
บทที่ 9 
เครื่องมือ และ เทคนิค ในการวางแผน 

(Planning Tools and Techniques) 
 
จากการศึกษาในบทนี้จะทําใหเราทราบถงึ 

1. คําอธิบายเกี่ยวกับเทคนิคของการพิจารณาสภาพแวดลอม (Environmental 
Scanning) 

2. การเปรียบเทยีบระหวางการคาดการณเชงิปริมาณ (Quantitative Forecasting)   
และการคาดการณเชิงคุณภาพ (Qualitative Forecasting) 

3. คําอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะหตนเอง เทยีบกับคูแขง (Benchmarking) 
4. คําอธิบายถึงเหตุผลทีท่ําใหการจัดทาํงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญในการวางแผน 
5. ความแตกตางระหวาง Gantt  Chart และ Load Chart 
6. ข้ันตอนการทาํ Pert Network 
7. สภาพขององคประกอบในการตัดสินจุดคุมทุน 
8. คําอธิบายถึงความตองการในการใช   Linear   Programming 
9. การจําลอง Simulation จะเปนเครื่องมือในการวางแผนชนิดหนึ่งไดอยางไร 
10. คําอธิบายถึงแนวความคิดในการจัดการของโครงการ 

เทคนิคการวางแผน 
เทคนิคการวางแผน ที่จะชวยผูจัดการในการประเมินสภาพแวดลอม  คือ  

1.     การพิจารณาสภาพแวดลอม   (Environmental  Scanning) 
2.  การคาดการณ  (Forecasting) 
3. การวิเคราะหตนเอง เทยีบกบัคูแขง (Benchmarking) 

1.  การพิจารณาสภาพแวดลอม (Environmental Scanning)  
  เปนเทคนิคในการวิเคราะหสภาพแวดลอม  ซึ่งในที่นี้อาจหมายถึง ลูกคา หรือ คูแขง  
 ตัวอยาง เชน  บริษัท  A.T. Cross   ผูผลิตปากกาไมสามารถประสบความสําเร็จในการ
สรางความพึงพอใจของลูกคาได  เนื่องจากความตองการของลูกคาเปลี่ยนไป   ลูกคาตองการ
ปากกาทรงอวน และแข็งแรงทนทาน   ในไมชา  Cross  ก็พบวาตัวเองหลนจากตลาดหรูลงมาตลาด
กลาง หลังจากสังเกตความผิดพลาดและความลมเหลว  ของ บริษัท จึงนําไปสูความเปลี่ยนแปลง 
 บริษัทประกันชีวิตพบวาความตองการของการเอาประกันนาจะมากขึ้นเพราะเศรษฐกิจดี   
ผูจบการศึกษาเขาสูตลาดแรงงานมีมากขึ้น ซึ่งตองรับผิดชอบตอครอบครัว ตลาดการทําประกันชีวิต
นาจะขยายตัว แตหาเปนเชนนั้นไมเนื่องจากโครงสรางครอบครัวของชาวอเมริกาเปลี่ยนแปลงไป 



ครอบครัวหนุมสาวอเมริกันมีแนวโนมที่จะไมตองการมีบุตรหรือชะลอการมีบุตรจึงทําใหมีการทํา
ประกันชีวิตนอยลง 
 การพิจารณาสภาพแวดลอม สามารถแบงไดเปนสองประเภท  คือ 
 1.1  การศึกษาคูแขง (Competitor Intelligence) 
 เปนการศึกษาคูแขง  ซึ่งเราจะตองรูวา  ใครคือคูแขง  เขากําลังทําอะไรอยู  และจะกระทบ
กับเราอยางไรบาง แหลงขอมูลเกี่ยวกับคูแขงที่เราสามารถจะหาไดอาจไดมาจากโฆษณาสินคาของ
คูแขง รายงานประจําป Website บทวิเคราะหวิจารณของสื่อมวลชน หรือแมกระทั่งการหาซื้อสินคา
ของคูแขงมา ผา มันออก เพื อศึกษาถึงตัวสินคาและเทคโนโลยีของสินคา ที่เราเรียกวา Reverse 
Engineering 
 1.2 การวเิคราะหในภาพกวาง  (Scenario) 
 เปนการมองโลกทัศนวาจะมีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงเปนอยางไร เชน การวิเคราะห     
แนวโนมของอัตราคาจาง ถาอัตราคาจางสูงขึ้นจะมีผลกระทบอะไรตอเราและคูแขงของเราจะทํา
อยางไร 
2  การคาดการณ หรือ การพยากรณ  (Forecasting) 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนพื้นฐานสําคัญของการพยากรณ ขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหสามารถนําไปใชในการพัฒนาแผนงานและโครงการ การพยากรณจําเปนตองทํานาย  
ผลลัพธ 2 ประการ ไดแก รายรับ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ซึ่งในที่สุดจะมีผลตอการ
คาดการณองคประกอบในหนวยงานและสภาพแวดลอมเฉพาะแหงดวย  ชนิดของการคาดการณ  
แบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
 2.1. การคาดการณรายรับ (Revenue Forecasting) 
                   เปนปจจัยสําคัญของการวางแผนทั้งสําหรับหนวยงานที่แสวงผลกําไรและหนวยงานที่
ไมหวังผลกําไร ตัวอยางการประมาณการยอดขายผลิตภัณฑธัญพืชของบริษัท Quaker Oat’s   มี
ผลไปถึงการคาดการณความตองการซื้อของผูบริโภค การวางแผนการผลิต การรับสมัครพนักงาน
เพิ่ม สินคาคงคลังและการตัดสินใจอื่นๆ 
                   ทํานองเดียวกันที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน รายไดจากการสอนและการจัดสรรเงินของรัฐ
ยอมมีผลถึงวิชาที่เปดสอน จํานวนพนักงานที่จาง คาจาง และอ่ืนๆ 
 2.2  การคาดการณเทคโนโลยี   (Technical Forecasting) 

       เมื่อมีเทคโนโลยีใหมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเชน การคนพบเลเซอร เทคโนโลยีชีวภาพ 
หุนยนต  ไดเปลี่ยนแปลงเทคนิคการผาตัดไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง มีผลใหวิธีการผลิตยารักษาโรคการ
ใชคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรชิพ เปลี่ยนแปลงไปดวย  



