บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
รายงานงานสหกิจศึกษาเรื่ อง“ขั้นตอนการประสานงานของบูทTHAI INNO FOODงาน THAIFEXWorld of Food Asia 2018 ”
ทั้ง นี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้นาแนวคิ ดทฤษฎี ม าใช้เป็ นแนวทางในการศึก ษาเรี ยนรู้ ก ระบวนการทางานและ
วิเคราะห์งานดังนี้
2.1 แนวคิดหน้าที่ของการประสานงาน
2.2 แนวคิดของการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
2.3 แนวคิดของเทคนิคการประสานงาน
2.1 แนวคิดหน้ าทีข่ องการประสานงาน
การประสานงานเป็ นการทางานเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่ วมมือปฎิบตั ิงานเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดียวกัน เพื่อลดข้อขัดแย้ง และทาให้งานดาเนินไปได้อย่างราบรื่ นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบาย
ขององค์กรเป็ นการจัดให้คนในองค์กรทางานให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบ วัตถุประสงคฺ ์ เป้ าหมายและมาตราฐานการปฏิ บตั ิขององค์กรเป็ นหลักการจัดระเบียบวิธีการ
ทางานเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่างๆร่ วมมือปฏิบตั ิงานเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกัน ไม่ทาให้งานซ้ าซ้อน
ขัดแย้งกัน หรื อเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
นโยบายขององค์กรนั้นอย่างสมาณฉันทฺ แ์ ละมีประสิ ทธิภาพ การติดต่อสื่ อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจใน
การร่ ว มมื อปฏิ บ ตั ิ ง านให้ส อดคล้อ งทั้ง เวลา และกิ จ กรรมที่ จะต้อ งกระท าให้บ รรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์อ ย่า ง
สมานฉันท์เพื่อ ให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่ น ไม่เกิดการทางานซ้ าซ้อน ขัดแย้ง หรื อเหลื่อมล้ ากัน
ผูป้ ระสานงาน การประสานงานนั้นต้องประสานงานด้วยกันหลายด้า น การท างานหนึ่ งงานผู้
ประสานงานต้องประสานงานให้งานออกมาสาเร็ จตามที่ลูกค้านั้นต้องการ
องค์ประกอบของการประสานงาน มีดงั นี้
1. ความร่ วมมือ จะต้ องมีความเข้ าใจหรือมีการตกลงร่ วมกัน มีการระดมความคิด วิธีการ เทคนิค
การจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการทางานร่ วมกัน
2. จังหวะเวลาผู้ที่ปฏิบัติงานต้ องมีความรั บผิดชอบ ทาให้งานนั้นเป็ นไปตามกาหนดเวลาที่ตกลง
กัน ให้ตรงเวลา
3. ความสอดคล้ อ งกัน จะต้ อ งพิจ ารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ ท างานซ้อนกัน เพื่ อ ให้ก าร
บริ หารงานประสบผลสาเร็ จ
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4. ระบบการสื่ อสารทีต่ รงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น
5.ผู้ประสานงานจะต้ องสามารถทาให้ ทุกฝ่ ายเข้ าร่ วมทางานอย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกันตาม
วัตถุประสงค์ของงานที่กาหนดไว้
2.2 แนวคิดของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ า
การเกิดปั ญหาเฉพาะหน้า คือการทางานแล้วเจอปัญหาที่เราไม่ได้เตรี ยมการมาว่าปั ญหานี้มนั จะเกิดขึ้นทาให้
เรารับมือกับปั ญหานี้ไม่ทนั เราจึงต้องคิดและหาวิธีการแก้ปัญหาโดยเร็ วเพื่อให้การทางานไม่เกิดปัญหา และ
งานที่เราทาจะดาเนิ นการได้ต่อไป เพื่อไม่ให้การทางานของเราติดปั ญหานี้
การเกิดปั ญหาหลายครั้งองค์กรเกิดปั ญหาซ้ าซากหลายๆครั้งพนักงานในองค์กรแก้ปัญหาแบบขอไป
ที ซึ่งทั้งนี้ท้ งั นั้นคงปฏิเสธไม่ได้วา่ เกิดจากคนในองค์กรนัน่ เองที่ขาดทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งคนในองค์กร
นี้รวมตั้งแต่พนักงานระดับล่างจนถึงผูบ้ ริ หารระดับสู งโดยพนักงานในระดับการจัดการมักเป็ นองค์ประกอบ
