การวางแผน
รองศาสตราจารย์ บุญเดิม พันรอบ
การวางแผน (Planning ) คือ การกําหนดเป้ าหมายของ
องค์ การว่ า ควรทํางานเพือ่ วัตถประสงค์
ใด จะดําเนินการ
ุ
อย่ างไร โดยคํานึงถึงเหตการณ์
ในอนาคต การวางแผนจึงเป็ น
ุ
การวางเค้ าโครงกิจกรรมและวิธีการทํางานล่ วงหน้ าเพือ่ บรรลุ
เป้ าหมายทีก่ าํ หนด การวางแผน คือ การคาดการณ์ ล่วงหน้ า
ถึงเหตการณ์
ต่างๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่ อธรกิ
ุ
ุ จ และกําหนดขึน้
เป็ นแผนการปฏิบัตงิ าน หรือวิถที างทีจ่ ะปฏิบัตขิ นึ้ ไว้ เป็ น
แนวทางการทํางานในอนาคต การวางแผนเป็ นแนวความคิด
ทีส่ ํ าคัญสํ าหรับการจัดการ เป็ นแผนปฏิบัตกิ ารในอนาคตของ
องค์ การซึ่งต้ องมีการวางแผนอย่ างรอบคอบให้ เกิดความ
ผิดพลาดน้ อยทีส่ ุ ด
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การวางแผนมีบทบาทในกระบวนการทํางานของ
หน่ วยงานโดยทีห่ น่ วยงานจะต้ องมีปัจจัยนําเข้ า (Input) ซึ่ง
เป็ นทรัพยากรการจัดการประกอบด้ วยทรัพยากรการผลิต
สํ าคัญ คือ ทรัพยากรมนษย์
ุ วัสดุ เงิน และการจัดการและ
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ปัจจัยที่สําคัญอืน่ ๆ ในแต่ ละหน่ วยงาน กระบวนการบริหาร
หรือการจัดการ(Process) เพือ่ ให้ ได้ ผลงานหรือผลผลิตตาม
จดม่
ุ ุงหมายหรือเป้ าหมายขององค์ การ กระบวนการบริหาร
หรือการจัดการประกอบด้ วยการวางแผนตามแนวความคิด
ของนักทฤษฎีทสี่ ํ าคัญได้ แก่ ฟาโยลทีเ่ ห็นว่ าหน้ าทีก่ ารจัดการ
ประกอบด้ วย POCCC ได้ แก่ การวางแผน (Planning), การ
จัดองค์ การ (Organizing), การสั่ งการ (Commanding), การ
ประสานงาน (Coordinating), การควบคมุ (Controlling)
กลิู กค์ เห็นว่ ากระบวนการจัดการประกอบด้ วย การ
วางแผน(Planning), การจัดองค์ การ(Organizing), การจัด
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คนเข้ าทํางาน (Staffing),การอํานวยการ (Directing), การ
ประสานงาน (Coordinating), การรายงานผล (Reporting)
และ การงบประมาณ (Budgeting) หรือ POSDCoRB
ฮาร์ โรลด์ คนต์
ู ซ(Harold D. Koontz) มีความเห็นว่ า
หน้ าทีท่ างการจัดการคือ POSDC ได้ แก่ การวางแผน
(Planning), การจัดองค์ การ (Organizing), การจัดคนเข้ า
ทํางาน (Staffing),การอํานวยการ (Directing) และการ
ควบคมุ (Controlling)
การวางแผนสมัยใหม่ POLC ได้ แก่ การวางแผน
(Planning), การจัดองค์ การ (Organizing), การชี้นํา
(Leading) และ การควบคุม (Controlling)
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การวางแผน (Planning) หมายถึงการปฏิบัตติ าม
แผนการ (Plan)ทีว่ างไว้ องค์ การต้ องจัดทําแผนเกีย่ วกับ
ทรัพยากรมนษย์
ุ ขนึ้ มา เมือ่ มีการประชมหรื
ุ อตกลงแผนการ
แล้ วก็มกี ารดําเนินการตามแผนการทีว่ างไว้ การวางแผนทํา
ให้ จาํ เป็ นต้ องเตรียมสิ่ งทีเ่ ป็ นอนาคตทีค่ าดไม่ ได้ อาจจะเกิด
ความบังเอิญหรือเกิดการเปลีย่ นแปลง รวมทั้งต้ องกําหนด
อนาคตทีเ่ กิดการกระทําหรือการวางแผนนั้น แผนการต้ องทํา
สิ่ งทีค่ าดหวังให้ เป็ นจริง
ขึน้ อย่ ูกบั กิจกรรมตามแผนการ
สามารถแบ่ งแผนการตามช่ วงเวลาได้ ดงั นี้
-แผนการระยะยาว (Long range) เป็ นแผนการที่
แก้ ปัญหาซึ่งต้ องใช้ ช่วงเวลาและงบประมาณระยะยาว ส่ วน
ใหญ่ จะเป็ นแผนการเกีย่ วกับนโยบายระยะยาวเพือ่ แก้ ปัญหา
ทีส่ อดคล้ องกับแผนการระยะสั้ นและระยะกลางในการผลิต
และพัฒนาทรัพยากรมนษย์
ุ ด้วยการวางแผนการร่ วมกับ
หน่ วยงานภาครัฐและทีเ่ กีย่ วข้ องในการผลิตแรงงานให้ ตรง
กับความต้ องการขององค์ การและสามารถแก้ ปัญหาได้
แน่ นอนในระยะยาวด้ วยการใช้ งบประมาณและช่ วงระยะยาว
แก้ ปัญหา
เป็ นแผนการทีห่ น่ วยงานและผ้ ูจดั ทําแผนได้
ประชมตกลงร่
วมกันให้ กาํ หนดแผนการนีน้ ับว่ าเป็ นแผนชี้นํา
ุ
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ในการปฏิบัติงาน (Leading the way) แผนระยะยาวยัง
ครอบคลมแผนการเกี
ย่ วกับการพัฒนาโครงการสํ าคัญของ
ุ
หน่ วยงานซึ่งเป็ นโครงการหลักเพือ่ ทําให้ เกิดเอกภาพใน
หน่ วยงาน ผู้บริหารมีบทบาทสํ าคัญในการจัดทําแผนการ
ระยะยาวเนื่องจากผ้ ูบริหารระดับสงเป็
ู นศนย์
ู กลางการจัดทํา
แผนการระยะยาว
-แผนการระยะกลาง (intermediate range) เป็ นการ
วางแผนแก้ ปัญหาทีไ่ ม่ ยุ่งยากซับซ้ อนมากนัก ส่ วนใหญ่ จะ
เป็ นแผนการทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานประจํา
และไม่ ใช่ ปัญหา
รีบด่ วนอาจแก้ ปัญหาด้ วยการวางแผนทีต่ ่ อเนื่องจากแผน
ระยะสั้ นและระยะยาว เช่ น แผนผลิตและพัฒนาบคลากรด้
วย
ุ
ความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ แผนการระยะกลางเกีย่ วข้ องกับแผนการกําหนด
หน้ าทีข่ องบคลากรของหน่
วยงาน (Functional plan) ได้ แก่
ุ
แผนการศึกษาและพัฒนา แผนการวิจยั และแผนการจัดการ
(Management plan) แผนปฏิบัตกิ าร (Operation plan)
ได้ แก่ แผนการสนับสนนบริ
ุ การ แผนการปฏิบัติงานและแผน
ความร่ วมมือระหว่ างองค์ การ แผนการสนับสนนปฏิ
ุ บัติการ
ให้ สามารถปฏิบัตงิ านในองค์ การได้ ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
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เช่ น แผนสารสนเทศเทคโนโลยี แผนการลงทนุ แผนความ
เสมอภาค และแผนการตลาด เป็ นต้ น
-แผนการระยะสั้ น (short range) แผนระยะสั้ นเน้ นการ
แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าและปัญหาเร่ งด่ วนต้ องการแก้ ปัญหา
เฉพาะหน้ าอย่ างรวดเร็ว เช่ น การแก้ ปัญหาการขาดแคลน
บคลากรเนื
่องจากแรงงานทีจ่ บออกมามีน้อยเป็ นสาขาขาด
ุ
แคลน ทําให้ บุคลากรเข้ ามาทํางานในตลาดแรงงานมีน้อยต้ อง
หาแรงงานจากตลาดภายนอกประเทศ ต้ องแก้ ปัญหาแรงงาน
ขาดแคลนด้ วยแผนการเร่ งด่ วนและใช้ งบประมาณเฉพาะ
หน้ า
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กําหนดโครงงานทีต่ ้ องปฏิบัติ
สํ าหรับการจัดการที่
ต้ องการความสนับสนนจากหน่
วยงานภายนอก ต้ องจัดทํา
ุ
แผนการเป็ นเอกสารสํ าคัญและเป้ าหมายการพัฒนา
การ
เตรียมแผนไม่ ใช่ สิ่งประกันได้ ว่าต้ องประสบความสํ าเร็จ แต่
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ถ้ าขาดแผนการสํ าคัญก็ถือว่ าล้ มเหลว

