
การส่ือสารในองค์กร 

                การสื่อสารภายในองค์กรที่ดี ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก 
เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององค์กรเป็นส่วนส าคัญ และเพ่ือให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ที่วางไว้ การสื่อสารภายในองค์กร จึงเป็นสิ่งจาเป็นยิ่งสาหรับกิจกรรมและการดาเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนใน
องค์กร ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในองค์กรดีชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการทางาน ดังนั้น กระบวนการทางานขององค์กรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายจะต้องทาให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างคลองตัว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การทางานขององค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมาย และประสบผลส าเร็จด้วยดี 

ความหมายของการสื่อสาร 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้หลายประการ เช่น 

แดเนียล และสไปเกอร์ (Daniels and Spiker, 1994) กล่าวว่า การสื่อสารคือ ความหมายที่บุคคลสองคน
หรือมากกว่าสองขึ้นไปสร้างขึ้นร่วมกันโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา และเกิดการรับรู้และแปลความหมาย
นั้น 

วิลเบอร์ แชรมป ์(Wibur Schramm, 1971) กล่าวว่า การสื่อสารหมายถึง การแลกเปลี่ยนสัญญาณข่าวสาร
ระหว่างบุคคลโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ 

ดังนั้น การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร โดยใช้สื่อหรือช่องทาง ต่าง 
ๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปลี่ยน ทัศนคติ หรือเพ่ือให้เปลี่ยน 
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 

การสื่อสารในองค์กร 

ซาแรมบ้า (Zaramba, 2003 : 5) กล่าวถึงการสื่อสารในองค์การว่า การสื่อสารในองค์การเป็น
องค์ประกอบส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์การและช่วยให้บุคลากรในองค์การได้รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้วย 

การสื่อสารในองค์กร คือ  เครื่องสร้างความเข้าใจ และสร้างวัฒนธรรมตลอดจนสามารถสร้างความม่ันคง
ให้กับองค์กรนั้นๆ  เป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้นๆ ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยผู้ใช้จะต้องเข้าใจและ
เข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลในองค์การ มีลักษณะเป็นเครือข่าย 
(Network) ซึ่งอาจกระท าได้โดยใช้เครื่องมือในการสื่อความหมายด้วยการพูด การเขียน การใช้สัญลักษณ์ 
เพ่ือให้ผู้อื่นรับทราบได้ 



วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร 

        1)  เพื่อแจ้งให้ทราบ คือ การรับและส่งข่าวสารด้านต่างๆ การน าเสนอเรื่องราว ความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้ หรือสิ่งอ่ืนใด ที่ต้องการให้ผู้รับสารรู้และเข้าใจข้อมูลนั้นๆ โดยมุ่งให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง 

        2) เพื่อความบันเทิงใจ คือ การรับส่งความรู้สึกท่ีดี และมุ่งรักษามิตรภาพต่อกัน เป็นการน าเสนอ
เรื่องราวหรือสิ่งอ่ืนใดที่จะท าให้ผู้รับสารเกิดความพึงพอใจ 

        3) เพื่อชักจูงใจ คือ การน าเสนอเรื่องราวหรือสิ่งอื่นใดเพ่ือจูงใจให้เกิดความร่วมมือ สร้างก าลังใจ 
เพ่ือให้ผู้รับสารเกิดความคิดคล้อยตาม หรือปฏิบัติตามท่ีผู้ส่งสารต้องการ และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข 

กระบวนการติดต่อสื่อสาร 

                กระบวนการติดต่อสื่อสาร เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวส าคัญและการสื่อ
ความคิด ความรู้สึกซ่ึงกันและกัน การติดต่อสื่อสารเป็นการที่บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดหรือทัศนคติ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกัน การสื่อสารเป็นกิจกรรมส าคัญที่มนุษย์
ต้องการบอกผู้อ่ืนให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร ท าอย่างไรโดยผ่านสื่อหรือช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้เข้าใจ
ตรงกัน ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร การอยู่ร่วมกันของมนุษย์เป็นหมู่เป็นพวกในสังคม ทุกคนจะมีหน้าที่ต่าง ๆ 
ในการอยู่ร่วมกัน ท างานพร้อมกัน มีการติดต่อกัน ซึ่งต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีต่อกันส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิด
ความล้มเหลวของงาน อิทธิพลของการสื่อสารส่งผลในการท าลายความสามัคคี หรือก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี
ได้ ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้                

1) แหล่งข้อมูล ( Information Source ) คือ แหล่งที่มาของข่าวสาร ( Message ) 

2) ข่าวสาร ( Message ) คือ เนื้อหาที่จะต้องน าไปส่ง 

3) ผู้ส่ง ( Transmitter) คือ บุคคลที่จะเป็นผู้ด าเนินการส่งข่าวสารนั่นเอง 

4) สื่อหรือช่องทาง ( Media ) คือ สิ่งที่จะช่วยน าพาข่าวสารได้ดีหรือเร็วยิ่งขึ้น 

5) ผู้รับ ( Receiver ) คือ ผู้เป็นเป้าหมายในการรับข่าวสาร 

ประเภทของการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในองค์การ 

                สื่อหรือช่องทางใช้เพ่ือให้ข่าวสารนั้นไหล  หรอืผูกหาไปยังผู้รับนั้น  พอแบ่งออกได้กว้าง ๆ 3 
ประเภทดังนี้ 

