
การวางแผน 
รองศาสตราจารย์บญเดมิ พนัรอบุ  

 
   การวางแผน (Planning  ) คอื การกาํหนดเป้าหมายของ

องค์การว่า ควรทาํงานเพือ่วตัถประสงค์ใด จะดาํเนินการุ
อย่างไร โดยคาํนึงถงึเหตการณ์ในอนาคต  การวางแผนจึงเป็นุ
การวางเค้าโครงกจิกรรมและวธีิการทาํงานล่วงหน้าเพือ่บรรลุ
เป้าหมายทีก่าํหนด    การวางแผน คอื การคาดการณ์ล่วงหน้า
ถงึเหตการณ์ต่างๆ ทีจ่ะมีผลกระทบต่อธรกจิ และกาํหนดขึนุ้ ุ
เป็นแผนการปฏิบัตงิาน หรือวถิทีางทีจ่ะปฏิบัตขิึน้ไว้เป็น
แนวทางการทาํงานในอนาคต การวางแผนเป็นแนวความคดิ
ทีสํ่าคญัสําหรับการจดัการ เป็นแผนปฏบัิตกิารในอนาคตของ
องค์การซ่ึงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบให้เกดิความ
ผดิพลาดน้อยทีส่ดุ  
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 การวางแผนมีบทบาทในกระบวนการทาํงานของ
หน่วยงานโดยทีห่น่วยงานจะต้องมปัีจจัยนําเข้า (Input) ซ่ึง
เป็นทรัพยากรการจดัการประกอบด้วยทรัพยากรการผลติ
สําคญั คอื ทรัพยากรมนษย์ วสัด เุ ุ งนิ และการจดัการและ 
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ปัจจยัที่สําคญัอืน่ ๆ ในแต่ละหน่วยงาน กระบวนการบริหาร
หรือการจดัการ(Process)  เพือ่ให้ได้ผลงานหรือผลผลติตาม
จดม่งหมายหรือเป้าหมายขององค์การ กระบวนการบริหารุ ุ
หรือการจดัการประกอบด้วยการวางแผนตามแนวความคดิ
ของนักทฤษฎทีีสํ่าคญัได้แก่ฟาโยลทีเ่ห็นว่าหน้าทีก่ารจดัการ 
ประกอบด้วย POCCC ได้แก่ การวางแผน (Planning), การ
จดัองค์การ (Organizing), การส่ังการ (Commanding), การ
ประสานงาน (Coordinating), การควบคม ุ (Controlling)    

กลกิู ค์  เห็นว่ากระบวนการจดัการประกอบด้วย การ
วางแผน(Planning), การจดัองค์การ(Organizing), การจดั
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คนเข้าทาํงาน (Staffing),การอาํนวยการ (Directing), การ
ประสานงาน (Coordinating), การรายงานผล (Reporting) 
และ การงบประมาณ (Budgeting) หรือ POSDCoRB  

ฮาร์โรลด์ คนต์ู ซ(Harold D. Koontz) มคีวามเห็นว่า
หน้าทีท่างการจัดการคอื POSDC ได้แก่การวางแผน 
(Planning), การจดัองค์การ (Organizing), การจดัคนเข้า
ทาํงาน (Staffing),การอาํนวยการ (Directing) และการ
ควบคม ุ (Controlling)  

การวางแผนสมัยใหม่ POLC ได้แก่การวางแผน 
(Planning), การจดัองค์การ (Organizing), การช้ีนํา 
(Leading) และ การควบคุม (Controlling) 
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          การวางแผน (Planning) หมายถงึการปฏบัิตติาม
แผนการ (Plan)ทีว่างไว้ องค์การต้องจดัทาํแผนเกีย่วกบั
ทรัพยากรมนษย์ขึน้มา เมือ่มกีารประชมหรือตกลงแผนการุ ุ
แล้วกม็กีารดาํเนินการตามแผนการทีว่างไว้ การวางแผนทาํ
ให้จาํเป็นต้องเตรียมส่ิงทีเ่ป็นอนาคตทีค่าดไม่ได้ อาจจะเกดิ
ความบังเอญิหรือเกดิการเปลีย่นแปลง รวมทั้งต้องกาํหนด
อนาคตทีเ่กดิการกระทาํหรือการวางแผนน้ัน แผนการต้องทาํ
ส่ิงทีค่าดหวงัให้เป็นจริง ขึน้อย่กบักจิกรรมตามแผนการ ู
สามารถแบ่งแผนการตามช่วงเวลาได้ดงันี ้

-แผนการระยะยาว (Long range) เป็นแผนการที่
แก้ปัญหาซ่ึงต้องใช้ช่วงเวลาและงบประมาณระยะยาว ส่วน
ใหญ่จะเป็นแผนการเกีย่วกบันโยบายระยะยาวเพือ่แก้ปัญหา
ทีส่อดคล้องกบัแผนการระยะส้ันและระยะกลางในการผลติ
และพฒันาทรัพยากรมนษย์ด้วยการวางแผนการร่วมกบัุ
หน่วยงานภาครัฐและทีเ่กีย่วข้องในการผลติแรงงานให้ตรง
กบัความต้องการขององค์การและสามารถแก้ปัญหาได้
แน่นอนในระยะยาวด้วยการใช้งบประมาณและช่วงระยะยาว
แก้ปัญหา เป็นแผนการทีห่น่วยงานและผ้จดัทาํแผนไดู้
ประชมตกลงร่วมกนัให้กาํหนดแผนการนีนั้บว่าเป็นแผนช้ีนําุ
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ในการปฏบัิติงาน (Leading the way) แผนระยะยาวยงั
ครอบคลมแผนการเกีย่วกบัการพฒันาโครงการสําคญัของุ
หน่วยงานซ่ึงเป็นโครงการหลกัเพือ่ทาํให้เกดิเอกภาพใน
หน่วยงาน ผ้บริหารมีบทบาทสําคญัในการจดัทําแผนการู
ระยะยาวเน่ืองจากผ้บริหารระดบัสงเป็นศนย์กลางการจดัทําู ู ู
แผนการระยะยาว 