เทคนิคการพยากรณ 
 เทคนิคการคาดการณแบงเปน 2 วิธี ไดแก 

1. การคาดการณเชิงปริมาณ  (Quantitative Forecasting) 
    เปนการใชกฎทางคณิตศาสตรประมวลขอมูลในอดีต เพื่อคาดการณผลลัพธในอนาคต 

ปจจัยสําคัญของการคาดการณดวยวิธีนี้ คือ  มีขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่มากเพียงพอ 
 2. การคาดการณเชิงคุณภาพ  (Qualitative Forecasting) 

    เปนการใชความชํานาญ, ดุลยพินิจ, ความเห็น และความรู โดยผูเชี่ยวชาญ  เพื่อ
คาดการณผลในอนาคต การพยากรณดวยวิธีนี้เหมาะสม  เมื่อขอมูลมีขอจํากัดหรือยากที่จะ
รวบรวม 
    การคาดการณแนวใหมลาสุด คือ ซอฟทแวรบนอินเตอรเน็ต เรียกวา CFAR ซึ่งเปนวิธีการ
ที่ผูคาปลีกและผูผลิตสินคาจะทํางานรวมกันในการพยากรณและ หาขอมูลโดยใชอินเตอรเน็ตใน
การแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งตางฝายตางมีขอมูลเกี่ยวกับประวัติยอดขาย แผนการประชาสัมพันธ และ
ปจจัยอื่นๆ ที่ใชในการพยากรณอุปสงคสําหรับสินคา  ถามีการพยากรณแตกตางไป 10%      ผูคา
ปลีกและผูผลิตสามารถใชอินเตอรเน็ตเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลและรวบรวมขอคิดเห็น เพื่อ
ปรับเปลี่ยน จนกระทั่งถึงจุดที่การพยากรณถูกตอง การรวมมือกันในลักษณะนี้จะชวยปรับปรุงการ
วางแผนการทํางานขององคกรได 
เทคนิคการพยากรณ 

วิธีการ รายละเอียด การใชงาน 
1. การคาดการณเชิงปริมาณ    
- การวิเคราะหขอมูลอนุกรม 
  เวลา (Time series analysis) 

การสรางสมการทางคณิตศาสตร
พยากรณแนวโนมในอนาคต 

พยากรณยอดขายในชวง  3 เดือน
ขางหนา จากขอมูล ยอดขาย
ยอนหลัง 4 ป 

- การใชแบบจําลองถดถอย    
  (Regression model) 

ทํานายตัวแปรเดี่ยวจากตัวแปร
ที่รูคาหรือตัวแปรสมมุติอ่ืนๆ 

หาปจจัยซึ่งคาดวาจะมีผลตอ
ยอดขาย เชน ราคา คาใชจาย 
ในการโฆษณา 

- แบบจําลองเศรษฐมิติ  
  (Econometric models) 

ใชชุดของสมการถดถอยสราง
แบบจําลองทางเศรษฐกิจ 

พยากรณยอดขายรถยนตจาก
ผ ล ข อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
กฎหมายภาษี 

- ดัชนีเศรษฐกิจ         
  (Economic Indicators) 

ใชดัชนีเศรษฐกิจหนึ่งดัชนีหรือ
มากกวาพยากรณสถานภาพ  
ทางเศรษฐกิจในอนาคต 

ใ ช ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
(GDP) พยากรณรายได     หลัง



หักภาษี 
- ผลกระทบจากปจจัยทดแทน  
  (Substitution effect) 

ใชสูตรคณิตศาสตรทํานายวา 
สินคาใหมหรือเทคโนโลยีใหม
อ ะ ไ ร จ ะ ทด แทนที่ ข อ ง เ ก า  
อยางไร และ เมื่อไร 

พยากรณผลกระทบของเตาอบ
ไมโคร เ วฟต อยอดขายของ  
เตาอบแบบดั้งเดิม 

2. การคาดการณเชิงคุณภาพ   
- การระดมความคิด   
  (Jury of opinion) 

ร ว บ ร ว ม ค ว า ม คิ ด จ า ก
ผู เชี่ยวชาญในสาขาตางๆ  ที่
เกี่ยวของ 

สอบถามผูจัดการแผนกบุคคลใน
บริษัทเพื่อรวบรวมขอมูลบุคลากรใน
สาขาใดที่ ขาดและจะรับสมัคร
บุคลากรในสาขาใดเขาทํางานในป
ตอไป 

- การระดมพลังเพื่อเพิ่มยอดขาย  
  (Saleforce composition) 

รวบรวมขอมูล ระดมความคิด
จากบุคลากรในฝายขายเพื่อ
ประมาณยอดซื้อของผูบริโภค 

พยากรณยอดขายเลเซอรที่ใช 
ในอุตสาหกรรมในปตอไป 

- การประเมินผลผูบริโภค  
  (Customer evaluation) 

รวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นจาก
ลูกคาปจจุบัน 

ผู ผ ลิต รถยนต สํ า รวจข อมู ล  
จากผูแทนจําหนายรถยนต  เพื่อ
กํ าหนดรูปแบบและจํ านวน
รถยนตที่จะผลิตออกจําหนาย 
ในปตอไป 

 
การคาดการณอยางมีประสิทธิภาพ 
 การพยากรณแนวโนมและผลลัพทจะถูกตองแมนยําไดก็ตอเมื่อสภาพแวดลอม ไม
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจัยที่ทําใหพยากรณไมแมนยํา ไดแก ภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
เหตุการณผิดปกติ การเลิกกิจการ หรือปฏิกิริยาของคูแขงขัน ซึ่งในกรณีนี้สามารถปรับปรุงการ
พยากรณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดโดย 
 1. ใชเทคนิคการพยากรณแบบงาย แตทําใหบอยขึ้น โดยนําขอมูลที่มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงเทานั้นมาวิเคราะหแทนการใชสูตรหรือสมการที่ซับซอน เชน Emerson Electric ใน
เซนตหลุยสของสหรัฐฯพบวาการแขงขันไมไดมาจากคูแขงขันในประเทศเทานั้น แตยังมาจากคู
แขงขันในตางประเทศดวย บริษัทไมใชสูตรหรือสมการที่ซับซอนแตใชขอมูลเดิมที่มีอยูในบริษัท
วางแผนรับมือคูแขงขัน 



