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การมีเครือขายการประสานงานที่ดี มีประโยชนดังนี้ 

1. ชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายไดอยางราบรื่น รวดเร็ว 
2. ประหยัดทรัพยากรในการบริหารทุกประเภทโดยเฉพาะเวลาในการทํางาน 
3. ชวยลดขอขัดแยงในการทํางานการทํางานซ ําซอนทําใหเกิดแนวความคิดใหมๆ 
4. สรางความสามัคคีและความเขาใจในหมูคณะเสริมสรางขวัญของ 
    ผู้ปฏิบัติงาน 

 
ข้อควรรู้และปฏิบัติในการประสานงาน 

1. เทคนิคการประสานงานเพื่อความร่วมมือระหว่างบุคคล 
2. รูเขารเูราพยายามผูกมิตรในโอกาสแรกและให้การช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
3. รู้จักขอความร่วมมือและรู้จักให้ความช่วยเหลือ 
4. งดเว้นการนินทาว่าร้ายผู้อ่ืนโดยให้แทนที่ด้วยการสรรเสริญ และให้ 
    คําชมเชยเมื่อได้พบ หรือได้รับทราบการทําความดี 
5. มีการนิเทศงานที่ดี เคารพในอํานาจหน้าทีข่องกันและกัน งดเว้นการ 
    ปัดความรับผิดชอบหรือโยนความผิดให้ผู้อื่น 
6. เขาใจขอจํากัดปญหาของกันและกันเมื่อมีปญหาใหบอกกลาวและแนะนํากัน 
7. ยินดีรับฟงคําติชมรับฟงคําแนะนําความเห็นของคนอ่ืนแมไมเห็นดวยก็ควรฟง 
8. พยายามทํางานของตนใหเสร็จทันเวลา และมีประสิทธิภาพ 

 
ช่องทางในการติดต่อประสานงาน 
 การใช้เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
การสื่อสารที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา ในการใช้เครื่องมือดังกล่าวควรมีการวางแผนการ
ประสานงาน ดังนี  
 1. ก่อนเริ่มการประสาน ความคิดก่อนว่าเราต้องการอะไร เมื่อไร ที่ไหน 
อย่างไร ควรติดต่อใคร หน่วยงานใด สรุปประเด็นสําคัญเพ่ือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้
ง่าย 

 
เทคนิคการประสานงาน 

(Corporation Technique) 
 
ความหมายของการประสานงาน 
 การประสานงาน หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้เกิดการร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
มีความสอดคล้องกัน สร้างระเบียบในการทํางานให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน            
การดําเนินงานราบรื่น ไม่เกิดการทํางานซ ําซ้อน ขัดแย้ง หรือเหลื่อมล ํากัน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการประสานงาน 
 การประสานงานเกิดจากความต้องการให้งานเกิดผลสําเร็จ มีคุณภาพตาม
มาตรฐานเป็นไปตามข้อกําหนด ประหยัดเวลา ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน มีความ
สะดวกราบรื่น และไม่ เกิดปัญหาข้อขัดแย้ง ซึ่ งในการประสานงานแต่ละครั งมี
วัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี  
 1. แจ้งผู้ เกี่ยวข้องทราบ หรือขอความช่วยเหลือ และเพ่ือรักษาไว้ซึ่ ง
ความสัมพันธ์อันด ี
 2. ขอคํายินยอมหรือความเห็นชอบ 
 3. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
 4. ขจัดข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานขององค์กร 
 5. ช่วยให้การดําเนินงานเป็นตามแผน และทําให้เกิดการดําเนินงานอย่าง
รอบคอบมากยิ่งขึ น 
 6. ใช้ตรวจสอบอุปสรรคและซักถามปัญหาข้อสงสัยที่เกิดขึ นระหว่างการ
ดําเนินงาน 
 7. เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ 
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ประโยชน์ของการประสานงาน  
1. ช่วยให้การทํางานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว 
2. ช่วยประหยัดเวลาในการทํางาน 
3. ช่วยประหยัดงบประมาณ วัสดุอุปกรณใ์นการดําเนินงาน 
4. ช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 
5. ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ 
6. เสริมสร้างขวัญกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
7. ช่วยลดข้อขัดแย้งในการทํางาน 
8. ส่งเสริมผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักการทํางานเป็นทีม และเพ่ิมผลสําเร็จของงาน 
9. เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 
10. ป้องกันการทํางานซ ําซ้อน 
11. ช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
องค์ประกอบของการประสาน 
 การประสานงานอาจพิจารณาองค์ประกอบที่สําคัญ ได้ดังนี  
 1. ความร่วมมือ  จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทํางาน โดยอาศัยความเข้าใจ 
หรือการตกลงร่วมกันในการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
 2. จังหวะเวลา  จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของแต่ละคน ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา 
 3. ความสอดคล้อง  พิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ทํางานซ ําซ้อนกัน 
 4. ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว และ
ราบรื่น 
 5. ผู้ประสานงาน  จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมทํางาน เพ่ือตรงไปสู่
จุดหมายเดียวกัน ตามท่ีกําหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการประสานงาน 
  1. ตองมกีารกําหนดหน้าที่การงานของแต่ละส่วนงานให้ชัดเจน 
  2. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทั งนี  เทคโนโลยีการสื่อสาร         
ทีท่ันสมัยเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการประสานงาน 
  3. การร่วมมือกันของผู้ปฏิบัติงานในการทํางานร่วมกัน ช่วยให้เกิดแรงจูงใจ 
และขวัญกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
  4. มีการประชุมทีมงาน เพ่ือกําหนดแนวทางการทํางานในการประสานงาน
ร่วมกัน ควบคู่กับการฝึกอบรมพัฒนาทีมงานเพ่ือให้ทีมงานมีความเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน 
  5. การมอบอํานาจการตัดสินใจในบางระดับให้กับผู้ทําหน้าที่ประสานงาน      
เป็นการเพ่ิมคุณค่าของผู้ทําหน้าที่ให้เกิดความมั่นใจและมีความคิดริเริ่ม 
 6. การสนับสนุนการทํางานโดยการมอบเงินรางวัลหรือของขวัญ เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น และสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดี 

