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ความเปลี่ยนแปลงที่เ กิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 เปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและสง
ผลกระทบถึงกันไดในวงกวาง ทั้งนี้เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนเสมือน
หัวใจสําคัญที่มีผลตอการขับเคลื่อนโลกในศตวรรษที่ 21 ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไมเพียงแตสงผลกระทบ
บริบทในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (พัชราภา ตันติชูเวช, 2560) หากแตยังสงผลตอบริบท
ในดานการบริหารองคการหรือหนวยงานในสังคมที่มีภาวการณของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีการแขงขัน
สูง ผูบริหารจะตองตื่นตัวที่จะเรียนรูเทคนิควิธีการในการบริหารจัดการที่มีนักวิชาการและนักบริหารคิดคน
นําไปใชปฏิบัติและเผยแพรอยางกวางขวางตาง ๆ เพื่อที่จะสามารถนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสมในการ
ปรับปรุงดําเนินงานขององคการของตนเองใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พรอมที่จะแขงขั นกับคูแขง ดํารงสภาพ
ของตนเองและสรางผลประโยชนตามที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว
ในบทความนี้จึงขอนําเสนอเทคนิคการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์กระบวนทัศนการบริหารในศตวรรษที่
21 มีเนื้อหาที่ประกอบดวย การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์คืออะไร การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มีความสําคัญ
อยางไร แนวความคิดและหลักการของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญเปนอยางไร ลักษณะขององคการที่ใช
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีอะไรบาง และการใชการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ในองคการควรมีขั้นตอนอยางไร ซึ่ง
การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ถือไดวาเปนกระบวนทัศนในการบริหารจัดการยุคใหมที่จะเกิดประโยชนกับ
การนําไปประยุกตใชสําหรับผูบริหารองคการทั่วไป ดังนั้นการปฏิรูปองคการภาครัฐในศตวรรษที่ 21 สามารถ
จัดบริการสาธารณะใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนมากขึ้น โดยหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการใชวิธีการ
บริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์นั้นอยูที่การสรางตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ที่มี
ความเที่ยงตรงเปนที่ยอมรับ และสะดวกในการนําไปใชเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศสําหรับกํากับ ติดตาม และ
รายงานผลการดําเนินงานขององคการ
คําสําคัญ : การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ,์ กระบวนทัศน, ศตวรรษที่ 21
Abstract
The changes that have taken place in the 21st century are rapidly changing and
affecting a great deal. This is the result of the advancement of information technology that
is the key to driving the world in the 21st century. The change does not only affect the
political, economic, social and cultural contexts. (Patcharapa Tantika Schweiz, 2017), but it
also influences the context in the management of organizations or social organizations that
are subject to rapid change. Highly competitive Management must be alert to learning the
techniques of management that are available to academics and executives. To implement
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and disseminate widely so that they can be applied properly to improve the performance of
their organizations to increase efficiency. Ready to compete with competitors. Maintain your
own condition and create benefits as you set goals.
In this article, we propose a management approach. The 21stcentury management
paradigm contains content that consists of What is achievement management? How are
performance management important? What are the key concepts and principles of
management? What are the characteristics of organizations that use management to achieve
achievement? What are the steps to be taken to achieve organizational effectiveness?
Successful management is a paradigm for managing a new age that will benefit the
application to the executive.Therefore, public sector reforms can provide public services
more publicly. At the heart of success in implementing performance-based management is
the establishment of accurate performance indicators (Key Performance Indicators). This
information is used to monitor and report on the performance of the organization.