การวางแผนเกีย่ วข้ องกับการจัดการกลยทธ์
เพือ่ ปรับ
ุ
ข้ อมลให้
ู ทนั สมัย มีความสั มพันธ์ กบั เป้ าหมายด้ านแผนการ
และแผนทีก่ ารทํากิจกรรม ทําให้ เกิดโครงการ
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การวางแผนโดยเฉพาะอย่ างยิง่ การวางแผนกลยทธ์
ุ มี
ความสั มพันธ์ กบั งบประมาณขององค์ การทีม่ อี ย่ ูการวางแผน
มีความสั มพันธ์ กบั งบประมาณด้ านทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ
วางแผนประมาณการและพยากรณ์ งบประมาณขององค์ การ
ทําให้ สามารถคาดการณ์ เกีย่ วกับสถานภาพการเงิน
สถานการณ์ การเงินได้ ใกล้ เคียงและมีความเสี่ ยงน้ อยทีส่ ุ ด
ศักยภาพขององค์ การด้ านการวางแผนกลยทธ์
การใช้
ุ
งบประมาณและนําไปใช้ ประโยชน์ ประการทีส่ ํ าคัญคือการ
ประเมินผลการวางแผนกลยทธ์
ุ การทบทวนการนําแผนการ
ไปใช้ ประโยชน์ และการใช้ งบประมาณ
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องค์ การจะต้ องจัดทําแผนการขึน้ มาเพือ่ นําไปส่ ู การ
เปลีย่ นแปลง ด้ วยการปฏิบัตติ ามแผนการที่วางไว้ เพือ่ ค้ นพบ
ความจริงว่ าองค์ การต้ องการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางใด
ต้ องการปรับปรงด้
ุ านใดเพือ่ สามารถปรับให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ ทเี่ ป็ นจริงให้ มากทีส่ ุ ด
การวางแผน (Planning) เป็ นกระบวนการของการ
กําหนดเป้าหมายของงานและระบถึุ งกิจกรรมทีต้่ องทําเพือ่ ให้
บรรลเป
ุ ้ าหมายดังกล่ าว
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การพยากรณ์

