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หัวข้อการบรรยายResult-Based Management

หลักการและแนวคิดของการวางกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
องค์ประกอบของกลยุทธ์
แนวคิดทางการตลาด
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรคขององค์กร 
(SWOT)
การวัดผลการปฏิบัติงานและการก าหนดตัวชี้วัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ (SMART Model)



แนวคิดของการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Result-Based 
Management) มุ่งเน้นที่การบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ (Outcome) 
จากผลผลิต (Output) อันพึงประสงค์เป็นหลัก มากกว่าการให้
ความส าคัญกับปัจจัยหรือทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ นั่นคือ
ถึงแม้ว่าปัจจัยเข้าหรือทรัพยากรในการด าเนินการจะมีอยู่อย่างจ ากัด 
องค์กรก็จะต้องพยายามท าให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ให้ได้ ดังนั้นจึงจะ
เห็นได้ว่าการที่จะบริหารจัดการให้เกิดผลตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ใน
ขณะที่มีทรัพยากรอย่างจ ากัดนั้นจะต้องมีการวางแผนการด าเนินการและ
แผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถด าเนินการ
ให้ประสบผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นการบริหารจัดการแนวใหม่นี้ยังมุ่งเน้นว่า การบริหารจัดการที่
ดีและเหมาะสมนั้นจะต้องบริหารปัจจัยและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผล
กระทบในเชิงบวก (Positive Impact) ให้แก่สังคมและประเทศชาติให้
ได้มากที่สุด ทั้งนี้การบริหารจัดการที่ท าให้เกิดผลกระทบเชิงบวกได้
มากกว่าโดยใช้ทรัพยากรน้อยกว่าถือได้ว่าเป็นผู้บริหารนั้นมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ

แนวคิดของการบริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิResult-Based Management



สรุปได้ว่า การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Result-Based 
Management : RBM) เป็นแนวทางการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อ
ผลการด าเนินงาน และการตรวจวัดผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ
องค์การ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ เช่น 
ผู้บริหารและคณะท างานหลัก ซึ่งควรจะพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน (Objectives)
ปัจจัยเข้า (Inputs / Resources / Raw Materials)
กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติการ (Process / Methodology)
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
ตัวชี้วัด (Indicators)
เป้าหมาย (Goals)
ค่าเป้าหมาย (Targets)

เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result based Management)Result-Based Management



วิสัยทัศน์
(Vision)

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objectives)

กลยุทธ์
(Strategy)

แผนงาน/โครงการ
(Program/Project)

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ
(Key Indicators)

ค่าเป้าหมาย
(Target/Goals)

ทรัพยากร
(Resources)

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางการบรรลุจุดหมายขององค์กร

วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราอยากให้องค์กรเป็นในอนาคตภายใต้วิสัยที่พอจะเห็น

พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตการด าเนินการขององค์กร (กิจที่เป็นพันธะ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่จะพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หมายถึงเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการที่จะบรรลุเป้าประสงคไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ปัจจัยภายในและภายนอกอย่างละเอียด

แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนการพัฒนาองค์กรและโครงการย่อยภายใต้แผนที่
องค์กรจะต้องด าเนินการ

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ หมายถึง เกณฑ์ส าคัญที่ใช้ในการวัดผลการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ระดับของเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลว่าประสบความส าเร็จ

ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาองค์กร อันประกอบไปด้วย 
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ เป็นต้น

ความหมายของค าส าคัญในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์Result-Based Management



Balanced ScorecardResult-Based Management

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues)

1 4

แผนท่ีกลยุทธ์ (Strategic Map)

วิสัยทัศน์ (Vision)

พันธกิจ (Mission)

เป้าประสงค์ด้าน
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Goals)2 3

เป้าประสงค์ด้าน
คุณภาพการด าเนินงาน

เป้าประสงค์ด้าน
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ด้าน
การพัฒนาองค์กร