-แผนการระยะกลาง (intermediate range) เป็นการ
วางแผนแก้ปัญหาทีไ่ม่ย่งยากซับซ้อนมากนักุ  ส่วนใหญ่จะ
เป็นแผนการทีเ่กีย่วข้องกบังานประจาํ และไม่ใช่ปัญหา
รีบด่วนอาจแก้ปัญหาด้วยการวางแผนทีต่่อเน่ืองจากแผน
ระยะส้ันและระยะยาว เช่น แผนผลติและพฒันาบคลากรด้วยุ
ความร่วมมอืกบัสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ แผนการระยะกลางเกีย่วข้องกบัแผนการกาํหนด
หน้าทีข่องบคลากรของหน่วยงาน ุ (Functional plan) ได้แก่
แผนการศึกษาและพฒันา แผนการวจิยั และแผนการจดัการ 
(Management plan) แผนปฏบัิตกิาร (Operation plan) 
ได้แก่แผนการสนับสนนบริการ แผนการปฏบัิติงานและแผนุ
ความร่วมมอืระหว่างองค์การ แผนการสนับสนนปฏิบัติการุ
ให้สามารถปฏบัิตงิานในองค์การได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ 
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เช่น แผนสารสนเทศเทคโนโลย ี แผนการลงทน แผนความุ
เสมอภาค และแผนการตลาด เป็นต้น 

-แผนการระยะส้ัน (short range) แผนระยะส้ันเน้นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาเร่งด่วนต้องการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น การแก้ปัญหาการขาดแคลน
บคลากรเน่ืองจากแรงงานทีจ่บออกมามีน้อยเป็นสาขาขาดุ
แคลน ทาํให้บคลากรเข้ามาทาํงานในตลาดแรงงานมีน้อยต้องุ
หาแรงงานจากตลาดภายนอกประเทศ ต้องแก้ปัญหาแรงงาน
ขาดแคลนด้วยแผนการเร่งด่วนและใช้งบประมาณเฉพาะ
หน้า 
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        กาํหนดโครงงานทีต้่องปฏิบัต ิ สําหรับการจดัการที่
ต้องการความสนับสนนจากหน่วยงานภายนอก ต้องจดัทาํุ
แผนการเป็นเอกสารสําคญัและเป้าหมายการพฒันา การ
เตรียมแผนไม่ใช่ส่ิงประกนัได้ว่าต้องประสบความสําเร็จ แต่
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ถ้าขาดแผนการสําคญักถ็ือว่าล้มเหลว 

 
 การวางแผนเกีย่วข้องกบัการจดัการกลยทธ์ เพือ่ปรับุ
ข้อมลให้ทนัสมยั มคีวามสัมพนัธ์กบัเป้าหมายด้านแผนการู
และแผนทีก่ารทาํกจิกรรม ทาํให้เกดิโครงการ 
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 การวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิง่การวางแผนกลยทธ์มีุ
ความสัมพนัธ์กบังบประมาณขององค์การทีม่อีย่การวางแผนู
มคีวามสัมพนัธ์กบังบประมาณด้านทีเ่กีย่วข้องกบัการ
วางแผนประมาณการและพยากรณ์งบประมาณขององค์การ
ทาํให้สามารถคาดการณ์เกีย่วกบัสถานภาพการเงนิ 
สถานการณ์การเงนิได้ใกล้เคยีงและมคีวามเส่ียงน้อยทีส่ดุ  
 ศักยภาพขององค์การด้านการวางแผนกลยทธ์ การใชุ้
งบประมาณและนําไปใช้ประโยชน์ ประการทีสํ่าคญัคอืการ
ประเมินผลการวางแผนกลยทธ์ การทบทวนการนําแผนการุ
ไปใช้ประโยชน์และการใช้งบประมาณ 



 12

 
 องค์การจะต้องจัดทาํแผนการขึน้มาเพือ่นําไปส่การู
เปลีย่นแปลง ด้วยการปฏิบัตติามแผนการที่วางไว้เพือ่ค้นพบ
ความจริงว่าองค์การต้องการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางใด 
ต้องการปรับปรงด้านใดเพือ่สามารถปรับให้เข้ากบัุ
สถานการณ์ทีเ่ป็นจริงให้มากทีส่ดุ  
       การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการของการ
กาํหนดเป้าหมายของงานและระบถงึกจิกรรมทีุ่ ต้องทาํเพือ่ให้
บรรลเป้าหุ มายดงักล่าว 
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 การวางแผนในองค์การจะต้องศึกษาข้อมลจากการู
บันทกึและการรายงานข้อมลจากสารสนเทศขององค์การ มีู
การควบคมให้ปฏบัิตติามแผนการ แผนการทีด่ต้ีองสามารถุ
พยากรณ์ได้เพือ่สามารถนําไปปฏบัิติงานตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