การวางแผน

การควบคมุ

การบันทึกและ
การรายงาน

การวางแผนในองค์ การจะต้ องศึกษาข้ อมลจากการ
ู
บันทึกและการรายงานข้ อมลจากสารสนเทศขององค์
การ มี
ู
การควบคมให้
ุ ปฏิบัตติ ามแผนการ แผนการทีด่ ตี ้ องสามารถ
พยากรณ์ ได้ เพือ่ สามารถนําไปปฏิบัติงานตามแผนได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
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รปแบบปฏิ
บัตกิ ารตามแผนการเริ่มทีก่ าํ หนดประเด็น
ู
ปัญหาทีก่ าํ หนดไว้ ในแผนการ กําหนดความสนใจของสมาชิก
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับแผนการ วิเคราะห์ สิ่งทีจ่ ะเป็ นปัญหาในการ
ปฏิบัตติ ามแผนการ ศึกษาความสั มพันธ์ ของสมาชิก สรปสิ
ุ ่ง
ทีจ่ าํ เป็ นต้ องปฏิบัตติ ามแผนการ ประยกต์
ุ การเปลีย่ นแปลง
ด้ านนโยบาย โครงการและการปฏิบัตทิ เี่ กีย่ วข้ องกับแผนการ
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ประการสดท้
ุ ายคือศึกษาผลกระทบและการปรับตัวในการ
ปฏิบัตติ ามแผนการ

วงจรการวางแผนต้ องมีการกําหนดเป้ าหมายของ
แผนการ กําหนดโครงการทีป่ ฏิบัติตามแผน ออกแบบกลยทธ์
ุ
การสํ ารวจเพือ่ ปฏิบัตติ ามแผนการ
สํ ารวจภาคสนาม
กระบวนการข้ อมลู การแปลความหมายข้ อมลู ออกแบบ
ปฏิบัตกิ าร ประเมินผลงาน
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วงจรการวางแผนจะต้ องศึกษาเอกสาร ศึกษาชมชน
ุ
เนื่องจากการปฏิบัตติ ามแผนการทั้งหลายกิจกรรมตาม
แผนการหลายอย่ างต้ องปฏิบัติในองค์ การและในชมชนด้
วย
ุ
จึงเป็ นต้ องศึกษาชมชน
ุ ศึกษาเอกสารการทําแผนการต่ าง ๆ ที่
เกีย่ วข้ องกับชมชน
เพือ่ ให้ เกิดความร่ วมมือในการปฏิบัติตาม
ุ
แผนการของหน่ วยงาน กําหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจรวมทั้ง
รายละเอียดตามแผนการ สํ าหรับการเขียนแผนการจะต้ อง
กําหนดเป้าหมาย วัตถประสงค์
และการประเมินแผนการก่ อน
ุ
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การปฏิบัตกิ ารตามแผนพร้ อมทั้งมีการประเมินผลและจัด
จําแนกแผนการใหม่
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กระบวนการวางแผนประกอบด้ วย 6 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดเป้ าหมายขององค์ การ ผ้ ูจดั ทําแผนต้ อง
ศึกษาและเข้ าใจเป้ าหมายขององค์ การเพือ่ ให้ สามารถจัดทํา
แผนการเสนอผ้ ูบริหารตัดสิ นใจเกีย่ วกับการวางแผนให้
สอดคล้ องกับเป้ าหมายขององค์ การ
2.การลําดับทางเลือกเพือ่ บรรลุเป้ าหมาย การวางแผน
ต้ องศึกษาวิจัยข้ อมลเกี
ู ย่ วกับองค์ การเพือ่ ลําดับทางเลือกที่
จําเป็ นรีบด่ วนสํ าหรับการจัดทําแผนให้ เหมาะสมและ
สามารถแข่ งขันได้ ในยคโลกาภิ
วัตน์
ุ
3.การกําหนดสมมติฐานของทางเลือกและความเป็ นไป
ได้ สมมติฐานคือความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยหรือตัวแปรที่
เป็ นเหตและผลที
ส่ ํ าคัญสํ าหรับการกําหนดแผนการ
การ
ุ
กําหนดสมมติุ ฐานเกิดจากการศึกษาข้ อมลก่
ู อนกําหนด
สมมติุ ฐานของทางเลือกและความเป็ นไปได้
4.การเลือกหนทางทีด่ ที สี่ ุ ดเพือไปส่
่ ู เป้ าหมาย คือการ
กําหนดวิถที างหรือหนทางทีด่ ที สี่ ุ ดในแผนการเพือ่ ไปสู่
เป้ าหมายทีส่ อดคล้ องกัน
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5.การกําหนดแผนให้ สอดคล้ องกับทางเลือก คือขั้นตอน
การกําหนดแผนการให้ สอดคล้ องกับทางเลือกทําให้ สามารถ
ปฏิบัตติ ามแผนได้ ดที สี่ ุ ดและสอดคล้ องทีส่ ุ ด
6.การนําแผนไปสู่ การปฏิบัติ
เป็ นขั้นตอนทีส่ ํ าคัญ
เพือ่ ให้ การปฏิบัตงิ านเป็ นไปตามแผนการอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพภาพทีส่ ุ ด
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การวางแผนต้ องมีองค์ ประกอบทีส่ ํ าคัญ องค์ ประกอบ
ประการแรกคือ ปัจจัยนําเข้ า (Input) หมายถึงองค์ ประกอบ
เกีย่ วกับทรัพยากรการจัดการในองค์ การหรือหน่ วยงาน
ประกอบด้ วยบคลากรซึ
่งถือว่ าเป็ นปัจจัยสํ าคัญสํ าหรับการ
ุ
วางแผนและกําหนดแผนการ
รวมทั้งเป็ นผ้ ูปฏิบัตติ าม
แผนการหรือกระบวนการวางแผน
(Process)
ทกุ
กระบวนการ
อันจะนําไปส่ ู ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับผลงานทีไ่ ด้
(Output) คือแผนการขององค์ การ
การวางแผนทรัพยากรมนษย์
( Human resource
ุ
planning) เพือ่ ให้ องค์ การสามารถมอบหมายงานทีเ่ หมาะสม
ให้ บุคลากร (the right person in the right job at the right
time.)ในเงือ่ นไขด้ านสิ่ งแวดล้ อมทีม่ นั่ คงและมีเสถียรภาพใน
อดีตทีผ่ ่ านมาทําให้ มกี ารวางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ ระยะสั้ น
เปรียบเทียบกับเงือ่ นไขสิ่ งแวดล้ อมทีไ่ ม่ มีเสถียรภาพ การ
เปลีย่ นแปลงประชากร และเทคโนโลยี การแข่ งขันระหว่ าง
ประเทศมีมากขึน้
ทําให้ ต้องเปลีย่ นแปลงการวางแผน
การวางแผนเน้ นผล
ทรัพยากรมนษย์
ุ ในองค์ การชั้นนํา
ความสั มพันธ์ ระหว่ างการจัดการและผ้ ูวางแผน ประการ
สํ าคัญการวางแผนเน้ นความสํ าคัญของทรัพยากรมนษย์
ุ และ
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การวางแผนระยะยาวร่ วมกับการวางแผนระยะสั้ น
นัก
วางแผนทรัพยากรมนษย์
ุ ต้องเกีย่ วข้ องกับโครงการที่
ตอบสนองความต้ องการด้ านบริหารธรกิ
ุ จซึ่งต้ องมีความ
รับผิดชอบและท้ าทายเพิม่ มากขึน้