1. ต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี 
2. ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน (เป็นไปตามอัตโนมัติ) 
3. ขวัญกําลังใจของคนในองค์การ 
4. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ 
5. การวางแผนงานที่ดี 
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ข้อแนะน าในการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือการประสานงาน  

1. พยายามผูกมิตรในโอกาสแรก 
2. หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายหัวหน้าคนงาน 
3. ไม่โยนความผิดไปให้ผู้อ่ืน 
4. สรรเสริญหัวหน้าคนงานอื่นเมื่อเขาทําความดี 
5. ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 
6. เมื่อมีงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นควรแจ้งให้เขาทราบ 
7. รับฟังคําแนะนํา 
8. ความเห็นของคนอ่ืน แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ควรฟัง 

 
ขอแนะน าในการท างานรวมกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือการประสานงานรวมมือ
ระหวางหนวยงาน 

1. ศึกษาเรียนรูขั นตอนและวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวเนื่องกัน 
2. รับทราบปญหาอุปสรรคจุดแข็งจุดออนของหนวยงานที่ตองประสานงาน 
3. สรางความคุนเคยกับหัวหนาหนวยงานอ่ืนมีการรวมประชุมหารือหา              
    ขอกําหนดที่เปนที่ยอมรับระหวางกันอาจจัดใหมีการประชุมสังสรรคและ 
    สันทนาการรวมกัน 
4. เมื่อเกิดเหตุการณเขาใจผิด หรือมีขอผิดพลาด ใหรีบคนหาสาเหตุและรวม 
    กันชวยกันแกไข 
5. มีการวางระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานระหวางกันเพื่อสรางความรับรู 
    รวมกัน 
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2. ควรมีบัญชีโทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นส่วนตัว และ
ส่วนกลาง 
 3. เมื่อติดต่อกับผู้ใด ควรจดชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้นั นไว้ เพ่ือใช้ติดต่อใน
โอกาสต่อไป ซึ่งสามารถทําเป็นบัญชีแนบไว้ในแฟ้มงานนั นๆ 
 4. ควรประสานกับผู้รับการประสานในระดับเดียวกันก่อน 

5. ใช้คําพูดสุภาพ ให้เกียรติคู่สนทนา แม้รู้ว่าเขามีตําแหน่งต่ํากว่าก็ไม่ควรพูด  
ยกตนข่มท่าน 
 6. ควรหาข้อมูลก่อนว่า ผู้ที่เราจะประสานงานไปนั น เป็นใคร ตําแหน่งหน้าที่
ใด อายุเท่าไหร่ เมื่อสนทนากันควรเรียก พ่ี น้อง ท่าน คุณ เพ่ือทําให้คู่สนทนารู้สึกดี 
 7. แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความจริงใจ ซึ่งการกระทําเช่นนี มักเป็น     
ที่พอใจของผู้อื่น 
 8. ในการประสานงานครั งที่ 2 หลังจากรู้จักกันแล้ว อาจมีการทักทายหรือ
ซักถามด้วยความห่วงใย จริงใจ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ การงาน ฯลฯ ก่อนประสานเรื่อง
งาน 
 9. กล่าวคําขอบคุณทุกครั ง ก่อนจบการสนทนา 
 10. หากรับปากจะทําการเรื่องใดไว้ ควรรีบทําให้เรียบร้อย เช่น จะรีบส่ง
โทรสารไปให้ จะรีบทําหนังสือส่งไป ก็ควรรีบทําให้แล้วเสร็จ ไม่ให้เกิดการทวงถาม
ภายหลัง 
 
