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การ
วางแผนทีด่ ีกคื็อ การให้โอกาสกบัทกุคนในองค์การมส่ีวนร่วม
ในการวางแผน ให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในความรบัผดิชอบ ซึง่ค่าใช้

จ่ายก็ข้ึนอยู่กับขนาดขององค์การ ประโยชน์ทั้งปวงที่ได้รับจากการวางแผน 
(Overall Benefits from Planning) คือ การก�าหนดให้ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่
ไปกระจกุอยูท่ี่ใดท่ีหน่ึง จงึจะเป็นกญุแจในการควบคุมประสทิธผิล สามารถบอก
โอกาสในการประสบความส�าเร็จว่าใกล้ไกลเพียงใด

ส�าหรบัในประเทศไทย ผูบ้รหิารคนไทยส่วนใหญ่ มกัจะเขยีนแผนด้วย
ความสวยหรู แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแผนการที่ได้จัดวางไว้อย่างเป็นขั้นตอน จึง
เป็นสาเหตทุ�าให้เกดิความล่าช้า ความผดิพลาดและความล้มเหลวตามมา การ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การให้เกียรติความคิดผู้อื่น เกิดขึ้นได้น้อย
มากส�าหรับผู้บริหารคนไทย การท�างานแบบเป็นทีมของคนไทยจึงไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพ 

มีการน�าทฤษฎีการบริหารจัดการต่างๆ ท้ังทางฝั่งตะวันตกและตะวัน
ออก เข้ามาใช้กันอย่างตรงๆ นับว่าเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ เนื่องจาก
แต่ละทฤษฎีย่อมเกิดมาจากปัญหาในแต่ละวัฒนธรรม ท่ีมีความแตกต่างกับ
วัฒนธรรมของคนไทย ดังนั้น การจะน�าทฤษฎีใดเข้ามาใช้งาน ต้องศึกษาถึง
วฒันธรรม ประเพณขีององค์การนัน้ๆ เสยีก่อน เพือ่ให้รูถ้งึทีม่าของปัญหาทีเ่กดิ
ขึ้น จากนั้นจึงน�าทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ส�าหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ได้

การวางแผนการท�างาน จึงเป็นขั้นตอนส�าคัญในการบริหารจัดการ
องค์การ เพือ่ให้มกีารขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายทีไ่ด้คาดหวังไว้และเป็นการแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ มุมมอง ของผู้บริหารในแต่ละระดับ

แผนภาพแสดงการวางแผนงานเพื่อการบริหารจัดการองค์การ

กระบวนการของการวางแผน 

(The Planning Process: 10 Steps)

1. รายการทางด้านบุคลากร ทรัพยากร เวลา และงบประมาณ
2.  งานวจิยัท่ีทดสอบดคูวามต้องการของตลาด ดคูวามเป็นไปได้ ก่อน

ตัดสินใจท�าแผนงาน
3. ทบทวน วิเคราะห์ทางเลือก เลือกข้อดี – ข้อเสีย
4. พิจารณา วางแผน ก�าหนดมาตรฐานร่วมกัน
5. คาดคะเนถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ควรมีการท�า Back up plan

ผศ.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

6. จัดท�าผังความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารจัดการ
7. ตัดสินใจตามความส�าคัญของแนวนโยบาย จัดท�ารูปแบบให้

ชัดเจน เป็นขั้นตอน
8. จัดท�าพิมพ์เขียว หรือเขียนลงในประดาษเนื้อเดียวกัน
9. ปฏิบัติตามแผน ประเมินผลที่เกิดขึ้น

การประยุกต์ Growth Rate Matrix 

ใน SWOT Analysis 

เนือ่งจากในการท�า SWOT Analysis ส่วนทีย่ากทีส่ดุในการวเิคราะห์ 
คือ การคิดออกมาเป็นยุทธศาสตร์ ต้องอาศัยประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์
โดยตรง โดยการน�า Growth Rate Matrix มาประยุกต์ร่วมกัน ซึ่งท�าให้การ
วิเคราะห์มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการด�าเนินการเป็น 4 ขั้นตอน
ดังนี้ คือ