             1.   ประเภทการใช้ภาษา  ได้แก่  การพูด  ค าพูด 



             2.   ประเภทไม่ใช้ภาษา  ได้แก่  สัญลักษณ์  เขียนข้อความ  ภาพ  และ  เครื่องหมายต่าง ๆ 

               3.   ประเภทสิ่งที่อาศัยการแสดง / พฤติกรรม  และบรรยากาศ  ได้แก่  บบีมือ ท าสีท าสีหน้า
แดง  ท่าโกรธ  ท่าหัวเราะ  เป็นต้น 

                สื่อแต่ละประเภทเหล่านี้  ควรจะต้องถูกเตรียมและน ามาใช้ประกอบในการสื่อสาร เพ่ือเป็นสื่อที่
จะท าให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ความส าคัญของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 

1. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการบริหารงาน เพราะการสื่อสารภายในองค์กรจะช่วยท าให้สามารถท างานได้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากการท างานต้องอาศัยหลายฝ่าย หลายส่วนงานเข้ามาช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับองค์กร 

2. เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกัน เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ตรงกัน และสร้างความไว้วางใจต่อกัน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้บุคลากรในระดับต่างๆได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร 

3. การช่วยกันปฏิบัติภารกิจขององค์กรและมีการประสานงานระหว่างกัน พร้อมทั้งท างานสอดคล้องกันแม้ว่า
จะต่างฝ่ายกันก็ตาม แต่เพ่ือองค์กรเดียวกัน ผู้บริหารสามารถใช้การสื่อสารให้เป็นการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กรให้ได้ 

4. การช่วยให้เกิดการพัฒนาและการท างานที่มีประสิทธิภาพ จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้นเมื่อผสมผสานเข้ากันแล้ว 
สามารถช่วยท าให้เกิดการพัฒนาองค์กรได้ โดยเฉพาะพลังขับเคลื่อนที่น าโดยผู้บริหารที่รู้จักการสื่อสารภายใน
องค์กรเป็นอย่างดี 

         อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การสื่อสารคือเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้บริหาร  ที่จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี
ภายในองค์กร   ถ้าผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับบริหารมีส่วนในการบริหาร ถ้าขาดการสื่อสารก็ไม่
สามารถที่จะท าให้การงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรได้ 

กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

                การติดต่อสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติอยู่เสมอไม่ว่าจะต้องต าแหน่งใดใน
องค์กร  ทั้งในแง่ส่วนตัว  บุคคลต่างๆ ก็ต้องมีการสื่อสารกันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการท างาน  หรือเพ่ือการ
ประสานงานและความเข้าใจต่างๆ อย่างเหมาะสม  และในแง่องค์กรการสื่อสารจะช่วยสร้างและจรรโลง
วัฒนธรรมขององค์กรให้ยาวสืบต่อไป  และสร้างองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย  การ
ติดต่อสื่อสารขององค์กรประกอบด้วย  2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และการ
ติดต่อสื่อสารภายนอก การสื่อสารภายในองค์กรซึ่งสรุปได้อยู่ 4 ทิศทางใหญ่ๆ คือ 

                1. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง  (Downward  Communication) ซึ่งเป็นการติดต่อจาก



ผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  เป็นลักษณะของการสั่งงาน  บอกเป้าหมายวัตถุประสงค์  การมอบหมาย
งาน  การให้ข้อมูลย้อนกลับในการท างาน (Performance Feedback)  รวมทั้งการประชุม (Meeting)  ก็เป็น
วาระท่ีดีต่อกันได้  ในปัจจุบันการติดต่อจากบนมาล่างที่ผู้บริหารนิยมใช้มากคือ  การประชุมงาน  การจัดท า
วารสารภายใน  ตลอดจนพยายามให้บุคลากรเห็นความสัมพันธ์ว่างานของเขามีความส าคัญและมีผลต่อ
แผนงานโครงการขององค์กรอย่างไรบ้าง  เพ่ือจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานให้สูงขึ้น 

                2. การติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward  Communication)  เป็นการสื่อสารจาก
บุคลากรไปยังผู้บริหาร เช่น การขอค าแนะน า  การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารได้ทราบ  ซึ่งการ
สื่อสารแบบนี้มักจะสั้นและไม่ค่อยเกิดข้ึน เพราะบุคลากรไม่กล้าพอที่จะติดต่อกับผู้บริหารเพราะกลัวว่า
ผู้บริหารจะประเมินตนเองว่า ไม่มีความสามารถ  ไม่เก่ง  หรือกลัวว่าจะได้รับผลในทางลบกลับคืนมา หรือถ้า
จะสื่อก็อาจจะสื่อข้อมูลที่เป็นเรื่องดีเพ่ือเอาใจผู้บริหารจะอย่างไรก็ตามองค์กรควรต้องส่งเสริมให้มีการ
ติดต่อสื่อสารจากล่างข้ึนบนให้มากข้ึน  จากงานวิจัยของแกรีแครพ (1990) พบว่า การสื่อสารจากล่างข้ึนบน
จะก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการดังนี้ 