บคลากรในองค์
การธรกิ
ุ
ุ จจะต้ องทําแผนธรกิ
ุ จที่
เกีย่ วข้ องกับแผนการตลาด แผนการเงิน แผนการจัดการ
แผนการผลิต แผนทรัพยากรมนษย์
แผนสารสนเทศ
ุ

22

เทคโนโลยี องค์ การหรือหน่ วยงานมีบทบาทสํ าคัญในการ
วางแผนจะนําไปสู่ การปฏิบัตกิ าร
การวางแผนจะทําให้
หน่ วยงานได้ รับผลกระทบจากการวางแผนการแต่ ละแผน
จะต้ องมีการประเมินผลเพือ่ ประเมินผลทีอ่ าจมีผลกระทบ
ทางลบ เช่ น การแก้ ไขแผนปฏิบัติการ การบันทึกเอกสาร และ
การให้ คาํ ปรึกษาแผนการใหม่ ผลกระทบทางบวก เช่ น การ
พัฒนาบคลากรเพื
อ่ ให้ แผนการมีความเหมาะสมสอดคล้ อง
ุ
กับองค์ การ หน่ วยงานควรประเมินผลทั้งทางบวกและทางลบ
เพือ่ สามารถวางแผนการรองรังสํ าหรับคาดการณ์ และรับมือ
กับข้ อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ อย่ ูตลอดเวลา เนื่องจากไม่ มี
การวางแผนการใด ๆ สมบรณ์
ู ทสี่ ุ ด
แผนการธรกิ
ุ จ
แผนการธรกิ
ุ จ ( Business plan) คือแผนการเกีย่ วกับ
การกําหนดเป้ าหมายธรกิ
ุ จ เหตผลเกี
ุ ย่ วกับความเชื่อว่ าจะ
ประสบความสํ าเร็จ และแผนการเพือ่ บรรลเปุ้ าหมายดังกล่ าว
แผนการธรกิ
ุ จยังรวมข้ อมลภมิ
ู ู หลังเกีย่ วกับองค์ การและ
ทีมงานทีท่ ่ ุมเทความพยายามให้ บรรลเปุ้ าหมาย เป้ าหมาย
ธรกิ
ุ จอาจกําหนดเกีย่ วกับรายละเอียดด้ านกําไรหรือไม่ เน้ น
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กําไร
แผนการธรกิ
ุ จทีม่ ีเป้ าหมายกําไรจะเน้ นเป้ าหมาย
การเงิน เช่ น ผลกําไรหรือความมั่งคัง่ เพิม่ พนทางเศรษฐ
ู
ทรัพย์ แผนการธรกิ
ุ จของหน่ วยงานทีไ่ ม่ หวังผลกําไรและ
หน่ วยงานรัฐบาลเน้ นพันธกิจองค์ การบนพืน้ ฐานสถานภาพ
ของรัฐบาลหรือหน่ วยงานทีท่ าํ งานและกิจกรรมทีไ่ ม่ หวังผล
กําไร การยกเว้ นภาษี แผนการธรกิ
ุ จยังรวมเป้ าหมายด้ านการ
รับรู้ ตราสิ นค้ าของลกค้
แผนการ
ู า ผู้จ่ายภาษีหรือชมชนใหญ่
ุ
ธุรกิจต้ องการเปลีย่ นแปลงการรับรู้ และตราสิ นค้ าเป็ น
เป้ าหมายหลักเรียกว่ าแผนการตลาด
แผนการธรกิ
ุ จเน้ นเป้ าหมายทั้งภายในและภายนอก
องค์ การ แผนการเป้ าหมายปัจจัยภายนอกเน้ นเป้ าหมายผู้
ลงทนการเงิ
น
จะต้ องมีรายละเอียดเกีย่ วกับองค์ การและ
ุ
ทีมงานผ้ ูปฏิบัติงานให้ บรรลุเป้ าหมาย สํ าหรับผ้ ูลงทนและ
ุ
ลกค้
ู าภายนอกจะเน้ นเรื่องผลประโยชน์ กําไร ผู้ลงทนุ
ภายนอกทีไ่ ม่ หวังกําไรหมายรวมถึงผู้บริจาค และลกค้
ู าทีร่ ับ
บริการที่ไม่ หวังกําไรโดยเน้ นการแก้ ปัญหาการเงินโดยไม่ หวัง
ผลกําไรแต่ เน้ นด้ านความมัน่ คงทางการเงิน การเมืองและการ
พัฒนายัง่ ยืน
สํ าหรับหน่ วยงานรัฐบาลผู้ลงทนภายนอก
ุ
รวมทั้งผ้ ูเสี ยภาษี หน่ วยงานรัฐบาลระดับสงู หน่ วยงาน
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ระหว่ างชาติ
เช่ น
กองทนการเงิ
นระหว่ างประเทศ
ุ
(International Monetary Fund-IMF) ธนาคารโลก
หน่ วยงานเศรษฐกิจของสหประชาชาติและธนาคารเพือ่ การ
พัฒนา
เป้ าหมายแผนการธรกิ
ุ จภายในคือเป้ าหมาย
การพัฒนาระบบผลิตสิ นค้ าและบริการผลิตภัณฑ์ ใหม่ ระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยีใหม่ ระบบการเงินใหม่ ให้ แข็งแกร่ ง
จัดระบบองค์ การและแผนการระบบงานใหม่ แผนการธรกิ
ุ จ
ภายในมักม่ ุงพัฒนาปัจจัยเพือ่ เกือ้ หนนให้
ุ ประสบความสํ าเร็จ
ทาง แผนการธรกิ
ุ จทีเ่ น้ นเป้ าหมายภายใน วิธีการทีจ่ ะประสบ
ความสํ าเร็จเรียกว่ าแผนการเชิงกลยทธ์
(Strategic plans)
ุ
แผนการปฏิบัตกิ าร (Operational plans) คือแผนการที่
กําหนดเป้าหมายภายในองค์ การ คณะทํางานหรือหน่ วยงาน
ย่ อย แผนการโครงการ (Project plans) บางครั้งอาจเรียกว่ า
โครงงานโครงการคือการอธิบายเป้ าหมายเฉพาะโครงการ
ระบทีุ ต่ ้งั โครงการภายในเป้ าหมายกลยทธ์
ุ องค์ การขนาดใหญ่
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จะเห็นได้ ว่าจากการพัฒนารปแบบธรกิ
ู
ุ จ( Business
Model) เป็ นแนวความคิดในการวางแผนหลัก ๆ ของธรกิ
ุ จ
ซึ่งยังอาจไม่ มรี ายละเอียดต่ าง ๆ ทีช่ ัดเจน ไปส่ ู แผนธรกิ
ุ จทีม่ ี
กรอบและหัวข้ อของการรายละเอียดธรกิ
ุ จทีช่ ัดเจนมากขึน้
โดยองค์ ประกอบหลักๆของโครงสร้ างแผนธรกิ
ุ จโดยทัว่ ไป
ประกอบด้ วยเรื่องของแนวความคิดในการทําธรกิ
การ
ุ จ
วิเคราะห์ ตลาดและอตสาหกรรม
การวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ุ
ต่ างๆของธรกิ
ุ จ เพือ่ กําหนดแผนดําเนินการของธรกิ
ุ จ อัน
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ประกอบด้ วยแผนบริหารจัดการ แผนการตลาด แผนการผลิต