1. ก�าหนดกลุ่มต่างๆ ใน SWOT ลงในตารางของ Growth 
Rate Matrix เป็นการจับคู่กันของข้อมูล SWOT Factors ที่จับคู่กันเป็น 4 คู่ 

กลุ่มแรก จะเป็นการจับคู่กัน ระหว่างข้อมูลที่เป็นจุดอ่อนกับภัย
คุกคาม เราจะจัดข้อมูลกลุ่มนี้ลงในกลุ่ม Dogs ใน Growth Rate Matrix ซึ่ง
เป็นกลุม่ของพวกทีม่ปัีญหา เป็นเรือ่งทีม่ทีัง้จดุอ่อนและภัย คุกคามอยูใ่นเร่ือง
เดียวกัน 

กลุ่มที่สอง เป็นการจับคู่กันระหว่างจุดอ่อนกับโอกาส จัดเป็นกลุ่ม 
Problem Children ซึ่งเป็นกลุ่มของพวกที่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโต แต่ขาด
การเตรียมพร้อมและมักจะสร้างปัญหาอยู่เสมอ กล่าวคือ มีปัจจัยภายนอก
ที่ดี มีโอกาสเจริญเติบโต แต่มีปัญหาในเรื่องปัจจัยภายในไม่เข้มแข็ง เป็น 
จุดอ่อนท�าให้ไม่สามารถสนองความต้องการของโอกาสที่เกิดขึ้นได้

กลุ ่มที่สาม เกิดจากการจับคู่กันระหว่างจุดแข็งกับภัยคุกคาม  
จัดเป็นกลุ่ม Cash Cows ซึ่งเป็นกลุ่มของเรื่องที่เป็นจุดแข็งขององค์การ  
แต่อาจมีคู่แข่งมาช่วงชิงผลประโยชน์อยู่ จึงเกิดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง 
เกิดเป็นภัยคุกคามต่อองค์การขึ้นมา

กลุ่มที่สี่ เกิดจากการจับคู่กันระหว่างจุดแข็งและโอกาส จัดเป็น 
กลุ่ม Stars ซึ่งมีลักษณะของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์การที่ท�าให้องค์การมี
ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เนื่องจากประกอบด้วยปัจจัยพ้ืนฐานภายใน
เป็นจุดแข็งและปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสในการขยายผลก�าไรสูง 

2. การวิเคราะห์สถานะภาพปัจจุบัน (Current Status Analy-
sis) เป็นการก�าหนดต�าแหน่งและขนาดของผล กระทบจาก SWOT Factors 
ใน  Growth Rate Matrix กล่าวคือ เป็นการประมวลผลการจับคู่ของข้อมูล
ทั้งหมดในกลุ่มของ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม ทั้งในด้านขนาด 
(Impact) และนยัของความส�าคญั (Weight) ว่าเป็นมากหรอืน้อยแค่ไหน แล้ว
น�ามาก�าหนดลงในตาราง Growth Rate Matrix ดังนัน้ เมือ่เราน�าข้อมลูต่างๆ 
มาจับคู่กันก็จะเกิดจุดตัดเป็นรูปวงกลม แสดงต�าแหน่งและพิกัดในตาราง 
ท�าให้เราทราบต�าแหน่งของสภาพและสถานะของปัจจุบันว่าเป็นมาก หรือ
น้อยแค่ไหน ท�านองเดยีวกนัเรากส็ามารถให้น�า้หนกัของผลกระทบของแต่ละ