                                1. ท าให้ผู้บริหารได้ข้อมูลย้อนกลับจากการท างาน เช่น ปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ซึ่งผู้บริหารจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานในการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กรด้วย 

                                2. ท าให้ผู้บริหารได้รับทราบประสิทธิผลและปัญหาอุปสรรคจากบนลงล่าง 

                                3. ท าให้พนักงานลดความกดดัน และความเครียดต่างๆ ลงได้ระดับหนึ่ง เพราะได้
โอกาสสื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและปัญหา 

                                4. ท าให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมและมีความผูกพันกับองค์กรมากข้ึน จึงเพิ่มแรงยึด
เหนี่ยวขององค์กรให้สูงขึ้นได้ 

                ดังนั้นผู้บริหารจึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการสื่อสารกับผู้บริหารมากข้ึนในรูปแบบ
ต่างๆ  ดังต่อไปนี้  เช่น  จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น  จัดส ารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องต่างๆ เช่น ส ารวจ
ความคิดเห็นด้านการสื่อสาร , ประกาศนโยบายเปิดประตูกว้างให้สามารถเข้าพบผู้บริหารได้สะดวกขึ้น ,การ
ประชุมนัดพิเศษ  ,การพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการ 

                3. การสื่อสารในแนวนอน (Later หรือHorizontal Communication) เป็นการสื่อสารใน
แนวทางเดียวกัน กลุ่มงานเดียวกัน หรือในระดับเดียวกันจะมีความเป็นมิตร เป็นกันเอง จะช่วยให้การ
ประสานงานได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดเวลาการสื่อสารตามสายงาน และยังเป็นช่องทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
องค์กรเพราะได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารข้อมูลระหว่างกันท าให้เห็นโอกาสต่างๆ มากข้ึน 

                4. การติดต่อสื่อสารในแนวทแยง (Diagonal  Communication) มักเป็นการสื่อสารข้าม
แผนกและข้ามระดับ  โดยปกติมักจะเป็นการสื่อสารของฝ่ายให้ค าแนะน า (Staff) กับฝ่ายปฏิบัติการ (Line) 
เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคลติดต่อไปยังพนักงานฝ่ายการผลิตเพ่ือแจ้งข้อมูลด้านกฎระเบียบที่ประกาศให้ใช้ ไพ
นักงานได้ทราบ 



                อาจสรุปได้ว่าผู้บริหารคือบุคคลที่ส าคัญที่สุดในองค์กร  ที่จะเลือกใช้กระบวนการสื่ออย่างใด 
อย่างหนึ่งให้มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและสามารถเห็นความแตกต่างของบุคลากรโดยเฉพาะ
องค์กรที่มีบุคลากรจ านวนมากและต่างสาขาวิชาชีพ  และจะต้องใส่ใจในรายละเอียดส่วนนี้ด้วย เนื่องจากการ
ท างานต้องอาศัยส่วนงานหลายๆ ฝ่าย จึงจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่สามารถสื่อให้เข้าใจถึงภารกิจแต่ละ
ด้านได้เป็นอย่างดี และเป็นการช่วยลดทอนปัญหาภายในองค์กร  ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้จักบุคคลกรในแต่ละฝ่าย
ให้มากขึ้น  รู้จักสภาพที่แท้จริงขององค์กรเป็นอย่างดี จึงจะเอ้ือประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างสมบูรณ์ 

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

                การติดต่อสื่อสารในองค์การ สามารถจ าแนกช่องทางออกเป็น 2 ช่องทางคือ 

                1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ (formal communication channels) เป็น
การติดต่อสื่อสารที่มีระเบียบแบบแผน มีข้ันตอน โดยผ่านระเบียบข้อบังคับโครงสร้างการบริหารขององค์การ 
โดยอาจจะเป็นการสื่อสารจากบนลงล่าง หรือล่างขึ้นบน หรือในระดับเดียวกันก็ได้ การติดต่อสื่อสารแบบเป็น
ทางการนี้จะมีเงื่อนไขท่ีสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของผู้ส่ง และผู้รับข่าวสาร ดังนี้ 

                 - การติดต่อสื่อสารนั้นต้องสร้างความเข้าใจที่ดี และถูกต้องแก่ผู้รับข่าวสาร  

                 - ข่าวสารที่ส่งออกไปต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ  

                 - การติดต่อสื่อสารนั้นควรสอดคล้องกับความสนใจของผู้รับข่าวสาร  

                 - ผู้รับข่าวสารต้องสามารถท่ีจะปฏิบัติ หรือยอมรับข่าวสารนั้นได้ทั้งทางจิตใจ และร่างกาย  

                การติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการจะประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพได้ ต่อเมื่อผู้บริหาร
มีความรอบรู้ และช านาญในการติดต่อสื่อสาร และระบบการบริหารองค์การที่แตกต่างกันก็ย่อมมีผลต่อการ
ติดต่อสื่อสารด้วย ตัวอย่างการติดต่อสื่อสารลักษณะนี้ เช่น การติดต่อราชการ หรือการกระท าที่ต้องมีลาย
ลักษณ์อักษรตามระเบียบบริหารองค์การ ฯลฯ  

