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การประสานงานในองค์กร
โดย นางสาววัลภา ทับแก้ว
เจ้าหน้าที่ บริหารงานทัว่ ไป
สังกัด กองกลาง
การประสานงาน คือ การที่ บุคคลหรือหน่ วยงานในองค์กร ทํางานร่วมกับบุคคลและ
หน่ วยงานอื่นเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งกระทําต่อเนื่ อง
สอดคล้องกันไปเพื่อให้งานสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทางราชการได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่า การประสานงาน หมายถึง "การ
จัดระเบียบวิธีการทํางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบตั ิงานเป็ นนํ้าหนึ่ งใจ
เดียว ไม่ทาํ ให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมลํ้ากัน ทั้งนี้ เพื่อให้งานดําเนิ นไปอย่าง
ราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้ นอย่างสมานฉันท์ และมี
ประสิทธิภาพ"
ส่วนทางธุรกิจนิ ยมที่จะให้ความหมายว่า การประสานงาน หมายถึง " การติดต่อสื่อสาร
ให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่
จะต้องกระทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อให้งานดําเนิ นไปอย่างราบรื่น ไม่เกิด
การทํางานซํ้าซ้อน ขัดแย้งหรือเหลี่อมลํ้ากัน"
องค์ประกอบของการประสานงาน
อาจพิจารณาองค์ประกอบที่สาํ คัญ ได้ดงั นี้
1. ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ าย โดยอาศัย
ความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิ ค และระดม
ทรัพยากรมาสนับสนุ นงานร่วมกัน เป็ นการปฏิบตั ิงานเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน เต็มใจที่
จะทํางานร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ ง
การประสานงานไม่ ค วรจะกระทํ า โดยใช้อํ า นาจสั ง่ การแต่ อ ย่ า งเดี ย ว ควรใช้
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็ นหลัก เพราะความมีน้ําใจต่อกัน ไว้วางใจกันจะเป็ นผลให้เกิดการร่วม
ใจมากกว่าการใช้อาํ นาจหน้าที่พยายามผูกมิตรตั้งแต่ตน้ และป้องกันไม่ให้เกิดความรูส้ ึกเป็ น
ปฏิปักษ์ มีความหวาดระแวงหรือกินแหนงแคลงใจกัน ให้การยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่นินทาว่า
ร้ายกัน ไม่โยนความผิดให้แก่ผอู้ ื่น เมื่อมีสิ่งใดจะช่วยเหลือแนะนํากันได้ก็อย่าลังเล และพร้อมจะ
รับ ฟั ง คํา แนะนํ า ของผู้เ กี่ ย วข้อ งแม้จ ะไม่ เ ห็ น ด้ว ยก็ อ ย่ า แสดงปฏิ กิ ริ ย าโต้ต อบ เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงก็ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
วิธีสร้างความร่วมมือ คื อ การชักจูงชี้ ให้เห็ นถึ งประโยชน์ ร่วมกัน หรือประโยชน์ โดย
ส่วนรวม มีการผูกมิตรไมตรีต่อกันทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีน้ําใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางครั้ง
การให้ขอ้ แนะนํ ากันก็ จะทําให้ผูเ้ กี่ ยวข้องมีความสามารถในระดับเดี ยวกันเพื่อจะได้ทํางาน
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ด้วยกันได้ การเพิ่มความใกล้ชิด ทําให้มีการพบปะหารือกันอยูเ่ สมอเพื่อให้ไว้วางใจกัน เพราะ
ความใกล้ชิด จะช่วยให้ได้และเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรูส้ ึกถึงกันยิ่งใกล้ชิดกัน
มากเท่าใดก็จะเกิดความเข้าใจและรูจ้ กั คุน้ เคยกันมากขึ้ น ถ้ามีความหวังดีต่อกัน มีเจตนาที่
บริสุทธิ์และจริงใจก็จะเพิ่มความเชื่อถือไว้วางใจกันยิง่ ขึ้ น