 2. เปรียบเทียบการพยากรณทุกครั้งกับเหตุการณที่ไมไดเปลี่ยนแปลง เพราะเมื่อไมมี
เหตุการณเปลี่ยนแปลง ผลการพยากรณจะถูกตองอยางนอยครึ่งหนึ่ง 
 3. ไมควรใชผลการพยากรณเพียงวิธีเดียว ควรพยากรณหลายๆ แบบแลวหาคาเฉลี่ย 
โดยเฉพาะการพยากรณในระยะยาว 
 4. ไมควรตั้งสมมุติฐานเองวาเราจะสามารถกําหนดจุดเปลี่ยนแปลงในแนวโนมไดอยาง
ถูกตอง เพราะจุดเปลี่ยนแปลงมักเกิดจากเหตุการณที่คาดไมถึง 
 5. ลดระยะเวลาการพยากรณใหส้ันลง เพื่อปรับปรุงความถูกตอง เพราะเมื่อระยะเวลาใน
การพยากรณนานขึ้นความถูกตองจะลดลง 
3. การวิเคราะหตนเองเปรียบเทียบกับคูแขงขัน (Benchmarking) 
 การวิเคราะหตนเองเปรียบเทียบกับผูอ่ืนทั้งที่เปนคูแขงขันและไมใชคูแขงขันเปนกลยทุธหนึง่
ของการวางแผน เพราะจะทําใหผูจัดการสามารถปรับปรุงคุณภาพ วิเคราะห นําวิธีการของผูอ่ืนมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนวยงาน ไมวาบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ ก็ไดประโยชนจากการวิเคราะห
ตนเองเปรียบเทียบกับคูแขงขันและเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเฉพาะวิธีหนึ่ง 
 Xerox Corporation เปนบริษัทอเมริกันรายแรกที่วิเคราะหตนเองเปรียบเทียบกับ คูแขงขัน 
กอนป 2522 บริษัทญี่ปุนลอกเลียนแบบความสําเร็จในการทํางานของผูอ่ืนโดยเดินทางไปรอบโลก
จับตาดูวาผูอ่ืนทําอะไรและนําความรูใหมมาปรับปรุงสินคาและกระบวนการผลิตและการตลาด โดย
ที่ซีรอกซไมทราบเลยวาบริษัทญี่ปุนขายเครื่องถายเอกสารขนาดเล็กกวาครึ่งในราคาที่ต่ํากวาตนทุน
การผลิตสินคาขนาดเดียวกันในสหรัฐฯเสียอีก คณะผูบริหารบริษัทซีรอกซจึงเดินทางไปญี่ปุนศึกษา
ขอมูลจากบริษัทรวมทุน Fuji-Xerox แลวก็ตองตะลึง เมื่อประสิทธิภาพการทํางานของบรษิทัญีปุ่นสงู
กวามาก ซีรอกซตองกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมด  

เอทีแอนดที ดูปองต ฟอรด โกดัก และโมโตโรลา ก็วิเคราะหตนเองเปรียบเทียบกับคูแขงขัน
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของตน แตบางบริษัทก็หาคูเปรียบเทียบแบบแปลกๆ เชน สายการบิน
เซาทเวสตศึกษาลูกเรืออินเดียน 500 คน เปลี่ยนยาง ลอรถแขงภายใน 15 วินาที เพื่อหาวิธีวาทํา
อยางไรจึงจะบินสูจุดหมายเร็วขึ้น ไอบีเอ็มศึกษาคาสิโนในลาสเวกัสเพื่อหาทางปองกันพนักงานลัก
ขโมยของในบริษัท ปจจุบันสามารถศึกษาคูแขงจากอินเตอรเน็ตไดงาย 
 การวิเคราะหตนเองเปรียบเทียบกับคูแขงขัน   มีส่ีข้ันตอน 
 1. ตั้งทีมงานกําหนดขอมูลอะไรที่ตองการศึกษาเพื่อปรับปรุง เปรียบเทียบกับหนวยงานใด 
และตองการใชขอมูลอะไรบาง 
 2. ทีมงานรวบรวมขอมูลจากภายในหนวยงาน จากภายนอกหนวยงาน หรือจากแหลงอื่น 
 3. วิเคราะหขอมูลเพื่อหาชองวางและสาเหตุของความแตกตาง 
 4. เตรียมการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหไปถึงมาตรฐานที่ตั้งไว 



 

Alcoa บริษัทอลูมิเนียมชั้นนําของโลกวิเคราะหตนเองเปรียบเทียบกับคูแขงขันเพื่อปรับปรุง

ะหตนเองเปรียบเทียบกับคูแขงขัน 

 คน จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 สม 
ัง 
คลแตละราย 

 ไมใชแครวบรวมขอมูลอยาเดียว 
นั้นปฏิบัติได 

 
 
กระบวนการผลิตโดยผานสาขาทั่วโลก ทีมงานชวยกันพิจารณาหัวขอตางๆ ที่จะรวบรวมขอมูลวา 
สําคัญตอลูกคาหรือไม เกี่ยวของกับทีมงาน หรือเปนประโยชนตอการสํารวจหรือไม ถาขอมูลนั้น
สําคัญจะทําใหบริษัทมีตนทุนเพิ่มข้ึนหรือไม และจะมีผลตอ แผนงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัท
หรือไม กอนที่จะลงมือรวบรวมขอมูลที่ตองการ 
 การปรับปรุงประสิทธิภาพของการวิเครา
 1. เชื่อมโยงการวิเคราะหกับวัตถุประสงคของบริษัท 
 2. กําหนดขนาดของทีมงานที่เหมาะสม ระหวาง 6-8
 3. แตงตั้งผูแทนที่เหมาะสมที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหใหแกผูบริหารของบริษัท 

4.เนนเฉพาะหัวขอที่สนใจ กําหนดเปาหมายที่ชัดเจนจะไดผลสําเร็จมากกวาที่จะ 
   กําหนดเปาหมายกวางและประเด็นทั่วไป 
5. กําหนดระยะเวลาในการวิเคราะหที่เหมาะ

 6. เลือกเปาหมายของการวิเคราะหอยางระมัดระว
 7. เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการสํารวจขอมูลจากบุค
 8. ไมควรรวบรวมขอมูลที่ไมจําเปน 
 9. กําหนดวิธีการประมวลขอมูลดวย

10.กําหนดเปาหมายจากการสํารวจที่ชัดเจนและควรมั่นใจวาเปาหมาย



เครื่องมือในการวางแผน 
เครื่องมือในการวางแผน  มีอยูมากมายที่ ผูจัดการสามารถหยิบมาใชได  เชน               

งบประมาณ แผนการทํางาน 
1.  งบประมาณ (Budgets) 

