บทที่ 2
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
รายงานผลการดาเนินรายงานสหกิจเรื่ อง ขั้นตอนการประสานงานลูกค้าโดย บริ ษทั มิตรมายา จากัด
กรณี ศึกษา ขั้นตอนการติดต่อประสานงานเพื่อขอยืมสิ นค้ามาถ่ายภาพลงคอลัมน์ MIX CHOOSE GOOD
CHOICE มุ่งศึกษาขั้นตอนการติดต่อประสานงานและการสื่ อสาร ในการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องผูศ้ ึกษาในเรื่ องต่อไปนี้คือ
2.1 ความเข้ าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับการประสานงาน
ความเข้ าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับการประสานงาน
ในทางราชการได้มีนกั วิชาการให้ความหมายไว้วา่ การประสานงาน หมายถึง
"การจัดระเบียบ
วิธีการทางาน เพื่อให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่ วมมือปฏิบตั ิงานเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวไม่ทาให้งานซ้อน
กัน ขัดแย้งกัน หรื อเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพื่อให้งานดาเนิ นไปอย่างราบรื่ น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
นโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และมีประสิ ทธิภาพ"
ส่ วนทางธุ รกิจนิยมที่จะให้ความหมายว่า การประสานงาน หมายถึง " การติดต่อสื่ อสารให้เกิด
ความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่ วมมือปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพื่อให้งานดาเนินไปอย่างราบรื่ น ไม่เกิดการทางานซ้ าซ้อน ขัดแย้งหรื อ
เหลี่อมล้ ากัน"
องค์ ประกอบของการประสานงาน
อาจพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้ดงั นี้
1. ความร่ วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทางานร่ วมกันของทุกฝ่ าย
โดยอาศัยความ
เข้าใจ หรื อการตกลงร่ วมกัน มีการรวบรวมกาลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนับสนุน
งานร่ วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทางานร่ วมกัน
2. จังหวะเวลา จะต้องปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน
ตาม
กาหนดระยะเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา
3. ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ทางานซ้อนกัน
4. ระบบการสื่ อสาร จะต้องมีการสื่ อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ ว และราบรื่ น
5. ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ ายเข้าร่ วมทางาน เพื่อตรงไปสุ่ จุดหมายเดียวกัน
ตามที่
กาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของงาน
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วัตถุประสงค์ ของการประสานงาน
การประสานงานเกิดจากความต้องการที่จะให้งาน หรื อกิจกรรมย่อย ๆ ที่จะทาเกิดผลสาเร็ จ โดย
ปฏิบตั ิอย่างสอดคล้องในจังหวะ เวลาเดียวกัน ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็ นไปตาม
ข้อกาหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน
ก่อนการประสานงานเราควรกาหนดความต้องการให้แน่ชดั ว่าเราจะประสานงานให้เกิดอะไรหรื อ
เป็ นอย่างไร หรื อจะทาให้ได้ผลรับอย่างไร เพราะหากว่าไม่มีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจนเราก็อาจจะประสานงาน
ไปผิดจากที่ควรจะเป็ น โดยทัว่ ไปเราประสานงานเพื่อให้การดาเนินงานมีความสะดวกราบรื่ นไม่เกิดปั ญหา
ข้อขัดแย้ง แต่ในการประสานงานในแต่ละครั้งหรื อในแต่ละกรณี เราประสานงานโดยวัตถุประสงค์
เฉพาะ ดังนี้
1. เพื่อแจ้งให้ผซู ้ ่ ึ งมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
2. เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงความสัมพันธ์อนั ดี
3. เพื่อขอคายินยอมหรื อความเห็นชอบ
4. เพื่อขอความช่วยเหลือ
5. เพื่อขจัดข้อขัดแย้งอันอาจมีข้ ึน
(อาจารย์ สมิต สัชฌุกร, 2552)

ผู้ศึกษาได้ อ่านทบทวนทฤษฎีความเข้ าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับการประสานงาน
ต่ างๆจากผู้ศึกษาได้ ดังต่ อไปนี้