การวางแผน 

 
การควบคมุ  

 
การพยากรณ์ 

 
การบันทกึและ
การรายงาน 
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 รปแบบปฏบัิตกิารตามแผนการเร่ิมทีก่าํหนดประเดน็ู
ปัญหาทีก่าํหนดไว้ในแผนการ กาํหนดความสนใจของสมาชิก
ผ้ทีเ่กีย่วข้องกบัแผนการ วเิคราะห์ส่ิงทีจ่ะเป็นปัญหาในการู
ปฏบัิตติามแผนการ ศึกษาความสัมพนัธ์ของสมาชิก สรปส่ิงุ
ทีจ่าํเป็นต้องปฏิบัตติามแผนการ ประยกต์การเปลีย่นแปลงุ
ด้านนโยบาย โครงการและการปฏบัิตทิีเ่กีย่วข้องกบัแผนการ 
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ประการสดท้ายคอืศึกษาผลกระทบและการปรับตวัในการุ
ปฏบัิตติามแผนการ 

 
 วงจรการวางแผนต้องมีการกาํหนดเป้าหมายของ
แผนการ กาํหนดโครงการทีป่ฏบัิติตามแผน ออกแบบกลยทธ์ุ
การสํารวจเพือ่ปฏบัิตติามแผนการ สํารวจภาคสนาม 
กระบวนการข้อมล การแปลความหมายข้อมล ออกแบบู ู
ปฏบัิตกิาร ประเมนิผลงาน 
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 วงจรการวางแผนจะต้องศึกษาเอกสาร ศึกษาชมชน  ุ
เน่ืองจากการปฏิบัตติามแผนการทั้งหลายกจิกรรมตาม
แผนการหลายอย่างต้องปฏบัิติในองค์การและในชมชนด้วย ุ
จงึเป็นต้องศึกษาชมชน ศึกษาเอกสารการทาํแผนการต่าง ๆ ทีุ่
เกีย่วข้องกบัชมชน เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืในการปฏิบัติตามุ
แผนการของหน่วยงาน กาํหนดวสัิยทศัน์และภารกจิรวมทั้ง
รายละเอยีดตามแผนการ สําหรับการเขยีนแผนการจะต้อง
กาํหนดเป้าหมาย วตัถประสงค์และกุ ารประเมนิแผนการก่อน
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การปฏิบัตกิารตามแผนพร้อมทั้งมกีารประเมนิผลและจดั
จาํแนกแผนการใหม่ 
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   กระบวนการวางแผนประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คอื 
         1.  การกาํหนดเป้าหมายขององค์การ ผ้จดัทําแผนต้องู
ศึกษาและเข้าใจเป้าหมายขององค์การเพือ่ให้สามารถจดัทาํ
แผนการเสนอผ้บริหารตดัสินใจเกีย่วกบัการวางแผนใหู้
สอดคล้องกบัเป้าหมายขององค์การ 

2.การลาํดบัทางเลอืกเพือ่บรรลุเป้าหมาย การวางแผน
ต้องศึกษาวจิัยข้อมลเกีย่วกบัองค์การเพือ่ลาํดบัทางเลอืกทีู่
จาํเป็นรีบด่วนสําหรับการจดัทาํแผนให้เหมาะสมและ
สามารถแข่งขนัได้ในยคโลกาภิุ วตัน์ 

3.การกาํหนดสมมตฐิานของทางเลอืกและความเป็นไป
ได้ สมมตฐิานคอืความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัหรือตวัแปรที่
เป็นเหตและผลทีสํ่าคญัสําหรับการกาํหนดแผนการ การุ
กาํหนดสมมตฐิานเกดิจากการศึกษาข้อมลก่อนกาํหนดุ ู
สมมตฐิานของทางเลอืกและความเป็นไปไดุ้  

4.การเลอืกหนทางทีด่ทีีส่ดเพืุ่ อไปส่เป้าหมายู  คอืการ
กาํหนดวถิทีางหรือหนทางทีด่ทีีส่ดในแผนการเพือ่ไปสุ่ ู
เป้าหมายทีส่อดคล้องกนั 
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        5.การกาํหนดแผนให้สอดคล้องกบัทางเลอืก คอืขั้นตอน
การกาํหนดแผนการให้สอดคล้องกบัทางเลอืกทาํให้สามารถ
ปฏบัิตติามแผนได้ดทีีส่ดและสอดคล้องทีส่ดุ ุ  
         6.การนําแผนไปส่การปฏิบัติู  เป็นขั้นตอนทีสํ่าคญั
เพือ่ให้การปฏิบัตงิานเป็นไปตามแผนการอย่างมี
ประสิทธิภาพภาพทีส่ดุ  
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 การวางแผนต้องมอีงค์ประกอบทีสํ่าคญั องค์ประกอบ
ประการแรกคอื ปัจจยันําเข้า (Input) หมายถึงองค์ประกอบ
เกีย่วกบัทรัพยากรการจดัการในองค์การหรือหน่วยงาน
ประกอบด้วยบคลากรซ่ึงถอืว่าเป็นปัจจยัสําคญัสําหรับการุ
วางแผนและกาํหนดแผนการ  รวมทั้งเป็นผ้ปฏบัิตติามู
แผนการหรือกระบวนการวางแผน (Process) ทกุ
กระบวนการ อนัจะนําไปส่ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัผลงานทีไ่ดู้
(Output) คอืแผนการขององค์การ 