งบประมาณ คือ การวางแผนเพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูตามสัดสวนที่จะตองใชตาม
ความเหมาะสม ซึ่งผูบริหารสวนใหญจะเตรียมเรื่อง Budgets ในเรื่อง รายได, คาใชจาย และ
คาใชจายในการลงทุนขนาดใหญ  เชน เครื่องจักรและอุปกรณ เปนตน 

งบประมาณที่กลาวถึงนี้ไมไดเปนเพียงเพื่อพัฒนาเวลาหรือควบคุมวัตถุดิบเทานั้นแตจะเปน
การใหความสําคัญในเรื่องจํานวนเงิน จะเห็นไดวาในปจจุบันทุกสิ่งทุกอยางจะขึ้นอยูกับคาของ
เงินตราแทบทั้งสิ้นดังนั้นการทํางบประมาณเกี่ยวกับเร่ืองของเงินจึงถือวาเปนเครื่องมือชวยในการ
ควบคุมและกําหนดกฏเกณทสําหรับผูบริหารทั่วไป 
ชนิดของงบประมาณ 

1.1 งบประมาณรายได (Revenue Budgets)  
จัดวาเปนการคาดการณรายไดประเภทหนึ่ง และถือวาเปน  แผนการขายในอนาคตดวย ซึ่ง

ถาองคกรใดมีความมั่นใจวาสามารถขายสินคาที่ผลิตไดทั้งหมด นั้นคือผูบริหารเพียงแคนําราคาขาย
ของแตละชนิดสินคา คูณกับปริมาณที่สามารถผลิตสินคาไดเทานั้น แตในสถานการณปจจุบัน
ผูบริหารจะตองคํานึงถึงคูแขงขัน, แผนคาใชจายการโฆษณา,สวนประกอบตางๆที่เกี่ยวของ และ
ประมาณการปริมาณการขาย ซึ่งพื้นฐานการประมาณความตองการสินคาที่ราคาตางๆ นั้น 
ผูบริหารจะตองเลือกราคาขายที่เหมาะสม จากนั้นจึงนํา จํานวนยอดประมาณที่ขายได คูณกับราคา
ขายของสินคาแตละชนิดเพื่อจะได Revenue Budgets 

1.2  งบประมาณรายจาย  (Expense Budgets)  
จัดเปนกิจกรรมที่ เปนที่ยอมรับวาทําใหองคกรประสบความสําเร็จสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร การที่มีคาใชจายที่ต่ําแตยังคงไวซึ่งปริมาณและคุณภาพจะ
นําไปสูความสําเร็จ     เชน ในขณะที่เศรษฐกิจกําลังตกต่ําหรือถดถอย ผูบริหารจะตองพิจารณา 
Expense Budgets เพื่อที่จะตองตัดและปรับปรุงใหดีข้ึน เพราะคาใชจายไมไดลดลงเมื่อความ
ตองการของสินคาลดลง  ดังนั้นผูบริหารจึงตองมุงความสนใจตอคาใชจายเหลานั้น 

 
1.3  งบประมาณกําไร  (Profit Budgets) 
เปนการรวมกันระหวาง Revenue และ Expense Budgets ซึ่งโดยสวนใหญจะใชอยู

ภายในองคกรขนาดใหญ ในปจจุบันบาง  องคกรสามารถทํา Profit Center (ศูนยกําไร) ได เชน 
แผนกสํารวจน้ํามันของบริษัทTexaco มีหนาที่สงน้ํามันใหกับอีกแผนกของบริษัทเดียวกันจากตรงนี้



จะไมมีการขายที่เกิดขึ้น แตบริษัทเปลี่ยนแผนกสํารวจใหเปน Profit Center โดยการกําหนดราคา
น้ํามันตอหนวย เมื่อแผนกสํารวจสงน้ํามันใหอีกแผนกก็จะเกิดรายไดในแผนกสํารวจขึ้นมาและ
สามารถทําใหผูบริหารของแผนกสํารวจกําหนดและประเมินผล Profit Budget ของตนได 
Cash Budgets: เปนการคาดการณจํานวนเงินสดในมือลวงหนาขององคกรที่ควรจะมีและเพียงพอ
กับคาใชจาย ซึ่งจะทําใหสามารถทราบแนวโนมการหมุนเวียนของเงินวาจะขาดหรือเกิน 

1.4 งบลงทุน (Capital Expenditure Budgets) 
 การลงทุนสินทรัพย  จําพวกอาคาร  และเครื่องจักรขนาดใหญ ซึ่งเรียกวา  Capital 

Expenditures  จะทําใหผูบริหารทราบและคาดการณลวงหนาของความตองการการลงทุนใน
อนาคต และเก็บไวเปนแผนการลงทุนที่สําคัญ และเพื่อใหแนใจวาจะมีเงินทุนเพี่ยงพอกับความ
ตองการเมื่อเวลาของนั้นมาถึง 
1.5 งบประมาณคงที่หรือผันแปร (Variable or Fixed Budgets)  

Fixed Budgets เปนการกําหนดงบประมาณโดยตั้งสมมุติฐานคาคงที่ของการขาย หรือ
ปริมาณกรผลิต ซึ่งองคกรสวนใหญจะใชวิธีนี้  อยางไรก็ตามวิธีนี้ก็ไมสามารถคาดการณไดแนนอน
เพราะ แรงงาน, วัตถุดิบ หรือคาใชจายดานการจัดการ ส่ิงเหลานี้ลวนแปรเปลี่ยนไปตาม ปริมาณ
การผลิต 

Variable Budgets เปนวิธีการที่นําเอารายการตาง ๆ ที่ไมคงที่เขามารวมดําเนินการดวย  
ดังนั้นวิธีการนี้สามารถที่จะยืดหยุนและเปลี่ยนแปลงไปตามระดับปริมาณ วิธีนี้จึงชวยผูบริหาร
วางแผนไดดีกวา   
  
2. แผนการทํางาน (SCHEDULING) 
     ถาคุณไดสังเกตการทํางานของหัวหนางานหรือผูจัดการแผนกตางๆ สัก2 - 3วัน 
คุณก็จะสามารถเห็นชัดเจนถึงรายละเอียดวามีกิจกรรมใดบางที่ตองทําเพื่อใหไดตามคําสั่ง
ที่ถูกตองสมบูรณ  ใครทําอะไร เสร็จเมื่อไหร  สิ่งตางๆที่ผูจัดการทําอยูนี้  เรียกวา  
แผนการทํางาน   