หลักในเรื่ องการแก้ปัญหาว่าจะ แก้แบบไหนทักษะในการแก้ปัญหาแบ่งออกเป็ นสองแบบ คือปัญหาระยะ
สั้นและปั ญหาระยะยาว ปั ญหาระยะสั้นคือปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าต้องเน้นความสามารถ ไหวพริ บ และการ
ตัดสิ นใจที่แน่วแน่ ส่ วนปั ญหาระยะยาวเป็ นปัญหาที่ตอ้ งอาศัยรู ปแบบ แบบแผน และแนวทางขององค์กร
นั้นๆ ในการแก้ไขปั ญหากล่าวโดยง่าย คือปั ญหาระยะยาวเป็ นปัญหาที่หลายฝ่ าย ต้องมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
และมีเวลาตัดสิ นใจนานขึ้น แล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่ วนปัญหาระยะสั้นเป็ นทักษะส่ วนบุคคลที่ไม่สามารถ
ลอกแบบกันได้ หรื อทาได้แค่ไม่เหมือนในเมื่อทักษะในการแก้ปัญหาจาเป็ นสาหรับบริ ษทั คุณ คุณจึงควรที่
จะกาหนดเรื่ องนี้ไว้ในเรื่ องความสามารถของบุคลากรเมื่อใดที่มีการกาหนดทักษะนี้ท่านจะเริ่ มมีระบบ
บริ หารจัดการ พัฒนาบุคลากร ให้มีทกั ษะการแก้ปัญหาได้ ตามที่ท่านต้องการ
2.3 แนวคิดของเทคนิคการประสานงาน
ปัจจุบนั การทางานใดๆ ให้ประสบความสาเร็ จ จาเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือภายในทีมงาน รวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีเทคนิคที่สาคัญคือ การประสานงาน (Coordination)
การประสานงานจะมีเทคนิคพิเศษอย่างไร เราควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคาว่า การ
ประสานงาน(Coordination)เสี ยก่อนว่าหน่วยงานภาครัฐให้ความหมายแตกต่างกับภาคธุรกิจหรื อไม่ อย่างไร
ซึ่งความหมายของการประสานงานในภาคราชการได้ให้ความหมายของการประสานงานว่า “การจัดระเบียบ
วิธีการทางานเพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่ วมมือปฏิบตั ิงานเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันไม่ทาให้งาซ้ าซ้อน
ขัดแย้งกัน หรื อเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และนโยบายขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันท์และมีประสิ ทธิภาพ”ส่ วนความหมายในภาคธุ รกิจนิยม
ให้ความหมายว่า“การติดต่อสื่ อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่ วมมือปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องทั้งเวลา
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และกิจกรรมที่จะต้องกระทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่ น ไม่เกิด
การทางานซ้ าซ้อน ขัดแย้ง หรื อเหลื่อมล้ ากัน”
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การประสานงาน ทั้งความหมายของภาครัฐและภาคธุรกิจ จะมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ
ก็คือ ความร่ วมมือซึ่ งจะต้องมีความเข้าใจหรื อมีการตกลงร่ วมกัน มีการระดมความคิดวิธีการเทคนิค การ
จัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการทางานร่ วมกันเรื่ องของจังหวะเวลาซึ่ งผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานจะต้องมีควารับผิดชอบ
ที่จะทาให้งานนั้นเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด โดยงานที่ทาจะต้องมีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม มี
การสื่ อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็ วและราบรื่ นรวมทั้งผูป้ ระสานจะต้องสามารถทาให้ทุกฝ่ ายเข้าร่ วมทางาอย่าง
มีจุดมุ่งหมายเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของงานที่กาหนดไว้โดยก่อนการประสานงานจะต้องกาหนดความ
ต้องการให้ชดั เจนว่าจะประสานงานให้เกิดอะไรหรื อเป็ นอย่างไร หรื อจะทาให้ได้ผลลัพธ์อย่างไร
ประเภทของการประสานงานแบ่ งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
1.การประสานงานภายในหน่ วยงานหรือองค์ กรเดียวกันซึ่ งระบบที่จดั ขึ้นสาหรับการประสานงาน
