
บทที่ 7 
พื้นฐานของการวางแผน (FOUNDATIONS OF PLANNING) 

 
คําจํากัดความหรือนิยามของการวางแผน (The Definition of Planning) 
 การวางแผน เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) และ
เปาหมาย (Goals) ขององคการ ซึ่งกอใหเกิดกลยุทธ เพื่อการบรรลุเปาหมายและพัฒนาอยาง
เปนลําดับไปสูการรวมมือในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

 การวางแผน เปนการกําหนดภารกิจและจุดมุงหมาย รวมถึงการกระทํา เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ที่กําหนดไว รวมทั้งเปนการจัดทําแผนการตามลําดับข้ัน หรือตามสายการบังคับบัญชา เชน 
จากหนวยเหนือลดหลั่นกันลงไปหรือจากสวนลางมายังสวนบนของสายงานก็ได ทั้งนี้ การ
วางแผนก็เปรียบเสมือนกระทําการขึ้นเพื่อรวบรวมและประสานกิจกรรมขององคการเอาไวให
เกิดเอกภาพ 

การวางแผนที่จะกลาวถึงในที่นี้เปนการวางแผนอยางเปนทางการ (Formal Planning) ซึ่ง
มีรูปแบบการดําเนินงานและผูรับผิดชอบอยางเดนชัดในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนสวนที่
ผูบริหารตองทําเปนหนาที่แรก 
จุดมุงหมายในการวางแผน  (Purposes of Planning) 
 ตามแนวคิดแบบดั้งเดิม C.W. Roney ไดกําหนดจุดมุงหมายของการวางแผนไว 2 ดาน 
คือ การปองกัน (Protective) และ การรับรอง (Affirmative) 
1. ดานการปองกัน คือการลดความเสี่ยงใหมีนอยที่สุด โดยการลดสถานการณแวดลอมธุรกิจที่

ไมแนนอนและระบุถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 
2. ดานการรับรอง หรือการยืนยัน คือการวางแผนจะชวยใหเกิดการเพิ่มระดับความสําเร็จของ

องคการใหเปนรูปธรรมอยางเดนชัด สวน Koontz และ O’Donnell ไดกําหนดจุดมุงหมายของ
การวางแผนไววา “เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จของกิจการและ
บรรลุวัตถุประสงค” เชนกัน 
นอกจากนี้แลว การวางแผนอาจมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
1. เปนการชี้แนวทางใหองคการหรือชี้ทิศทางที่ธุรกิจควรดําเนินการไปในทิศทางนั้นๆ  
2. ประสานความพยายามของหนวยงาน และบุคคลที่เกี่ยวของใหเกิดความรวมมือรวม

ใจกัน ทําใหสมดังประสงค 
3. ลดความไมแนนอน หรือความเสี่ยงทางธุรกิจ ทั้งนี้ โดยมีการคาดการณถึงความ

เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในวันขางหนา 



4. เปนการบอกถึงผลลัพธ หรือผลสําเร็จงานกิจการที่ดําเนินการลงไปวา ผูบริหารควร
กระทําอะไรตอไป เชน ปรับปรุงใหดีข้ึน หรือยกเลิก หรือกระทําตอเนื่องตอไปอีก 

5. เพื่อลดการกาวกายในการทํางานและกิจกรรมที่ไมเกิดประโยชน กิจกรรมที่ซ้ําซอนกัน 
อันจะทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรขององคการ 

6. กําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานหรือเกณฑเพื่อชวยในการควบคุมและประเมินผล 
ประเภทของแผนงาน (Types of Plans) 
 แผนงานอาจแบงตามลักษณะตางๆ ได ดังนี้ 
1. ความกวาง (Breadth) หรือการครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ หรือส่ิงที่จะตองรวมอยูในแผนซึ่ง

หมายถึงระยะเวลาของการครอบคลุมของแผนดวยเชนกัน 
- แผนกลยุทธ (Strategic Plans) เปนแผนรวมทั่วทั้งองคการ โดยการกําหนดวัตถุประสงค