หรือการบริการ และแผนการเงิน โดยมีภาคผนวกหรือข้ อมลู
ประกอบ โดยทั้งหมดนีจ้ ะมีแนวความคิดของการวางแผน
ธรกิ
ุ จหรือรปแบบธรกิ
ู
ุ จเป็ นศนย์
ู กลาง ดังนั้นถ้ าธรกิ
ุ จหรือ
ผ้ ูจดั ทําแผนธรกิ
ุ จสามารถพัฒนารู ปแบบธรกิ
ุ จได้ อย่ าง
ถกต้
ู องและมีประสิ ทธิภาพ ก็จะสามารถสร้ างหรือจัดทําแผน
ธรกิ
ุ จทีถ่ ูกต้ องและมีประสิ ทธิภาพเช่ นเดียวกัน
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หน่ วยงานควรทําแผนธรกิ
ุ จให้ สอดคล้ องกับแผนการ
เงินเพือ่ สามารถควบคมงบประมาณและการเงิ
นได้ แผนการ
ุ
จัดการเพือ่ สามารถจัดการองค์ ประกอบสํ าคัญ เช่ น บคลากร
ุ
วัตถดิุ บ
การเงินและการจัดการในหน่ วยงานได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ แผนการผลิตเพือ่ สามารถวัดศักยภาพการผลิต
สิ นค้ าและบริการได้ ทนั สมัยเปรียบเทียบกับหน่ วยงานอืน่
แผนทรัพยากรมนษย์
จ่ ะปฏิบัตงิ านตาม
ุ โดยเฉพาะบคลากรที
ุ
แผนการธรกิ
ุ จเพือ่ สามารถแข่ งขันกับหน่ วยงานอืน่ ได้ แผน
สารสนเทศเทคโนโลยีเป็ นแผนที่ต้องจัดทําให้ ทนั สมัย
เนื่องจากความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีธุรกิจจะทําให้
หน่ วยงานได้ เปรียบในการผลิตสิ นค้ า บริการและการสื่ อสาร
ทีท่ นั สมัยสํ าหรับใช้ ในแผนการตลาด
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แผนการธรกิ
ุ จสมัยใหม่ อาจเพิม่ แผนการต่ าง ๆ เข้ าไป
เพือ่ ทําให้ การปฏิบัตติ ามแผนธรกิ
ุ จมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึน้ เช่ น
แผนกลยทธ์
ุ แผนระบบสารสนเทศในองค์ การ แผนรองรับ
วิกฤตสํ าหรับสถานการณ์ ทคี่ วบคมไม่
ุ ได้ เช่ น สงคราม ภัย
ธรรมชาติ แผนการธรกิ
ุ จใหม่ สําหรับการคาดคะเนตลาดใหม่
ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในยคโ
ุ ลกาภิวตั น์
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การวิเคราะห์ แผนการธรกิ
ุ จหน่ วยงานต้ องวิเคราะห์
โครงการปัจจบัุ นไม่ ว่าจะเป็ นโครงการการลงทนุ โครงการ
การเงิน โครงการธรกิ
ุ จหลักของหน่ วยงาน ศึกษาวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสิ่ งประดิษฐ์ ใหม่ ทมี่ อี ย่ ูในตลาดเพือ่ การ
แข่ งขันธรกิ
ุ จ สรปุ การจัดการ SWOT ด้ านปัจจัยภายใน
องค์ การ (Internal) คือ จดแข็
ุ งจดเด่
ุ น (Strength) เป็ น
ภาวะทีด่ ใี นปัจจบัุ น(Good
Now)ต้ องมีแผนดํารงรักษา
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สร้ างสรรค์ สร้ างอํานาจให้ กบั บคลากรและองค์
การ จดด้
ุ
ุ อย
(Weaknesses) เป็ นภาวะทีไ่ ม่ ดใี นปัจจบัุ น (Bad Now)ต้ องมี
การดแลรั
ู กษาสภาวการณ์ ทไี่ ม่ ดใี นองค์ การให้ อยู่ในสภาพดี
ขึน้ หรืออาจหยดพั
ุ กทํากิจกรรมนั้นก่ อน ด้ านปัจจัยภายนอก
(External)
พิจารณาว่ าสภาพแวดล้ อมใดเป็ นโอกาส
(Opportunities)เป็ นอนาคตทีด่ ี (Good Future)ต้ อง
จัดลําดับกิจกรรมต่ าง ๆ ในองค์ การให้ ดาํ เนินไปในทิศทางทีด่ ี
มองโลกในแง่ ดสี ํ าหรับการทีพ่ ฒ
ั นาปรับเปลีย่ นองค์ การให้
รดหน้
(Threats)
ุ าต่ อไป และสภาพแวดล้ อมใดเป็ นอปสรรค
ุ
ทีจ่ ะขัดขวางพัฒนาการขององค์ การคืออนาคตทีไ่ ม่ ดี (Bad
Future) ต้ องพิจารณาชะลอโครงการพิจารณาและทบทวน
การวางแผนทรัพยาธรกิ
ุ จใหม่ พจิ ารณาให้ รอบคอบ
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ปัจจัยด้ านองค์ การหรือหน่ วยงานควรสรปประเด็
นด้ าน
ุ
เป้ าหมายพันธกิจ ทีมงาน รปแบบกฎหมาย
ประวัตกิ ารก่ อตั้ง
ู
โครงงานด้ านกําไร ความเสี่ ยง โครงการทีย่ ดื หย่ ุนคล่ องตัว
ปัจจัยด้ านการตลาด ลกค้
ู า การตลาด ผลผลิต การบริการ แล
การแจกจ่ ายสิ นค้ าและบริการ
ปัจจัยด้ านการแข่ งขัน
การตลาด เช่ น ตลาดภายในและภายนอกประเทศ ตลาด
ระหว่ างประเทศ รายละเอียดตลาด ประการทีส่ ํ าคัญคือปัจจัย
ด้ านการผลิต เช่ น ฝ่ ายจัดหา ฝ่ ายจัดการวัสดุ ฝ่ ายทรัพยากร
การผลิตเป็ นต้ น
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โครงงานการวางแผนธรกิ
ุ จประกอบด้ วยโครงงาน
สํ าคัญด้ านการวางแผนกลยทธ์
ุ กาํ หนดทิศทางและระดับกล
ยทธ์
ต่ อมาคือ
ุ ธุรกิจซึ่งเป็ นโครงงานสํ าคัญลําดับแรก
โครงงานระดับหน่ วยธรกิ
โครงงาน
ุ จเป็ นแผนการธรกิ
ุ จ
ระดับหน่ วยงานย่ อยและบคลากรด้
านธรกิ
ุ
ุ จเป็ นโครงงาน
ด้ านแผนการกิจกรรมและบคลากรในองค์
การ
ุ
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การ
วิเคราะห์