                2. ช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (informal communication channels) 
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การตามกลุ่มสังคม หรือความชอบพอโดยตรง อาศัยความสนิทสนม 
คุ้นเคย การแนะน าจากเพ่ือนฝูง การรู้จักเป็นการส่วนตัว โดยไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของการบริหารองค์การ 
เป็นลักษณะของการพบปะพูดคุยสนทนากัน การระบายความทุกข์ หรือการขอค าปรึกษากันในงานเลี้ยง ซึ่งจะ
เป็นลักษณะแบบปากต่อปาก ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารจะมีมาก หรือน้อยขึ้นกับการยอมรับความ
เข้าใจ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มที่ไม่เป็นทางการด้วยกัน 

                การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ มีลักษณะการกระจายข่าวแบบพวงองุ่น ซึ่งอาจเป็นบ่อเกิด
ของข่าวลืออันเป็นการท าลายขวัญ ชื่อเสียง และท้าทายอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ในองค์การได้ อย่างไรก็ตามถ้าน า
การติดต่อสื่อสารลักษณะนี้มาใช้เสริมการติดต่อสื่อสารในลักษณะที่เป็นทางการได้นั้น ก็อาจจะช่วยส่งผลให้
งานส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้ 



กุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ความเข้าใจของระบบการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการของผู้บริหาร คือ 

- ให้ความส าคัญกับกลุ่ม 

- เอาใจใส่กับผู้น ากลุ่ม 

- ให้ความสนใจกลุ่ม 

โครงสร้างของการติดต่อสื่อสารในองค์กร 

                สามารถเรียกอีกอย่างว่า “สายใยของการติดต่อสื่อสาร” หรือ “ตาข่ายของการติดต่อสื่อสาร” มี
หลายแบบด้วยกัน คือ 

                1. เครือข่ายการสื่อสารแบบลูกโซ่ (Chain Network) เป็นรูปแบบที่มีการติดต่อสื่อสารไปหรือ
มา ขึ้นหรือลงไปทางเดียวแล้วจึงย้อนกลับสวนทางกัน เป็นลักษณะของการสื่อสารหลายระดับ จึงมักเกิดความ
ล่าช้า 

                2. เครือข่ายแบบวงล้อ (Wheel Network) เป็นการสื่อสารที่มีผู้น าอยู่ตรงกลาง ดังนั้นสมาชิก
ทุกคนจึงสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้น าได้โดยตรง การติดต่อสื่อสารในลักษณะนี้กิจกรรมต่างๆ ถูกสั่งออกจาก
ส่วนกลางและหากสมาชิกจะติดต่อกันก็จะติดต่อผ่านส่วนกลาง 

                3. เครือข่ายรูปแบบตัววาย (Y Network) เป็นเครือข่ายที่มีบุคคลหนึ่งท าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร
ไปยังสมาชิกในระดับถัดไป โดยที่สมาชิกล าดับถัดไปมีโอกาสติดต่อสื่อสารกันเองได้บางส่วน สมาชิกคนกลาง
จะท าหน้าที่รับและส่งข่าวสารให้กับสมาชิกคนอ่ืนๆซึ่งจะติดต่อสื่อสารแบบลูกโซ่กับสมาชิกท่ีอยู่ถัดไป 

                4. เครือข่ายการสื่อสารแบบวงกลม (Circle Network) เป็นการสื่อสารที่สมาชิกแต่ละคน
สามารถติดต่อสื่อสารกับสมาชิกข้างเคียงกับตนโดยตรงได้ แต่ละคนในกลุ่มจะมีฐานะเท่าเทียมกัน 

                5. เครือข่ายการสื่อสารรูปดาว (Star Network) เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้
ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วถึงและเป็นอิสระ ไม่เข้มงวด ไม่มีศูนย์กลางที่เป็นทางการ เครือข่ายประเภทนี้จะรวดเร็ว
และเกิดประสิทธิภาพของงานสูง 

ลักษณะการสื่อสารในองค์การ 

1. ระบบรวม (Macro Approach) ภาพรวมทั้งองค์การ 

                1.1 การติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดข้ึนภายนอก ก าหนดให้พนักงานมีหน้าที่
รับผิดชอบติดตามข้อมูล รายงาน วิเคราะห์ถึงผลกระทบจากข้อมูลภายนอก 

                1.2 การพิสูจน์ให้เห็นจริง ท าได้ตามที่ตกลงไว้หรือไม่ 



                1.3 การติดต่อกับองค์การอ่ืน โดยหาข้อมูลทางวารสารหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ท - การแสดง
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอ่ืนๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่มเครือข่ายเดียวกัน 

                1.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ พิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภายนอก ขีดความสามารถ
ของลูกค้า และติดต่อกับสถาบันอื่นก่อน 

2. ระบบย่อย (Micro Approach) หน่วยงานย่อยในองค์การ 

                2.1 การเป็นสมาชิกของกลุ่ม สื่อสารสร้างความเข้าใจ มีเป้าหมายร่วมกัน 

                2.2 การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม ให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

                2.3 การสร้างบรรยากาศในการท างาน พุดคุยปรึกษากันอย่างเสรี การเปิดเพลงเบาๆ 

                2.4 การควบคุมและการสั่งงาน ต้องอาศัยเครื่องมือทางการสื่อสารที่ดี และมีประสิทธิภาพ เช่น 
การประชุมภายใน หนังสือเวียน วิทยุสื่อสาร Internet Fax โทรศัพท์ เป็นต้น 