สามารถสรุ ปประเด็น

การประสานงาน คือ การติดต่อสื่ อสารกับบุคคลหรื อหน่วยงานต่างๆ เพื่อทาให้การปฏิบตั ิงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเพื่อให้ขอ้ มูลหรื อทิศทางในการปฏิบตั ิงานมีความสอดคล้องกัน
ในการปฏิบตั ิมีความ
สามัคคีร่วมกันดาเนินงานเป็ นทีม ไม่ทาให้เกิดการทางานทับซ้อน ลดปั ญหาความเหลื่อมล้ าสิ ทธิ ในการ
ทางานซึ่ งกันและกัน รวมถึงเป็ นการจัดระบบระเบียบวิธีการทางานอย่างเป็ นขั้นตอน เพื่อทาให้การ
ปฏิบตั ิงานมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
การประสานงานยังรวมไปถึงการรวบรวมความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเข้าไว้ดว้ ยกันและสื่ อสารให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานส่ วนต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนหรื อพัฒนาขั้นตอนใน
การปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกัน ทั้งในด้านเวลาและกิจกรรมส่ งผลทาให้ลดปั ญหาในด้านการสู ญเสี ยหรื อ
ความเสี ยหายให้กบั องค์กร เมื่อพบปั ญหาในการปฏิบตั ิงานควรจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา
เพื่อทาให้การปฏิบตั ิงานยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งควรจะมีการประชุมงานร่ วมกันเพื่อรวบรวม
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ความคิดและแนวทางในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ซึ่ งส่ งผลทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์และทัศนะคติเชิงบวกที่ดี
ต่อกัน มีผลกระทบส่ งผลทางด้านจิตใจของผูป้ ฏิบตั ิงานทาให้การปฏิบตั ิงานมีความก้าวหน้าได้ดียงิ่ ขึ้น
การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพจะต้องเลือกประเภทของการประสานงานให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบตั ิงาน เช่น การประสานงานภายในองค์การและภายนอกองค์การ เหมาะสมกับการใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกับบุคคลหรื อหน่วยงานภายนอกเท่านั้น
ซึ่ งจะต้องมีความรอบคอบทั้งทางด้านข้อมูลที่เป็ นเอกสาร
รายละเอียดของข้อมูลในการทาข้อตกลงร่ วมกันเพื่อผลประโยชน์ที่ท้ งั สองฝ่ ายจะได้รับอย่างชัดเจน การ
ประสานงานในแนวดิ่งเหมาะสมสาหรับการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร มีการถ่ายโอนข้อมูลจากผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานไปยังผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อเป็ นการนาเสนอปั ญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบตั ิงานจาก
ผูป้ ฏิบตั ิงานขึ้นไปสู่ ผบู ้ งั คับบัญชาเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขปั ญหาโดยเร่ งด่วน ทาให้เกิดผลกระทบต่อการ
ปฏิบตั ิงานต่าที่สุดเพื่อคงประสิ ทธิภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐานและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้
การ
ประสานงานในแนวนอนเหมาะสาหรับการประชุมวางแผนวางหรื อการค้นหาวิธีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของ
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูค้ วบคุมการปฏิบตั ิงานหรื อการปฏิบตั ิงานของบุคคลที่ได้รับมอบหมายงานที่อยูใ่ นระดับ
เดียวกัน ซึ่งจะต้องเลือกใช้การประสานงานให้เหมาะสมแก่ลาดับขั้นตอนของรู ปแบบในการปฏิบตั ิงานที่
จะต้องปฏิบตั ิตามระยะเวลาตามที่กาหนด
การประสานงานที่มีประสิ ทธิ ภาพนั้นผูป้ ระสานงานจะต้องมีทกั ษะในการสื่ อสารทั้งทางด้านการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับ การเขียนและการพูด เพื่อส่ งต่อข้อมูลให้กบั ผูร้ ่ วมงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทาให้
เกิดความรู ้ความเข้าใจรู ปแบบในการดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน ทุกการสื่ อสารควรจะตั้งวัตถุประสงค์ใน
การประสานงานทุกครั้งเพื่อทาให้การสื่ อสารนั้นสร้างผลกระทบทางบวกให้เกิดขึ้นกับการปฏิบตั ิงาน ถ้าเกิด
การประสานงานขาดความชัดเจนทั้งทางด้านข้อมูล การพูดหรื อการเขียน นั้นวัตถุประสงค์หลักที่จะสื่ อสาร
นั้นเกิดความผิดพลาดและอาจจะส่ งผลกระทบในด้านลบต่อการดาเนิ นงานในขั้นตอนต่างๆได้อีกด้วย ซึ่ ง
การประสานงานเป็ นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน สร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้น
ภายในทีมงาน ส่ งเสริ มสภาวะทางจิตใจที่เข้มแข็งและส่ งเสริ มศักยภาพของทีมงานเพื่อการปฏิบตั ิงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งองค์กรหรื อหน่วยงานใดก็ตามที่ขาดทักษะหรื อความรู ้
ความสามารถในการประสานงานที่ดีอาจส่ งผลทาให้องค์กรหรื อหน่วยงานนั้นเกิดปั ญหาในการทางานได้
ง่าย รวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานและประสิ ทธิ ผลของชิ้นงานก็อาจจะต่ากว่ามาตรฐานที่วางไว้หรื อ
อาจจะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้คาดการไว้
ดังนั้นองค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องเสริ มสร้างทักษะการสื่ อสารให้กบั บุคลลากรหรื อพนักงานภายในองค์กร เพื่อการประสานงานที่มี
ประสิ ทธิภาพและผลักดันองค์กรไปสู่ ความสาเร็ จในอนาคต

