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กล่าวถึงหนังสือขายดีที่สดุ ที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1980 คือหนังสือ In search of Excellence
โดย ดร.โธมัส เจ ปี เตอร์ ส และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์ แมน ซึ่งเผยแพร่ ผลการวิจยั การเทียบเคียงข้ อมูลของบริ ษัทชันน
้ ากว่า
60 บริ ษั ท ด้ วยเกณฑ์ ก ารประเมิ น เดี ย วกั น ซึ่ ง ปรากฏผลว่ า มี บ ริ ษั ท เพี ย งจ านวนหนึ่ ง ที่ ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นบริ ษั ท ชัน้ เลิ ศ
(Excellence companies) ซึง่ มีความโดดเด่นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้ านนวัตกรรม และการประดิษฐ์ คิดค้ นสิ่งใหม่ ๆ โดย
กรอบแนวคิ ดพื น้ ฐานที่น ามาใช้ ในการคัด สรรบริ ษั ทต่าง ๆ นัน้ เรี ยกว่า McKinney 7-S Framework ซึ่งกรอบแนวคิ ด
ประกอบด้ วยปั จจัย 7 ประการในการประเมินองค์การ โดยในระยะต่อมาได้ รับการยอมรับและนาไปใช้ อย่างกว้ างขวาง
และในปั จจุบันได้ มีการนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์องค์การในส่วนของ SWOT ในด้ านของปั จจัยภาพในว่า
องค์การนันๆมี
้ จดุ แข็งและจุดอ่อนในปั จจัยทัง้ 7 อย่างไร แผนภาพข้ างล่างนี ้เป็ น Model ของ McKinney 7-S Framework
ซึง่ จะเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
1. กลยุทธ์ ขององค์ กร (Strategy)
การบริ หารเชิงกลยุทธ์เป็ นกระบวนการอย่างหนึง่ ที่จะช่วยให้ ผ้ บู ริ หารตอบคาถามที่สาคัญ อาทิ องค์กรอยูท่ ี่ไหน
ในขณะนี ้ องค์กรมีเป้าหมายอยู่ที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็ นอะไร และใครเป็ นผู้รับบริ การ
ของเรา การบริ หารเชิงกลยุทธ์จะมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง การบริ หารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ องค์กร กาหนดและพัฒนาข้ อ
ได้ เปรี ยบทางการแข่งขันขึ ้นมาได้ และเป็ นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ ว่าจะใช้ ความพยายามไปในทิศทางใดจึงจะ
ประสบความสาเร็ จ
2. โครงสร้ างองค์ การ (Structure)
คือโครงสร้ างที่ได้ ตงขึ
ั ้ ้นตามกระบวนการ หรื อหน้ าที่ของงานโดยมีการรับบุคลากรให้ เข้ ามาทางานร่วมกันในฝ่ าย
ต่างๆ เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ที่ตงั ้ ไว้ หรื อหมายถึง การจัดระบบระเบียบให้ กับบุคคล ตัง้ แต่ 2 -คนขึ ้นไป-เพื่อนาไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ -เนื่องจากองค์กรในปั จจุบนั มีขนาดใหญ่ -การจัดองค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้ เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน ลดความซ ้าซ้ อนหรื อขัดแย้ งในหน้ าที่ ช่วยให้ บคุ ลากรได้ ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกใน
การติดต่อประสานงาน ผู้บริ หารสามารถตัดสินใจในการบริ หารจัดการได้ อย่างถูกต้ องและรวดเร็ ว

3. ระบบการปฏิบัติงาน (System)
ในการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้ างที่เหมาะสมและ
มี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ดี แ ล้ ว การจั ด ระบบการท างาน (Working System) ก็ มี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง อาทิ ระบบบั ญ ชี / การเงิ น
(Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ (Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology
System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ
4. บุคลากร (Staff)
ทรัพยากรมนุษย์นบั เป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กร องค์กรจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่
ส่วนหนึ่งจะขึ ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็ น
กระบวนการวิเคราะห์ความต้ องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนันควรมี
้
การวิเคราะห์ที่
อยูบ่ นพื ้นฐานของกลยุทธ์องค์การที่เป็ นสิ่งกาหนดทิศทางที่องค์การจะดาเนินไปให้ ถึง ซึง่ จะเป็ นผลให้ กระบวนการกาหนด
คุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรได้ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้น
5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill)
ทักษะในการปฏิบตั ิงานของทรัพยากรบุคคลในองค์การสามารถแยกทักษะออกเป็ น 2 ด้ านหลัก คือ ทักษะด้ าน
งานอาชีพ (Occupational Skills) เป็ นทักษะที่จะทาให้ บคุ ลากรสามารถปฎิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ได้ ตามหน้ าที่ และ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบเช่น ด้ านการเงิน ด้ านบุคคล ซึง่ คงต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานการศึกษาหรื อได้ รับการอบรมเพิ่มเติม ส่วน
ทัก ษะ ความถนัด หรื อ ความชาญฉลาดพิ เศษ (Aptitudes and special talents) นัน้ อาจเป็ น ความสามารถที่ ท าให้
พนักงานนันๆโดดเด่
้
นกว่าคนอื่น ส่งผลให้ มีผลงานที่ดีกว่าและเจริ ญก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานได้ รวดเร็ ว ซึง่ องค์การคงต้ อง
มุง่ เน้ นในทัง้ 2 ความสามารถไปควบคูก่ นั
6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึง่ ของสภาพแวดล้ อมภายใน
องค์ กร พบว่า ความเป็ น ผู้น าขององค์ กรจะมี บ ทบาทที่สาคัญ ต่อความสาเร็ จหรื อล้ ม เหลวขององค์ กร ผู้น าที่ ประสบ
ความสาเร็ จจะต้ องวางโครงสร้ างวัฒนธรรมองค์กรด้ วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็ นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณ
ให้ เกิดขึ ้น
7. ค่ านิยมร่ วม (Shared values)
ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่ วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้ กลายเป็ นรากฐานของระบบการบริ หาร และ
วิธีการปฏิบตั ิของบุคลากรและผู้บริ หารภายในองค์กร หรื ออาจเรี ยกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็
คือ ความเชื่ อ ค่านิยมที่สร้ างรากฐานทางปรัชญาเพื่ อทิศทางขององค์กร โดยทั่วไปแล้ วความเชื่ อจะสะท้ อนให้ เห็นถึง

บุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตังหรื
้ อผู้บริ หารระดับสูง ต่อมาความเชื่อเหล่านันจะก
้ าหนดบรรทัดฐาน เป็ นพฤติกรรม
ประจาวัน ขึน้ มาภายในองค์ กร เมื่อค่านิยมและความเชื่ อได้ ถูกยอมรับทั่วทัง้ องค์ กรและบุค ลากรกระทา ตามค่านิย ม
เหล่านันแล้
้ วองค์กรก็จะมีวฒ
ั นธรรมที่เข้ มแข็ง
ในการประเมินสมรรถนะขององค์ การถื อว่าเป็ นความจาเป็ น อย่างยิ่งในการสร้ างความยั่งยืน ในการพัฒ นา
เนื่องจากจะทาให้ เราได้ ร้ ูสภาพความเป็ นจริ งว่าองค์การของเรามีสมรรถนะอย่างไร อาจเปรี ยบได้ กบั การตรวจร่ างกายของ
คนเพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแร็ งและสมบูรณ์ และค้ นหาโรคภัยต่างๆ ในกรณีองค์การก็เช่นเดียวกัน การค้ นพบจุดอ่อนก็
เปรี ยบการค้ นพบโรคที่จาเป็ นต้ องได้ รับการเยียวยารักษาให้ หายหรื อทุเลาลงไป เพื่อพร้ อมที่จะดารงอยู่อย่างมัน่ คงและ
สามารถไปสูเ่ ป้าหมายที่ฝันไว้ ให้ ได้ นนั่ เอง