                2.5 การสร้างความพอใจ สร้างระบบการสื่อสารในองค์การที่เหมาะสม เช่นเสียงตามสาย 
วารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล์ จุดนัดพบ (Meeting Point) 

3. ระบบเฉพาะบุคคล (Individual Approach) เป็นพฤติกรรมทางการสื่อสารแต่ละบุคคล 

                3.1 การพูดกันในกลุ่มที่ท างานด้วยกัน เพ่ือสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน 

                3.2 การเข้าร่วมประชุม :การน าเสนอข้อมูล การแก้ปัญหา การโน้มน้าวให้บุคคลอื่นยอมรับ 

                3.3 การเขียนคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน และเป็นการสื่อสารระหว่างองค์การกับ
บุคคลภายนอก 

                3.4 การร่างจดหมาย ใช้เวลาที่จ ากัด และต้องท าให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ 

                3.5 การท าสัญญาขาย มีความยึดหยุ่นตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

                3.6 การโต้แย้ง ผู้ที่จะประสบผลส าเร็จในการโต้แย้งจะต้องเป็นที่ผู้ชักน าให้บุคคลอื่นคล้อยตาม 

                สรุปการสื่อสารของผู้บริหารต้องมีความถูกต้องแน่นอน มีข้อมูลสั้น กระชับ กระจ่างชัดเจนตรง
เป้าหมายผู้รับเข้าใจง่ายมีผลย้อนกลับทบทวน หรือ Two – way communication 

 

 



สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอันมีผลต่อการสื่อสารภายในองค์การ 

  สิ่งแวดล้อมของงาน (Task Environment) 

               - ลูกค้า (Clients/Customers) 

               - คู่แข่งขัน (Competitors) 

               - ผู้ผลิต (Suppliers) 

               - หน่วยงานที่ควบคุม (Regulators) 

สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 

               - สิ่งแวดล้อมทางการเมืองและกฎหมาย 

               - สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

               - สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ค่านิยม ปทัสถาน ความเชื่อ และประเพณี 

               - สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี 

               - สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ประโยชน์ของการสื่อสารที่มีต่อองค์การและต่อสมาชิกขององค์การ 

ด้านการท างาน 

                - ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้จากการสื่อสารจะท าให้รู้ว่าการท างานนั้นเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ 

                - ข้อมูลจากการสื่อสารช่วยในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการท างานได้ 

                - การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการท างานจะท าให้สามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันก่อนเกิดผล
เสียหายร้ายแรง 

                - กลุ่มงานที่มีการติดต่ออย่างเปิดเผยสามารถแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึนได้ 

                - ความถูกต้องของข้อมูลและการสื่อสารอย่างเปิดเผยจะช่วยให้การท างานของกลุ่มและของ
องค์การมีประสิทธิผล 

 



  ด้านความพอใจในงาน 

     - บุคคลที่มีส่วนอยู่ในเครือข่ายของการสื่อสารจะมีความพอใจในการท างานมากกว่าบุคคลที่อยู่โดดเดี่ยว
ล าพัง 

     - บุคคลที่มีโอกาสติดต่อสื่อสารโดยตรงแบบเผชิญหน้าจะมีความพอใจมากยิ่งข้ึนเพราะการได้ข้อมูล
ย้อนกลับทันทีท าให้รู้ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งหากการสื่อสารล้มเหลวก็สามารถท่ี
จะแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับความเข้าใจได้ทันเวลา 

      - ความถูกต้องของข้อมูลและการสื่อสารอย่างเปิดเผยท าให้เกิดความพึงพอใจในงานและหัวหน้างาน 

  ด้านความสัมพันธ์ในกลุ่ม 

      - การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ยิ่งท าให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มมากขึ้น 

      - การปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้นจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งในกลุ่มได้ 

 ด้านการบริหารงาน 

      - เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร  คือ การแจ้งข้อมูลข่าวสารขององค์การต่อพนักงาน 

       - เพ่ือให้พนักงานสามารถประสานและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

       -  เพ่ือกระตุ้นและจูงใจ  การจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาการท างานของพนักงาน
ในองค์การจะได้รับการจูงใจและการกระตุ้นจากการสื่อสาร องค์การจะมีประสิทธิภาพหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการชักจูงผ่านการสื่อสารดังกล่าว 

       - เพ่ือประเมินผลการท างาน ปัจจุบันองค์การมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงท าให้ต้องมีการประเมินผล
การท างานสม่ าเสมอเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของการท างาน ดังนั้นกระบวนการสื่อสารจะต้องมี
ประสิทธิภาพและสมบูรณ์พร้อมมีการส่งข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งจะท าให้องค์การสามารถด าเนินงานไปในแนวทางท่ี
ถูกต้อง 

         - เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานผู้บริหารกับผู้บริหาร 
พนักงานกับพนักงานทั้งในสายการบังคับบัญชาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการก็จะเกิดจากการสื่อสาร
ระหว่างกันทั้งสิ้น การสื่อสารจึงเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและท าให้องค์การด ารงอยู่และพัฒนาไปได้
ในทุกสถานการณ์ 