2.1 Gantt  Chart 
แผนภูมิแกนต  หรือที่เราคุนเคยกัน คือ BAR CHART ถูกพัฒนาขึ้นระหวางกอนป  1900  

โดย  Henry  Gantt  ซึ่งเปนภาคีสมาชิกของสถาบันวิชาการจัดการ  Frederick  Tayler    
สวนประกอบของแผนภูมิคือ  รูปกราฟแทงกําหนดเวลาเปนแกนนอน (Y)  และ กิจกรรมเปนแนวตั้ง 
(X)  กราฟแทงจะแสดงผลลัพธทั้งแผนงานที่วางไว  และชวงเวลาที่ทําจริง แผนภูมิแกนตแสดงให
เห็นวา อะไรที่ทําเสร็จแลวบาง  และยังชวยในการประเมินโครงการวาการดําเนินกิจกรรมใดเสร็จ
กอนเวลา  ลาชาเกินกําหนด หรือ ทันเวลาพอดี 

2.2  แผนภูมิ (Load  Chart) 



Load Chartเปนการดัดแปลงจาก แผนภูมิของแกนต  แทนที่จะเปนการแจกแจง
กิจกรรม  ในแกน  X ก็จะมีการแจกแจงเปนหนวยงานที่จะเปนผูทํางานแทน   

การจัดการแบบนี้ทําใหผูจัดการแตละฝายวางแผนการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชน 
เต็มที่ หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา การวางแผน Load Chart จะดูกําลังความสามารถจากหนวยงานที่
รับผิดชอบ   
 2.3 Pert  Network  Analysis 

การวิเคราะหความเชื่อมโยงของ  Pert แผนภูมิของ Gantt และ Load  มีประโยชนสําหรับ
กิจกรรมนี้เปนอยางมาก ในแผนการดําเนินการที่มีจํานวนนอยและเปนอิสระซ่ึงกันและกัน   

อะไรคือส่ิงที่ผูจัดการตองวางแผนในโครงการขนาดใหญ เชนการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
องคการ  การโฆษณา  ลดตนทุน  หรือการพัฒนาสินคาตัวใหมที่ตองมีการประสานงาน  จากฝาย
การตลาด  ฝายผลิต  และฝายออกแบบ ผลิตภัณฑ   ซึ่งแตละโครงการจะตองมีกิจกรรมประสาน
เชื่อมโยงกัน 100-1000 กิจกรรม บางกิจกรรมตองทําไปพรอมกัน บางกิจกรรมไมสามารถ
ดําเนินการไปไดถากิจกรรมแรกยังไมเสร็จ  หรือ ตัวอยาง  ถาคุณเปนผูรับเหมากอสราง แนนอนวา
คุณจะไมสามารถติดตั้งผนังไดหากยังไมมีการปูพื้น ดังนั้นคุณจะวางแผนอยางไร สําหรับโครงการที่
มีความซับซอนนี้  

การที่จะเขาใจ PERT Network มีคําที่สําคัญอยู 4 คําที่ควรรูคือ 
1. Even คือ จุดสิ้นสุดที่แสดงถึงการสิ้นสุดของกิจกรรมยอย ใน Pert Network 
2. Activities คือ เวลาหรือทรัพยากรที่ตองการเพื่อแสดงความกาวหนาจากกิจกรรมหนึ่งไปอีก

กิจกรรมหนึ่ง 
3. Slack time คือ ชวงเวลาในแตละกิจกรรมที่สามารถลาชากวากําหนดไดโดยไมทําให

โครงการตองลาชา 
4. Critical Path คือ ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดหรือชวงเวลาทั้งหมดที่ใชไปไนแตละกิจกรรม  

ในPERT นั้นถาเกิดมีการลาชาขึ้นในกิจกรรมยอยเหลานี้แลว   ก็จะสงผลไปทําใหเกิดการ
ลาชาในโครงการไปดวย  ดังนั้นกลาวอีกนัยหนึ่ง Critical Path  จะมี Slack Time เปน 0  

ข้ันตอนการทํา Pert Network 
1. กําหนดกิจกรรมหลักที่มีผลทําใหโครงการประสบผลสําเร็จ 
2. กําหนดขอแมวาทุกกิจกรรมตองเสร็จส้ิน 
3. แผนภาพแสดงการทํางานตั้งแตตนจนจบ  จะแสดงการทํางานทุกอยางและแสดง

ความสัมพันธของการทํางานแตละอยาง  เราใชวงกลมแสดงจุดสิ้นสุดของกิจกรรม Event  
และใชลูกศรในการแสดงถึงเวลาหรือทรัพยากร Activity  ผลของแผนภาพเราเรียกวา  
PERT Network 



4. คํานวนเวลาที่ใชในแตละการทํางานโดยการเฉลี่ยเวลา ซึ่งสามารถคํานวนไดจากการใช  
เวลาในสถานการณที่ดี  (to)  บวกดวย 4 เทาของเวลาที่ใชในสถานการณปกติ (tm) บวก
ดวยเวลาในสถานการณที่เลวราย (tp) แลวหารดวย 6 

 
                                               Te  = (to+4tm+tp)/6 
 

5. ใชแผนภาพในการแสดงของการทํางานแตละอยาง  กําหนดเวลาเริ่มและเวลาเสร็จสําหรับ
การทํางาน ความลาชาในแตละงานเปนสิ่งที่ควรเอาใจใสมากที่สุด เพราะมันสามารถทําให
โครงการทั้งหมดลาชาได 

ตาราง 9-4 
เหตุการณ กิจกรรม ระยะเวลา กิจกรรมที่เกิดขึ้นกอน 

    A ยืนยนัแบบและขออนุญาต 10 NONE 
B ขุดเจาะที่จอดรถใตดิน 6 A 
C สรางโครงสรางของตึก 14 B 
D กอสรางชัน้อาคาร 6 C 
E ติดตั้งหนาตาง 3 C 
F ติดตั้งหลังคา 3 C 
G ติดตั้งสายไฟภายใน 5 D,E,F 
H ติดตั้งลิฟท 5 G 
I ติดตั้งพื้นปูชัน้อาคารและติดตั้งกระจก 4 D 
J ติดตั้งประตูและตกแตงภายใน 3 I,H 
K ทําการสงมอบตึก 1 J 

