การประสานงาน คืออะไร?
การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ
ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้าหนึ่งใจเดียว ไม่ทาให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ากัน ทั้งนี้เพื่อให้งาน
ดาเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และมี
ประสิทธิภาพ

ทาไมต้องมีการประสานงาน?
การประสานงานเกิ ด จากความต้ องการที่ จะให้ งานที่ จะท าเกิ ดผลสาเร็ จ โดยก่ อนการ
ประสานงาน ควรกาหนดความต้องการให้แน่ชัดว่าจะประสานงานให้เกิดอะไรหรือเป็นอย่างไร หรือจะ
ทาให้ได้ผลรับอย่างไร ซึ่งการประสานงานโดยวัตถุประสงค์เฉพาะสรุป ดังนี้
1. เพื่อแจ้งให้ผู้ซึ่งมีสว่ นเกี่ยวข้องทราบ
2. เพื่อขอความช่วยเหลือ และเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี
3. เพื่อขอคายินยอมหรือความเห็นชอบ
4. เพื่อขจัดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
5. เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
6. เพื่อช่วยให้การดาเนินการเป็นไปตามแผน และทาให้มกี ารวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ
7. เพื่อตรวจสอบอุปสรรคและสภาพปัญหา
องค์ประกอบของการประสานงาน
การประสานงานอาจพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ดังนี้
1. ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทางานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความ
เข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกาลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร
มาสนับสนุนงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทางานร่วมกัน
2. จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตาม
กาหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา
3. ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ทางานซ้อนกัน
4. ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว และราบรื่น
5. ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมทางานเพื่อตรงไปสู่จุดหมายเดียวกัน
ตามที่กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน
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วิธีท่จี ะให้ได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
การประสานงานไม่ควรจะกระทาโดยใช้อานาจสั่งการแต่
อย่างเดียว ควรใช้ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเป็นหลัก เพราะความมี
น้าใจต่อกัน ไว้วางใจกันจะเป็นผลให้เกิดการร่วมใจมากกว่าการใช้
อานาจหน้าที่พยายามผูกมิตรตั้งแต่ต้นและป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ มีความหวาดระแวง
หรือกินแหนงแคลงใจกัน ให้การยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่นินทาว่าร้ายกัน ไม่โยนความผิดให้แก่ผู้อื่น
เมื่อมีสิ่งใดจะช่วยเหลือแนะนากันได้ก็อย่าลังเล และพร้อมจะรับฟังคาแนะนาของผู้เกี่ยวข้องแม้จะไม่
เห็นด้วยก็อย่าแสดงปฏิกิรยิ าโต้ตอบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องแจ้งให้ทราบ
การประสานงานอาจทาได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีย่อมให้ผลแตกต่างกันไปสุดแต่เงื่อนไขของ
สถานการณ์ที่ผิดแผกแตกต่างกันอาจมีการประสานงานด้วยระบบ หรือประสานงานด้วยคน หรืออาจ
ใช้ทั้งระบบและคนควบคู่กันไป
การประสานงานอาจมี บุ ค คลคนเดี ย วเป็ น ผู้ ป ระสานเพื่ อ ความคล่ อ งตั ว และการตั ด สิ น ใจ
แก้ปัญหาที่รวดเร็วฉับไว แต่ถ้าเป็นงานที่มีระบบซับซ้อนและมีขอบเขตกว้างขวางเกินกว่าที่คนเพียงคน