การวางแผนทรัพยากรมนษย์ ุ ( Human resource 
planning) เพือ่ให้องค์การสามารถมอบหมายงานทีเ่หมาะสม
ให้บคลากรุ  (the right person in the right job at the right 
time.)ในเงือ่นไขด้านส่ิงแวดล้อมทีม่ัน่คงและมเีสถยีรภาพใน
อดตีทีผ่่านมาทาํให้มกีารวางแผนทรัพยากรมนษย์ระยะส้ัน ุ
เปรียบเทยีบกบัเงือ่นไขส่ิงแวดล้อมทีไ่ม่มีเสถยีรภาพ การ
เปลีย่นแปลงประชากร และเทคโนโลย ี การแข่งขนัระหว่าง
ประเทศมมีากขึน้ ทาํให้ต้องเปลีย่นแปลงการวางแผน
ทรัพยากรมนษย์ในองค์การช้ันนํา การวางแผนเน้นผลุ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัการและผ้วางแผน ประการู
สําคญัการวางแผนเน้นความสําคญัของทรัพยากรมนษย์และุ
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การวางแผนระยะยาวร่วมกบัการวางแผนระยะส้ัน นัก
วางแผนทรัพยากรมนษย์ต้องเกีย่วข้องกบัโครงการทีุ่
ตอบสนองความต้องการด้านบริหารธรกจิซ่ึงต้องมคีวามุ
รับผดิชอบและท้าทายเพิม่มากขึน้ 

 
 

 

บคลากรในองค์การธรกจิจะต้องทาํแผนธรกจิทีุ่ ุ ุ
เกีย่วข้องกบัแผนการตลาด แผนการเงนิ แผนการจดัการ 
แผนการผลติ แผนทรัพยากรมนษย์ แผนสารสนเทศุ
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เทคโนโลย ี องค์การหรือหน่วยงานมีบทบาทสําคญัในการ
วางแผนจะนําไปส่การปฏิบัตกิาร  การวางแผนจะทาํใหู้
หน่วยงานได้รับผลกระทบจากการวางแผนการแต่ละแผน 
จะต้องมีการประเมนิผลเพือ่ประเมินผลทีอ่าจมีผลกระทบ
ทางลบ เช่น การแก้ไขแผนปฏิบัติการ การบันทกึเอกสาร และ
การให้คาํปรึกษาแผนการใหม่ ผลกระทบทางบวก เช่น การ
พฒันาบคลากรเพือ่ให้แผนการมคีวามเหมาะสมสอดคล้องุ
กบัองค์การ หน่วยงานควรประเมินผลทั้งทางบวกและทางลบ
เพือ่สามารถวางแผนการรองรังสําหรับคาดการณ์และรับมอื
กบัข้อผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ได้อย่ตลอดเวลา เน่ืองจากไม่มีู
การวางแผนการใด ๆ สมบรณ์ทีส่ดู ุ  