และตําแหนงขององคการในสภาวการณนั้นๆ เปนหนาที่ของผูบริหารระดับสูง 
- แผนปฏิบัติการ (Operational Plans)  เปนแผนเฉพาะที่ลงลึกหรือเนนเฉพาะใน

รายละเอียดที่จะไดใชยึดถือเปนภาคปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติตอไป หรืออาจกลาวไดอีกนัย
หนึ่งวา แผนปฏิบัติการสามารถซื้อมาดําเนินการไดในกิจวัตรประจําวัน เปนหนาที่ของ
ผูบริหารระดับกลาง 

2.    กรอบเวลา (Time Frame)  
- แผนระยะสั้น (Short term plans) เปนแผนที่มีกําหนดระยะเวลาภายใน 1 ป หรือนอย

กวานั้น 
- แผนระยะยาว (Long term plans) เปนแผนที่มีระยะเวลาตั้งแต 1 ปข้ึนไป อาจเปน 3 ป, 

5 ป 
- สวนแผนระยะปานกลาง นักวิชาการมักไมคอยกลาวถึง แตหมายความวา ชวงระยะเวลา

จะเกิน 1 ป แตไมต่ํากวา 3 ป 
3.   เฉพาะเจาะจง (Specificity) 

- แผนเฉพาะเรื่อง (Specific plans) เปนแผนที่กําหนดวิธีการดําเนินงานเปนขั้นตอน และ
ผูปฏิบัติตองยึดแนวทางนั้นๆ เทานั้น จะกระทําอยางอื่นไมได 

- แผนที่กําหนดแนวทาง (Directional plans) หรือแผนกําหนดทิศทาง เปนแผนที่ยืดหยุน
และกําหนดแนวทางไวทั่วไป จะดําเนินการอยางไรก็ได แตในที่สุดก็จะถึงวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว เชน สามารถไปตรงๆ หรือลดเลี้ยงไปก็ได แตตองไปในทิศทางที่ที่หมายตั้งอยู เชน 
ในกรณีที่มีความไมแนนอนเกิดขึ้นสูง ระยะเวลายิ่งนาน ความถูกตองของแผนยิ่งนอยลง
ตามลําดับ 

 



4.  ความถี่ของการใช (Frequency of use) 
- แผนใชคร้ังเดียว (Single-use plans) คือแผนที่ทําขึ้นมาเพื่อใชในสถานการณ หรือเวลา

ใดเวลาหนึ่งเปนการเฉพาะ ตัวอยางเชน งบประมาณประจําป 
- แผนใชประจํา (Standing plans) คือแผนที่ใชตอเนื่อง หรือใชซ้ําๆ กันหลายครั้ง และเปน

แผนที่    แกไขเหตุการณโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นเปนปกติ เชน หากเกิดอุบัติเหตุแกคนงาน
จะตองมีแผนปฏิบัติการอยางไร 
การวางแผนและการควบคุมเปนเรื่องที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ถึงแมจะเปนคนละ

หัวเรื่อง หรือมีการกลาวถึงแยกกันก็ตาม เพราะการวางแผนนั้นก็มีลักษณะเปนมาตรการของการ
ควบคุมกลาย ๆ ที่ ทุกคนตองปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว 
 โดยทั่วไปการวางแผนงานนั้นจะตองเริ่มตนจากสิ่งตอไปนี้ คือ 

(1) จุดมุงหมายหรือภารกิจ (Purposes or Missions) เปนงานขั้นพื้นฐานหรืองานหลัก
ของกิจการ 

(2) จุดประสงคหรือเปาหมาย (Objectives or Goals) เปนเปาหมายซึ่งตองการใหกจิกรรม
นั้นบรรลุผล 

(3) กลยุทธ (Strategy) หมายถึงการกําหนดจุดมุงหมายของกิจการในระยะยาว และการ
ปรับปรุงวิธีการทํางาน และการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนเพื่อใหบรรลุถึงจุดประสงค 

(4) นโยบาย (Policy) เปนขอความโดยทั่วไปหรือความเขาใจซึ่งชีนําหรือบอกทางใน
ความคิดหรือการกระทําในการตัดสินใจ 