การดํารง
รักษา

การทดสอบ&
การยอมรับ

การออกแบบ
แก้ ปัญหา
การ
ประยกต์
ุ ใช้
ประโยชน์

วงจรธรกิ
ุ จมีความเกีย่ วเนื่องกับกระบวนการต่ าง ๆ เช่ น
การวิเคราะห์ สถานการณ์ ธุรกิจ การออกแบบแก้ ปัญหาธรกิ
ุ จ
การประยกต์
ุ ใช้ ประโยชน์ จากแผนการธรกิ
ุ จ การทดสอบและ
การยอมรับสถานการณ์ ธุรกิจต่ าง ๆ และการดํารงรักษา
บคลากรด้
านธรกิ
ุ
ุ จให้ สามารถปฏิบัตงิ านได้ อย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ
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กระบวนการวางแผนการเงินซึ่งถือว่ าเป็ นแผนการ
สํ าคัญสํ าหรับแผนการธรกิ
ุ จประกอบด้ วยการกําหนด
สถานการณ์ การเงิน พัฒนาเป้ าหมายการเงิน กําหนด
ทางเลือกกิจกรรมการเงิน วิเคราะห์ ความเสี่ ยง ค่ าเงินตาม
ช่ วงเวลา ค่ าเงินในตลาดการแลกเปลีย่ นซึ่งเป็ นต้ นทุนโอกาส
พิจารณาสถานการณ์ การดํารงชีวติ คณค่
ุ าของบคลากร
ุ
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รวมทั้งปัจจัยด้ านเศรษฐกิจ เป็ นวิธีการประเมินทางเลือก
แผนการเงิน สร้ างสรรค์ และประยกต์
ุ ใช้ แผนการเงิน มีการ
ประเมินและแก้ ไขแผนการเงินให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์
ต่ าง ๆ อันจะนําไปส่ ู การปฏิบัตไิ ด้ จริง

การวางแผนธรกิ
กําหนดผลของ
ุ จต้ องวางแผนกลยทธ์
ุ
กลยทธ์
โครงการธรกิ
ุ ด้านแผนกลยทธ์
ุ ธุรกิจหลัก
ุ จหลัก
กําหนดพืน้ ทีธ่ ุรกิจ แผนการธรกิ
ุ จโดยมีแผนความร่ วมมือ
และสมรรถนะกลยทธ์
อันจะนําไปส่ ู การวางแผนปฏิบัตกิ าร
ุ
และการจัดการ และแผนปฏิบัตกิ ารของบคลากร
ุ
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1