การประเมินผล
(KPI’s)

แผนปฏิบัติการ
(Action Plan)

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน / 
โครงการ งบประมาณ

คุณภาพการ
ด าเนินงาน

ประสิทธิภาพ

การพฒันาองคก์ร

ประสิทธิผล
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แผนที่กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ

แผนทีก่ลยุทธ ์ ต้องการได้ก าไร
ต่อคนให้สูงที่สุด
และนานที่สุด

-ก าไรต่อคน
-ก าไรสุทธิ
-ยอดขาย

-10,000 บาทต่อ
คนต่อวัน
-20 ลบ./เดือน
-200 ลบ./ปี

-โครงการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน
ในทุกมิติ (การเงิน การ
ผลิต การตลาด การคลัง)

- 1,500,000ก าไรสูงสุด

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

รายได้จาก
การซื้อซ้ า

รายได้จาก
ลูกค้าใหม่

ต้องการให้ลูกค้า
เกิดความ

ประทับใจสูงสุด
และเป็นเสมือน
ตัวแทนของ
องค์กรในการ

สื่อสาร

บริการที่
ประทับใจ

ราคาท่ี
ดึงดูดใจ

กระบวนการ
จัดส่งที่เร็ว

การตลาดที่
เหมาะสม

การผลิตที่มี
คุณภาพ

การคลังที่
แม่นย า

ต้องการให้มี
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่เป็นเลิศ

ต้องการให้มี
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มี

ประสิทธิภาพและ
คุณภาพที่เป็นเลิศ

เจ้าหน้าที่มี
ความรู้

ความสามารถ
สูงและมี
ความสุข

มีระบบการ
ท างานที่
ทันสมัย

มีระบบก ากับ
ดูแลที่ดี

-ความพึง
พอใจในการ
รับบริการ
-ปริมาณการ
ซื้อซ้ า
-ลูกค้าใหม่

-ระดับมากขึ้นไป
-1,000 บาทต่อ
เดือน
-20 รายต่อเดือน

-โครงการสร้างความ
ประทับใจที่ดีกับลูกค้า
-โครงการสนับสนุนชุมชน
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

- 2,000,000

- 2,400,000

-ความรวดเร็ว
ในการบริการ
-ของเสียจาก
การผลิต
-ช่องทางการ
ขายและการ
ให้บริการ

-ไม่เกิน 3 วัน
-Zero Defect
-Zero Incident
-เพ่ิมอีก 3 สาขา
ในทุก 6 เดือน
-Zero non-
moving stock

-โครงการลดขั้นตอนการ
ท างาน
-โครงการวิจัยการตลาด
-โครงการพัฒนาเส้นทาง
การจัดส่งสินต้า
-โครงการวิจัยและพัฒนา
สินค้า

- 900,000

- 5,000,000
- 500.000

- 3,000,000

-ความรู้/ทักษะ
-ความเสี่ยงของ
ระบบ IS
-ความสุขของ
พนักงาน
-การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร

-คะแนนไม่ต่ ากว่า 
85
-ไม่เกิดระบบล่ม
-ค่าเฉลี่ยความสุข
ระดับ 4 ขึ้นไป
-Walk the talk 
ทุกวัน

-โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร/การปฏิบัติงาน
-โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
-โครงการส่งเสริมการ
ก ากับดูแลตนเองที่ดี

- 7,000,000

- 4,500,000

- 1,000,000



แหล่งข้อมูล : http://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องทราบถึงประเด็นที่ต้องการปรับปรุง
และควรจะต้องทราบถึงสาเหตุปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้ต้องปรับปรุง ซึ่ง
เครื่องมือทางการจัดการที่เป็นที่นิยมในการวิเคราะห์ถึงเหตุปัจจัยคือ 
Fishbone Diagram หรือในบางที่ก็เรียกว่า Ishikawa Diagram 
เนื่องจากถูกคิดค้นโดย Kaoru Ishikawa ในปีค.ศ. 1968 ซึ่งได้รับการ
ยอมรับและถูกน าไปใช้ในหลากหลายสาขาของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหาร ทั้งนี้เหตุปัจจัยหลักๆที่ใช้ใน Fishbone Diagram ของ 
ishikawa ประกอบด้วย