The Efficiency for 
Organization Development

ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การ

จากฉบับที่แล้วต่อ
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พิกัดของปัจจัยต่างๆ ในตาราง เมื่อน�าข้อมูลของปัจจัยใน SWOT Factors 
ทั้งหมดมาก�าหนดเป็นต�าแหน่งพิกัดและขนาด ก็จะได้ภาพรวมของสถานะ
ปัจจุบัน ท�าให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เป็นรูปธรรมเชิง
ปริมาณ

3. การก�าหนดยุทธศาสตร์เพื่อการด�าเนินการไปสู่เป้าหมาย 
(Objective Repositioning Strategy) เป็นการก�าหนดแนวทางในการพัฒนา
จากต�าแหน่ง หรอืสถานะปัจจบุนัขององค์การทีป่รากฏใน Growth Rate Matrix 
ไปสูต่�าแหน่งเป้าหมายทีบ่่งถงึสถานะขององค์การท่ีดีกว่าเดิม ในโลกแห่งความ
เป็นจริงนั้น เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การนั้นมีอยู่อย่างจ�ากัด ผู้บริหาร
จึงไม่สามารถด�าเนินการท�าทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น ในการตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์ จึงเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อการพัฒนาจากสถานะ
ปัจจุบัน ไปสู่สถานะเป้าหมายที่เหมาะสม เป็นการด�าเนินการให้เกิดความ
สมดุลของผลประโยชน์ทั้งระบบสูงสุด (Maximize the total system) โดย 
บรูณาการสร้างกรอบยทุธศาสตร์ทีป่รบัต�าแหน่งของสถานะปัจจบุนัไปสูส่ถานะ
เป้าหมาย โดยแบ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ 4 ประเภท นั่นคือ

1.1 ประเภท Quest Interactive Strategy มาใช้กับพวกที่อยู่ในกลุ่ม 
Stars ให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1.2 ประเภท Venture Proactive Strategy มาใช้กบัพวกทีอ่ยูใ่นกลุม่ 
Problem Child โดยการพฒันาศกัยภาพภายใน โดยการลดจดุอ่อนลง แล้วรบี
สร้างโอกาสใหม่ให้เกิดขึ้น

1.3 ประเภท Saga Reactive Strategy มาใช้กับพวกที่อยู่ในกลุ่ม  
Cash Cows เร่งท�าผลประโยชน์ให้เป็นรูปธรรม

1.4 แผนยทุธศาสตร์ประเภท Parlay Inactive Strategy มาใช้กบัพวก
ที่อยู่ในกลุ่ม Dogs อันเป็นการขจัดและก�าจัดปัญหาที่เกิดขึ้น ให้มีผลกระทบ 
หรือความเสียหายน้อยลง

4. การก�าหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อเคลื่อนย้ายต�าแหน่งสถานะ
ปัจจบุนั เป็นการก�าหนดแผนการปฏบิติัการตามกรอบของยทุธศาสตร์ เป็นการ
บริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น งบประมาณ บุคลากร 
เทคโนโลยีที่มีอยู่และแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม มีการแบ่งกลุ่มชนิดของ
แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ (Suggested Matrix Strategies) เป็น 9 กลุ่ม
แนวทาง เพื่อช่วยผู้บริหารในการก�าหนดแผนงานต่างๆ ขึ้น ดังนี้

แนวทางกลุ่มที่ 1  Loss minimizing  ลดผลกระทบและความเสยีหาย
ให้น้อยที่สุด

แนวทางกลุ่มที่ 2  Over all Harvesting  ปรบัปัจจยัการลงทนุพ้ืนฐาน
ใหม่

แนวทางกลุ่มที่ 3  Limited Expansion จ�ากัดการลงทุนเป็นเฉพาะ
เรื่อง

แนวทางกลุ่มที่ 4  Limited Harvesting อย่าขยายตัวมากเกินไป
แนวทางกลุ่มที่ 5  Selective Expansion ขยายตัวเฉพาะทางที่ถนัด
แนวทางกลุ่มที่ 6  Maintenance of Superiority พยายามรกัษาความ