 การประสานงานด้วยหนังสือ ใช้ในกรณีที่เป็นงานประจําที่ทั งสองหน่วยงาน 
ทราบระเบียบปฏิบัติอยู่แล้ว มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
 1. หากเป็นเรื่องใหม่ ควรประสานทางโทรศัพท์ก่อน 
 2. ตัวอย่างของเรื่องที่อาจต้องมีหนังสือตามไปหลังประสานงานทางโทรศัพท์
แล้ว เช่น ขอทราบข้อมูล ขอหารือ ขอทราบความต้องการ ขอรับการสนับสนุน ขอความ
อนุเคราะห์ ฯลฯ 
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 3. หนังสือที่จะส่งควรตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 4. การร่างหนังสือขอรับการสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์  หรือขอความ
ร่วมมือ ควรประกอบด้วย 
  - เหตุที่มีหนังสือมา 
  - ใช้ประโยคที่สื่อถึงการให้ความสําคัญกับหน่วยงานที่ขอรับการ
สนับสนุน/ความอนุเคราะห์ หรือแจ้งความจําเป็นและเรื่องรางที่ต้องการขอความร่วมมือ 
  - ตั งความหวังที่จะได้รับการสนับสนุน/ความอนุเคราะห์ หรือได้รับความ
ร่วมมือ 
  - แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ 
 5. เมื่อได้รับการสนับสนุน การอนุเคราะห์ แล้ว ควรมีหนังสือไปขอบคุณ
หน่วยงานนั น ๆ เพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีไว้สําหรับโอกาสต่อไป 
 การติดต่อด้วยตนเอง  เป็นการประสานงานที่ดี เพราะได้พบหน้า ได้เห็น
บุคลิกลักษณะ สีหน้า ท่าทาง ของผู้ติดต่อ และมีเวลาในการทําความเข้าใจกันได้อย่าง
พอเพียง การติดต่อด้วยตนเอง มีข้อเสียคือ ใช้เวลามาก การติดต่อด้วยตนเองส่วนใหญ่
จะเป็นกรณีที่สําคัญ เช่น เรื่องการกําหนดนโยบาย หรือมีรายละเอียดมาก เป็นการให้
เกียรติ สร้างความรู้สึกที่ดี และเป็นการให้ความสําคัญแก่อีกฝ่ายหนึ่งในการมาติดต่อ
ประสานงานด้วยตนเอง ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี  
 1. เตรียมข้อมูล หรือหัวข้อหารือให้พร้อม ข้อมูลดังกล่าวอาจมีการบันทึกสั นๆ 
หรือพิมพ์รายละเอียด ส่ง E-mail ไปล่วงหน้า เพ่ือให้อีกฝ่ายได้เตรียมข้อมูลในเบื องต้น
ได ้
 2. หากสรุปข้อหารือได้แล้ว ควรจัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันอีกครั ง 
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ขอจ ากัดที่เปนอุปสรรคของการประสานงาน 
1. กําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานและบุคคลไมชัดเจน 
    สงผลทําใหเกิดการกาวกายอํานาจหนาที่การงานระหวางกัน 
2. ความแตกตางดานตางๆ ของบุคคลการขาดมนุษยสัมพันธอาจทําใหขาด 
    ความเขาใจอันดีตอกันระหวางผูปฏิบัติงาน 
3. การขาดระบบการติดตอสื่อสารที่ดีเทคโนโลยีการสื่อสารไมทันสมัยหรือแตก 
    ตางกันมาก 
4. ความแตกตางกันในเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานในแตละหนวยงานตางกันรวม 
    ทั งสภาพและสิ่งแวดลอม 
5. การดําเนินนโยบายและประสิทธิภาพของหนวยงานตางกัน 

 
อุปสรรคของการประสานงาน  

1. ขาดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
2. การขาดผู้บังคับบัญชาที่มีความสามารถ 
3. การปฏิบัติงานไม่มีแผน 
4. การก้าวก่ายหน้าที่งานกัน 
5. การขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี 
6. การขาดการนิเทศงานที่ดี 
7. ความแตกต่างกันในสภาพและสิ่งแวดล้อม 
8. การดําเนินนโยบายต่างกัน 
9. ประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างกัน 
10. กําหนดอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและอํานาจไม่ชัดเจน 
11. ระยะทางติดต่อห่างไกลกัน 
12. เทคนิคและวิธีปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานต่างกัน  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มรายงานและประสานราชการ 
ส านักงานเลขานุการกรม 