 
จากตารางขางตน  แสดงถึงเวลาที่ใชในแตละสถานการณ  และเหตุการณที่ตองทํา

กอนหลัง  และเราจะคํานวนเวลาตามแผนภูมิไดดังนี้  ถาทุกอยางเปนไปตามแผนจะใชเวลา
ทั้งหมด 50 สัปดาห  โดยเราจะทราบวา Critical Path คือ    A-B-C-D-G-H-J-K   เมื่อเอาเวลามา
บวกกัน  โดยกําหนด   Slack Time  เทากับ 0 
 3.  การวิเคราะหจุดคุมทนุ  (Breakeven  Analysis) 
 องคการตองจําหนายผลิตภัณฑเปนจํานวนเทาใดเพื่อใหอยู ณ จุดคุมทุน คือ ทั้งไมกําไร
และไมขาดทุน ผูจัดการอาจจะตองการทราบวาจํานวนต่ําสุดที่ตองขายเพื่อใหไดกําไรตาม
วัตถุประสงค    หรือผลิตภัณฑที่ทําอยูในปจจุบันควรจะขายตอไปหรือยกเลิกจากสายการผลิตของ



องคการ การวิเคราะหจุดคุมทุนเปนเทคนิคที่ใชไดอยางกวางขวางในการชวยผูจัดการวางเปาหมาย
กําไรได 
 การวิเคราะหจุดคุมทุนมีสูตรคํานวณที่งาย และมีประโยชนสําหรับผูจัดการ เนื่องจาก
สามารถแสดงความสัมพันธระหวาง รายได ตนทุน และกําไร   ในการคํานวณจุดคุมทุน ( BE )     
ผูจัดการตองทราบราคาตอชิ้น ของผลิตภัณฑที่จะขาย ( P )  ตนทุนผันแปรตอหนวย ( VC ) และ
ตนทุนคงที่ทั้งหมด ( TFC )  
 องคการจะคุมทุนเมื่อรายรับรวมเทากันตนทุนรวม แตตนทุนรวมมี 2 สวน  สวนที่คงที่ และ
สวนที่ผันแปร ตนทุนคงที่เปนคาใชจายที่ไมเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ เชน เบี้ยประกันภัย คาเชา 
และภาษีทรัพยสิน ตนทุนคงที่นั้นที่จริงแลวจะคงที่ในระยะสั้น เพราะในระยะยาวแลว     ขอจํากัด
จะเปลี่นแปลง ตนทุนผันแปรจะเปลี่ยนไปตามสัดสวนของผลผลิต ซึ่งรวมหมายถึงวัตถุดิบ  ตนทุน
แรงงาน  และตนทุนพลังงาน 
 จุดคุมทุนสามารถคํานวณโดยกราฟ หรือโดยการใชสูตรดังตอไปนี้ 
 
   BE = TFC / ( P – VC ) 
 
สูตรคํานวณนีบ้อกเราถงึ 

1. รายรับรวมจะเทากันตนทุนรวมตอเมื่อเราขายไดจํานวนพอเพียงในราคาที่ครอบคลุม     
ตนทุนผันแปรตอหนวยและ 

2. ความแตกตางระหวางราคา และตนทุนผันแปร เมื่อคูณดวยจํานวนหนวยที่ขายไป เทากับ
ตนทุนคงที่ 
ตัวอยาง เชน สมมติวา รานถายเอกสารของไมค คิดราคา $ 0.10 ตอการถายเอกสาร      1 
แผน ถาตนทุนคงที่เปน $ 27,000 ตอป และตนทุนผันแปรเทากับ $ 0.04 ตอแผน   ไมค 
สามารถคํานวณ จุดคุมทุนไดดังนี้ $ 27000/($0.10 - $0.04) = 450,000 แผน หรือเมื่อ
รายรับประจําป เทากับ $ 45,000 (450,000 แผน * $ 0.10) ความสัมพันธเดียวกันนี้ แสดง
ในรูป 9-5 

 เชนเดียวกันกับเครื่องมือในการวางแผน การวิเคราะหจุดคุมทุนสามารถชวยไมคจัดทํา
เปาหมายการขาย เชน  เขาสามารถกําหนดผลกําไรที่ตองการ และทํางานยอนหลังเพื่อดูวาระดับ
การขายที่จําเปนเพื่อใหถึงเปาหมายกําไร การวิเคราะหจุดคุมทุนยังสามารถบอกไมควาควรเพิ่ม
ปริมาณขายอีกเทาใดใหคุม 

 
4. โปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) 



เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณอยางหนึ่ง  ซึ่งจัดสรรทรัพยากรใหไดรับผลประโยชนสูงสุดตาม
วัตถุประสงคขององคการ 

ปญหาชนิดใดบางที่สามารถแกไขไดดวย Linear Programming  เชน การเลือกเสนทางการ
ขนสงที่ใชคาใชจายนอยที่สุด การเลือกที่จะใชจายเงินคาโฆษณา เมื่อมีสินคาอยูหลายตัว  หรือการ
ที่จะพิจารณาวาจะตองผลิตสินคาแตละชนิดเปนจํานวนเทาไรเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  ภายใต
เงื่อนไขที่มีทรัพยากรอยางจํากัด   

ตัวอยาง เชน โรงงานทําเทียนหอมและถุงหอมของ แดน  ซึ่งตองการทราบวา  ควรจะตอง
ผลิตถุงหอมและเทียนหอม อยางละเทาไร  เพื่อใหไดกําไรสูงสุด  ภายใตขอจํากัดของ ทรัพยากรแดน
ทราบวา  ตนสามารถทํากําไรได  สําหรับถุงหอม ถุงละ 10 เหรียญ  และ 18 เหรียญตอแทงสําหรับ
เทียนหอม  นั่นหมายถึง กําไรสูงสุดที่จะทําได คือ $10 * P+ $18 * S  เมื่อ P คือจํานวนถุงหอมที่ควร
ผลิต  และ S เปนจํานวนเทียนหอมที่ควรผลิต 
 ขอกําหนดของแดน คือ ความสามารถในการผลิตเดือนละ 1200 ชั่วโมงสําหรับแผนกผลิต  
และเดือนละ 900 ชั่วโมง สําหรับแผนกประกอบ  ดงันัน้สูตรในการคาํนวณ คือ 
 2 P  +  4 S   = <  1200  ชั่วโมง   และ    2 P  +  2 S    = <  900  ชั่วโมง 