 
แผนการธรกจิุ  
 แผนการธรกจิ ุ ( Business plan) คอืแผนการเกีย่วกบั
การกาํหนดเป้าหมายธรกจิ เหตผลเกีย่วกบัความเช่ือว่าจะุ ุ
ประสบความสําเร็จ และแผนการเพือ่บรรลเป้าหมายดงักล่าุ ว 
แผนการธรกจิยงัรวมข้อมลภมหิลงัเกีย่วกบัองค์การและุ ู ู
ทมีงานทีท่่มเทความพยายามให้บรรลเป้าหมายุ ุ  เป้าหมาย
ธรกจิอาจกาํหนดเกีย่วกบัรายละเอยีดด้านกาํไรหรือไม่เน้นุ
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กาํไร แผนการธรกจิทีม่ีเป้าหมายกาํไรจะเน้นเป้าหมายุ
การเงนิ เช่น ผลกาํไรหรือความมั่งคัง่เพิม่พนทางเศรษฐู
ทรัพย์ แผนการธรกจิของหน่วยงานทีไ่ม่หวงัผลกาํไรและุ
หน่วยงานรัฐบาลเน้นพนัธกจิองค์การบนพืน้ฐานสถานภาพ
ของรัฐบาลหรือหน่วยงานทีท่าํงานและกจิกรรมทีไ่ม่หวงัผล
กาํไร การยกเว้นภาษ ีแผนการธรกจิยงัรวมเป้าหมายด้านการุ
รับร้ตราสินค้าของลกค้า ผ้จ่ายภาษหีรือชมชนใหญ่ แผนการู ู ู ุ
ธุรกจิต้องการเปลีย่นแปลงการรับร้และตราสินค้าเป็นู
เป้าหมายหลกัเรียกว่าแผนการตลาด 
          แผนการธรกจิเน้นเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกุ
องค์การ แผนการเป้าหมายปัจจัยภายนอกเน้นเป้าหมายผู้
ลงทนการเงนิุ  จะต้องมรีายละเอยีดเกีย่วกบัองค์การและ
ทมีงานผ้ปฏิบัติงานให้บรรลู ุเป้าหมาย สําหรับผ้ลงทนและู ุ
ลกค้าภายนอกจะเน้นเร่ืองผลประโยชน์ กาํไร ผ้ลงทนู ู ุ
ภายนอกทีไ่ม่หวงักาํไรหมายรวมถึงผ้บริจาค และลกค้าทีรั่บู ู
บริการที่ไม่หวงักาํไรโดยเน้นการแก้ปัญหาการเงนิโดยไม่หวงั
ผลกาํไรแต่เน้นด้านความมัน่คงทางการเงนิ การเมอืงและการ
พฒันายัง่ยนื สําหรับหน่วยงานรัฐบาลผ้ลงทนภายนอกู ุ
รวมทั้งผ้เสียภาษี หน่วยงานรัฐบาลระดบัสง หน่วยงานู ู
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ระหว่างชาต ิ เช่น กองทนการเงนิระหว่างประเทศุ  
(International Monetary Fund-IMF) ธนาคารโลก 
หน่วยงานเศรษฐกจิของสหประชาชาตแิละธนาคารเพือ่การ
พฒันา   เป้าหมายแผนการธรกจิภายในคอืเป้าหมายุ
การพฒันาระบบผลติสินค้าและบริการผลติภัณฑ์ใหม่ ระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยใีหม่ ระบบการเงนิใหม่ให้แขง็แกร่ง 
จดัระบบองค์การและแผนการระบบงานใหม่ แผนการธรกจิุ
ภายในมักม่งพฒันาปัจจยัเพือ่เกือ้หนนให้ประสบความสําเุ ุ ร็จ
ทาง แผนการธรกจิทีเ่น้นเป้าหมายภายใน วธีิการทีจ่ะประสบุ
ความสําเร็จเรียกว่าแผนการเชิงกลยทธ์ุ  (Strategic plans) 
แผนการปฏบัิตกิาร (Operational plans) คอืแผนการที่
กาํหนดเป้าหมายภายในองค์การ คณะทาํงานหรือหน่วยงาน
ย่อย แผนการโครงการ (Project plans) บางคร้ังอาจเรียกว่า
โครงงานโครงการคอืการอธิบายเป้าหมายเฉพาะโครงการ
ระบทีต่ั้งโครงการภายในเป้าหมายกลยทธ์องค์การขนาดใหญุ่ ุ  
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  จะเห็นได้ว่าจากการพฒันารปแบบธรกจิู ุ ( Business 
Model) เป็นแนวความคดิในการวางแผนหลกั ๆ ของธรกจิุ  
ซ่ึงยงัอาจไม่มรีายละเอยีดต่าง ๆ ทีชั่ดเจน ไปส่แผนธรกจิทีม่ีู ุ
กรอบและหัวข้อของการรายละเอยีดธรกจิทีชั่ดเจนมากขึนุ้  
โดยองค์ประกอบหลกัๆของโครงสร้างแผนธรกจิโดยทัว่ไปุ  
ประกอบด้วยเร่ืองของแนวความคดิในการทาํธรกจิ การุ
วเิคราะห์ตลาดและอตสาหกรรมุ  การวเิคราะห์ความเส่ียง
ต่างๆของธรกจิ เพือ่กาํหนดแุ ผนดาํเนินการของธรกจิุ  อนั
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ประกอบด้วยแผนบริหารจดัการ แผนการตลาด แผนการผลติ
หรือการบริการ และแผนการเงนิ โดยมภีาคผนวกหรือข้อมลู
ประกอบ โดยทั้งหมดนีจ้ะมแีนวความคดิของการวางแผน
ธรกจิหรือุ รปแบบธรกจิู ุ เป็นศนย์กลางู      ดงัน้ันถ้าธรกจิหรือุ
ผ้จดัทาํแผนธรกจิสามารถพฒันาู ุ รูปแบบธรกจิุ ได้อย่าง
ถกต้องและมปีระสิทธิภาพู  กจ็ะสามารถสร้างหรือจดัทาํแผน
ธรกจิทีถ่กต้องและมปีระสิทธิภาพเช่นเดยีวกนัุ ู   
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 หน่วยงานควรทาํแผนธรกจิให้สอดคล้องกบัแผนการุ
เงนิเพือ่สามารถควบคมงบประมาณและการเงนิได้ แผนการุ
จดัการเพือ่สามารถจดัการองค์ประกอบสําคญั เช่น บคลากร ุ
วตัถดบิ การเงนิและการจัดการในหน่วยงานได้อย่างมีุ
ประสิทธิภาพ แผนการผลติเพือ่สามารถวดัศักยภาพการผลติ
สินค้าและบริการได้ทนัสมยัเปรียบเทยีบกบัหน่วยงานอืน่ 
แผนทรัพยากรมนษย์โดยเฉพาะบคลากรทีจ่ะปฏิบัตงิานตามุ ุ
แผนการธรกจิเพือ่สุ ามารถแข่งขันกบัหน่วยงานอืน่ได้ แผน
สารสนเทศเทคโนโลยเีป็นแผนที่ต้องจดัทาํให้ทนัสมยั
เน่ืองจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยธีรกจิจะทาํใหุ้
หน่วยงานได้เปรียบในการผลติสินค้า บริการและการส่ือสาร
ทีท่นัสมยัสําหรับใช้ในแผนการตลาด 
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 แผนการธรกจิสมัุ ยใหม่อาจเพิม่แผนการต่าง ๆ เข้าไป
เพือ่ทาํให้การปฏบัิตติามแผนธรกจิมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้ เช่น ุ
แผนกลยทธ์ แผนระบบสารสนเทศในองค์การ แผนรองรับุ
วกิฤตสําหรับสถานการณ์ทีค่วบคมไม่ได้ เช่น สงคราม ภัยุ
ธรรมชาต ิ แผนการธรกจิใหม่สําหรับการคาดคะเนตลาดใหม่ ุ
ๆ ทีเ่กดิขึน้ในยคโุ ลกาภิวตัน์ 



 29

 