Keywords : Result Based Management, Paradigm, 21st Century Management
บทนํา
ในศตวรรษที่ 21 นับไดวาเปนยุคที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ รวมถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งสงผลกระทบตอทุกองคกร ดังนั้นผูบริหารองคกรจะตองตั้งรับ
โดยใชศาสตรและศิลปของการบริหารเพื่อนําองคกรสูความสําเร็จ และสอดรับกับบริบทของศตวรรษที่ 21 โดย
เนนความสอดคลอง สัมพันธ เขาใจในสภาพบริบทของศตวรรษที่ 21 อยางถูกตองและเปนจริง เขาใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงและความเชื่อมโยงสั ม พันธร ะหวางองคก รบริบ ททางสัง คม และผูมีสวนไดสวนเสียรวมถึ ง
ผูรับบริการ ซึ่งจะชวยใหสามารถนําพาองคกรสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดมากยิ่งขึ้น (ภูมิพงศ จอมหงษ
พิพัฒน, 2560 : 191) “การบริหารแบบมุงผลสมฤทธิ์ (Result Based Management)” จึงเปนวิธีการบริหาร
ที่เหมาะสมสําหรับผูบริหารในการนํามาประยุกตใชกับการบริหารที่สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 ไดเปนอยางดี
เพราะการบริหารแบบมุง ผลสัมฤทธิ์จะกอใหเกิดผลดีตอการขับเคลื่อนองคกร ทั้งนี้เพราะ การบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ เปนวิธีการบริหารจัดการ ที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
เปนการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกรที่ทุกคนตองมีสวนรวม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
จากสภาพการณ ดัง กล าว จะเห็ นไดว ามี ความจําเปน อย างยิ่ง ที่ต องนําหลัก การบริห ารแบบมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ไปใชในการพัฒนาองคการเพื่อใหเกิดผลทั้งตนเองและหนวยงาน/องคการ
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์คืออะไร
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ เปนเครื่องมือการบริหารที่มาพรอมกับแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม
(New Public Management) ซึ่งมีการนํามาใชกับภาครัฐและภาคเอกชนในหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และปรเทศในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน สิงคโปรและฮองกง ในชวงทศวรรษที่
1980 เปนตนมา ทั้งนี้เพราะประเทศเหลานี้ประสบปญหาดานเศรษฐกิจอยางมาก ทั้งในเรื่องการแขงขันทาง
การคาระหวางประเทศ การใชจายของรัฐที่มีสัดสวนสูงเมื่อเทียบกับรายจายรวมทั้งประเทศ ปญหาการขาด
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แคลนงบประมาณภาครัฐ และปญหาความลาชาในการบริการประชาชน ซึ่งเหตุผลหลักในการปฏิรูปราชการ
คือ ความพยายามเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนคืนมาใหความสําคัญและเชื่อมั่นตอภาคราชการ สําหรับ
ประเทศไทยเองก็ประสบปญหาเกี่ยวกับการทํางานของราชการที่จําเปนตองปฏิรูปเชนเดียวกัน (สัมมา รธนิธย,
2560 : 210) แนวคิดและวิธีการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์จะเปนแนวทางหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกของกระบวน
ทัศนในการบริหารในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 นั้นครอบคลุม ชวงเวลาตั้งแตป ค.ศ. 2001-2100 โดยวิจ ารณ พานิช (2554) ให
ความหมายของศตวรรษที่ 21 วา คือ โลกเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น และไมแนนอน ความรูเปลี่ยนชุด งอกเร็ว
สารสนเทศเพิ่มแบบระเบิด คนถูกกระแสรอบทิศ ในขณะที่วัตถุมากลน จิตวิญญาณจาง นอกจากนี้ โลกยัง
เชื่อมโยงถึงกันหมด คนเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558 : 15)
ในศตวรรษที่ 21 เปนยุคแหงความสุดโตง (Age of Extremity) เปนยุคแหงแกนอํานาจประชาชน
เปนยุคแหงศตวรรษแหงเอเชีย ทั้งนี้ยุคที่ผานมาเปนเรื่องของความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ ความรูคือ
อํานาจ นอกจากนี้ สุวิทย เมษินทรีย, 2555) ยังชี้ใหเห็นถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
กับความเชื่อมโยงมาสูภาคการศึกษา (Education) วา ตอไปผูบริหารการศึกษาจะถูกคาดหวังสูงมาก จากนี้