แดน ไดทํากราฟแกไขปญหา ตามที่แสดงในรูป 9-6 บริเวณที่ระบายสแีสดงทางเลือกที่ไม
เกินกําลงัการผลิตของทั้ง 2 แผนก มนัหมายความวาอยางไร พจิารณาที่ขอจํากัดของการผลิต เสน 
BE เราทราบวากําลงัการผลิตรวมทั้งหมดคือ 1200 ชั่วโมง ดงันัน้แดนจึงตัดสินใจทีจ่ะผลิตถุงหอม
ทั้งหมด เขาสามารถผลิตไดสูงสุด 600 (1200 ชั่วโมง/2 ชั่วโมง เพื่อใชผลิตถุงหอม ถาเขาตัดสินใจที่
จะผลิตเทียนหอมเขาสามารถผลิตไดสูงสุด 300 (1200 ชั่วโมง/4 ชั่วโมงสําหรับการประกอบ) ดังนั้น
ถาแดนตัดสินใจจะผลิตเทียนหอมทัง้หมด ปริมาณสูงสดุที่จะประกอบไดยังคงเปน 450 เพราะเทยีน
หอมใช 2 ชั่วโมงในการประกอบเชนกัน ขอจํากัดในการผลิตแสดงโดยพื้นที่ความเปนไปไดของแดน
คือ การใชทรัพยากรใหคุมคาบนมุมใดมมุหนึง่ของบริเวณพืน้ทีน่ี้ จุด C เปนจุดที่จะทํากําไรสูงสดุ
ภายใตขอจํากดั เราจะทําอยางไร 
จุด A กําไร  = 0 (ไมมีการผลิต) 
จุด B กําไร  = $5400 (ผลิตเทียน 300 แทง * กําไร $18 โดยไมผลิตถุงหอม = $5400 ) 
จุด D กําไร  = $ 4500 (ผลิตถุงหอม 450 ใบ * กําไร $10 โดยไมผลิตเทยีนหอม = $4500) 
จุด C กําไร  = $5700 (ผลิตเทียนหอม 150 แทง * กําไร $18 ถุงหอม 300 ใบ * กําไร $10 = $5700 
5.  ทฤษฎีการจัดลําดับแถวรอคอย (Queuing Theory) 
 เปนเทคนิค ซึ่งสรางสมดุลย และความเหมาะสมของปริมาณการใหปริการ กับปริมาณการ
รอคอย (Queue) ซึ่งเกี่ยวพันกับตนทุนการใหบริการ และความเหมาะสมการใหบริการ ตัวอยางเชน 
การพิจารณาจํานวนชองบริการ รับ-จาย เงินของธนาคาร ควรมัจํานวนเทาใด ในชวงเวลาหนึ่งๆให



สอดคลองกับปริมาณผูใชบริการ โดยไมกระทบกับตนทุนการใหบริการ หรือจํานวนชอเก็บเงิน
คอผานทางดวน ที่เหมาะสมในแตละชวงเวลา 
 ยกตัวอยาง การบริการลูกคาธนาคารที่ชอง รับ-จาย เงิน  ถาเราคิดวา ระยะเวลา 12 นาที 
เปนเวลามากที่สุด ที่ลูกคารายหนึ่งๆสามารถทนรอรับการบริการได และพนักงานสามารถบริการ
ลูกคาไดตามขอกําหนดดังกลาว แตละแถวก็ไมควรมีลูกคาเกิน 3 คน ( 12 นาที / 4นาทีตอคน =  
ลูกคา จํานวน 3 คน ) 
 ถาในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน ชวงเชาของแตละวัน มีลูกคาเขามาใหบริการ 2 คนตอนาที คุณก็
จะสามารถคํานวณหา ความนาจะเปน Probabilihy (P)  ที่จะบอกไดวาแถวคิวนั้น จะยาวกวา
จํานวนลูกคาที่ควรจะไดรับเทาใด โดยสูตรดังนี้ 
 

Pn  =  [1 – (arrival rate/service rate)]   X   (arrival rate /  service rate ) ^ n 
 
ในที่นี้  n = จํานวนลูกคาในแถว = 3 คน  arrival rate = 2 คนตอนาที  และ service rate = 4 คน
ตอนาที  ดังนั้น 
 
  P3  =  [1-(2/4)] X(2/4) ^ 3     =  1/16   =  0.0625  หรือประมาณ  6 % 
  
P3 = 1/16 หรือ 6 %   หมายความวา  โอกาสที่จะมีลูกคาอยูในแถวมากกวา 3 คน เทากับ 1/16 
หรือ 6 % 
 หากคิดวา โอกาสที่ลูกคารออยูในแถวมากกวา 3 คน ( ซึ่งหมายถึง ลูกคาตองรอมากกวา 
12 นาที ) ในอัตรา 6 % เปนที่ยอมรับได เราก็ไมจําเปนตองเพิ่มชองบริการ แตถาคิดวายอมรับไมได 
คุณก็ควรจะพิจารณาเพิ่มชองบริการใหกับลูกคา 
6. ทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Theory)  

คือการใชสถิติ วิเคราะห แนวโนมของอดีต เพื่อลดความเสี่ยงของแผนในอนาคต 
 ดวยทฤษฎีความนาจะเปน เราสามารถ นําขอมูลทางสถิติ มาวิเคราะห เพื่อลดความเสี่ยง
ในการวางแผนในอนาคตและสามารถพัฒนาการตัดสินใจในอนาคตได ตัวอยางเชน 
 ผูจัดการตลาด ของ Proche-North America ทราบวา สถิติของลูกคามีอายุเฉลี่ย 35 ปคร่ึง 
โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) เทากัน 3.5 โดยทฤษฎีความนาจะเปน ทํา
ใหทราบวา 95 %  ของลูกคามีอายุระหวาง 28.6 ถึง 42.4 ป ( 1.96 * Standard Deviation 3.5 = 
35.5 +/- 6.86 ) ดังนั้นหากจะตองวางแผนการตลาดใดๆก็จะสามารถจัดการใหเหมาะสมกับกลุม
ลูกคา ไดเปนอยางดี 