 การวเิคราะห์แผนการธรกจิหน่วยงานต้องวเิคราะห์ุ
โครงการปัจจบันไม่ว่าจะเป็นโครงการการลงทน โครงการุ ุ
การเงนิ โครงการธรกจิหลกัของหน่วยงาน ศึกษาวจิัยและุ
พฒันานวตักรรมส่ิงประดษิฐ์ใหม่ทีม่อีย่ในตลาดเพือ่การู
แข่งขนัธรกจิ สรปุ ุ การจัดการ SWOT ด้านปัจจัยภายใน
องค์การ (Internal) คอื จดแขง็ุ จดเด่น ุ (Strength) เป็น
ภาวะทีด่ใีนปัจจบันุ (Good Now)ต้องมแีผนดาํรงรักษา 
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สร้างสรรค์ สร้างอาํนาจให้กบับคลากรและองค์การ จดด้อยุ ุ
(Weaknesses) เป็นภาวะทีไ่ม่ดใีนปัจจบัน ุ (Bad Now)ต้องมี
การดแลรักษาสภาวกาู รณ์ทีไ่ม่ดใีนองค์การให้อย่ในสภาพดีู
ขึน้ หรืออาจหยดพกัทาํกจิกรรมน้ันก่อนุ  ด้านปัจจัยภายนอก
(External) พจิารณาว่าสภาพแวดล้อมใดเป็นโอกาส 
(Opportunities)เป็นอนาคตทีด่ ี (Good Future)ต้อง
จดัลาํดบักจิกรรมต่าง ๆ ในองค์การให้ดาํเนินไปในทศิทางทีด่ี
มองโลกในแง่ดสํีาหรับการทีพ่ฒันาปรับเปลีย่นองค์การให้
รดหน้าต่อุ ไป และสภาพแวดล้อมใดเป็นอปสรรค ุ (Threats) 
ทีจ่ะขดัขวางพฒันาการขององค์การคอือนาคตทีไ่ม่ด ี (Bad 
Future) ต้องพจิารณาชะลอโครงการพจิารณาและทบทวน
การวางแผนทรัพยาธรกจิใหม่พจิารณาให้รอบคอบุ  
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 ปัจจยัด้านองค์การหรือหน่วยงานควรสรปประเดน็ด้านุ
เป้าหมายพนัธกจิ ทมีงาน รปแบบกฎหมาย ประวตักิารก่อตั้ง ู
โครงงานด้านกาํไร ความเส่ียง โครงการทีย่ดืหย่นคล่องตวั  ุ
ปัจจยัด้านการตลาด ลกค้า การตลาด ผลผลติ การบริการ แลู
การแจกจ่ายสินค้าและบริการ ปัจจยัด้านการแข่งขนั 
การตลาด เช่น ตลาดภายในและภายนอกประเทศ ตลาด
ระหว่างประเทศ รายละเอยีดตลาด ประการทีสํ่าคญัคอืปัจจยั
ด้านการผลติ เช่น ฝ่ายจัดหา ฝ่ายจดัการวสัด ฝ่ายทรัพยากรุ
การผลติเป็นต้น 
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 โครงงานการวางแผนธรกจิประกอบด้วยโครงงานุ
สําคญัด้านการวางแผนกลยทธ์กาํหนดทศิทางและระดบักลุ
ยทธ์ธรกจิซ่ึงเป็นโครงงานสําคญัลาํดบัแรก ต่อมาคอืุ ุ
โครงงานระดบัหน่วยธรกจิเป็นแผนการธรกจิ โครงงานุ ุ
ระดบัหน่วยงานย่อยและบคลากรด้านธรกจิเป็นโครงงานุ ุ
ด้านแผนการกจิกรรมและบคลากรในองค์การุ  
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 วงจรธรกจิมคีวามเกีย่วเน่ืองกบักระบวนการต่าง ๆ เช่น ุ
การวเิคราะห์สถานการณ์ธรกจิ การออกแบบแก้ปัญหาธรกจิุ ุ
การประยกต์ใช้ประโยชน์จากแผนการธรกจิ การทดสอบและุ ุ
การยอมรับสถานการณ์ธรกจิต่าง ๆ และการดาํรงรักษาุ
บคลากรด้านธรกจิให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีุ ุ
ประสิทธิภาพ 

การ
วเิคราะห์ 

การทดสอบ&
การยอมรับ 

การดาํรง
รักษา 

การออกแบบ
แก้ปัญหา 

การ
ประยกต์ใชุ้
ประโยชน์
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 กระบวนการวางแผนการเงนิซ่ึงถอืว่าเป็นแผนการ
สําคญัสําหรับแผนการธรกจิประกอบด้วยการกาํหนดุ
สถานการณ์การเงนิ พฒันาเป้าหมายการเงนิ กาํหนด
ทางเลอืกกจิกรรมการเงนิ วเิคราะห์ความเส่ียง ค่าเงนิตาม
ช่วงเวลา ค่าเงนิในตลาดการแลกเปลีย่นซ่ึงเป็นต้นทุนโอกาส 
พจิารณาสถานการณ์ การดาํรงชีวติ คณค่าของบคลากร ุ ุ
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รวมทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกจิ เป็นวธีิการประเมินทางเลอืก
แผนการเงนิ สร้างสรรค์และประยกต์ใช้แผนการเงนิ มกีารุ
ประเมินและแก้ไขแผนการเงนิให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ต่าง ๆ อนัจะนําไปส่การปฏบัิตไิด้จริงู  

 

 การวางแผนธรกจิต้องวางแผนกลยทธ์ กาํหนดผลของุ ุ
กลยทธ์ด้านแผนกลยทธ์ธรกจิหลกั โครงการธรกจิหลกั ุ ุ ุ ุ
กาํหนดพืน้ทีธ่รกจิ แผนการธรกจิโดยมแีผนความร่วมมอืุ ุ
และสมรรถนะกลยทธ์ อนัจะนําไปส่การวางแผนปฏบัิตกิารุ ู
และการจดัการ และแผนปฏบัิตกิารของบคลากรุ  
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1

 

