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13. หลกัสูตร “Workshop - การวางแผนบริหารงาน-บริหารธุรกจิด้วย MBO (Management by Objectives)” 
Workshop - Business Plan based on MBO Technique (MBO - Management by Objectives) 

(หลกัสูตร 2 วนั/ 12 ชัว่โมง) 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
ผลกระทบจากนโยบายโลกการคา้เสรี ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจตกต ่าในหลายภูมิภาคทัว่โลกในรอบระยะเวลา 

หลายปีท่ีผา่นมา ท าใหธุ้รกิจอุตสาหกรรมชั้นน าทัว่โลกคิดคน้/น ากลยทุธ์แบบใหม่ๆ มาใชใ้นการบริหารงานอยา่งมากมาย
หลายๆ เช่น Six Sigma, Balance Scorecard, KPIs, Supply Chain, Cost Reduction รูปแบบต่างๆ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มยอดขาย 
ลดค่าใชจ่้าย และเพิ่มประสิทธิภาพงาน อนัจะช่วยใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูงข้ึน ซ่ึงระบบบริหารหลายชนิดดงัท่ีได้
กล่าวอา้งขา้งตน้นั้น มีหลกัการและท่ีมาจาก “การบริหารงานตามเป้าหมาย (Management by Objectives หรือ MBO)” ซ่ึงมี
องคก์รเอกชนขนาดใหญ่ทัว่โลกจ านวนมากน าไปใชแ้ละประสบความส าเร็จทางธุรกิจอยา่งสูงมานานนบัสิบปีแลว้ จนมีผู ้
คิดคน้ดดัแปลง Model ใหม่ๆ ข้ึนอีกหลายรูปแบบ 
 หลกัการของ MBO ยดึหลกัการบริหารงานท่ีตอบสนองต่อธรรมชาติของคนท างาน โดยการใหค้นท างานมีโอกาสได้
แสดงความคิดเห็น ร่วมตั้งเป้าหมายในการท างาน มีส่วนร่วมในการน าเป้าหมายงานไปปฏิบติั ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผดิชอบ
ต่อผลงานท่ีท าได ้อนัจะท าใหค้นท างานมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานจากความรู้สึกภายในตวัเอง ไม่ใช่ดว้ยการถูกบงัคบัใหท้  า 
 ทั้งน้ี MBO เป็นระบบท่ีใชง่้ายและการประมวลผลไม่ซบัซอ้น ท าใหง่้ายต่อการน าไปใชบ้ริหารงาน-บริหารธุรกิจ ซ่ึง
หากมีเทคนิคในการน าไปใชอ้ยา่งถูกวธีิแลว้ รับประกนัไดว้า่ประสิทธิภาพงานท่ีเพิ่มข้ึนในทุกหน่วยงานในองคก์รจะท าใหผ้ล
ประกอบการของธุรกิจประสบความส าเร็จในอตัราท่ีสูงข้ึนกวา่ปกติอยา่งเด่นชดั 

 
2. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

2.1 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนารับทราบนโยบาย รายละเอียด และวธีิการ ในการน า MBO มาใชใ้นการจดัท าแผนธุรกิจ 
2.2 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนารับทราบ เขา้ใจ และเห็นความส าคญัของ MBO ท่ีจะมาช่วยพฒันาศกัภาพในการแข่งขนัทาง

ธุรกิจ ดว้ยการเนน้หนกัไปท่ีการเพิ่มประสิทธิภาพงาน 
2.3 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนารู้หลกัในการวางแผนธุรกิจโดยยดึหลกั MBO ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การก าหนด วสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน/ 

พนัธะกิจ/ กลยทุธ์ระดบัองคก์ร/ เป้าหมายในการท างานประจ าปีขององคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์/ การ
กระจายเป้าหมายองคก์รสู่หน่วยงานต่าง/ การจดัท าแผนปฏิบติัการ 

2.4 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนารู้เทคนิคในการตั้งเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจนและวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม 
2.5 เพื่อใหผู้เ้ขา้สัมมนาไดฝึ้กปฏิบติัจริงในการก าหนดวสิัยทศัน์/ ก าหนดพนัธะกิจ/ ตั้งเป้าหมายในการท างาน/ จดัท า 

Action Plan 
 
3. ผู้ทีค่วรเข้าสัมมนา  ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกต าแหน่งในองคก์ร  
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4. ก าหนดการอบรมและเนื้อหาของของหลกัสูตร ประกอบด้วย 

วนัที ่1 
09.00   -     หลกัในการบริหารธุรกิจสมยัใหม่ 

- ขั้นตอนในการจดัท าแผนธุรกิจท่ีดี 
- ความส าคญัในการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพงาน และลดค่าใชจ่้าย 
- ท่ีมา และแนวคิดพื้นฐานของระบบ MBO 

10.00    Coffee Break 
10.15    -      ระบบบริหารงานตามเป้าหมาย (Management by Objectives - MBO) 
             -      ตวัอยา่งการวางแผนธุรกิจโดยยดึหลกั MBO 

                           -      หลกัการก าหนดวสิัยทศัน์ท่ีชดัเจน (รายละเอียด/ ตวัอยา่ง/ ขอ้ดี-ขอ้เสีย) 
              -      หลกัการก าหนดพนัธะกิจ  
12.00   พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

                13.00   -      (ฝึกปฏิบติั) ก าหนดวสิัยทศัน์และพนัธะกิจขององคก์ร 
               -      หลกัการก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์ร 

14.30    Coffee Break 
14.45     -      (ฝึกปฏิบติั) ก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์ร 
              -      ถาม-ตอบขอ้สงสัย 
16.00     -     จบการสัมมนาวนัแรก 
 

วนัที ่2 

09.00   -     ทบทวนการก าหนดวสิัยทศัน์/ พนัธะกิจ/ กลยทุธ์ 
- วธีิการตั้งเป้าหมายท่ีเป็นรูปธรรมและวดัผลในเชิงปริมาณได ้

           -      หลกัการตั้งเป้าหมายในการท างานประจ าปีขององคก์ร (ท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์-พนัธะกิจ-กลยทุธ์ ) 
           -       เทคนิคการกระจายเป้าหมายระดบัองคก์รลงสู่ทุกหน่วยงานในองคก์ร 
10.00    Coffee Break 
10.15   -     ตวัอยา่งการวางแผนธุรกิจโดยยดึหลกั MBO 

- (ฝึกปฏิบติั) ตั้งเป้าหมายในการท างานประจ าปีระดบัหน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรมและวดัผลในเชิงปริมาณได ้
12.00   พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

                13.00   -      ประโยชน์/ หลกัการ/ ตวัอยา่ง แผนปฏิบติัการ (Action Plan) เพื่อรองรับเป้าหมายในการท างาน 
               -      (ฝึกปฏิบติั) จดัท าแผนปฏิบติัการ              -        
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14.30    Coffee Break 
14.45   -    เทคนิคการจดัท าระบบงบประมาณค่าใชจ่้ายตามหลกั MBO 

-     เทคนิคการประยกุตใ์ชร้ะบบ MBO ใหป้ระสบความส าเร็จ 
- ถาม-ตอบขอ้สงสัย 

16.00   -    จบการสัมมนา 
 

5. วทิยากร อ. รุ่งนิกร สุมงคล **ดูประวติัวทิยากรตามเอกสารแนบ 

 

 