ควรดาเนินการ จัดแผนผังและ กาหนดหน้าที่การงานที่ชดั เจนการจัดให้มีระบบ การติดต่อสื่ อสารที่มี
ประสิ ทธิภาพ การใช้คณะกรรมการร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อการใช้วธิ ีการงบประมาณเป็ นเครื่ องมือในการ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานให้มีการประสานงานกัน
2.การติดตามสอดส่ องการปฏิบัติงานให้ เสร็จตามกาหนด มีปัญหาหรื อข้อขัดข้องใดบ้างและจัดให้มี
การประสานงานกัน การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดา้ นการประสานงานโดยเฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
อานวยความสะดวก ให้การประสานงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยการจัด ให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่
ดาเนินงาน การจัดการฝึ กอบรมการจัดให้มีหน่วยงานแนะนาปรึ กษา การจัดให้มีการมอบอานาจหน้าที่ การ
จัดให้มีการบารุ งขวัญเมื่อปฏิบตั ิงานหน้าที่ดีเพื่อใช้เป็ นหลักในการให้ความร่ วมมือและการประสานงานที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ส่ วนการประสานงานระหว่างหน่วยงานระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานควรจัดให้มี การ
กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์กรให้ชดั เจนและเข้าใจง่าย การใช้คณะกรรมการผสมหรื อคณะกรรมการกลาง
ช่วยกลัน่ กรองข้อมูลเพื่อขจัดความขัดแย้งและทาให้มีประสบการณ์ดีข้ ึน การใช้วธิ ีงบประมาณจะสามารถ
ช่วยพิจารณาแยกและป้ องกันปั ญหาเรื่ องการทางานซ้ าซ้อนได้ดี
รู ปแบบในการประสานงานมีด้วยกัน 2 รู ปแบบ คือ แบบทางการและไม่ เป็ นทางการซึ่ง ทั้งสอง
แบบต่างก็มีขอ้ ดีและข้อเสี ยข้อดีของแบบที่เป็ นทางการคือมีหลักฐานอ้างอิงมีหลักเกณฑ์แน่นอนส่ วนข้อเสี ย
คือล่าช้าขาดความคล่องตัว ข้อดีของแบบไม่เป็ นทางการคือมีความยืดหยุน่ ตามสถานการณ์ สะดวก คล่องตัว
ข้อเสี ยคืออาจะเกิดการเลือกปฏิบตั ิ เกิดความสับสนและไม่มีหลักฐานอ้างอิง
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ทั้งนี้ ประสิ ทธิ ภาพของการประสานจะเกิดขึ้นได้ ผูป้ ระสานจะต้องมีสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ รู้
บทบาทของตนเอง มีความรอบคอบ รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น ตรงต่อเวลา มีการสื่ อสารที่ดี ยึดมัน่ ในคา
สัญญา มีความมุ่งมันที่จะทางานให้ประสบความสาเร็ จละทักษะที่จาเป็ นของผูป้ ระสานที่จะต้องหมัน่ ฝึ กฝน
ตนเองเพื่อเพิม่ ทักษะในการประสานงานได้แก่ ทักษะการคิดวางแผนดาเนินงานตามขั้นตอน ทักษะในการ
ปฏิบตั ิตาบทบาทที่เหมาะสมต่อหน้าที่ทกั ษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทักษะการฟังและการตีความข้อมูลทักษะ
การสื่ อสารทั้งด้านการพูดและเขียน ทักษะการพิจารณาความขัดแย้งและวิธีการแก้ไข และทักษะการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
สรุ ปแล้ว การประสานงานเป็ นหน้าที่ทางด้านการจัดการที่สาคัญและจาเป็ น เพื่อให้การทางานบรรลุ
และประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กาหนด การประสานงานที่ดีจะต้องจัดให้ผทู้ ี่
ทางานร่ วมกันมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ตรงกัน รับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้งาสัมฤทธิ์ผลอย่างมีคุณภาพ
การเลือกใช้การประสานงานจะต้องคานึงถึงวัตถุประสงค์และสถานการณ์รวมทั้งแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคมีการวางแผนปฏิบตั ิงานมีระบบการรายงานการเลือกวิธีการสื่ อสารที่เหมาะสม และ
ส่ งเสริ มให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน
ผลลัพธ์ทีดีเกิดจากการประสานงานที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนี้
1.การใช้ เครื่องมือสื่ อสารเช่นโทรศัพท์โทรสารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่