 การวางแผนระดบัธรกิุ จมคีวามสัมพนัธ์กบัแผนการอืน่ 
เช่น แผนการระดบัความร่วมมอื (Corporate-level plan) 
และแผนการระดบัหน้าที่การงาน (Functional-level plan) 
แผนการระดบัธรกจิจะกาํหนดเป้าหมายองค์การใหุ้
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สอดคล้องกบัพนัธกจิเป้าหมายและความร่วมมอื สอดคล้อง
กบัเป้าหมายหน้าทีก่ารงานรวมทั้งกาํหนดกลยทธ์และการุ
ประยกต์กลยทธ์ให้สอดคล้องกนัด้วยทกระดบัุ ุ ุ  

การวางแผนกลยทธ์ุ  

 การวางแผนกลยทธ์ ุ (Strategic Planning) คอื
กระบวนการตดัสินใจเป้าหมายสําคญัขององค์การ รวมทั้ง
นโยบายและยทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรทีม่อีย่เพือ่บุ ู รรลุ
เป้าหมายทีก่าํหนดไว้  แผนยทธศาสตร์มกัจะมีทศิทางระยะุ
ยาวทีพ่ฒันามาจากปัจจัยพืน้ฐานสําคญั 3 ประการ 
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 ประการแรก เป้าหมายพืน้ฐานด้านเศรษฐกจิสังคมของ
องค์การ (The basic socioeconomic purpose) คอืเป้าหมายที่
องค์การสามารถดาํรงอยู่ได้ โดยเน้นด้านเศรษฐกจิสังคมที่
เกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ด้านกาํไรทีท่าํให้หน่วยงานอย่ได้ รวมทั้งู
หน้าทีท่างสังคมหรือความจาํเป็นทางสังคม 
 ประการทีส่อง ค่านิยมและปรัชญาของผ้บริหารระดบัสง ู ู
(The value and philosophy of the top management) คอืค่านิยม



 40

และแนวความคดิทีม่อีทิธิพลต่อแผนยทธศาสตร์ ทาํให้เข้าใจุ
วธีิการทีผ้่บริหารมนีโยบายเกีย่วกบัลกค้าและบคลากรู ู ุ  
 ประการทีส่าม การประเมนิจดเด่นและจดด้อยุ ุ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ (The assessment of 
the organization’s strengths and weaknesses ) คอืบริบทหรือ
ภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกทีเ่ป็นทั้งจดอ่อนและจดแข็งุ ุ
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
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 หน้าทีข่ององค์การหรือหน่วยงานคอืการประเมนิ
สถานการณ์ในปัจจบันของหน่วยงานว่าอย่ในสภาพการณ์อย่างไร ุ ู
โดยนําเอาข้อมลไปกาํหนดวางแผนกลยทธ์ว่าจะมเีป้าหมายู ุ
อย่างไรในอนาคต เป็นวตัถประสงค์ทีเ่ป็นเป้าหมายด้านพืน้ทีห่รือุ
สถานทีซ่ึ่งกาํหนดไว้ในอนาคต การวางแผนกลยทธ์จะกาํหนดุ
บริเวณหรือพืน้ทีใ่นอนาคตเพือ่กาํหนดวธีิการไปส่เป้าหมายซ่ึงู
เป็นแผนการธรกจิของแต่ละหน่วยงานุ  

 แผนปฏิบัตกิาร 

 แผนปฏิบัตกิาร (Operational Plan) การวางแผน
ปฏบัิตกิารเป็นแผนระยะส้ันเมือ่เปรียบเทียบกบัแผนกลยทธ์ุ  
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แผนปฏิบัตกิารกาํหนดเป้าหมายและวตัถประสงค์ระยะส้ันุ
เพือ่สามารถปรับแผนให้ทนัสมยัทนักบัเหตการณ์อย่เสมอ ุ ู
โดยเฉพาะเพือ่การแก้ปัญหาระยะส้ันและปัญหาเฉพาะหน้า
เปรียบเทยีบกบัการวางแผนกลยทธ์เป็ุ นการวางแผนและ
กาํหนดเป้าหมายระยะยาว เพือ่ให้องค์การสามารถศึกษา
รวบรวม วเิคราะห์ข้อมลและสรปผลการศึกษาใหู้ ุ รอบคอบ
ก่อนตดัสินใจวางแผนกลยทธ์เพือ่กาํหนดกลยทธ์การวางแผนุ ุ
ระยะกลางและกลยทธ์เป้าหมายย่อยขององค์การุ  
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นักทฤษฎฝีร่ังเศสฟาโยล (Henri Fayol) 

 

 
 

            ฟาโยลนักทฤษฎกีารจดัการชาวฝร่ังเศสป็นผ้เสนอู
แนวความคดิเกีย่วกบัการจดัการสมัยใหม่( modern concepts 
of management) ได้เสนอความสําคญัของการจดัการ 5 ด้าน
คอื (1)การวางแผน Planning, (2) การจัดองค์การ
(Organizing,) (3)การบังคบับัญชาส่ังการ (Commanding,) 
(4) การประสานงาน(Coordinating,) และ (5) การควบคมุ
(Controlling) กระบวนการบริหารตามแนวคดิของ 
(POCCC)  

   ประการแรก การวางแผน คอื การคาดการณ์ล่วงหน้าถึง
เหตการณ์ต่างๆ ทีจ่ะมีผลกระทบต่อธรกจิ และกาํหนดขึนุ้ ุ
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เป็นแผนการปฏิบัตงิาน หรือวถิทีางทีจ่ะปฏิบัตขิึน้ไว้เป็น
แนวทางการทาํงานในอนาคต 