         - เพ่ือวินิจฉัยสั่งการ    หน้าที่อย่างหนึ่งของฝ่ายบริหารก็คือการออกค าสั่งกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์การ 
การออกค าสั่งดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารที่รวดเร็ว แน่นอนและถูกต้อง ดังนั้นถ้าผู้บริหารไม่ใช้การสื่อสาร
ก็ไม่สามารถสั่งการหรือมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานด าเนินการได้เลย 



อุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร 

                การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมีส าคัญเป็นอย่างยิ่งแต่ยากที่จะบรรลุความส าเร็จได้ 
เนื่องจากจะพบอุปสรรคหลายอย่างท่ีอาจะรบกวนการติดต่อสื่อสารได้ ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะปรับปรุง
การติดต่อสื่อสารด้วยการชนะอุปสรรคเหล่านั้นทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร 

                การติดต่อสื่อสารไม่ใช่จะไม่มีประสิทธิภาพเสมอไป ความล้มเหลวจะเกิดข้ึนจากเหตุผลหลาย
อย่าง  เหตุผลบางอย่างอาจจะเพียงแต่เป็นนิสัยที่ไม่ดี และขาดการตระเตรียมหรือทิศทางที่คลุมเครือ อุปสรรค
เหล่านี้สามารถเอาชนะได้โดยไม่ต้องยุ่งยากเกินไปถ้าบุคคลเต็มใจจะแก้ไข  

                ปัญหาหลายอย่างสามารถแทรกแซงถ่ายทอดความคิดอย่างราบรื่นระหว่างบุคคลได้ ปัญหา
เหล่านี้อาจจะเกิดข้ึนจากลักษณะของบุคคล ปัญหาบางอย่างอาจจะเกิดข้ึนในลักษณ์ขององค์กร และปัญหา
บางอย่างอาจเกิดข้ึนในลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร  ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลายของโลก  อุปสรรคของ
การติดต่อสื่อสารจะมีมากข้ึนและยุ่งยากต่อการเอาชนะมากข้ึน 

                ในขณะเดียวกันกระบวนการสื่อสารอาจมีสิ่งรบกวน (Noise) เกิดข้ึนในหลายลักษณะดังนี้ การมี
ตัวกรอง (Filtering)  ในสมัยเด็กๆ  เราคงเคยเล่นเกมกระซิบซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลจากต้นทางและปลายทางจะ
แตกต่างกัน  ในองค์กรก็เช่นเดียวกัน  เมื่อข้อมูลเคลื่อนผ่านระดับชั้นการบริหารต่างๆ  ข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลง
ไปโดยอาจจะตกหล่นหรือบิดเบือนไปจากเดิมได้ 

                ผู้บริหารในหลายกิจการจึงนิยมใช้การบริหารงานแบบ Management by walking around 
หรือ MBWA โดยการลงไปพูดคุยกับพนักงาน และสังเกตการณ์ท างานจึงท าให้มีโอกาสเข้าถึงลูกค้าและ
บุคลากรในระดับการปฏิบัติการมากขึ้น และมีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับพนักงานท าให้ได้รับข้อมูลจากพนักงาน
ในระดับล่างขององค์กรมากข้ึนด้วย ตลอดจนท าให้ขวัญและก าลังใจบุคลากรเหล่านี้สูงขึ้นด้วย  

                อุปสรรคอื่นๆ  เช่นการเลือกรับรู้  การมีอารมณ์ขันในขณะสื่อสารกัน  หรือปัญหาเนื่องจากภาษา
ที่ใช้  ซึ่งผู้บริหารจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม  เช่น  ต้องวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่อเลือกใช้ภาษาท่ี
เหมาะสม  รวมทั้งต้องระมัดระวังภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพูดที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้  ต้องร่วมสร้าง
บรรยากาศของความไว้วางใจกัน  เพ่ือให้เกิดการสื่อสารอย่างกว้างขวางและเปิดเผย  ต้องเลือกใช้สื่อและ
ช่องทางที่เหมาะสมต้องตั้งใจฟัง  และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างเหมาะสมด้วย  

               กล่าวโดยสรุป การสื่อสารภายในองค์กรจะประสบผลส าเร็จและประสิทธิภาพได้นั้น  จะต้องอยู่กับ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับ  ตลอดจนบุคคลภายนอกองค์ท่ีเกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารที่จะท าให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกัน  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร  ดังนั้นผู้บริหารที่ฉลาดและทันสมัยก็ต้องรู้จักใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหาร และส่งเสริมให้
มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานจึงจะท าให้การบริหารงานและการด าเนินกิจการขององค์กรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  



  

การประยุกต์ใช้ และการพัฒนาการติดต่อสื่อสารทั่วทั้งองค์การ 

               1) การสนับสนุนการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 

               2) มีการใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 

               3) เน้นการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว 

               4) การใช้เครือข่าย 

               5) การสนับสนุนการไม่มีขอบเขต 

               6) การใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

                7) การจัดรูปแบบข่าวสารให้เหมาะสมกับผู้รับข่าวสาร 

บัญญัติ  10  ประการในการติดต่อสื่อสาร 

                 บทบาทของผู้บริหารในองค์การ  คือด าเนินงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี การด าเนินงานทุก
อย่างในองค์การนั้น  ต้องอาศัยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง  การติดต่อสื่อสารนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่ง  เพราะถ้าการติดต่อสื่อสารดี  ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้อง  ก็จะท าให้การด าเนินงาน
ทุกอย่างบรรลุเป้าหมายขององค์การนั้นเช่นนั้น เช่นกัน  เกี่ยวกับเรื่องนี้  อรุณ  รักธรรม ( 2521 : 327 – 
329 )  ได้ให้บัญญัติ  10 ประการ  เพ่ือช่วยในการสื่อสารของท่านกับผู้ร่วมงานไว้ ดังนี้ 