รวดเร็ ว ประหยัดเวลา มีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้















ก่อนเริ่ มประสานคิดก่อนว่าเราต้องการอะไร เมื่อไร ที่ไหน อย่างไร ควรติดต่อใคร
หน่วยงานใด
ควรมีบญั ชี โทรศัพท์ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็ นส่ วนตัว และส่ วนกลาง
เมื่อติดต่อกับผูใ้ ดควรจดชื่ อและเบอร์ โทรศัพท์ของผูน้ ้ นั ไว้ใช้ติดต่อในโอกาสต่อไป
บางครั้งทาเป็ นบัญชีไว้ในปกแฟ้ มเรื่ องนั้นๆ
ควรประสานกับระดับเดียวกัน หรื อต่ากว่าก่อน
ใช้คาพูดสุ ภาพ ให้เกียรติคู่สนทนาแม้รู้วา่ เขามีตาแหน่งต่ากว่า ไม่พดู ยกตนข่มท่าน
อาจหาข้อมูลก่อนว่า ผูท้ ี่เราจะโทรติดต่อ เป็ นผูใ้ ดตาแหน่งหน้าที่ใด อายุเท่าใด เมื่อสนทนา
กันอาจเรี ยก พี่ น้อง ท่านจะทาให้เขารู้สึกดี
การอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความจริ งใจ มักเป็ นที่พอใจของผูอ้ ื่น
ในการประสานงานครั้งที่ 2 หลังจากรู้จกั กันแล้วอาจทักทายหรื อซักถามด้วยความห่วงใย
จริ งใจเกี่ยวกับเรื่ อง สุ ขภาพการงานฯลฯก่อนประสานเรื่ องงาน
กล่าวคาขอบคุณทุกครั้งก่อนจบการสนทนา
เมื่อรับปากเรื่ องใดไว้ตอ้ งรี บทา เช่น จะรี บส่ งโทรสารไปให้จะรี บทาหนังสื อไป
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2.การประสานงานด้ วยหนังสื อใช้ ในกรณีทเี่ ป็ นงานประจาที่ท้งั สองหน่ วยงานทราบ
ระเบียบปฏิบตั ิอยูแ่ ล้วมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้หากเป็ นเรื่ องใหม่ ควรประสานทางโทรศัพท์
ก่อนเสมอ

ตัวอย่างเรื่ องที่อาจต้องมีหนังสื อไป หลังจากโทรติดต่อด้วยวาจาแล้ว เช่น ขอทราบข้อมูล
ขอหารื อ ขอทราบความต้องการขอรับการสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์ฯลฯ
 การร่ างหนังสื อ ควรให้ถูกหลักการถูกต้องถูกใจ(ผูร้ ับ)
 การร่ างหนังสื อขอรับการสนับสนุ น หรื อขอความอนุ เคราะห์ ควรประกอบด้วย (1) เหตุที่มี
หนังสื อมา (2) ยกย่องหน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์(3) เรื่ องราว
ที่ตอ้ งการขอรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์(4)ตั้งความหวังที่จะได้รับการ
สนับสนุน/ขอความอนุเคราะห์และ (5)ขอบคุณ
 การร่ างหนังสื อขอความร่ วมมือ ควรประกอบด้วย (1) เหตุที่มีหนังสื อมา (2) ความจาเป็ น
และเรื่ องที่จะขอความร่ วมมือ (3) เรื่ องราวที่ตอ้ งการขอความร่ วมมือ (4) ตั้งความหวังที่จะ
ได้รับความร่ วมมือและ (5)ขอบคุณ
 เมื่อได้รับการสนับสนุ นการอนุ เคราะห์แล้ว ควรมีหนังสื อไปขอบคุณหน่ วยงานนั้นๆ เสมอ
เพื่อสานความสัมพันธ์ไว้สาหรับโอกาสต่อไป
3.การพบปะด้ วยตนเอง เป็ นการประสานงานทีด่ ีที่สุดเพราะได้ พบหน้ า ได้เห็น


บุคลิกลักษณะ สี หน้าท่าทาง ของผูต้ ิดต่อทั้งสองฝ่ ายมีเวลาในการซักถามทาความเข้าใจกันได้อย่าง
พอเพียง เพราะทั้งสองฝ่ ายต้องวางมือจากงานอื่นๆ ทั้งหมด มีขอ้ เสี ย คือ ใช้เวลามาก มักใช้การพบปะใน
กรณี ที่เป็ นเรื่ องนโยบาย เป็ นเรื่ องสาคัญหรื อมีรายละเอียดมากหรื อต้องการให้เกียรติให้ความสาคัญแก่อีก
ฝ่ ายหนึ่ง หรื อต้องการสร้างความรู ้สึกที่ดีแก่อีกฝ่ ายหนึ่งให้เขารู้สึกว่าเราให้ความสาคัญแก่เขาด้วยการมาพบ
ด้วยตนเอง มีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี้
ควรเตรี ยมหัวข้อหารื อไปให้พร้อม และจดบันทึกไว้หากอีกฝ่ ายไม่ได้บนั ทึก เราอาจบันทึก
สั้นๆ ใส่ กระดาษโน้ตไว้ให้เขา หรื อเตรี ยมพิมพ์รายการไปล่วงหน้า เพื่อให้เขามีบนั ทึกช่วย
จา และใช้สั่งการขั้นต้นแก่บุคลากรในหน่วยงานของเขาได้
 เมื่อรับปากเรื่ องใดไว้ตอ
้ งรี บทา เช่น จะรี บส่ งเอกสารไปให้หรื อจะรี บทาหนังสื อไป
( กิจจา บานชื่น และกณิ กนันต์ บานชื่น. (2559). (หน้า323-338). )


