู้อ้่ำนทรำบถึงช่ือและรำยละเอียดของธุร กิจหรือผูด้  ำเนินกำร
จดัท ำแผนธรุกิจ โดยรำยละเอียดท่ีระบถุึงแผนธรุกิจ ช่ือธรุกิจ     ท่ีอยู่สถำนประกอบกำร หมำยเลขโทรศพัทแ์ละโทรสำรในกำรติดต่อ We
bsite หรอื E-mail Address ของธุรกิจที่น  ำเสนอแผน  นอกจำกนีย้งัอำจมีกำรเพิ่มเติมรูปภำพ เช่น ภำพถ่ำยผลิตภณัฑ์ สินคำ้ หรอืกำร
ใหบ้รกิำร หรือ โลโกข้องธุรกิจประกอบดว้ยก็ได ้แต่ทัง้นีใ้นกำรจดัท ำแผนธุรกิจควรค ำนึงว่ำปกหนำ้เป็นสิ่งแรกท่ีผูอ้่ำนจะไดเ้ห็นก่อนอ่ำน
รำยละเอียดเนือ้หำในแผนธรุกิจ     จงึควรออกแบบใหมี้ควำมสวยงำมน่ำสนใจ ดงัตวัอย่ำงภำพ



ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ปก  สารบัญ
การเขียนสารบัญ

สารบัญถอืเป็นส่วนหน่ึงทีส่ าคัญมากของแผนธุรกิจ เน่ืองจากจะเป็นเหมือนไกดไ์ลนท์ีท่ าให้
ผู้อ่านหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย โดยสารบัญควรมีหัวข้อหลักและหัวข้อรองให้ครบ รวมถงึมีสารบัญ
ตารางและภาคผนวกด้วย (ฐาปนา บุญหล้า, 2550, หน้า 27)



ส่วนที่ 2 เป็นส่วนเนือ้หา

1. บทสรุปผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหารเป็นการสรุปรายละเอียดทีส่ าคัญทั้งหมดในแผน
ธุรกจิ ซึง่จะเป็นการแสดงเฉพาะรายละเอยีด หรือหัวข้อเฉพาะส่วนเนื้อหาที่
ส าคัญของแผนการตลาด แผนการบริหารจัดการ และแผนการเงิน บทสรุป
ผู้บริหาร ควรมีความยาวไม่เกิน 1-2 หน้ากระดาษ A4 และควรจัดท าขึน้ ใน
ขั้นตอนสุดท้าย ภายหลังจากการจัดท าแผนธุรกิจแล้วเสร็จโดยบทสรุปผู้บริหาร
ที่ดีควรมีรายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้ (ฐาปนา บุญหล้า, 2550, หน้า 27)



ส่วนที่ 2 เป็นส่วนเนือ้หา
1.1 ชื่อโครงการ/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/กิจการ ที่ตั้งของธุรกิจ และบทเกริ่นน าสั้น ๆ เกี่ยวกับที่มาหรือแรงจูงใจหรือเหตุผล

ในการเลือกท าโครงการหรือกิจการดังกล่าว 

1.2 สถานการณ์ในปัจจุบันของธุรกิจเป็นอย่างไร เช่น ภาพรวมของตลาด ดีมานด์ ซัพพลาย กลุ่มลูกค้า การแข่งขัน การ
เติบโต แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต

1.3 โอกาสทางธุรกิจที่มี

1.4 แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ และสินค้า บริการที่จะท า

1.5 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1.6 กลยุทธ์ในการด าเนินงานที่จะท าให้ได้เปรียบในการแข่งขันหรอืให้ประสบความส าเร็จตามแผนงานของแผนธุรกิจนี้

1.7 ทีมผู้บริหารที่ส าคัญ

1.8 สรุปงบประมาณทางการเงิน

1.9 เงินทุนที่ต้องการ 



ส่วนที่ 2 ส่วนเนือ้หา
2.วัตถุประสงคใ์นการน าเสนอแผนธุรกจิ

เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจในการน าเสนอแผนธุรกิจ ว่ามีวัตถุประสงค์ใดในการน าเสนอ เช่น

2.1 เพือ่ขอการสนับสนุนจากหน่วยงาน

2.2 เพือ่ขอรับการสนับสนุนวงเงนิสินเชื่อ

2.3 เพื่อขอสนับสนุนในการร่วมลงทุน โดยควรมีการแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน เช่น