จะตองพบเจอกับความไมแนนอน การบริหารที่มีความซับซอนมากขึ้น
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มีความสําคัญอยางไร
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management-RBM) เปนการบริหารโดยมุงเนนที่ผลลัพธ
คือ ความสัมฤทธิ์ผลเปนหลัก โดยใชระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัด (Indicators) เปนตัวสะทอน
ผลงานให อ อกมาเป น รู ป ธรรม เพื่ อ แสดงถึ ง ความคุ ม ค า ในการทํ า งานต อ สาธารณะและเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางานใหดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์ (Results) อาจเขียนเปนสมการไดดังภาพ 1 ตอไปนี้
ผลสัมฤทธิ์ (Results)

=

ผลผลิต (Outputs)

+

ผลลัพธ (Outcomes)

ภาพ 1 องคประกอบของผลสัมฤทธิ์
ที่มา: สัมมา รธนิธย, 2560:210
การบริหารมุงผลสัม ฤทธิ์ เปนวิธีการบริหารจัดการ ที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานเพื่อใหองคกรบรรลุ
วัตถุประสงคหรือเปาหมาย เปนการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกรที่ทุกคนตองมีสวนรวม เพื่อใหเกิด
การทํางานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความรับผิดชอบตอประชาชนและยกระดับผลการปฏิบัติงานของ
องคก รใหส ามารถตอบสนองความตองการของผูรับ บริก ารไดดียิ่ ง ขึ้น โดยใช ก ารสรางตัว ชี้วัดผลการดํ า
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม วัดผลการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมายที่กําหนด องคกรจึงควรจัดทําแผนกลยุทธ
กอนที่จะพัฒนาระบบการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ เพราะวิสัยทัศน พันธกิจและวัตถุประสงคขององคกรซึ่ งมี
กําหนดอยูในแผนกลยุทธจะเปนกรอบของการกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลัก และสามารถติดตามความกาวหนาของการนํากลยุทธไปปฏิบัติดวย
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แนวความคิดและหลักการของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญเปนอยางไร
ในอดีตการบริหารงานของรัฐจะเนนที่ปจจัยนําเขา (Inputs) ซึ่งไดแก ทรัพยากรตาง ๆ ที่จะนํามาใช
ในการปฏิบัติงาน คือ เงิน คน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ โดยเนนการทํางานตามกฎ ระเบียบ และความถูกตองตาม
กฎหมายและมาตรฐาน แตก ารบริห ารมุง ผลสัม ฤทธิ์จ ะเนนที่ผ ลลัพธ (Outcomes) ของงาน โดยจะให
ความสําคัญที่การกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงคของโครงการ/งาน เปาหมายที่ชัดเจน การกําหนดผลผลิต
และผลลัพธที่ตองการของทุกโครงการในองคกรนั้นใหสอดคลองเปนไปในทางเดียวกับภารกิจและวัตถุประสงค
ขององคการ มีการกําหนดตัวชี้วัดผลการทํางานหลัก (Key Performance Idicator – KPI ไวอยางชัดเจนของ
ทุกคนในองคการ การวัดความกาวหนาของการปฏิบัติงาน โดยตัวชี้วัดดังกลาว การยืดหยุนในการบริหารและ
สนับสนุนทรัพยากรแกผูบริหารระดับลางอยางเหมาะสม การประเมินผลการปฏิบัติงานและใหคาตอบแทน
ตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและตรงตามความตองการของลูกคา
หรือกลุมเปาหมาย
หลักการสําคัญของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ (สัมมา รธนิธย, 2560) ประกอบดวย
1.ความประหยัด (Ecomomy)คือ การใชทรัพยากรนอยที่สุดในการผลิตโดยการใชปจ จัยนําเขา
(Inputs) ซึ่งไดแกทรัพยากรในการผลิตดวยราคาที่ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได สิ่งนี้ถือเปนหลักสําคัญของนัก
บริหารที่ดี การไมประหยัดจะเกิดขึ้นบอยครั้งในกรณีของการมีคนงานมากกวาปริมาณงาน หรือใชอุปกรณ
เครื่องมือที่ราคาแพงหรือคุณภาพสูงเกินความจําเปน
2.ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)คือ การเปรียบเทียบระหวางปจจัยนําเขา (Inputs) กับผลผลิต
(Output) ไดแก การสรางผลผลิตในระดับที่สูงกวาปจจัยนําเขา ความมีประสิทธิภาพ สามารถวัดไดโดยนํา
ปจจัยนําเขาจริงหารดวยผลผลิตจริง หากไดคาที่นอยแสดงวา มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกวาการเพิ่มขึ้นของปจจัย
