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การวางแผน  (Planning)

การวางแผน  หมายถึงอะไร…

 การพิจารณา และ กํ าหนดแนวทางปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมาย

 การคาดการณ หรือ คาดคะเนสิ่งที่ยังไมเก
อยางใชดุลยพินิจ

สรุป....การวางแผน คือ ความพยายามที่เปน
การตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสํ าหร
เพื่อใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา

การวางแผนสํ าคัญอยางไร...

  ลดความไมแนนอน และ ปญหาความยุงยากซับซ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  ทํ าใหเกิดการยอมรับในแนวความคิดใหมๆ

  ทํ าใหการดํ าเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหม

  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ํ าซอน

  ทํ าใหเกิดความแจมชัดในการดํ าเนินงาน
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ประโยชนของการวางแผน

 บรรลุจุดมุงหมาย
 ลดความไมแนนอน
 พัฒนาแรงจูงใจ

 ประหยัด
 เปนเกณฑในการควบคุม

 พัฒนาการแขงขัน

 สงเสริมใหเกิดนวตกรรม และ การสรางสรรค

 ทํ าใหเกิดการประสานงานที่ดีกวา

  ขอจํ ากัดในการวางแผน... 

 การขาดขอมูลที่เชื่อถือได

 การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา

 การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลา และ
ส้ินเปลืองคาใชจาย

 การดํ าเนินการภายในองคการที่เขมงวดเกินไป

 การตอตานการเปลี่ยนแปลง

 ประสิทธิภาพในการวางแผนมีขอจํ ากัดจากปจจัย
ภายนอก
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       ☯ หลักพื้นฐานในการวางแผน ☯

  ตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงค
ขององคการ

  เปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ

  เปนหนาที่ของผูจัดการทุกคน

  ตองคํ านึงถึงประสิทธิภาพของแผนงาน

 กระบวนการในการวางแผน

กํ าหนดวัตถุประสงค      
ที่เป

    พ
ที่อา

  นํ าแผนสูการปฏิบัติ       
-  ทํ าตารางการปฏิบัติงาน      
-  มาตรฐานการทํ างาน
-  ปรับปรุง / แกไข
  กํ าหนดขอตกลงตางๆ
นขอบเขตในการวางแผน

ิจารณาขอจํ ากัดตางๆ
จเกิดข้ึนในการวางแผน
 
 

พัฒนาทางเลือก
(แสวงหาทางเลือก)
 
3

     ประเมินทางเลือก
  (พิจารณาความเสี่ยง)
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   ลกัษณะของแผนที่ดี 

 มีลักษณะชี้เฉพาะมากกวามีลักษณะกวางๆ
หรือ กลาวทั่วๆไป

 มีการจํ าแนกความแตกตางระหวางส่ิงที่รู
และ ไมรูใหชัดเจน

 มีการเชื่อมโยงอยางเปนเหตุเปนผล  และ
สามารถนํ าไปปฏิบัติได

 มีลักษณะยืดหยุนและสามารถปรับพัฒนาได

 ตองไดรับการยอมรับจากกระบวนการ
ที่เกี่ยวของ

ประเภทของการวางแผน
(Types  of  Planning)

1.   จํ าแนกตามระดับการจัดการ

 การวางแผนกลยุทธ  (Strategic  Plan

   การวางแผนบริหาร  (Administrative 

   การวางแผนปฏิบัติงาน  (Operationa
4
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 Planning)

l  Planning)
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2.   จํ าแนกตามหนาที่ทางธุรกิจ

 การวางแผนดานการตลาด (Marketing  Planning)

 การวางแผนดานการผลิต (Production  Planning)

 การวางแผนดานการเงิน (Financial  Planning)

 การวางแผนดานการบุคลากร (Personnel  Planning)

  การวางแผนดานอื่นๆ ตามหนาที่ที่มีความสํ าคัญ

3.   จํ าแนกตามลักษณะการปฏิบัติ

 การวางแผนใชประจํ า (Standing  Plannin

 การวางแผนใชเฉพาะครั้ง  (Ad hoc  or  S

4.   จํ าแนกตามระยะเวลา

 การวางแผนระยะยาว (Long – range  Pla

 การวางแผนระยะปานกลาง (Medium – 

  การวางแผนระยะสั้น (Standing   Planning

5.   จํ าแนกตามลักษณะคุณคาการใชงาน
g)

ingle  Planning)
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6.    จํ าแนกตามขอบขายลักษณะของแผน

 วัตถุประสงค

 วิธีปฏิบัติงาน

 มาตรฐาน

 แผนงาน

 นโยบาย

 วิธีการ

 งบประมาณ

โครงการ  (Project)

โครงการ  หมายถึง  กลุมของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของ
สัมพันธกัน  ซ่ึงมีลักษณะดังน้ี…

 เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเปนพิเศษ  หรือ การริเริ่ม
งานใหม หรือ การปรับปรุงพัฒนางาน

 มีชวงเวลาการดํ าเนินงานที่แนนอน

 เปนการกระตุนใหเกิดการปรับปรุง หรือ กระตุน
ใหเกิดงานใหม
6
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 องคประกอบของโครงการ 

1.    ชื่อโครงการ

2.    หลักการและเหตุผล

3.    จุดประสงคของโครงกา

4.    เปาหมายความสํ าเร็จ

5.    วิธีดํ าเนินงาน

6.    วิธีการควบคุมติดตาม

7.    งบประมาณ และ แหลง

8.    ระยะเวลาในการดํ าเนิน

9.    ผลที่คาดวาจะไดรับ

10. ผูรับผิดชอบโครงการ

การพยากรณธ
(Business   Foreca

เปนความพยายามที่เปนระบบ 
เหตุการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอน
แนวทางใหสอดคลองกับสภาพการ
เหมาะสม
ร

กํ ากับและประเมินผล

งบประมาณ

งาน

ุร
sti

 
า
ณ
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โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรู
คต เพื่อสามารถกํ าหนด
ไดอยางถูกตอง และ



แผนใส...วิชาองคการและการจัดการ  บทที่ 3 8

กระบวนการในการพยากรณ

    ทํ าความเขาใจในปญหา   การรวบรวมขอมูล

 คาดการณเหตุการณในอนาคต         การเลือกและวิเคราะหขอมูล

      ปรับปรุงวิธีการพยากรณที่ใชอยูใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

การตัดสินใจในธุรกิจ   (Decision  Making  in  Business)

เปนกระบวนการเลือกแนวทางปฏิบัติ ที่คิดวาเหมาะสมมาใช
ในสถานการณ หรือปญหาตางๆ ซ่ึงอาจเปนปญหาที่เคยเกิดขึ้น
ประจํ า หรือ ปญหาพิเศษ (การตัดสินใจไมเปนไปตามแผน)

กระบวนการตัดสินใจ

    กํ าหนดปญหา กํ าหนดสิ่งที่คาดหวัง

พัฒนาทางเลือก     รวบรวมขอมูล
/ / /         และวิเคราะหขอมูล

เลือกแนวทางที่ดีที่สุด       ดํ าเนินการตัดสินใจ