1. จ านวนวงเงนิวัตถุประสงคข์องการใช้เงนิ

2. หลักประกันในการขอกู้

3. การใหผ้ลตอบแทนหรือเงือ่นไขต่าง ๆ



ส่วนที่ 2 ส่วนเนือ้หา
3.ความเป็นมาของธุรกจิ

การเขียนความเป็นมาของธุรกิจเป็นการบอกถึงที่มาของการท าธุรกิจ การด าเนินงานที่ผ่าน
มาของธุรกิจในกรณีที่ได้ด าเนินการท าธุรกิจมาแล้ว มีหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้ 

3.1 ประวัตคิวามเป็นมา หรือแนวคดิในการจัดตัง้ธุรกจิ

ประวัติความเป็นมาหรือแนวคิดในการจัดตั้งธุรกิจ:  เป็นการแสดงรายละเอียดของ
ความเป็นมาหรือเหตุผลในการจัดท าโครงการ ได้แก่ ชื่อกิจการเริ่มต้น ผู้เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. ที่เริ่มก่อตั้ง
แนวความคิดหรือเหตุผลในการก่อตั้งกิจการ ทุนจดทะเบียนหรือทุนเริ่มต้นของกิจการ การ เติบโต
ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงความส าเร็จและอุปสรรคในช่วงเวลาที่ ผ่านมา 
ตลอดจนประสบการณ์ของผู้ก่อตั้ง หุ้นส่วน และทีมงานผู้บริหาร รวมถึงประสบการณ์ในช่ วงของ
การด าเนินกิจการก่อนหน้านี้



ส่วนที่ 2 ส่วนเนือ้หา

4. สินค้าหรือบริการ 

เป็นการอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ธุรกิจจะขาย การอธิบาย ลักษณะรูปร่าง
หน้าตาของสินค้าหรือการบริการให้ชัดเจนโดยครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ เช่น ภาพถ่ายสินค้า ชนิดสินค้ า แบบ
สินค้า ราคาขายของสินค้าแต่ละชนิด คุณลักษณะการใช้งาน ความทนทาน การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า การ
ให้บริการก่อนการขายและหลังการขาย การรับประกัน เป็นต้น



ส่วนที่ 2 ส่วนเนือ้หา

5. เป้าหมายของธุรกจิ
เป้าหมายของธุรกิจ คือ ภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผู้เขียนแผนธุรกิจต้องก าหนดไว้ เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ ภารกิจที่ก าหนดขึ้นควรวัดได้ ด้วยการระบุเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน เพื่อที่ จะสามารถวัด
หรือประเมินผลได้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดได้หรือไม่ โดยปกติ     การก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ ค วร
แบ่งเป็นเป้าหมาย 3 ระยะ ได้แก่

1.1 เป้าหมายระยะสั้น คือ ภารกิจที่ก าหนด และผู้ประกอบการจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ  

1.2 เป้าหมายระยะปานกลาง คือ ภารกิจที่ก าหนด และจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี 
1.3 เป้าหมายระยะยาว คอื ภารกจิทีก่ าหนด และจะต้องด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จใน 5 ปี ขึน้ไป



ส่วนที่ 2 ส่วนเนือ้หา
เป้าหมายของธุรกิจ  

ระยะส้ัน (ภายใน 1 ปี)

1. จะเพิ่มก ำลงักำรผลิตใหไ้ดว้นัละ 5 ตนั (เฉพำะท่ีใหม)่

ระยะปานกลาง (ภายใน 3 ปี)

1. จะเพิ่มมลูคำ่สินคำ้ โดยจะพฒันำสินคำ้ (เสน้ขนมจีน) ใหมี้สีสนัเพิ่มขึน้จำกสมนุไพร เป็นเสน้ขนมจีน
เบญจรงค ์5 สี 

2. จะสรำ้งตลำดออนไลน์

3. จะพฒันำ Packaging ใหมี้ควำมทนัสมยัมำกขึน้

4. จะพฒันำอปุกรณใ์นกำรผลิตเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน

ระยะยาว (ภายใน 5 ปี)

1. จะพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

ภาพ ตัวอย่างการเขียนเป้าหมายของแผนธุรกิจขนมจีนโรยสด 

ที่มา:  (อ านาจ ทับทิม พงษ์สันติ์ ตันหยงและพัชรกันต์ นิมิตรศดกิุล, 2561, หน้า 7)



ส่วนที่ 2 ส่วนเนือ้หา
6.การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวเิคราะหต์ลาด