      ประการทีส่อง การจดัองค์การ คอื การจดัให้มี
โครงสร้างของงานต่างๆ และอาํนาจหน้าที่ให้อย่ในู
ส่วนประกอบทีเ่หมาะสมทีจ่ะช่วยให้งานขององค์การ
บรรลผลสําเร็จุ  
          ประการทีส่าม การบังคบับัญชาส่ังการ คอื การส่ังงาน
ต่างๆ แก่ผ้ใต้บังคบับัญชา ซ่ึงผ้บริหารต้องกระทาํตนเป็นู ู
ตวัอย่างทีด่ ี และต้องเข้าใจผ้ปฏบัิตงิานด้วยเข้าใจข้อตกลงในู
องค์การ รวมทั้งการตดิต่อส่ือสารในองค์การด้วย 
          ประการทีส่ี่ การประสานงาน คอื การเช่ือมโยงงานของ
ทกคนให้เข้ากนัได้และไปส่เป้าหมายเดยีวกนัในที่สดุ ู ุ  
            ประการทีห้่า การควบคม คอื การทีจ่ะต้องกาํกบัใหุ้
สามารถประกนัได้ว่ากจิกรรมต่างๆ ทีท่าํไปน้ัน สามารถเข้า
กบัแผนทีว่างไว้แล้ว (Fayol, 1949, 1987) การควบคมุ
หมายถงึหลกัการให้ผ้จดัการต้องรับการตอบกลบัู (feedback) 

เพือ่ตดัสินใจ แนวความคดิของฟาโยลเป็นการจัดการร่วม
สมยั (Contemporary management) ในตาํราด้านการจดัการ
อาจลดกระบวนการเหลอืเพยีง 4 กระบวนการคอื (1) การ



 45

วางแผน (planning) (2)  การจัดองค์การ(organizing) (3) 
การนํา (leading) และ (4) การควบคมุ  (controlling) 

 

 ฟาโยลเช่ือว่าทฤษฎกีารจัดการต้องพฒันาขึน้โดยได้พมิพ์

หนังสือช่ือ General and Industrial Management (1916) 
เสนอแนวความคดิเกีย่วกบัทฤษฎกีารจดัการพืน้ฐานและ
หลกัการจดัการ( management principles) ฟาโยลได้เสนอ
ความสําคญัเกีย่วกบัเอกภาพการส่ังการ( unity of command)

1.Planning 
การวางแผน 

2.Organizing 
การจดั
องค์การ 

3.Commanding 
การบังคบับัญชา
ส่ังการ 

4.Coordinating 
การ
ประสานงาน 

5. Controlling 
การควบคมุ  

POCCC 
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อธิบายว่าผ้บังคบับัญชาู ( supervisor)ในองค์การควรมคีน
เดยีว 

ลเธอร์ กลลคิ ู ุ (Luther Gulick ค.ศ.1892 – 1993) 
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            1. การวางแผน (Planning  ) คอื การกาํหนดเป้าหมายขององค์การว่า 
ควรทาํงานเพือ่วตัถประสงค์ใด จะดาํเนินการอย่างไร โดยคาํนึงถึงเหตการณ์ในุ ุ
อนาคต  การวางแผนจึงเป็นการวางเค้าโครงกจิกรรมและวธีิการทาํงานล่วงหน้า
เพือ่บรรลเป้าหมายทีก่าํหนดุ  
           2. การจัดองค์การ (Organizing ) คอื การกาํหนดโครงสร้างทีเ่ป็นอาํนาจ
หน้าทีข่ององค์การ โดยยดึหลกัการบางหน่วยงานและทาํงานอย่างประสาน
ร่วมมอืกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ 

7.Budgeting 
การงบประมาณ 

6.Reporting 
การรายงาน 

5.Coordinating 

การ
ประสานงาน 

4.Directing 
การส่ังการ 

3.Staffing 
การบริหารงาน

บคคล 

2.Organizing 
การจัดองค์การ 

1.Planning 
การวางแผน 

 
POSDCoRB 
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         3. การบริหารงานบคคล ุ ( Staffing )การบริหารงานบคคล เร่ิมตั้งแต่ การุ
วเิคราะห์งาน การวางแผนบคลากร การสรรหา การคดัเลอืก การฝึกอบรม การุ
พฒันา และจงใจู  
         4.การส่ังการ (Directing) – หมายถึง การทีผ้่บริหารต้องตดัสินใจอยู่ ู
ตลอดเวลา โดยการแปลงการตดัสินใจออกมาในรปขอู งคาํส่ังหรือคาํแนะนํา ซ่ึง
ต้องอาศัยภาวะความเป็นผ้นําเพือ่การทาํงานบรรลผลสําเร็จตามเป้าหมายทีู่ ุ
กาํหนด 
          5.การประสานงาน (Coordinating )  หมายถึง บทบาททีผ้่บริหารต้องทาํู
หน้าทีใ่นการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ ซ่ึงอาจเป็นเร่ืองทีม่ี
ความเกีย่วเน่ืองกนั หรือเป็นเร่ืองระหว่างหน่วยงานหลกัและหน่วยงาน
สนับสนนุ  
           6.การรายงาน (Reporting ) หมายถึง กระบวนการและเทคนิคของการ
แจ้งให้ผ้บังคบับัญชาทราบถึงความก้าวหน้าของงานทีไ่ด้รับมอบหมายู  

     7.การงบประมาณ (Budgeting )หมายถึงภารกจิเกีย่วกบัการวางแผน การ
ทาํบัญชี การควบคมเกีย่วกบัุ การเงนิ การคลงั และงบประมาณในองค์การ 

 
 