1. People – คน
2. Equipment – เครื่องมือ
3. Material – วัตถุดิบ หรือ สิ่งของที่จ าเป็น
4. Process – กระบวนการท างาน

หลายครั้งที่การวิเคราะห์เหตุ (Cause) และผล (Effect) นั้นจะก าหนด
เหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจ

Fish Bone DiagramResult-Based Management



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)Result-Based Management

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis) โดย
ศาสตราจารย์ Edward Freeman (ค.ศ. 1984) เป็นเครื่องมือทางการ
จัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยจะท าให้เรา
ทราบถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ว่าผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกลุ่มใดมีความต้องการอะไร และการด าเนินการขององค์กรจะส่งผล
กระทบอย่างไรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม

ซึ่งถ้าเราทราบถึงความสนใจและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
อย่างดีก็จะท าให้เราสามารถที่จะก าหนดวิธีการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Primary Stakeholders) หรือผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders)



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Analysis)Result-Based Management

ผู้รับบริการ

เครือข่ายความ
ร่วมมือใน
ต่างประเทศ

พันธมิตร

สื่อมวลชน
กลุ่มต่อต้าน

หน่วยงานใน
สังกัด



การวิเคราะห์ SWOT & TOWSResult-Based Management

Albert Humphrey ได้น าเสนอแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ที่
เรียกว่า SWOT Analysis โดยให้ประเมินถึงปัจจัยภายในและภายนอก
ขององค์กรอย่างรอบคอบ ซึ่งปัจจัยภายในประกอบด้วยการพิจารณาถึง
จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threats) การ
วิเคราะห์ SWOT นี้จะท าให้เข้าใจบริบทองค์กรได้อย่างชัดเจน โดยผล
ของการวิเคราะห์จะท าให้สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรได้
แม่นย ามากยิ่งขึ้น การวางแผนกลยุทธ์ที่รัดกุมจะน าเอาผลการวิเคราะห์
มาพิจารณาต่อด้วยเทคนิค TOWS Matrix ที่จะช่วยให้สามารถก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ง่ายๆดังต่อไปนี้
Strength + Opportunity -> ควรด าเนินการเชิงรุก/ขยายผล
Weakness + Opportunity -> ควรเร่งพัฒนาและปรับปรุง
Strength + Threat -> ควรจะด าเนินการอย่างรัดกุม
Weakness + Threat-> ควรจะต้องระมัดระวัง/ตั้งรับ



แนวคิดทางการตลาดResult-Based Management

โอกาส (OPPORTUNITY)
1.......................
2.......................
3.......................

อุปสรรค (THREAT)
1......................
2......................
3......................

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1

เร่งรุก/ขยายผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

ปรับตัวเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2

พัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

ตั้งรับ/ปรับปรุง

จุดแข็ง (STRENGTH)
1...................
2...................
3...................

จุดอ่อน (WEAKNESS)
1...................
2...................
3...................

การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร
การวิเคราะห์ SWOT นั้นจะ
ท าให้เกิดความชัดเจนว่า
องค์กรควรจะมีประเด็น
ยุทธศาสตร์อะไรบ้าง ซึ่ง
จะต้องน ามาวางเป็นกลยุทธ์
ขององค์กรต่อไป

โดยน าเอาแต่ละประเดน็
ยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์ให้ได้
เป้าประสงค์ จากนั้นน า
เป้าประสงค์แต่ละด้านมา
วิเคราะห์ SWOT ต่อจนท า
ให้รู้ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์
อะไรบ้างส าหรับแต่ละ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External factors) ให้พิจารณาโดยแนวคิด 