                1.  แสวงหาความกระจ่างในเรื่องที่จะถ่ายทอดก่อนที่จะท าการติดต่อสื่อสารออกไปเพ่ือช่วยให้
การติดต่อสื่อสารชัดเจนขึ้น 

                2. ตรวจสอบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการติดต่อสื่อสารแต่ละครั้งว่าต้องการส่งข่าวสารอะไร มี
จุดมุ่งหมายอย่างไร 

                3.  พิจารณาเตรียมการเมื่อท่านจะติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมของบุคคล 

                4.  ปรึกษาหารือกับคนอ่ืนตามความเหมาะสม ในการวางแผน การติดต่อสื่อสาร เพื่อให้เกิด
ความกระจ่าง 

                5.  จงระมัดระวังในขณะที่ท าการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านบุคลิกภาพและกายวาจาโดยสังเกตการ
ตอบสนองจากผู้รับฟัง 

                6.  โอกาสแรกต้องแสดงถึงผลประโยชน์และการสร้างความส าคัญของผู้รับ (received) 



                7.   ติดตามผลการติดต่อสื่อสารของท่าน เพื่อน ามาปรับปรุง 

                8.   การติดต่อสื่อสารส าหรับพรุ่งนี้กับวันนี้ โดยยึดหลักว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ 

                9.  มั่นใจว่าการกระท าของท่านสนับสนุนการติดต่อสื่อสารให้เกิดผลดี 

                10.  เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้รับความเข้าใจ ผู้สื่อสารควรตั้งใจฟังและสังเกตปฏิกิริยาของผู้รับเป็น
สิ่งส าคัญ 

การสื่อสารกับกิจกรรมขององค์การ 

                1. การตัดสินใจ ผู้บริหารต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด 

                2. ความเจริญและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรควรหาแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ 
บุคลากร 

                3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต้องสร้างความเข้าใจด้วยสื่อสาร จูงใจให้เกิดความรู้สึกท่ีดี เต็มใจ
และยินดีที่จะท างานที่ตนมีความถนัด 

                4. เทคโนโลยี จดัให้มีคู่มือ การแนะแนว โครงการฝึกอบรมให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่ 

                5. การควบคุมและการประสานงาน สร้างบรรยากาศและช่องทางการสื่อสารให้ทั่วถึงท่ังองค์การ 

                6. สภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง สังคม ต้องติดตามข่าวสารต่างๆเพ่ือให้
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 

การสื่อสารกับการประสานงาน 

ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการประสานงาน 

                ในทางราชการได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่า การประสานงาน  หมายถึง   "การจัดระเบียบ
วิธีการท างาน  เพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ท าให้งานซ้อน
กัน   ขัดแย้งกัน   หรือเหลื่อมล้ ากัน   ทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  และ
นโยบายขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์  และมีประสิทธิภาพ" 

                ส่วนทางธุรกิจนิยมที่จะให้ความหมายว่า  การประสานงาน  หมายถึง  " การติดต่อสื่อสารให้เกิด
ความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น   ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน ขัดแย้งหรือเหลี่อม
ล้ ากัน" 



องค์ประกอบของการประสานงาน 

อาจพิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้ดังนี้ 

1.  ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการตก
ลงร่วมกัน มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกัน เพ่ือให้
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะท างานร่วมกัน 

2.  จังหวะเวลา   จะตอ้งปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตามก าหนดเวลาที่
ตกลงกันให้ตรงเวลา 

3. ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไม่ท างานซ้อนกัน 

4. ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็ว และราบรื่น 

5. ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมท างาน เพ่ือตรงไปสุ่จุดหมายเดียวกัน ตามที่ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ของงาน 

  

วัตถุประสงค์ของการประสานงาน 

          การประสานงานเกิดจากความต้องการที่จะให้งาน หรือกิจกรรมย่อย ๆ ที่จะท าเกิดผลส าเร็จ โดย
ปฏิบัติอย่างสอดคล้องในจังหวะ เวลาเดียวกัน ได้ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด   ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

ก่อนการประสานงานเราควรก าหนดความต้องการให้แน่ชัดว่าเราจะประสานงานให้เกิดอะไรหรือเป็นอย่างไร 
หรือจะท าให้ได้ผลรับอย่างไร เพราะหากว่าไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเราก็อาจจะประสานงานไปผิดจากที่ควร
จะเป็น โดยทั่วไปเราประสานงานเพ่ือให้การด าเนินงานมีความสะดวกราบรื่นไม่เกิดปัญหาข้อขัดแย้ง แต่ในการ
ประสานงานในแต่ละครั้งหรือในแต่ละกรณี  เราประสานงานโดยวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 