7. การวิเคราะหตนทุน (Marginal Analysis) 
 คือเทคนิค การวางแผนที่กําหนดตนทุน หรือรายไดที่เพิ่มข้ึน ( Marginal cost and 
marginal revenue) เพื่อการตัดสินใจ ยกตัวอยาง เชน 
 Volvo ตัดสินใจที่จะเพิ่มอุปกรณเสริมตางๆในรถยนต Volvo โดยการพิจารณา ถึงตนทุน 
และรายไดที่เพิ่มข้ึน จากการเพิ่มอุปกรณเสริมดังกลาว ไมใชพิจารณาจากตนทุน และรายไดของรถ
ทั้งคัน 
8. การจําลอง (Simulation) 
 คือการสรางแบบจําลองของสถานการณ หรือองคการ ที่ประกอบดวยตัวแปรซึ่งสารารถ
จัดการและประเมินผลกระทบได 
 สถานะการจําลอง สามารถเกี่ยวพันกับปญหาตางๆแบบโปรแกรมเชิงเสนตรง ( Linear 
rogramming )  
 การสรางแบบจําลอง ของสถานการณ หรือองคการ จะประกอบดวยตัวแปรตางๆที่มีผลตอ
สถานการณหรือองคการ และทําการทดสอบเพื่อดูผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อเปนขอมูลตอการ
ตัดสินใจ 
9. การจัดการโครงการ (Project Management) 
 การจัดการโครงการมีหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งขึ้นอยูกับลักษณะของการ
ดําเนินธุรกิจของแตละบริษัท การจัดการโครงการถือวามีความสําคัญเนื่องจากผูจัดการตองใชเปน
เสมือนเครื่องมือวางแผนและเทคนิคในการดําเนินการเพื่อกําหนดวัตถุประสงคของงานที่จะตอง
กระทําการจัดการโครงการเปนกิจกรรมที่ทําใหงานเสร็จลุลวงตามเวลา  ภายใตงบประมาณและ
ตามรายละเอียดที่กําหนด 
 การที่องคการหรือหนวยงานจํานวนมากนิยมใชการจัดการโครงการก็เนื่องจากสามารถ
เขาถึงสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและจําเปนตอการยืดหยุงและการตอบสนองไดเร็ว องคการ
หลายแหงไดเพิ่มจํานวนการรับภาระงานโครงการซึ่งคอนขางไมปกติ หรือมีความเฉพาะเจาะจง มี
การระบุเสนตายที่แนนอน ประกอบไปดวยความสลับซับซอนที่สัมพันธกันของงานซึ่งตองการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะและเปนงานชั่วคราวเทานั้น ลักษณะของโครงการแบบนี้ไมสามารถทําใหเขาสู
รูปแบบของการวางแผนและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลได 
 โครงการตามปกติจะปฎิบัติโดยทีมงานของโครงการ ผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนการชั่วคราว
ในการทําโครงการและรายงานไปยังผูจัดการ ผูจัดการโครงการจะประสานงานในสวนงานของ
โครงการกับหนวยงานแผนกอื่นๆและรายงานทุกระยะไปยังผูจัดการที่อาวุโสกวา จําไวเสมอวา
โครงการเปนสิ่ง       ชั่วคราว ทีมงานที่ตั้งขึ้นโดยเฉพาะจะสลายตัวเมื่อโครงการสําเร็จตาม



วัตถุประสงคที่กําหนด เพื่อเขาสูโครงการใหมหรือกลับเขาทํางานในแผนกงานเดิมหรือออกจาก
องคการไป 
 ส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งในขบวนการวางแผนงานโครงการ คือกระบวนการวางแผนโครงการดัง
แสดงในรูป 9-7 จะเห็นไดวา ขบวนการการวางแผนจะเริ่มดวยความชัดเจน ของวัตถุประสงคของ
โครงการ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญ เนื่องจากผูจัดการและทีมงานจําเปนตองรูวามีกิจกรรมอะไรบางที่
ตองทํา ส่ิงที่คาดหวังวา จะเปนกิจกรรมทั้งหมดในโครงการ และวิธีการที่นําไปสูความสําเร็จ  
รวมทั้ง จํานวนคนงานและวัตถุดิบที่ตองการ ข้ันตอนนี้จะตองใชเวลาและมีความซับซอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเปนโครงการที่มีลักษณะเฉพาะ และไมเคยทํามากอน  
 เมื่อมีการกําหนดกิจกรรม ที่ชัดเจนแลว ตองลําดับและกําหนดความสัมพันธของกิจกรรม 
เชน กิจกรรมอะไรบางที่ตองทําเสร็จกอนที่กิจกรรมอื่นจะเริ่มตนจะทํา หรือส่ิงไหนสามารถที่จะทํา
ในเวลาเดียวกันได โดยปกติแลวขั้นตอนนี้จะใชแผนผัง Flow Chart  เปนตัวแสดง  
 ข้ันตอไปคือการกําหนดตารางเวลาของกิจกรรมตางๆ ผูจัดการจะตองประมาณการเวลาที่
จะตองใชในแตละกิจกรรม เพื่อในขอมูลทั้งหมดไปใชในประมาณการ ตารางเวลาของทั้งโครงการ 
และ    วันแลวเสร็จ  กําหนดการทั้งโครงการ จะตองนํามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค และควร
ปรับแตงที่     จําเปน เชน ถาโครงการใชเวลานานเกินไป 
 ผูจัดการอาจจะพิจารณาเพิ่มทรัพยากรทุกดาน ไปยังกิจกรรมที่อยูในสภาวะวิกฤต หรือยุงยากที่สุด     
เพื่อใหสามารถเสร็จไดเร็วขึ้น    ผูจัดการโครงการ อาจจะเลือกใชเทคนิคของการกําหนด   
ตารางเวลา ซึ่งกลาวถึงในบทกอน เชน GANTT CHART, LOAD CHART หรือ PERT NETWORK 
 แงมุมอ่ืนของจัดโครงการจะยังมีการกลาวถึงในบทอื่นๆเชน บทที่10 จะกลาวถึง การ
ตรวจสอบรูปแบบโครงการขององคการ ผูออกแบบ ในบทที่ 18 จะกลาวถึงการจัดการโครงการซึ่งมี
ความสัมพันธกับการผลิต และการปฏิบัติการ ผูจัดการตองตอบสนองตอ “สถานการณที่บีบบังคับ 
ตองใหเลือกของผูจัดการ “  



คําถามทายบท 
บทที่ 9 

 
1. Benchmarking มีความหมายและความสําคัญตอธุรกิจและองคการอยางไร 
2. ข้ันตอน และวิธีการในการดําเนินการ Benchmarking มีสาระสําคัญอยางไร 
3. งบประมาณ (Budget) สามารถนํามาชวยในดานการจัดการไดอยางไร จําเปนหรือไมที่

ผูจัดการจะตองเรียนรูเกี่ยวกับงบประมาณประเภทตางๆ อธิบาย 
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