การวางแผนระดับธรกิ
ุ จมีความสั มพันธ์ กบั แผนการอืน่
เช่ น แผนการระดับความร่ วมมือ (Corporate-level plan)
และแผนการระดับหน้ าที่การงาน (Functional-level plan)
แผนการระดับธรกิ
ุ จจะกําหนดเป้ าหมายองค์ การให้
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สอดคล้ องกับพันธกิจเป้ าหมายและความร่ วมมือ สอดคล้ อง
กับเป้ าหมายหน้ าทีก่ ารงานรวมทั้งกําหนดกลยทธ์
ุ และการ
ประยกต์
ุ กลยทธ์
ุ ให้ สอดคล้ องกันด้ วยทกระดั
ุ บ
การวางแผนกลยทธ์
ุ
การวางแผนกลยทธ์
(Strategic Planning) คือ
ุ
กระบวนการตัดสิ นใจเป้ าหมายสํ าคัญขององค์ การ รวมทั้ง
นโยบายและยทธศาสตร์
การใช้ ทรัพยากรทีม่ อี ยู่เพือ่ บรรลุ
ุ
เป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้ แผนยทธศาสตร์
มกั จะมีทศิ ทางระยะ
ุ
ยาวทีพ่ ฒ
ั นามาจากปัจจัยพืน้ ฐานสํ าคัญ 3 ประการ
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ประการแรก
เป้ าหมายพืน้ ฐานด้ านเศรษฐกิจสั งคมของ
องค์ การ (The basic socioeconomic purpose) คือเป้ าหมายที่
องค์ การสามารถดํารงอยู่ได้
โดยเน้ นด้ านเศรษฐกิจสั งคมที่
เกีย่ วข้ องกับผลประโยชน์ ด้านกําไรทีท่ าํ ให้ หน่ วยงานอย่ไู ด้ รวมทั้ง
หน้ าทีท่ างสั งคมหรือความจําเป็ นทางสั งคม
ประการทีส่ อง ค่ านิยมและปรัชญาของผ้ ูบริหารระดับสงู
(The value and philosophy of the top management) คือค่ านิยม
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และแนวความคิดทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อแผนยทธศาสตร์
ทําให้ เข้ าใจ
ุ
วิธีการทีผ่ ู้บริหารมีนโยบายเกีย่ วกับลกค้
ู าและบคลากร
ุ
ประการทีส่ าม
การประเมินจดเด่
ุ นและจดด้
ุ อย
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์ การ (The assessment of
the organization’s strengths and weaknesses ) คือบริบทหรือ
ภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกทีเ่ ป็ นทั้งจดอ่
ุ อนและจดแข็
ุ ง
ทั้งภายในและภายนอกองค์ การ
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หน้ าทีข่ ององค์ การหรือหน่ วยงานคือการประเมิน
สถานการณ์ ในปัจจบัุ นของหน่ วยงานว่ าอย่ ูในสภาพการณ์ อย่ างไร
โดยนําเอาข้ อมลไปกํ
าหนดวางแผนกลยทธ์
ู
ุ ว่าจะมีเป้ าหมาย
อย่ างไรในอนาคต เป็ นวัตถประสงค์
ทเี่ ป็ นเป้ าหมายด้ านพืน้ ทีห่ รือ
ุ
สถานทีซ่ ึ่งกําหนดไว้ ในอนาคต การวางแผนกลยทธ์
ุ จะกําหนด
บริเวณหรือพืน้ ทีใ่ นอนาคตเพือ่ กําหนดวิธีการไปสู่ เป้ าหมายซึ่ง
เป็ นแผนการธรกิ
ุ จของแต่ ละหน่ วยงาน

แผนปฏิบัตกิ าร
แผนปฏิบัตกิ าร (Operational Plan) การวางแผน
ปฏิบัตกิ ารเป็ นแผนระยะสั้ นเมือ่ เปรียบเทียบกับแผนกลยทธ์
ุ
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แผนปฏิบัตกิ ารกําหนดเป้ าหมายและวัตถประสงค์
ระยะสั้ น
ุ
เพือ่ สามารถปรับแผนให้ ทนั สมัยทันกับเหตการณ์
อย่ ูเสมอ
ุ
โดยเฉพาะเพือ่ การแก้ ปัญหาระยะสั้ นและปัญหาเฉพาะหน้ า
เปรียบเทียบกับการวางแผนกลยทธ์
ุ เป็ นการวางแผนและ
กําหนดเป้าหมายระยะยาว
เพือ่ ให้ องค์ การสามารถศึกษา
รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมลและสรปผลการศึ
กษาให้ รอบคอบ
ู
ุ
ก่ อนตัดสิ นใจวางแผนกลยทธ์
ุ เพือ่ กําหนดกลยทธ์
ุ การวางแผน
ระยะกลางและกลยทธ์
ุ เป้ าหมายย่ อยขององค์ การ
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นักทฤษฎีฝรั่งเศสฟาโยล (Henri Fayol)

