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

(หลกัสูตร 2 วนั/ 12 ชัว่โมง) 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ผลกระทบจำกนโยบำยโลกกำรคำ้เสรี ประกอบกบัภำวะเศรษฐกิจตกต ่ำในหลำยภูมิภำคทัว่โลกในรอบระยะเวลำ 

หลำยปีที่ผำ่นมำ ท ำใหธุ้รกิจอุตสำหกรรมชั้นน ำทัว่โลกคิดคน้/น ำกลยทุธแ์บบใหม่ๆ มำใชใ้นกำรบริหำรงำนอยำ่งมำกมำย
หลำยๆ เช่น Six Sigma, Balance Scorecard, KPIs, Supply Chain, Cost Reduction รูปแบบต่ำงๆ ฯลฯ ทั้งน้ีเพือ่เพิม่ยอดขำย 
ลดค่ำใชจ่้ำย และเพิม่ประสิทธิภำพงำน อนัจะช่วยใหอ้งคก์รมีศกัยภำพในกำรแข่งขนัสูงขึ้น ซ่ึงระบบบริหำรหลำยชนิดดงัที่ได้
กล่ำวอำ้งขำ้งตน้นั้น มีหลกักำรและที่มำจำก “กำรบริหำรงำนตำมเป้ำหมำย (Management by Objectives หรือ MBO)” ซ่ึงมี
องคก์รเอกชนขนำดใหญ่ทัว่โลกจ ำนวนมำกน ำไปใชแ้ละประสบควำมส ำเร็จทำงธุรกิจอยำ่งสูงมำนำนนบัสิบปีแลว้ จนมีผู ้
คิดคน้ดดัแปลง Model ใหม่ๆ ขึ้นอีกหลำยรูปแบบ 
 หลกักำรของ MBO ยดึหลกักำรบริหำรงำนที่ตอบสนองต่อธรรมชำติของคนท ำงำน โดยกำรใหค้นท ำงำนมีโอกำสได้
แสดงควำมคิดเห็น ร่วมตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำน มีส่วนร่วมในกำรน ำเป้ำหมำยงำนไปปฏิบติั ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผดิชอบ
ต่อผลงำนที่ท  ำได ้อนัจะท ำใหค้นท ำงำนมีควำมมุ่งมัน่ที่จะท ำงำนจำกควำมรู้สึกภำยในตวัเอง ไม่ใช่ดว้ยกำรถูกบงัคบัใหท้  ำ 
 ทั้งน้ี MBO เป็นระบบที่ใชง่้ำยและกำรประมวลผลไม่ซบัซอ้น ท ำใหง่้ำยต่อกำรน ำไปใชบ้ริหำรงำน-บริหำรธุรกิจ ซ่ึง
หำกมีเทคนิคในกำรน ำไปใชอ้ยำ่งถูกวธีิแลว้ รับประกนัไดว้ำ่ประสิทธิภำพงำนที่เพิม่ขึ้นในทุกหน่วยงำนในองคก์รจะท ำใหผ้ล
ประกอบกำรของธุรกิจประสบควำมส ำเร็จในอตัรำที่สูงขึ้นกวำ่ปกติอยำ่งเด่นชดั 

 
2. วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

2.1 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำรับทรำบนโยบำย รำยละเอียด และวธีิกำร ในกำรน ำ MBO มำใชใ้นกำรจดัท ำแผนธุรกิจ 
2.2 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำรับทรำบ เขำ้ใจ และเห็นควำมส ำคญัของ MBO ที่จะมำช่วยพฒันำศกัภำพในกำรแข่งขนัทำง

ธุรกิจ ดว้ยกำรเนน้หนกัไปที่กำรเพิม่ประสิทธิภำพงำน 
2.3 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำรู้หลกัในกำรวำงแผนธุรกิจโดยยดึหลกั MBO ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่กำรก ำหนด วิสยัทศัน์ที่ชดัเจน/ 

พนัธะกิจ/ กลยทุธร์ะดบัองคก์ร/ เป้ำหมำยในกำรท ำงำนประจ ำปีขององคก์รที่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์/ กำร
กระจำยเป้ำหมำยองคก์รสู่หน่วยงำนต่ำง/ กำรจดัท ำแผนปฏิบติักำร 