6.1 สภาวะอุตสาหกรรม และสภาวะตลาด

เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจหรือสภาวะของอุตสาหกรรม และ
สภาพโดยรวมของตลาด ที่ธุรกิจด าเนินการว่าอยู่ในสภาพเช่นใด ซึ่งเป็นปัจจัยมหภาคซึ่งส่งผลกระท บต่อ
อุตสาหกรรมและตลาด ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะเป็นผลท าให้อุตสาหกรรมหรือตลาดเจริญเติบโตหรือ เกิด
ภาวะถดถอย ข้อมูลด้านการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจหรือ สภาพอุตสาหกรรมและภาพรวมของตลาด จะช่วย
เป็นข้อมูลรองรับสมมติฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการขยายตัวของธุรกิจที่ก าหนดไว้ในแผนธุรกิจ 
ว่ามีความเป็นไปได้และน่าเชื่อถือเพียงใด
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6.3 แนวโน้มทางการตลาด

เป็นการแสดงรายละเอียดในเชิงตัวเลขหรือ
ประมาณการของขนาดตลาดในอนาคต ซึ ่งส ่วนใหญ่จะ
ประมาณการตามยอดขาย การบริการตลาด รวมถึงแนวโน้ม
ในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของขนาดตลาดดังกล่าว ทั้งที่ เป็น
ตัวเลขโดยตรงหรือ เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลง

6.2 การแบ่งส่วนตลาด และส่วนแบ่งทางการตลาด
เป็นการแสดงรายละเอียดของการแบ่งส่วนตลาดของการ

บริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยการแสดงรายละเอียดดังกล่าว อาจ
แสดงในเชิงพรรณนาข้อมูล เปอร์เซ็นต์ หรือข้อมูลทางตัวเลข
ประกอบ และส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือ สินค้า
ของธุรกิจภายใต้ส่วนตลาดที่มีอยู่นั้น
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6.4 ตลาดเป้าหมาย

เป็นการแสดงถึงรายละเอียดของสภาพตลาดโดยทั่วไป ที่เป็นเป้าหมายในการขายสินค้าธุรกิจ
ที่เป็นอยู่ หรือการบริการ ที่มีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจ หรือสามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจ

6.5 ลักษณะทั่วไปของลูกค้า

เป็นการแสดงรายละเอียดทั่วไปของลูกค้าที่ใช้บริการที่มีอยู่ในตลาดเป้าหมายตาม      ที่ ระบุ
ไว้ โดยอาจแสดงรายละเอียด โดยแบ่งตามลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านประชากร ด้านจิตวิทยา หรือด้าน
พฤติกรรม

6.6 สภาพการแข่งขัน

เป็นการแสดงข้อมูลด้านสภาวะการแข่งขันของสินค้าขายที่มีอยู่ในตลาดว่าอยู่ในสภาพการ
แข่งขันในระดับใด รวมถึง แนวโน้มสภาพการแข่งขันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับใด
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6.7 คู่แข่งขัน เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่งขันของสินค้าที่มีอยู่ในตลาด โดยการแสดงข้อมูลควร

แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ คู่แข่งขันหลักและคู่แข่งขันรอง ซึ่งคู่แข่งขันหลักอาจจะก าหนดจากลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
หรือสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันหรือมียอดขายในขนาดใกล้เคียงกับธุรกิจ และคู่แข่งขันรองซึ่งอาจมีลกัษณะใกล้เคียงด้าน
คุณลักษณะ ยอดขาย หรือขนาดที่ด้อยกว่าธุรกิจ หรือเป็นสินค้าทดแทน รวมถึงควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัคู่แข่งขันให้
ชัดเจนถ้าสามารถหาข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะสินค้า ยอดขาย ราคาต่อหน่วย กลยุทธ์ หรือกลุ่มลูกค้าของคู่แข่งขัน 
เป็นต้น

6.8 รายละเอียดการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
เป็นการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อน หรือจุดดีและจุดด้อยของธุรกิจที่

ด าเนินการกับ คู่แข่งที่มีสินค้าประเภทเดียวกันที่มีอยู่ของคู่แข่งขันในตลาดตามที่ระบุไว้ โดยการเปรียบเทียบควรเปรียบ
กับคู่แข่งที่ใกล้เคียง หรือเปรียบเทียบกับธุรกิจในส่วนของการด าเนินการ เช่น ยอดขายสินค้า เป็นต้น



แบบฝึกหัดบทที่ 2
1. หลักในการเขยีนแผนธุรกจิทีด่คีอือะไร

2. การเขยีนบทสรุปผู้บริหาร เขยีนอย่างไร

3. การเขียนความเป็นมาของธุรกิจ เขียนอย่างไร

4. การเขียนวัตถุประสงคแ์ผนธุรกิจ เขียนอย่างไร

5. การเขียนการวิเคราะหอุ์ตสาหกรรมและการวิเคราะหต์ลาด 
เขียนอย่างไร
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