เดียวจะประสานงานได้ก็ต้องจัดตัง้ เป็นคณะผูป้ ระสานงาน
การประสานงาน อาจกระทาได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การประสานงานอย่างเป็นทางการ หมายถึง การประสานงานแบบมีพิธีที่ต้องปฏิบัติ เช่น
มีหนังสือติดต่อหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเสนอรายงานเป็นลาดับชัน้ เป็นต้น
2. การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง การประสานงานแบบไม่มีพิธีเพียงแต่ทา
ความตกลงให้ทราบถึงการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามจังหวะเวลาเดียวกัน และด้วยจุดประสงค์เดียวกัน
การดาเนินการต้องอาศัยความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นส่วนตัวระหว่างบุคคล ไม่มีแบบแผน เป็นการติดต่อ
แบบเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน ผลดีก็คือ สามารถมีความเข้าใจที่ตรงกันและชัดเจนที่สุด เช่น การ
ประสานงานด้วยวาจาทางโทรศัพท์ หรือการเข้าพบผูท้ ี่ตดิ ต่อโดยตรง
ผู้เกี่ยวข้องในการทางานร่วมกัน ควรมีสิ่งที่จะยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
1. เต็มใจที่จะติดต่อกับผูอ้ ื่นก่อน
2. แสดงความมีน้าใจต่อผู้อ่นื ก่อน สร้างสัมพันธ์ที่ดีมคี วามไว้วางใจกัน
3. ฟังผู้อ่นื พูดให้มาก
4. หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง
5. ซักซ้อมการทางานให้เข้าใจวัตถุประสงค์ตรงกัน
6. ทาความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติและจังหวะเวลาให้รับกัน
7. เสริมสร้างมิตร ไมตรี และความเป็นกันเอง
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8. ติดต่อตามสายงาน และช่องทางการสื่อสารที่ถูกต้อง
9. จะต้องประสานวัตถุประสงค์และนโยบายตามแผนงานโดยพิจารณาถึงระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
การใช้เวลา วัสดุอุปกรณ์กาลังคน กาลังเงิน และวิธีการสื่อสาร

เทคนิควิธีในการประสานงาน
ผลลัพธ์ที่ดเี กิดจากการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
การใช้เครื่องมือสื่อสาร
การใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่
รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 ก่อนเริ่มประสาน คิดก่อนว่า เราต้องการอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ควรติดต่อใคร
หน่วยงานใด
 ควรมีบัญชีโทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นส่วนตัว และส่วนกลาง
 เมื่อติดต่อกับผู้ใด ควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้นั้นไว้ใช้ติดต่อในโอกาสต่อไป
บางครัง้ ทาเป็นบัญชีไว้ในปกแฟ้มเรื่องนั้นๆ ควรประสานกับระดับเดียวกัน หรือต่ากว่า
ก่อน
 ใช้คาพูดสุภาพ ให้เกียรติคู่สนทนาแม้รวู้ ่าเขามีตาแหน่งต่ากว่า ไม่พูดยกตนข่มท่าน
 อาจหาข้อมูลก่อนว่า ผู้ที่เราจะโทรติดต่อ เป็นผู้ใดตาแหน่งหน้าที่ใด อายุเท่าใด เมื่อ
สนทนากัน อาจเรียก พี่ น้อง ท่านจะทาให้เขารู้สกึ ดี
 การอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความจริงใจ มักเป็นที่พอใจของผูอ้ ื่น
 ในการประสานงานครั้งที่ 2 หลังจากรู้จักกันแล้วอาจทักทายหรือซักถามด้วยความ
ห่วงใย จริงใจ เกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพ การงาน ฯลฯ ก่อนประสานเรื่องงาน
 กล่าวคาขอบคุณทุกครั้ง ก่อนจบการสนทนา
 เมื่อรับปากเรื่องใดไว้ ต้องรีบทา เช่น จะรีบส่งโทรสารไปให้ จะรีบทาหนังสือไป
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การประสานด้วยหนังสือ
การประสานงานด้วยหนังสือใช้ในกรณีที่เป็นงานประจาที่ทั้งสองหน่วยงาน ทราบระเบียบ