2.4 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำรู้เทคนิคในกำรตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำนที่ชดัเจนและวดัผลไดเ้ป็นรูปธรรม 
2.5 เพือ่ใหผู้เ้ขำ้สมัมนำไดฝึ้กปฏิบติัจริงในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์/ ก ำหนดพนัธะกิจ/ ตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำน/ จดัท ำ 

Action Plan 
 
3. ผู้ที่ควรเข้ำสัมมนำ  ผูบ้ริหำรระดบัสูงทุกต ำแหน่งในองคก์ร  
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4. ก ำหนดกำรอบรมและเน้ือหำของของหลักสูตร ประกอบด้วย 

วันที่ 1 
09.00   -     หลกัในกำรบริหำรธุรกิจสมยัใหม่ 

- ขั้นตอนในกำรจดัท ำแผนธุรกิจที่ดี 
- ควำมส ำคญัในกำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถทำงธุรกิจดว้ยกำรเพิม่ประสิทธิภำพงำน และลดคำ่ใชจ่้ำย 
- ที่มำ และแนวคิดพื้นฐำนของระบบ MBO 

10.00    Coffee Break 
10.15    -      ระบบบริหำรงำนตำมเป้ำหมำย (Management by Objectives - MBO) 
             -      ตวัอยำ่งกำรวำงแผนธุรกิจโดยยดึหลกั MBO 

                           -      หลกักำรก ำหนดวสิยัทศัน์ที่ชดัเจน (รำยละเอียด/ ตวัอยำ่ง/ ขอ้ดี-ขอ้เสีย) 
              -      หลกักำรก ำหนดพนัธะกิจ  
12.00   พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

                13.00   -      (ฝึกปฏิบติั) ก ำหนดวสิยัทศัน์และพนัธะกิจขององคก์ร 
               -      หลกักำรก ำหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 

14.30    Coffee Break 
14.45     -      (ฝึกปฏิบตัิ) ก ำหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร 
              -      ถำม-ตอบขอ้สงสยั 
16.00     -     จบกำรสมัมนำวนัแรก 
 

วันที่ 2 

09.00   -     ทบทวนกำรก ำหนดวสิยัทศัน์/ พนัธะกิจ/ กลยทุธ ์
- วธีิกำรตั้งเป้ำหมำยที่เป็นรูปธรรมและวดัผลในเชิงปริมำณได ้

           -      หลกักำรตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำนประจ ำปีขององคก์ร (ที่สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์-พนัธะกิจ-กลยทุธ ์) 
           -       เทคนิคกำรกระจำยเป้ำหมำยระดบัองคก์รลงสู่ทุกหน่วยงำนในองคก์ร 
10.00    Coffee Break 
10.15   -     ตวัอยำ่งกำรวำงแผนธุรกิจโดยยดึหลกั MBO 

- (ฝึกปฏิบตัิ) ตั้งเป้ำหมำยในกำรท ำงำนประจ ำปีระดบัหน่วยงำนที่เป็นรูปธรรมและวดัผลในเชิงปริมำณได ้
12.00   พกัรับประทำนอำหำรกลำงวนั 

                13.00   -      ประโยชน์/ หลกักำร/ ตวัอยำ่ง แผนปฏิบติักำร (Action Plan) เพือ่รองรับเป้ำหมำยในกำรท ำงำน 
               -      (ฝึกปฏิบตัิ) จดัท ำแผนปฏิบตัิกำร              -        
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14.30    Coffee Break 
14.45   -    เทคนิคกำรจดัท ำระบบงบประมำณค่ำใชจ่้ำยตำมหลกั MBO 

-     เทคนิคกำรประยกุตใ์ชร้ะบบ MBO ใหป้ระสบควำมส ำเร็จ 
- ถำม-ตอบขอ้สงสยั 

16.00   -    จบกำรสมัมนำ 
 

5. วิทยำกร อ. รุ่งนิกร สุมงคล **ดูประวตัิวทิยำกรตำมเอกสำรแนบ 

 
 