2. จังหวะเวลา จะต้องปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา
3. ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ทาํ งานซ้อนกัน เพื่อช่วยให้
การบริหารงานประสบความสําเร็จ
4. ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว และราบรื่น การ
ติดต่อสื่อสารเป็ นสิ่งสําคัญสําหรับการประสานงานในการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
หรือความรูส้ ึก และเป็ นสื่อกลางที่จะเชื่อมโยงบุคคลต่างๆ ภายในหรือระหว่างหน่ วยงานหรือ
องค์กรให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
5. ผูป้ ระสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ ายเข้าร่วมทํางานและสามารถขอความร่วมมือ
เพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกันตามที่กาํ หนดเป็ นวัตถุประสงค์ของงาน
วัตถุประสงค์ของการประสานงาน
การประสานงานเกิดจากความต้องการที่ จะให้งาน หรือกิจกรรมย่อย ๆ ที่ จะทําเกิด
ผลสํา เร็ จ โดยปฏิ บัติ อ ย่ า งสอดคล้อ งในจัง หวะ เวลาเดี ย วกัน ได้ผ ลงานที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานที่เป็ นไปตามข้อกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ การ
บรรลุเป้าหมายเป็ นมาตรการของการวัดความสําเร็จและความล้มเหลว
ก่อนการประสานงานเราควรกําหนดความต้องการให้แน่ ชดั ว่าเราจะประสานงานให้
เกิดอะไรหรือเป็ นอย่างไร หรือจะทําให้ได้ผลรับอย่างไร เพราะหากว่าไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน
เราก็อาจจะประสานงานไปผิดจากที่ควรจะเป็ น โดยทัว่ ไปเราประสานงานเพื่อให้การดําเนิ นงาน
มีความสะดวกราบรื่นไม่เกิดปั ญหาข้อขัดแย้ง แต่ในการประสานงานในแต่ละครั้งหรือในแต่ละ
กรณี เราประสานงานโดยวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อแจ้งให้ผซู ้ ึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
2. เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อนั ดี
3. เพื่อขอคํายินยอมหรือความเห็นชอบ
4. เพื่อขอความช่วยเหลือ
5. เพื่อขจัดข้อขัดแย้งอันอาจมีขึ้น
ประโยชน์ของการประสานงาน
การประสานงาน ช่วยให้การทํางานบรรลุเป้าหมายโดยราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุก
ฝ่ าย มีความเข้าใจซาบซึ้ งถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่ วยงานได้ดียิ่งขึ้ น ช่วยประหยัดเวลา
เงิน วัสดุและสิ่งของต่างๆ ในการทํางาน ทําให้การดําเนิ นงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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เพิ่มผลสําเร็จของงานให้มากขึ้ น สร้างความกลมเกลียว ความเข้าใจอันดีและสามัคคี ช่วยลดข้อ
ขัดแย้งในการทํางาน ป้องกันการก้าวก่ายหน้าที่ ขจัดปั ญหาการทํางานซํ้าซ้อนหรือเหลื่อมลํ้ากัน
ก่อให้เกิดการทํางานเป็ นทีมสร้างความสํานึ กในการรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจถึงข้อเท็จจริง
และปั ญหาของหน่ วยงานอื่น นําไปสู่การกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุงงาน
ปั จจัยในการประสานงาน
ปั จจัยที่จาํ เป็ นต่อการประสานงานไม่วา่ จะเป็ นองค์การ หรือหน่ วยงานประเภทใด มี
ปั จจัยที่สาํ คัญ ดังนี้
1. คน หมายถึง ผูซ้ ึ่งจะทําให้งานเป็ นผลขึ้ นมา การประสานงานที่แท้จริง คือการ
ประสานคนให้ร่วมใจร่วมกําลังงานด้วยการนําเอาความสามารถของคนมาทําให้เกิดผลงานใน
