
หน่วยท่ี 1

การวางแผนเป้าหมายชวีติดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ



การน า PDCA มาใช้คร้ังแรก

โดย Walter  Shewhart เพ่ือใชค้วบคมุกระบวนการ
ทางสถิติของบรษัิทท่ีสหรฐัอเมรกิา ตอ่มา         W. Edward  
Deming น าวิธีการใชม้าเผยแพร่



วงจร PDCA ไดร้บัความนิยมท่ีญ่ีปุ่ น โดยให้
ความส าคญักบัการบรหิารงานใหเ้กิดคณุภาพ 2 อย่าง 
คือ 

1. การสื่อสาร 

2. ความรว่มมือรว่มใจ



PDCA คือ วงจรควบคุมคุณภาพ หรือวงจรเดม่ิง  ประกอบดว้ย

P = Plan คือ การวางแผนงานจากวตัถปุระสงค ์และ
เปา้หมายท่ีไดก้ าหนดขึน้

D = Do การปฏิบตัิตามขัน้ตอนในแผนงานท่ีเขียนไวอ้ย่าง
เป็นระบบและตอ่เน่ือง



C = Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานแตล่ะ
ขัน้ตอนของแผนงานวา่มีปัญหาอะไรเกิดขึน้ จ  าเป็นตอ้ง
เปลี่ยนแปลงในขัน้ตอนใด

A=Action การปรบัปรุงแกไ้ขสว่นท่ีเป็นปัญหาหรอืแนวทาง
ท่ีประสบความ ส าเรจ็ เพ่ือท างานในครัง้ตอ่ไป



ล าดบัขัน้ในกระบวนการวางแผนประกอบดว้ย

1. การก าหนดวตัถปุระสงค์

2. ก าหนดขอบเขตในการวางแผน

3. ขอ้จ ากดัในการวางแผน

4. พฒันาและประเมินทางเลือก

5. เปลี่ยนแปลงแผนสูก่ารปฏิบตัิ



การวางแผนท่ีดีตอ้งวเิคราะห์สถานการณ์ ดงัน้ี
• 1. Who (ใคร)

• 2. What (ท าอะไร)

• 3. Where (เปา้หมายในการท าอยูท่ี่ไหน)

• 4. When (ระยะเวลาขัน้ตอนการท างานเม่ือไร)

• 5. Why (ท าไมตอ้งท าเปา้หมายนี)้

• 6. How (การท างานเป็นอย่างไร)



1. ศกึษาขอ้มลูท่ีเป็นไปไดใ้นการประกอบธรุกิจ

2. เตรยีมการดา้นการท างาน การออกแบบ

ประโยชน์ของการวางแผน  มีดงันี้



ประโยชนข์องการวางแผน  มีดงัน้ี  (ต่อ)

3. วางแนวทางการปฏิบตัิงานของแตล่ะฝ่าย เช่น ฝ่าย
การตลาด  ฝ่ายวิจยั  ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ ฝ่ายการเงินการ
บญัชี ฯลฯ

4. การประเมินผล  โดยประเมินจากยอดจ าหน่าย  
ความคิดเห็นของลกูคา้ ฯลฯ



การวางแผนเป้าหมายชีวิต

• การวางแผน หมายถงึ  การก าหนดสภาพหรอืสถานภาพท่ี
คาดหวงัวา่จะเกิดขึน้ในอนาคต

• เปา้หมายในชีวิต (Life  Goals) หมายถงึ สิ่งท่ีตนเองให้
ความส าคญั  และปรารถนาจะใหเ้กิดขึน้ในอนาคตโดยเป็น
แรงจงูใจใหต้นเองมีพลงั



เป้าหมายชีวิตของบุคคลแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ

1. การวางแผนเปา้หมายชีวิตขัน้ตน้  เช่น การเรยีนใหจ้บ  มี
ฐานะดี การประพฤติตนเป็นคนดี



เป้าหมายชีวติของบุคคลแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ (ต่อ)

2. การวางแผนเปา้หมายชีวิตขัน้กลาง ช่วงชีวิตนีจ้ะตอ้ง
พยายามตัง้ตวั สรา้งฐานะ มีชีวิตคู ่ มีครอบครวัท่ีดี ไมย่่อทอ้ 
สรา้งคณุคา่ชีวิต สรา้งความดี  มีเมตตาตอ่ผูอ่ื้น



เป้าหมายชีวติของบุคคลแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ (ต่อ)