(5) กระบวนการ (Process) เปนรายละเอียดของการปฏิบัติงานเพื่อใหกิจกรรมนั้นสําเร็จ
ลุลวงไปได กฎเกณฑ (rules) เปนการเนนถึงการกระทําที่ตองการหรือไมตองการ ที่
เฉพาะเจาะจงลงไป 

(6) โปรแกรม / ระเบียบวาระ (Programs) ประกอบไปดวยเปาหมายที่สลับซับซอน 
นโยบาย กฎเกณฑและการมอบหมายงาน ข้ันตอนในการทํางาน และทรัพยากรที่
ตองใช และสวนประกอบอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการปฏิบัติงานไดดําเนินตอไป โดย
ไดรับความสนับสนุนจากงบประมาณ 

(7) งบประมาณ (Budgets) เปนแผนที่แสดงการใชจายเงินและการแสดงผลของผลลัพธ
ตามที่คาดหวัง ซึ่งแสดงในรูปของตัวเลข 

 
 
 
 



ในการวางแผนองคการสามารถจําแนก ไดดังนี้  
1.  แผนกลยุทธ  (Strategic plans)  

เปนแผนกวาง ในภาพรวมของทั้งองคการ มีหลายวัตถุประสงค และการจัดการองคการจะ
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของสภาพแวดลอม  โดยปกติจะมีระยะเวลา 3 – 5 ป ( และอาจมีการ
ปรับใหเหมาะสม ) 

ยกตัวอยางเชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ (แผน 8) มุงพัฒนาใหประชาชนมี
ความรูมากขึ้น 
2.   แผนปฏิบัติการ  (Operational plans) 
 เปนแผนที่มีการระบุถึงรายละเอียดอยางชัดเจน เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับวัตถุประสงค ของแผนกลยุทธ ( ระยะเวลาวันตอวัน, สัปดาห หรือเดือนถึง 1 ป ) จะ
ระบุระยะเวลาที่แผนจะดําเนินการ ขอบเขตของแผน, เปาหมายชัดเจน, วิธีการ (สัปดาห เดือน ป 
แตโดยปกติจะไมเกิน 1 ป) รวมทั้งตองกําหนดงบประมาณที่ใชและวิธีการประเมินผลไวดวย ( งาน
ประจํา ) 
 ตัวอยางเชน แผนการพัฒนาบุคลากรที่ระบุกลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
การตลาด บริหาร จะมีสัดสวนของพนักงานเขาอบรมในแตละกลุมจํานวนเทาใด ระยะเวลาเทาใด 
งบประมาณตอคนเทาไร 

แผนระยะสั้น (Short term plans) มีระยะเวลานอยกวา 1 ป หรือนอยกวานั้น 
แผนระยะยาว (Long term plans) มีระยะเวลามากกวา 3 ป 

         ข้ึนอยูกับวาองคการนั้น ๆ ที่จัดทําแผนจะกําหนดระยะเวลาใหเหมาะสมกับภารกิจ 
ขอแตกตางระหวางแผนกลยุทธ (Strategic plans) และแผนปฏิบัติการ (Operational Plans) 

1. กรอบระยะเวลา 
2. ขอบเขตของงาน / แผน 
3. แผนปฏิบัติการ ตองสอดคลองกับเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 
แผนที่กําหนดอยางละเอียดและเฉพาะเจาะจงทุกขั้นตอนเปรียบเทียบกับแผนกําหนดให
แนวทางอยางกวางขวาง (Specific Versus Directional Plans) 
 แผนที่กําหนดอยางละเอียดและเฉพาะเจาะจงทุกขั้นตอน (Specific plans) จะมีความ
ชัดเจนในการระบุวัตถุประสงค เขาใจงาย ตัวอยางเชน ผูจัดการตองการเพิ่มยอดขาย 20% ใน
ระยะเวลา 12 เดือน  ซึ่งจะระบุถึงแนวทางการดําเนินงาน งบประมาณที่ตองใช และตารางเวลา
กิจกรรมที่ตองทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงค 
 