ฟาโยลนักทฤษฎีการจัดการชาวฝรั่งเศสป็ นผู้เสนอ
แนวความคิดเกีย่ วกับการจัดการสมัยใหม่ ( modern concepts
of management) ได้ เสนอความสํ าคัญของการจัดการ 5 ด้ าน
คือ (1)การวางแผน Planning, (2) การจัดองค์ การ
(Organizing,) (3)การบังคับบัญชาสั่ งการ (Commanding,)
(4) การประสานงาน(Coordinating,) และ (5) การควบคมุ
(Controlling)
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ
(POCCC)
ประการแรก การวางแผน คือ การคาดการณ์ ล่วงหน้ าถึง
เหตการณ์
ต่างๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่ อธรกิ
ุ
ุ จ และกําหนดขึน้
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เป็ นแผนการปฏิบัตงิ าน หรือวิถที างทีจ่ ะปฏิบัตขิ นึ้ ไว้ เป็ น
แนวทางการทํางานในอนาคต
ประการทีส่ อง การจัดองค์ การ คือ การจัดให้ มี
โครงสร้ างของงานต่ างๆ
และอํานาจหน้ าที่ให้ อยู่ใน
ส่ วนประกอบทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะช่ วยให้ งานขององค์ การ
บรรลผลสํ
ุ าเร็จ
ประการทีส่ าม การบังคับบัญชาสั่ งการ คือ การสั่ งงาน
ต่ างๆ แก่ ผู้ใต้ บังคับบัญชา ซึ่งผ้ ูบริหารต้ องกระทําตนเป็ น
ตัวอย่ างทีด่ ี และต้ องเข้ าใจผ้ ูปฏิบัตงิ านด้ วยเข้ าใจข้ อตกลงใน
องค์ การ รวมทั้งการติดต่ อสื่ อสารในองค์ การด้ วย
ประการทีส่ ี่ การประสานงาน คือ การเชื่อมโยงงานของ
ทกคนให้
เข้ ากันได้ และไปส่ ู เป้ าหมายเดียวกันในที่สุ ด
ุ
ประการทีห่ ้ า การควบคมุ คือ การทีจ่ ะต้ องกํากับให้
สามารถประกันได้ ว่ากิจกรรมต่ างๆ ทีท่ าํ ไปนั้น สามารถเข้ า
กับแผนทีว่ างไว้ แล้ ว (Fayol, 1949, 1987) การควบคมุ
หมายถึงหลักการให้ ผู้จดั การต้ องรับการตอบกลับ(feedback)
เพือ่ ตัดสิ นใจ แนวความคิดของฟาโยลเป็ นการจัดการร่ วม
สมัย (Contemporary management) ในตําราด้ านการจัดการ
อาจลดกระบวนการเหลือเพียง 4 กระบวนการคือ (1) การ
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วางแผน (planning) (2) การจัดองค์ การ(organizing) (3)
การนํา (leading) และ (4) การควบคมุ (controlling)
1.Planning
การวางแผน
5. Controlling
การควบคมุ

POCCC

4.Coordinating
การ
ประสานงาน

2.Organizing
การจัด
องค์ การ

3.Commanding
การบังคับบัญชา
สั่ งการ

ฟาโยลเชื่อว่ าทฤษฎีการจัดการต้ องพัฒนาขึน้ โดยได้ พมิ พ์
หนังสื อชื่อ General and Industrial Management (1916)
เสนอแนวความคิดเกีย่ วกับทฤษฎีการจัดการพืน้ ฐานและ
หลักการจัดการ( management principles) ฟาโยลได้ เสนอ
ความสํ าคัญเกีย่ วกับเอกภาพการสั่ งการ( unity of command)
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อธิบายว่ าผ้ ูบังคับบัญชา( supervisor)ในองค์ การควรมีคน
เดียว
ลเธอร์
ู กลลิ
ุ ค (Luther Gulick ค.ศ.1892 – 1993)
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1.Planning
การวางแผน
2.Organizing
การจัดองค์ การ

7.Budgeting
การงบประมาณ

POSDCoRB

6.Reporting
การรายงาน

3.Staffing
การบริหารงาน

บคคล
5.Coordinating

การ
ประสานงาน

4.Directing
การสั่ งการ

1. การวางแผน (Planning ) คือ การกําหนดเป้าหมายขององค์ การว่ า
ควรทํางานเพือ่ วัตถประสงค์
ใด จะดําเนินการอย่ างไร โดยคํานึงถึงเหตการณ์
ใน
ุ
ุ
อนาคต การวางแผนจึงเป็ นการวางเค้ าโครงกิจกรรมและวิธีการทํางานล่ วงหน้ า
เพือ่ บรรลเป
ุ ้ าหมายทีก่ าํ หนด
2. การจัดองค์ การ (Organizing ) คือ การกําหนดโครงสร้ างทีเ่ ป็ นอํานาจ
หน้ าทีข่ ององค์ การ โดยยึดหลักการบางหน่ วยงานและทํางานอย่ างประสาน
ร่ วมมือกันระหว่ างหน่ วยงานต่ างๆ ภายในองค์ การ
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3. การบริหารงานบคคล
ุ ( Staffing )การบริหารงานบคคล
ุ เริ่มตั้งแต่ การ
วิเคราะห์ งาน การวางแผนบคลากร
การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การ
ุ
พัฒนา และจงใจ
ู
4.การสั่ งการ (Directing) – หมายถึง การทีผ่ ู้บริหารต้ องตัดสิ นใจอย่ ู
ตลอดเวลา โดยการแปลงการตัดสิ นใจออกมาในรปขอ
ู งคําสั่ งหรือคําแนะนํา ซึ่ง
ต้ องอาศัยภาวะความเป็ นผ้ ูนําเพือ่ การทํางานบรรลผลสํ
ุ าเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนด
5.การประสานงาน (Coordinating ) หมายถึง บทบาททีผ่ ้ ูบริหารต้ องทํา
หน้ าทีใ่ นการประสานงานหน่ วยงานต่ างๆ ภายในองค์ การ ซึ่งอาจเป็ นเรื่องทีม่ ี
ความเกีย่ วเนื่องกัน หรือเป็ นเรื่องระหว่ างหน่ วยงานหลักและหน่ วยงาน
สนับสนนุ
6.การรายงาน (Reporting ) หมายถึง กระบวนการและเทคนิคของการ
แจ้ งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบถึงความก้ าวหน้ าของงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
7.การงบประมาณ (Budgeting )หมายถึงภารกิจเกีย่ วกับการวางแผน การ
ทําบัญชี การควบคมเกี
ุ ย่ วกับการเงิน การคลัง และงบประมาณในองค์ การ