ปฏิบัติอยู่แล้ว มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 หากเป็นเรื่องใหม่ ควรประสานทางโทรศัพท์ก่อนเสมอ
 ตัวอย่างเรื่องที่อาจต้องมีหนังสือไป หลังจากโทรติดต่อด้วยวาจาแล้ว เช่น ขอทราบ
ข้อมูล ขอหารือ ขอทราบความต้องการ ขอรับการสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์ ฯลฯ
 การร่างหนังสือ ควรให้ ถูกหลักการ ถูกต้อง ถูกใจ (ผูร้ ับ)
 การร่างหนังสือขอรับการสนับสนุน หรือขอความอนุเคราะห์ควรประกอบด้วย (1) เหตุ
ที่มีหนังสือมา (2) ยกย่องหน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุน /ขอความอนุเคราะห์ (3)
เรื่องราวที่ต้องการขอรับการสนับสนุน /ขอความอนุเคราะห์ (4) ตั้งความหวังที่จะได้รับ
การสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์ และ (5) ขอบคุณ
 การร่างหนังสือขอความร่วมมือ ควรประกอบด้วย (1) เหตุที่มีหนังสือมา (2) ความ
จาเป็นและเรื่องที่จะขอความร่วมมือ (3) เรื่องราวที่ต้องการขอความร่วมมือ (4) ตั้ง
ความหวังที่จะได้รับความร่วมมือและ (5) ขอบคุณ
 เมื่อได้รับการสนับสนุน การอนุเคราะห์ แล้ว ควรมีหนังสือไปขอบคุณหน่วยงานนั้นๆ
เสมอ เพื่อสานความสัมพันธ์ไว้สาหรับโอกาสต่อไป
การพบปะด้วยตนเอง
การพบปะด้วยตนเอง เป็นการประสานงานที่ดีที่สุดเพราะได้พบหน้า ได้เห็นบุคลิกลักษณะ สี
หน้าท่าทาง ของผู้ติดต่อทั้งสองฝ่ายมีเวลาในการซักถามทาความเข้าใจกันได้อย่างพอเพียง เพราะทั้ง
สองฝ่ายต้องวางมือจากงานอื่นๆ ทั้งหมด มีข้อเสีย คือ ใช้เวลามาก มักใช้การพบปะในกรณีที่เป็นเรื่อง
นโยบาย เป็นเรื่องสาคัญ หรือมีรายละเอียดมาก หรือต้องการให้เกียรติให้ความสาคัญแก่อีกฝ่ายหนึ่ง
หรือต้องการสร้างความรู้สึกที่ดีแก่อีกฝ่ายหนึ่ง ให้เขารู้สึกว่า เราให้ความสาคัญแก่เขาด้วยการมาพบ
ด้วยตนเอง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
 ควรเตรียมหัวข้อหารือไปให้พร้อม และจดบันทึกไว้ หากอีกฝ่ายไม่ได้บันทึก เราอาจ
บันทึกสั้นๆ ใส่กระดาษโน้ตไว้ให้เขา หรือเตรียมพิมพ์รายการไปล่วงหน้า เพื่อให้เขามี
บันทึกช่วยจา และใช้สั่งการขัน้ ต้นแก่บุคลากรในหน่วยงานของเขาได้
 เมื่อรับปากเรื่องใดไว้ ต้องรีบทา เช่น จะรีบส่งเอกสารไปให้ หรือ จะรีบทาหนังสือไป
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สรุป
การประสานงาน เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ความจริงใจ
ความอดทนอดกลั้น ความยิม้ แย้มแจ่มใส ในการติดต่อกับบุคคลอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุน ขอความ
ร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
การประสานงานที่ดี ช่วยให้การทางานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ทุกคน ทุก
ฝ่ายมีความเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ดียิ่งขึน้ ช่วยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และ
สิ่งของต่างๆ ในการทางาน ทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ชองงาน
มากขึ้น และยังสร้างความกลมเกลียว ความเข้าใจอันดีและความสามัคคี อีกทั้งช่วยขจัดข้อขัดแย้งใน
การทางาน ป้องกันการก้าวก่ายหน้าที่ ขจัดปัญหาการทางานซ้าซ้อนหรือเหลื่ อมล้ากัน ก่อให้เกิดการ
ทางานเป็นทีม สร้างความสานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงเข้าใจข้อเท็จจริงและปัญหาของ
หน่วยงานอื่นนาไปสู่การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และลู่ทางการปรับปรุงงานต่อไป
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