ได้เปรียบเอาไว้
แนวทางกลุ่มที่ 7 Serious Entry into Market ต้องพยายามสร้าง

โอกาสใหม่เข้าตลาด
แนวทางกลุ่มที่ 8  Selective Growth เลอืกขยายตัวเติบโตเฉพาะสาขา
แนวทางกลุ่มที่ 9  All out Struggle อยู่ในสถานะที่ดีมาก ให้คงรักษา

สถานะไว้ 

ขั้นตอนในการด�าเนินการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้ เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ
ส�าหรับผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจทุกเรื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ ต่อฉบับหน้าอ่าน

ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ขององค์การทีม่คีวามถกูต้อง เหมาะสม ต่อการปฏบิตัิ 
สามารถท�าได้จริง อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล จะเป็น
สิง่ทีส่�าคัญทีส่ดุ ทรพัยากรบคุคลถอืเป็นสนิทรพัย์ทีป่ระเมนิค่ามไิด้ หากองค์การ
ใดม ี“คนด ีคนมปีระสบการณ์ คนเก่ง” มาก องค์การนัน้จะมสีนิทรพัย์ทีป่ระเมนิ
ค่ามไิด้มาก ความเสีย่งในการบรหิารจดัการองค์การกจ็ะมไีม่มาก กล่าวคอื การ
เลือกคนที่จะมาท�างาน ต้องเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจ มุ่งมั่น และ
ทุ่มเท เป็นประการแรก โดยพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านนั้น ๆ เป็น
ประการที่สอง และประการสุดท้าย คือ คนเก่ง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ต้องอย่าลืมว่า ความรู้ต่าง ๆ  สามารถเพิ่มพูนได้โดย
การอ่านต�ารา สืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ประสบการณ์ต้องอาศัยทักษะ 
(Skills) เฉพาะตน ดังนั้น ระบบขององค์การจะดี คนก็ต้องดี เป็นคนดี มีทักษะ 
มีความรู้ มีความสามารถ และมีจิตคุณธรรม

ข้อคิดประการหนึ่งคือ การที่จะได้ คนดี คนมีประสบการณ์ คนเก่ง 
และพร้อมที่จะทุ่มเทการท�างานให้กับองค์การนั้น หาได้ไม่ง่าย แต่การที่จะ
รักษาให้ คนดี คนมีประสบการณ์ คนเก่ง มีความจงรักษ์ภักดีต่อองค์การ และ
อยู่กับองค์การตลอดไปนั้น ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองการตัดสินใจของผู้บริหารสูงสุด 
ในการสร้างแรงจูงใจ ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ   ที่ทางองค์การจะกล้า
ลงทุนเพื่อสินทรัพย์นี้หรือไม่ 

ต้องยอมรบัความจรงิประการหนึง่ คอื การทีไ่ด้ คนด ีคนมปีระสบการณ์ 
คนเก่ง เข้ามาร่วมงาน ต้องยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง การมีมุมมอง
ข้อคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั มคีวามเป็นประชาธปิไตย ย่อมน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหา
ได้อย่างครอบคลมุและถกูวธิ ีแต่ละคนอาจจะมมีมุมอง วธิกีารวเิคราะห์ปัญหา 
ตามประสบการณ์ที่เคยได้ประสบกันมาไม่เหมือนกัน ดังนั้น หากองค์การมี
ระบบที่ดี มีเครื่องมือและเป้าหมายที่ชัดเจน ถึงแม้ข้อคิดเห็นของแต่ละคนจะ
ไม่เหมอืนกนั แต่ทกุคนกก้็าวไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนั ดงันัน้ การเลอืกทมีผูบ้รหิาร
ทีม่คีวามคิดเหน็เป็นแนวทางเดียวกนั อาจจะง่ายต่อการตัดสนิใจในการบริหาร
จดัการองค์การ แต่จะมคีวามเสีย่งต่อความผดิพลาดและความล้มเหลวในการ
บริหารจัดการองค์การ 
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