3. การวางแผนเปา้หมายชีวิตขัน้สงูสดุ คือ การตัง้ใจท าความดี 
ประสบความส าเรจ็ในหนา้ท่ีการงาน ตัง้ใจปฏิบตัิธรรม หมั่นให้
ทาน  รกัษาศีล ฝึกสมาธิ รกัษาเปา้หมายชีวิตใหม้ั่นคง



เป้าหมายของบุคคล มีดงัน้ี

1. เปา้หมายท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ วฒันธรรมประเพณี  
สงัคม  การเมืองกฎหมาย  ความรูส้กึ

2. เปา้หมายท่ีเป็นตวัเงิน เช่น ท างานแลว้ออมเงิน การ
ลงทนุ  การสรา้งรายได ้ การควบคมุคา่ใชจ้่าย



ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการก าหนดเป้าหมายชีวติ

1. ตัง้เปา้หมายท่ีแน่นอนและชดัเจน

2. เปา้หมายท่ีมีความเป็นไปได้

3. เปา้หมายควรจดัล  าดบัก่อนหลงัใหแ้น่นอน



กระบวนการวางแผนชีวติ มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี

1. การตัง้เปา้หมายชีวิต

2. การวางแผนเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

3. ประเมินทางเลือก เชน่ ตดัสนิใจในการเลือกอาชีพ



กระบวนการวางแผนชีวติ มี 4 ขั้นตอน ดงัน้ี (ต่อ)

4. การตดัสนิใจ ถา้ท าตามขอ้ 1 ถึง 3 ไมป่ระสบความส าเรจ็ ก็
ตอ้งปรบัเปลี่ยนการประกอบอาชีพใหม่



ช่วงชีวติในการวางแผนเป้าหมาย ไดแ้ก่

1.ช่วงวยัเดก็  อายแุรกเกิด-20 ปี เป็นวยัท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของพอ่แม่ จึงยงัไม่มีรายได้

2. ช่วงวยัหลงัจบการศกึษา  อายปุระมาณ 21-30 ปี เป็น
ช่วงท่ีเริม่สรา้งครอบครวั  แตง่งาน  สรา้งฐานะ  มีบตุร ซือ้บา้น  
ซือ้รถยนต์



ช่วงชีวติในการวางแผนเป้าหมาย ได้แก่ (ต่อ)

3. ช่วงวยัท างานเตม็ท่ี อายปุระมาณ 31-45 ปี เป็นช่วงท่ีขยาย
ครอบครวั มีการงานมั่นคง  มีรายไดแ้น่นอน  มีความ
รบัผิดชอบ

4. ช่วงก่อนวยัเกษียณอาย ุ อายปุระมาณ 46-50 ปี เป็นช่วงท่ี
รายไดม้ั่นคง  เงินออมมีมากขึน้



5. ช่วงวยัเกษียณอาย ุ อายตุัง้แต ่60ปีขึน้ไป เป็นช่วงท่ีรายได้
จะลดลงเรือ่ยๆ ถา้วางแผนการเงินดีก็จะไมมี่ปัญหาทาง
การเงิน ถา้วางแผนไมด่ีชีวิตก็จะล าบากแหลง่รายได ้จะมาจาก
เงินบ าเหน็จ บ านาญ  เงินประกนัสงัคม  ดอกเบีย้รบั ฯลฯ

ช่วงชีวติในการวางแผนเป้าหมาย ไดแ้ก่ (ต่อ)



หลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิต มีดงัน้ี
1. ตอ้งมีความชดัเจน เช่น ก าหนดเปา้หมายวา่อีก 3 ปีจะ
ท างานหารายได้

2. วดัผลประเมินผลได ้เชน่ ก าหนดวา่จะอบรมหลกัสตูร
วิชาชีพระยะสัน้ 3 เดือน



หลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิต มีดงัน้ี (ต่อ)

3. ศกึษาความเป็นไปไดข้องตนเอง และสภาพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้ง เชน่ ตอ้งการสรา้งธรุกิจ



หลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิต มีดงัน้ี (ต่อ)

4. เป้าหมายจะอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง 
เช่น การออกก าลังกาย  หรือต้องการพกัผ่อนใน
วันหยุด

5. เปา้หมายน้ันต้องมกีารก าหนดเวลาแน่นอน



จบหน่วยที ่1

ตดิตามตอนต่อไปหน่วยที ่2