                1.  เพ่ือแจ้งให้ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

                2.  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี 

                3.  เพ่ือขอค ายินยอมหรือความเห็นชอบ 

                4.  เพ่ือขอความช่วยเหลือ 

                5.  เพ่ือขจัดข้อขัดแย้งอันอาจมีข้ึน 



เทคนิคการประสานงาน 

1. ต้องปรับปรุงพฤติกรรม และกระบวนทัศน์ของตนเอง 

2. สร้างความคุ้นเคย และมีปฏิสัมพันธ์ กับหน่วยงาน บุคคลด้วยอยู่เสมอ 

3. สร้างความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการสอบถาม/ประสานงาน 

4. ปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ ใจเย็น ไม่เครียด หรือโมโหง่าย 

5. น าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ 

6. เก็บส าเนาเอกสารต่าง ๆ ไว้ 

7. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน 

8. จดจ าชื่อบุคคล หน่วยงาน อย่างแม่นย า 

9. ศึกษาข้อมูลหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ 

10. มีความรอบรู้ หลักการ เจตคติที่ดี เป็นผู้ฟังที่ดี มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ของตนเองตัดสินใจ 

11. ติดต่อแล้ว ไม่เร่งรัดสิ่งที่ต้องการ จะสร้างความร าคาญต่อเขา 

12. บอกเล่าเหตุการณ์ล่วงหน้า ให้ผู้ที่ติดต่อทราบล่วงหน้า 

13. ให้ความส าคัญต่อหน่วยงาน บุคคลที่ประสาน 

ประโยชน์ของการประสานงาน 

1. ช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว 

2. ช่วยประหยัดเวลา และ ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน 

3. ช่วยให้ทุกฝายเข้าใจถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์การ 

4. ช่วยสร้างความสามัคคีและความเข้าใจในหมู่คณะ 

5. เสริมสรัางขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 

6. ลดอันตรายจากการท างานให้น้อยลง 

7. ช่วยลดข้อขัดแย้งในการท างาน 



8. ช่วยให้ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ และ เพ่ิมผลส าเร็จของงาน 

9. ช่วยเกิดความคิดใหม่ๆ และ ปรับปรุงอยู่เสมอ 

10. ป้องกันการท างานซ้ าซ้อน 

11. การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเภทของการประสานงาน 

                - การประสานงานอย่างเป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ 

                - การประสานงานภายในองค์การ และ ภายนอกองค์การ 

                - การประสานงานในแนวดิ่ง (Top - down Bottom - up) และ แนวราบ 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานงาน มีดังนี ้

1. นโยบาย ให้แต่ละหน่วยขององค์การต้องประสานนโยบายเพื่อบรรลุผลขององค์การ 

2. ใจ สมาชิกในองค์การล้วนมีชีวิตจิตใจ ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจน
ความจริงใจที่มีต่อกัน การประสานใจจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่ง 

3. แผน องค์การจะก าหนดแผนงานและโครงการไว้ ผู้ปฏิบัติต้องประสานแผน ประสานโครงการที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 

4. งานที่รับผิดชอบ  งานย่อยๆในโครงการและนอกโครงการ ผู้ประสานงานต้องเตรียมประสานส่วนที่
เกี่ยวข้องให้ลุล่วงไปด้วยดี 

5. คน ในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติต้องเกียวข้องกับคน  จึงต้องประสานคนทั้งในองค์การและนอกองค์การ 

6. ทรัพยากร อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ อาจต้องขอยืม ขอเบิก 

สิ่งส าคัญเบื้องต้นของการประสานงาน 

1. การจัดวางหน่วยงานที่ง่าย (Simplified Organization) 

                1.1 การแบ่งแผนก 

                1.2 การแบ่งแยกงานตามหน้าที่ 

                1.3 การจัดวางรูปงาน และ ระเบียบการที่ชัดเจน 



2. การมีโครงการ และ นโยบายอันสอดคล้องต้องกัน 

3. การมีวิธีติดต่องานภายในองค์การที่ท าไว้ดี 

เครื่องมือที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน 

1. แบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน (Working Paper) 

2. รายงานเป็นหนังสือ (Written Report) 

3. เครื่องมือ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์  FAX 

4. เหตุที่ช่วยให้มีการประสานงานโดยสมัครใจ 

5. ประสานงานโดยวิธีการควบคุม 

การท างานที่ต้องมีการประสานงาน        

1. พยายามผูกมิตรในโอกาสแรก 

2. หลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายหัวหน้างาน 

3. ไม่โยนความผิดไปให้ผู้อ่ืน 

4. สรรเสริญหัวหน้า คนงานอื่นๆ เมือเขาท าความดี 

5. ช่วยเหลือเมือมีเหตุฉุกเฉิน 

6. เมื่อมีงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น ควรแจ้งให้เขาทราบ 

7. รับฟังค าแนะน า 

8. ความเห็นของคนอ่ืน แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ควรฟัง 

                การประสานงาน เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ความจริงใจ 
ความอดทนอดกลั้น ความยิ้มแย้มแจ่มใส ในการติดต่อกับบุคคลอื่น เพ่ือขอรับการสนับสนุน ขอความร่วมมือ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ควรใช้การพูดเป็นหลัก หนังสือตามหลัง  

" จะประสานหน่วยงาน ต้องประสานคน          จะประสานคน  ต้องประสานใจ " 

 

 



 