                 ขอดี                                                                                      ขอเสีย 
1. มีวัตถุประสงคชัดเจน  1.  ขาดความยืดหยุนในการปรับแผน 
2. มีรายละเอียดครบถวน  2.  มักจะมีปญหาจากสภาพแวดลอมภายในหรือภายนอก        
แผนที่กําหนดใหแนวทางอยางกวาง ๆ (Directional plans )   
 ใหแนวทางกวาง รายละเอียดไมมาก มีความยืดหยุน ยกตัวอยางเชน บริษัทมีแผนลด
ตนทุนลง 4%  และเพิ่มรายไดใหได 6%  ในอีก 6 เดือนขางหนา หรือการดําเนินการใหบริษัทมี
กําไร 5 – 10%  
สรุป  Directional plans  จะไดรับเลือกนํามาใชมากวา Specific plans ในสถานการณไมปกติ  
และมีการเปลี่ยนแปลงสูง  แตจะกลับมาใช  Specific plans เมื่ออยูในภาวะปกติ 
แผนเฉพาะกิจใชครั้งเดียว  (Single-use plan) 
 การวางแผนที่ใชคร้ังเดียว เปนการกําหนดรายละเอียดแบบเฉพาะเจาะจง ในการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นนั้นๆ โดยที่ยังไมมีการกําหนดอยูใน
แผนหลักของระดับผูจัดการ 
แผนงานประจํา (Standing plans)  
 เปนแผนการปฏิบัติงานที่เปนปกติวิสัยที่ถูกกําหนดอยูในโปรแกรมหรือรายการการ
ตัดสินใจของผูจัดการ  ซึ่งสามารถนําไปใชไดตลอดเวลา 
ปจจัยที่ตองคํานึงถึงในการวางแผนสํารอง (Contingency factors in planning) 
 ในการวางแผน บางสถานการณจะตองใชแผนระยะสั้น แตในบางสถานการณ  ก็ตองใช
แผนระยะยาว ในบางครั้งอาจใช Directional plan  ก็ใหผลที่ดีกวา ดังนั้นในการวางแผนสํารอง  
หรือแผนฉุกเฉินควรจะตองคํานึงถึงปจจัย  3 แบบ  ดังตอไปนี้  

1.  ระดับในองคการ  (Level in the organization) 
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนตําแหนงไปสูระดับที่สูงขึ้น  จําเปนจะตองเปลี่ยนความคิดจาก
การทําแผนปฏิบัติการ (Operational planning) ไปสูการวางแผนกลยุทธ (Strategic 
planning) 

2. ระดับของสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน (Degree of Environmental Uncertainty ) 
ส่ิงแวดลอมมีผลกระทบในการวางแผน ยิ่งสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น การ
วางแผนควรจะตองเปนแผนในระยะสั้น 

3. ชวงระยะเวลาของภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบในอนาคต (Length of future 
commitments) 
ระยะเวลาในการกําหนดแผนจะตองเหมาะสม คือ ไมส้ันหรือยาวเกินไป 

การวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการวางแผน (Criticism of Planning) 



 การวางแผนเปนสิ่งที่จําเปน  แตยังมีการวิพากษวิจารณการวางแผนอยูบาง ดังตอไปนี้  
1. การวางแผนอาจทําใหเกิดความไมยืดหยุน  การวางแผนที่มีการกําหนดวัตถุประสงค 

และเวลาที่แนนอนเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง  และผูบริหารยังยึดติดกับแผน
ที่ตั้งไวเดิม ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหาย 

2. ถาสมมุติฐานที่ไดตั้งไว เวลาวางแผนวา ทุกอยางคงที่  แตความจริงยังมีการ
เปลี่ยนแปลง ฉะนั้นผูบริหารจึงไมควรยึดกับแผนเดิมที่ไดกําหนดไว 

3. บางครั้งแผนที่ถูกกําหนดขึ้น  ทําใหผูบริหารไมเกิดความคิดสรางสรรค 
4. การวางแผนทําใหผูบริหารสนใจกับการแขงขันในปจจุบันมากกวา การมองการ

พัฒนาสินคาหรืออุตสาหกรรมใหม 
5. แผนที่เคยประสบความสําเร็จ  อาจนําไปสูความลมเหลวในสถานการณเดียวกัน ถา

สภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง 
 
วัตถุประสงค : พื้นฐานของการวางแผน (Objectives : The Foundation of Planning ) 
 วัตถุประสงคเปนผลลัพธที่กลุมหรือองคการ หรือบุคคลตองการบรรลุ และวัตถุประสงค
เปนพื้นฐานของการวางแผนองคการ 
 
ความหลากหลายของวัตถุประสงค  (Multiplicity of Objectives ) 
 ในองคการดูเหมือนจะมีเพียงวัตถุประสงคอันเดียว แตถาวิเคราะหอยางละเอียดจะเห็นวา 
ในองคการมีวัตถุประสงคหลายชนิด  เชน วัตถุประสงคของนโยบาย คือ สวนแบงตลาดที่กวาง  
คุณภาพสินคาดี  ตนทุนต่ํา  เปนตน 
 
ความแตกตางระหวางวัตถุประสงคที่แทจริงกับวัตถุประสงคที่สรางขึ้น (Real VS Stated 
Objectives ) 
 วัตถุประสงคที่สรางขึ้น (Stated Objectives) หมายถึง วัตถุประสงคขององคการที่
ตองการประชาสัมพันธใหคนทั่วไปรับรู 
 วัตถุประสงคที่แทจริง  (Real Objectives) วัตถุประสงคของคนในองคการที่ปฏิบัติตาม
จริง ซึ่งตางจากวัตถุประสงคที่ตองการประชาสัมพันธ 
 จุดประสงคด้ังเดิมที่ต้ังไว (Traditional Objective Setting) หมายถึง วัตถุประสงคที่
ผูบริหารระดับสูงไดตั้งไว  และแบงยอยลงมาในแตละระดับ  ซึ่งอาจจะเกิดความไมถูกตอง  เมื่อ
วัตถุประสงคไดมีการสั่งตอเปนขั้น ๆ ไป ทําใหเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร 



Means – Ends Chain  คือการมีศูนยรวมประสานงานที่เชื่อมระหวางผูบริหารระดับสูง และระดับ
ลาง โดยที่วัตถุประสงคข้ันตนตองสําเร็จกอนจึงดําเนินการขั้นตอไป 
แนวความคิดของการจัดการตามวัตถุประสงค (Management By Objectives : MBO ) 
 เปนการตั้งวัตถุประสงคโดยที่ระดับบนและระดับลางกระทํารวมกัน มีการประเมินผลเปน
ระยะ ๆ และมีรางวัลเปนสิ่งจูงใจ  ถาวัตถุประสงคประสบความสําเร็จหรือมีความคืบหนา 
  
ขั้นตอนในการทํา MBO  ไดแก 

1. วางวัตถุประสงคและกลยุทธขององคการ 
2. แบงวัตถุประสงคหลักไปยังแผนกตาง ๆ  
3. หัวหนาหนวยและรองหัวหนาหนวยไดรวมกันทําวัตถุประสงคเฉพาะกิจ 
4. วัตถุประสงคที่เฉพาะกิจไดทํารวมกันโดยสมาชิกในแผนก 
5. เมื่อเตรียมแผนงานและมีการตกลงวัตถุประสงคที่ตองการของแผนกระหวางผูจัดการ

และระดับรองลงมา 
6. แผนงานปฏิบัติการไดถูกนําใช 
7. วัตถุประสงคไดมีการประเมินเปนระยะ ๆ พรอมทั้งมีการเสนอแนะ 
8. วัตถุประสงคที่ประสบความสําเร็จจะไดรับการสงเสริมใหนํากลับมาใชอีก  โดยมีการ

ใหรางวัล เปนสิ่งจูงใจเชนเคย 
 
ขอเสนอแนะบางประการของการวางแผนและกําหนดวัตถุประสงค  
 วัตถุประสงคเปนสิ่งที่สําคัญในการวางแผน  หากปราศจากวัตถุประสงค ผูบริหารจะไมมี
จุดเริ่มในการวางแผน  ไมวาผูบริหารจะมีการตั้งวัตถุประสงคข้ึนเอง หรือโดยใชวิธี MBO ก็ตาม  
ผูบริหารจะตองกําหนดวัตถุประสงคกอนเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการวางแผนตอไป 
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