จุ ดมุ่งหมายเดี ยวกัน ความสามารถของคนพิจารณาได้สองด้านคือทางด้านความรูแ้ ละด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น ผูป้ ระสานงานต้องมีความรูค้ วามสามารถและการมองการไกล มีมนุ ษย์
สัมพันธ์ดี มีทศั นคติที่ดีต่อกัน ผูร้ ่วมงานทุกฝ่ ายเข้ากันได้ดี มีการพบปะหารือกันอยูเ่ สมอ
2. เงิน หมายถึง ตัวเงินและสิ่งอื่นซึ่งสามารถใช้เป็ นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ ใน
การประสานงานจะต้องมีกาํ ลังเงินสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
3. วัสดุ หมายถึง สิ่งของเครื่องมือและเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประสานจะต้องมีวสั ดุ
อุปกรณ์ช่วยในการประสานงานอย่างพอเพียง
4. วิธีการทํางาน หมายถึงการบริหารงานให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงค์ที่
กําหนดเป็ นเป้าหมายไว้ มีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชดั เจน มีการ
มอบหมายงานและ การควบคุมงาน การติดต่อสื่อสารดี
การประสานงานอาจจะทํา ได้ห ลายวิธี ซึ่ งแต่ ล ะวิ ธีย่อ มให้ผ ลแตกต่ า งกัน ไปสุ ด แต่
เงื่อนไขของสถานการณ์ที่ผิดแผกกันอาจมีการประสานงานด้วยระบบ หรือประสานงานด้วยคน
หรืออาจใช้ท้งั ระบบและคนควบคู่กนั ไป
การประสานงานอาจมีบุคคลคนเดียวเป็ นผูป้ ระสานงาน เพื่อความคล่องตัว และการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาที่รวดเร็วฉับไว แต่ถา้ เป็ นงานที่มีระบบซับซ้อนและขอบเขตกว้างขวางเกิน
กว่าที่คนเพียงคนเดียวจะประสานงานได้ก็ตอ้ งจัดตั้งเป็ นคณะผูป้ ระสานงาน โดยพิจารณา
บุคคลจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทํางานในรูปคณะกรรมการประสานงาน
อย่างไรก็ดีการประสานงาน อาจกระทําได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ
1. วิธีประสานงานอย่างเป็ นทางการ หมายถึงมีแบบพิธีที่ตอ้ งปฏิบตั ิ เช่น มีหนังสือ
ติดต่อหรือต้องแจ้งให้คณะกรรมการเฉพาะกิจรับรู ้ และขอความเห็นชอบ ทําเป็ นลายลักษณ์
อักษรหรือการเสนอรายงานเป็ นลําดับขั้น เป็ นต้น
2. วิธีประสานงานอย่างไม่เป็ นทางการ หมายถึง การประสานงานอย่างไม่มีพิธีรีตรอง
เพี ย งแต่ ทํ า ความตกลงให้ท ราบถึ ง การที่ จ ะปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ นไปในจัง หวะเวลาเดี ย วกัน ด้ว ย
จุดประสงค์เดียวกัน การดําเนิ นการจะอาศัยความใกล้ชิดสนิ ทสนมเป็ นส่วนตัวระหว่างบุคคล
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มีการอะลุม้ อล่วยไม่มีระเบียบแบบแผน การติดต่อแบบนี้ จะเป็ นการเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน
ผลดีก็คือ สามารถมีความเข้าใจที่ตรงกันและชัดเจนที่สุด เพราะสามารถจะซักถามได้ เช่นการ
ประสานงานด้วยวาจาทางโทรศัพท์ การเข้าพบผูท้ ี่ติดต่อโดยตรง
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการประสานงานมีความสําคัญและเปรียบเสมือน
ฟั นเฟื องของเครื่องจักรที่มีความเหมาะสมกลมกลืนกัน ทําให้เครื่องจักรทุกชิ้ นทุกส่วนทํางาน
อย่างราบรื่น องค์กรหรือหน่ วยงานที่ขาดการประสานงานก็เหมือนเครื่องจักรที่ฟันเฟื องชํารุด
ดําเนิ นงานไม่ราบรื่นส่งผลให้เครื่องจักรพังทลาย ดังนั้นในหน่ วยงานการประสานงานจึงมีความ
จําเป็ นอย่างยิง่
จะประสานหน่ วยงาน ต้องประสานคน จะประสานคน ต้องประสานใจ

เอกสารอ้างอิง
ทักษะการประสานงาน โดย...อาจารย์สมิต สัชฌุกร
http://www.kutong.th.gs/web-k/utong/km/7pasy.htm