PEST อันประกอบด้วย การเมือง (Politic) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม 
(Social) และเทคโนโลย ี(Technology) 



1. People – คน
1. บุคลากรไม่เพียงพอ
2. บุคลากรไม่มีทักษะฝีมือ
3. บุคลากรมีความขัดแย้งกัน

2. Equipment – เครื่องมือ
1. อุปกรณเ์คร่ืองมือเก่า/ช ารุด/เสียหาย
2. อุปกรณเ์คร่ืองมือไม่เพียงพอ
3. อุปกรณเ์คร่ืองมือไม่เหมาะกับงาน

3. Material – วัตถุดิบ หรือ สิ่งของที่จ าเป็น
1. วัตถุดิบไม่มีคุณภาพ
2. วัตถุดิบไม่เพียงพอ

4. Process – กระบวนการท างาน
1. กระบวนการท างานซ้ าซ้อน
2. กระบวนการท างานมีหลายขั้นตอนเกินไป

5. สถานที่
1. พื้นที่จ ากัด/คับแคบ
2. พื้นที่ไม่เหมาะสม

Fish Bone DiagramResult-Based Management



การก าหนดตัวชี้วัดResult-Based Management



การก าหนดตัวชี้วัด | SMART ModelResult-Based Management

ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวแปรที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลง หรือบ่ง
บอกสภาพหรือสะท้อนลักษณะการด าเนินงาน  สามารถน ามาใช้วัด
ความส าเร็จหรือผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น โดยมีหลักการก าหนด
ตัวชี้วัดที่เรียกย่อๆว่า SMART ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้

S : Specific เฉพาะเจาะจง
M : Measurable สามารถวัดค่าได้
A : Achievable เป็นไปได้
R : Reasonable มีเหตุมีผล
T : Time Frame อยู่ในกรอบเวลาที่ก าหนด

เนื่องจากการก าหนดตัวชี้วัด มักจะมีประเด็นการวัดที่เฉพาะเจาะจง ไม่
ว่าจะเป็นการวัดปริมาณ (Quantity) การวัดคุณภาพ (Quality) การ
วัด ประสิทธิภาพ (Efficiency) การวัดประสิทธิผล (Effectiveness) 
และการวัดความพึงพอใจ (Satisfaction) 



การก าหนดตัวชี้วัดResult-Based Management



โครงการเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้
แผนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยโครงการมีการ
จัดเรียงแผนงานย่อยและกิจกรรม 
ให้เกิดความม่ันใจว่าจะประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด 
ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงาน 
พื้นที่ด าเนินการและงบประมาณท่ี
ใช้อย่างชัดเจน

โครงการท่ีดีควรจะเป็นโครงการท่ี
สามารถด าเนินการแล้วประสบ
ผลส าเร็จได้จริง

ในการพัฒนาโครงการควรจะต้อง
ก าหนดองค์ประกอบของโครงการ
ให้ครบถ้วน เพื่อให้ทราบถึงรายล
เอียดของโครงการอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ 

โดยเนื้อหาสาระในแต่ละส่วนจะท า
ให้ม่ันใจได้ว่าโครงการได้ผ่านการ
กลั่นกรองมาแล้วอย่างดี ซึ่งเนื้อหา
แต่ละส่วนควรจะสอดรับและ
สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จของ
โครงการในภาพรวม

การบริหารโครงการจะเน้นที่
ประสิทธิผลของโครงการ (ผลผลิต
และผลลัพธ์) ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
เป้าหมาย ทั้งน้ีการบริหารโครงการ
ควรจะได้ใช้ทรัพยากรตามที่ได้
ประมาณการไว้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ (เสร็จตามเวลา ใช้
วัตถุดิบและทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีของเสียน้อย
ที่สุด) 

การก าหนดรายละเอียดของโครงการResult-Based Management
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