นํา เขา ซึ่ง หมายถึ ง องคก รนี้มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สั ดส ว นนี้ส ามารถทํ า ใหดี ขึ้ นได โ ดยการปรับ ปรุง ผลิต ภาพ
(Productivity) คือ การทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่ปจจัยนําเขาคงที่ หรือโดยการประหยัด (Economizing)
คือ รักษาระดับผลผลิตใหคงที่แตจะลดปจจัยนําเขาลง
3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การเปรียบเทียบระหวางวัตถุประสงคกับผลลัพธของ
โครงการซึ่งหมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวลวงหนาของโครงการนั้น ๆ วา ไดผลลัพธตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงไร ความมีประสิทธิผลมีความเกี่ยวของกับผลผลิตและผลลัพธสามารถแสดงไดตาม
ภาพที่ 2 ตอไปนี้

ภาพ 1.2 การวัดผลการปฏิบัติงานในการบริหารมุง ผลสัมฤทธิ์
ที่มา: สัมมา รธนิธย, 2560:212
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จากภาพ 2 ขางตน วัตถุประสงค (Objectives) เปนเปาหมายของผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตองการทั้งใน
ระยะสั้น กลาง หรือระยะยาว ปจจัยนําเขา (Inputs) ไดแก ทรัพยากรที่ใชในการผลิต การใหบริการหรือการ
ปฏิบัติงาน เชน เงินทุน คน อาคาร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี ทรัพยสินทางปญญา กฎระเบียบ และ
การรักษาชื่อเสียงขององคการ เปนตน กิจกรรม (Processes) เปนกระบวนการทํางาน ไดแก การนําปจจัย
ทั้งหลายมาผานกระบวนการ เพื่อเกิดมูลคาเพิ่มตามมาตรฐานคุณภาพที่ไดกําหนดไว ผลผลิต (Outputs) ไดแก
ผลงานหรือบริการที่องคกรนั้นจัดทําขึ้น โดยกิจกรรมที่ใหเกิดผลงานนั้นจะอยูภายใตการควบคุมองคกร เชน
การออกใบอนุญาต การออกหนังสือสําคัญบัตรอนุญาตตาง ๆ ขอเสนอแนะผูปวยที่ไดรับการรักษา หรือการหา
งานใหผูวางงาน เปนตน ผลลัพธ (Outcomes) ไดแก ผลกระทบที่เกิดผลผลิตหรือผลงานที่ไดทําขึ้น ซึ่งจะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอผูรับบริการอันเนื่องมาจากการดําเนินการ เชน ผูรับบริการไดรับใบอนุญาต ซึ่ง
เปนผลใหการประกอบอาชีพมั่นคงขึ้น บัตรประชาชนที่ไดรับสามารถใชประโยชนไดอยางเปนที่พอใจ คนไข
หายปวยกลับไปทํางานตอไดและมีสุขภาพที่แข็งแรงหรือผูวางงานลดลงและไดงานประจําทํามากขึ้น เปนตน
สวนผลสัมฤทธิ์ (Results) เปนผลรวมของผลผลิตและผลลัพธ โดยการบริหาร มุงผลสัมฤทธิ์จะเนนที่ผลลัพธ
(Outcomes) ของงานโดยจะใหความสําคัญ ที่ก ารกําหนดพันธกิจ และวัตถุประสงคของโครงการ/งาน
เปาหมายที่ชัดเจน มีการกําหนดตัวชี้วัด ผลการทํางานหลัก (Key Perfomance Indicator - KPI) ไวอยาง
ชัดเจนเปนที่เขาใจของทุกคนในองคกร
ลักษณะขององคการที่ใชการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีอะไรบาง
องคการที่ใชการบริหารโดยมุงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานจะมีลักษณะ ดังนี้
1) มีพันธกิจ วัตถุประสงคขององคการที่ชัดเจนและมีเปาหมายที่เปนรูปธรรม โดยเนนที่ผลผลิตและ
ผลลัพธ ไมเนนที่ปจจัยนําเขา กิจกรรมหรือการทํางานตามกฎระเบียบ
2) ผูบริหารทุกระดับในองคการตางมีเปาหมายของการทํางานที่ชัดเจน สั้น กระชับ ไมคลุมเครือ และ
เปนเปาหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององคการนั้น
3) เปาหมายจะวัดไดอยางเปนรูป ธรรมโดยมีตัวชี้วัดที่สามารถวัดไดเ พื่อใหส ามารถติดตามและ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองคการอื่นที่มีลักษณะงานที่เทียบเคียงกันได
4) การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานหรือโครงการตาง ๆ จะพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์
ของงานเปนหลัก ซึ่งจะสอดคลองกับการใหคาตอบแทน สวัสดิการและรางวัลแกเจาหนาที่ที่จะประเมินจากผล
การปฏิบัติงานเปนหลัก
5) เจาหนาที่ทุกคนทราบความคาดหวังขององคการ วางานที่ทําอยูนั้นเพื่อใหเกิดผลอยางไร จะชวยให
บรรลุเปาหมายของโครงการและองคการอยางไร และทุกคนรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกําหนดไวอยางเหมาะสม
กับกําลังความสามารถของแตละคน
6) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารคนสูหนวยงานระดับลาง เพื่อใหสามารถ
ทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสม เปดโอกาสใหผูบริหารระดับตน ระดับกลาง ซึ่งเขาใจปญหาเปนอยางดีได
เปนผูแกปญหา และสะสมประสบการณเพื่อกาวสูผูบริหารระดับที่สูงขึ้นตอไป ซึ่งนอกจากจะชวยลดปญหาการ
ทํางานลาชา ลดขัน้ ตอนการทํางานแลวยังเพิ่มความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการทํางานดวย
7) มีระบบสนับสนุนการทํางาน ในเรื่องระเบียบการทํางาน สถานที่ อุปกรณในการทํางาน เชน มี
ระเบียบในเรื่องที่จําเปนเทานั้น มีสถานที่ทํางานที่สะอาด เปนระเบียบและมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
ใหสามารถตัดสินใจบนฐานขอมูลที่ถูกตองและใหบริการไดอยางรวดเร็วทันเวลา
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8) มีวัฒนธรรมและอุดมการณรวมกันในการทํางานที่สรางสรรค มุงมั่นจะทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว เปนองคก ารที่เ รียนรู เป ดกวางต อความคิด ความรูใ หม ๆ และปรับ ตัว ใหเ ขากั บ
สถานการณไดอยางเหมาะสม เปนองคการที่ใหอภัยตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไดเมื่อตองจัดการกับความไม
แนนอนและเปนองคการที่มีการติดตอประสานขอมูลและรวมกันทํางานกับ องคก ารภายนอกเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงครวมกันได
9) เจาหน าที่มีขวัญ และกําลังใจดีเนื่องจากไดมีโอกาสปรับปรุงงานและใชดุลพินิจในการทํางานที่
กวางขวางขึ้น ทําใหผูรับบริการไดรับความพอใจ สวนเจาหน าที่ผูปฏิบัติงานเองก็จะไดรับ การตอบแทนตาม
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การใชการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ในองคการควรมีขั้นตอนอยางไร
การนําเอาบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ไปใชในองคการ มีการดําเนินงานในขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหวิสัยทัศนและพันธกิจ
2. การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
3. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
4. การกําหนดแหลงขอมูล
5. การตั้งเปาหมาย
6. การรวบรวมขอมูล
7. การบันทึกและอนุมัติขอมูล
8. การวิเคราะหผล
9. การรายงานผล
บทสรุป
จากสังคมยุคเกษตรกรรมในศตวรรษที่ 18 เปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุคอุตสาหกรรมในชวงศตวรรษที่ 19
และ 20 ซึ่งในปจจุบันกําลังเปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุคความรูแหงศตวรรษที่ 21 ดวยพลังขับของเทคโนโลยี
ดิจิตอลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนความรวดเร็วที่นักวิชาการเห็นตรงกันวาเพิ่งจะเริ่มตนเทานั้น ใน
ระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วขึ้นเปนทวีคูณ นอกจากนั้น นักวิชาการบางทานไดทํานายกาวไกลเปนสังคม
ยุคนวัตกรรมกันแลว ซึ่งการเปลี่ ยนแปลงดังกลาวมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนการ
บริหารดวย ทฤษฎีใหม ๆ แนวคิดใหม ๆ จึงถูกพัฒนาขึ้น เกิดกระบวนทัศนใหมเชิงเปรียบเทียบกับกระบวน
ทัศนเกามากมาย
การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Results Besed Management : RBM) เปนนวัตกรรมทางการ
บริห ารที่ป ระเทศตาง ๆ ที่พัฒ นาแลว สามารถนํามาใชในการปฏิรูป ระบบราชการใหเ กิดประสิท ธิภาพ
ประสิทธิผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซึ่งประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนก็
กํา ลัง ใชวิ ธี ก ารบริ ห ารรู ป แบบใหม นี้ ผสานกั บ เปลี่ย นแปลงระบบงบประมาณเป น แบบมุง เนน ผลงาน
(Performance Based Budgeting System : PBBS) ดังนั้นการปฏิรูปองคการภาครัฐสามารถจัดบริการ
สาธารณะใหเปนที่พึงพอใจของประชาชนมากขึ้น โดยหัวใจสําคัญของความสําเร็จในการใชวิธีการบริหารแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์นั้นอยูที่การสรางตัวบงชี้ผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ที่มีความเที่ยงตรง
เปนที่ยอมรับ และสะดวกในการนําไปใชเพื่อใหไดมาซึ่งสารสนเทศสําหรับกํากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ดําเนินงานขององคการ
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