ถอดบทเรียน เทคนิคการสือ่ สารเพือ่ การทางาน
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เหตุผลความจาเป็น
กฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการสานั ก งานรั ฐ มนตรี กระทรวงศึ กษาธิก าร พ.ศ.
2546 ให้สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ มี ภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง
เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง สานักงานรัฐมนตรี
จึ ง มี ค วามจ าเป็ นในการสื่อ สารกั บ บุ ค คล องค์ก รหลั ก องค์ก รในก ากั บ และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งอย่างไม่เป็นทางการ กึ่งทางการ และอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ภารกิจราชการ
ทางการเมืองประสบผลสาเร็จ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐมนตรี

การสื่อสารเพื่อการทางาน เป็นกระบวนการที่
บุค คลใช้ ใ นการแลกเปลี่ย นข้อ มู ล ข่า วสาร เพื่อ เป็ น การ
สื่อถึงความคิด ความรู้สึก สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เป็น
เครื่อ งมื อ เชื่อ มความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลให้ เ กิ ด การ
ประสานงาน ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากรในองค์กรบรรลุเป้าหมาย
ประสบผลสาเร็จด้วยดี นอกจากนี้การสื่อสารภายในองค์กรยัง เป็นกลยุทธ์การทางานที่ส่งผล
ต่อภาพความสาเร็จขององค์กร ซึ่งหมายถึง การประสานราชการทางการเมืองอีกด้วย
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ขัน้ ตอน/วิธกี ารดาเนินงาน
๑. วิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะดาเนินการ เพื่อกาหนดประเด็น ช่องทาง วิธีการ
รวมทั้งรายละเอียดที่ตอ้ งการสื่อสาร
๒. เตรียมประเด็น เนือ้ หาสาระ วิธีการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
๓. กรณี ก ารสื่อ สารกึ่ ง ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ จะสื่ อ สารเพื่อ ผลส าเร็ จ ของงาน
เน้นความสะดวก รวดเร็ ว การเข้าถึ ง โดยใช้โ ทรศั พ ท์ โทรสาร สื่อ อิเ ลคทรอนิก ส์
การไปพบด้วยตนเอง
๔. กรณีการสื่อสารอย่างเป็นทางการ ให้จัดทาหนังสือราชการ (ภายใน/ภายนอก) เสนอ
หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี/เลขานุการรัฐมนตรีฯ ลงนาม
๕. การสื่อสารทุกครั้ง ต้องมีความชัดเจน ในประเด็นที่จะสื่อสาร รายละเอียด ผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับผิดชอบ และเป้าหมายการสื่อสารต้องถูกต้อง ครบถ้วน

เทคนิคการสือ่ สารเพือ่ การทางาน
การเตรียมการ
๑. เตรียมพร้อมก่อนดาเนินการทุกครัง้ วิเคราะห์
กลั่นกรองอย่างรอบคอบ
๒. กาหนดเป้าหมาย วางแผน ก่อนสื่อสารข้อมูล
ข่าวสาร พร้อมคาดเดา คาดหวัง ผลที่อาจเกิดขึ้น
บนพืน้ ฐานความเป็นจริง
๓. ใช้สติ ไตร่ตรองในการสื่อสาร โต้ตอบ ถ้าไม่แน่ใจ
ให้มีการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารทุกครัง้
๔. ศึกษาข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบ : ฟังให้รเู้ รื่อง อ่านให้เข้าใจ ก่อนสื่อสารข้อมูล
เพื่อเป็นการประกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
๕. ตัง้ เป้าหมายในการสื่อสารทุกครัง้ โดยทาอย่างเต็มใจ และสุดความสามารถ เพื่อหวัง
ผลความสาเร็จในภารกิจนัน้ ๆ
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การดาเนินงาน
๑. ใช้ ทุ ก ช่ อ งทางการสื่ อ สาร อย่ า งรอบคอบ ระมั ด ระวั ง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้รับสาร และกาลเทศะอันควร
๒. สื่อ สารกั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานให้ ถู ก คน ถู ก จั ง หวะเวลา และ
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓. ต้องฟังให้รู้เรื่อง อ่านให้เข้าใจ ก่อนที่จะโต้ตอบและไม่ส่ือสารข้อมูล ข่าวสารบนความ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ให้ความสาคัญกับข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน
๔. สื่อสารในสิ่ งที่ เป็ นข้ อมู ล ข้ อเท็ จจริ ง อย่ างตรงไปตรงมา ชั ดเจน และระบุ เงื่ อนไขที่
เกี่ยวข้องในรายละเอียด เช่น การแต่งกาย กาหนดระยะเวลา สถานที่ให้ครบถ้วน
๕. มีทัศนคติเชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีข้อเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ ดีท่ีสุด
และสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกัน
๖. รับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยการคิดวิเคราะห์ ความจริงใจ รับฟัง โต้ตอบอย่างมีสติ
และให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ (กรณีการร้องทุกข์)
๗. บางกรณีควรมีการสรุป ทบทวน ภายหลังสิ้นสุดการสื่อสาร ว่า “เข้าใจตรงกัน”

การปรับปรุงพัฒนา
๑. การสื่อสาร ผู้ทาหน้าที่ต้องเป็นคนช่างสังเกต จดจา
รายละเอียด และคิดบวก พร้อมปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้ง
บุคลิกภาพ ความรู้ ประสบการณ์
๒. ยินดีรับคาชื่นชม และน้อมรับความผิดพลาด พร้อม
นาไปปรับปรุงแก้ไข
๓. ทาหน้าที่ผู้ส่อื สารที่พร้อมรับสถานการณ์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และยืนหยัด
บนความถูกต้อง เหมาะสม มากกว่าถูกใจ
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๔. ตระหนักอยู่เสมอว่าในการสื่อสารของ สานักงานรัฐมนตรี เป็นภาพลักษณ์ของ
องค์ก รและรั ฐมนตรี จึงต้ องท าอย่ างมี คุ ณภาพ มาตรฐาน อยู่ บนพื้นฐานการให้
เกียรติผู้ส่อื สารด้วย
๕. เรียนรู้ สะสมประสบการณ์ ทางานแทนกันได้ มีการปรับปรุงพัฒนาการใช้ภาษา
พูด ภาษากาย ภาษาเขียนที่เหมาะสม

กลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ การทางานให้ประสบความสาเร็จ
๑. สร้างความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม สุภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติ
ผู้ส่อื สารด้วย
๒. มีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในองค์กร และสร้างสัมพันธ์เชิงบวกกับคนในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. มีน้าใจ ไม่เกี่ยงงาน เอาใจเขามาใส่ใจเรา แสดงตัวพร้อมสนับสนุนงานภาพรวม
ของ สานักงานรัฐมนตรี
๔. พูดในสิ่งที่ควรพูด ชัดเจน ตรงประเด็น เรียนรูก้ ารปฏิเสธอย่างสุภาพและเหมาะสม
๕. มีสุขภาพดี พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อทางานได้อย่างเต็มที่
๖. สื่อสารและท างานเป็ นที ม โดยมี เป้าหมาย ทิศทางของส านั กงานรั ฐมนตรี เป็ น
เป้าหมายร่วมในการปฏิบัติงาน
๗. ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ ของสานักงานรัฐมนตรี ให้เป็นองค์กรที่มีจิตบริการ (Service
Mind) จริงใจ เพื่อการประสานราชการทางการเมือง ทางานร่วมกับองค์กรหลัก/
องค์กรในกากับอย่างราบรื่น

