บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย เพราะวาการทํางานเปนแหลงที่มาของรายไดอันจะ
นํามาซึ่งอาหาร สินคา และบริการที่มนุษยใชเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต นอกจากนั้นการทํางาน
ยังเปนการกําหนดตําแหนงและบทบาทของบุคคลในสังคม รวมทั้งใหประสบการณที่มีคุณคาแกชีวิต
อีกดวย ในปจจุบันนักวิชาการผูนําสหภาพแรงงาน ผูบริหารและบุคลากรของรัฐไดหันมาเอาใจใสตอ
ชีวิตการทํางานหรือสภาพแวดลอมในการทํางานมากขึ้น ซึ่งประเด็นของความสนใจเหลานี้ปจจุบัน
เรียกวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) การทํางานจึงเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต
ถาหากเวลาสวนใหญของชีวิตคนเราไดอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจ ชีวิตนั้นก็จะมีคุณคาและมีความสุข
ในทางกลับกันหากชีวิตของคนเราสวนใหญตองผจญกับงานที่นาเบื่อ ไมมีความเจริญกาวหนา ไมมี
ความปลอดภัย ไมมีเวลาใหกับครอบครัว ก็จะเกิดความเครียด ความกังวล ความคับของใจ ซึ่งจะสงผล
กระทบตอตนเองและบุคคลรอบขาง เมื่อคนเราตองใชชีวิตสวนใหญอยูกับการทํางาน ดังนั้น การสราง
บรรยากาศของความพอใจเพื่อใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการพัฒนาและเปนสวนหนึ่งของ
องคการ รวมถึงการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน เพราะเชื่อวาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดียอมมีประสิทธิภาพของงาน (พัสนันต ปานเทศ. 2553 : 2)
คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) มีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานใน
ปจจุบันเพราะคนเปนทรัพยากรที่ สําคัญ เปนตนทุนทางสังคมที่มีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญ
ตองเขาสูระบบการทํางาน ตองทํางานเพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพื้นฐาน
เมื่อคนตองทํางานในที่ทํางานเปนสวนใหญ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทําใหเกิดความสุขทั้ง
รางกายและจิตใจ มีความรูสึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิต
วิญญาณและสุขภาวะทางสังคม คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลตอการทํางานมาก กลาวคือ ทําใหเกิด
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร
นอกจากนี้ยังชวยสงเสริมในเรื่องสุขภาพจิต ชวยใหเจริญกาวหนา มีการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคล
ที่มีคุณภาพขององคกร และยังชวยลดปญหาการขาดงาน การลาออก ลดอุบัติเหตุ และสงเสริมให
ไดผลผลิตและการบริการที่ดี ทั้งคุณภาพ และปริมาณ (กองสวัสดิการแรงงาน. 2547 : 12)
คุณภาพชีวิตการทํางานสงผลตอองคกร 3 ประการ คือ ประการแรก ชวยเพิ่มผลผลิตของ
องคกร ประการที่สอง ชวยเพิ่มขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานตลอดจนเปนแรงจูงใจใหแกพวก
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เขาในการทํางาน ประการสุดทาย คุณภาพชีวิตการทํางานจะชวยปรับปรุงศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ดวย (ทิพวรรณ ศิริคูณ. 2542 : 5)
ดวยเหตุนี้ หากผูบังคับบัญชาสนใจคุณภาพชีวิต การทํางานของผูใตบังคับบัญชา สงเสริม
และพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต การทํ า งานของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ไม ว า ด า นสวั ส ดิ ก าร ด า นจิ ตใจ ด า น
ความคิด ดานสุขภาพรางกายจนทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของตนไปในทิศทางที่ดีแลว ยอมสงผลใหผูใตบัง คับบัญชาปฏิบัติหนาที่ ให องคการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคจุดมุงหมายขององคการนั้นเปนอยางดี
ดังนั้น การที่บุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตการทํางานต่ําอาจทําใหผลงานและการปฏิบัติงานต่ํา
ตามไปด ว ยคุ ณ ภาพของงานลดลง นอกจากนี้ ก็ อ าจส ง ผลกระทบต อ สั ง คมส ว นรวมได เมื่ อ
ผูปฏิบัติงานมีปญหาดานสุขภาพรางกาย จิตใจเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนการเพิ่มภาระ
แก สัง คมในด า นการบริก ารด านการแพทยและสาธารณสุ ข ทั้ ง ยัง สง ผลถึ ง การดํ า เนิ นชี วิ ตและ
ครอบครั วของผู ปฏิบั ติง านโดยอาจกอใหเกิ ดพฤติก รรมการแสดงออกที่ไม เหมาะสมก อให เกิ ด
ปญหาทางสังคม
ข า ราชการตํ า รวจมี ห น า ที่ พิ ทั ก ษ สั นติ ราษฎร ป ราบปรามโจรผู ร า ย ปกป องชี วิ ตและ
ทรัพยสินของประชาชน ป จจุบันตํารวจจะคิดถึงความพึงพอใจของประชาชนและประโยชน ที่
ประชาชน/สังคมจะไดรับวามีความคุมคาหรือมีคุณคาเพียงพอกับที่ไดลงทุนลงแรง/ใชงบประมาณ
ไปหรื อไม รวมทั้ง ทําอย างไรตํารวจจึ งจะปฏิบัติงานไดอย างมีป ระสิ ทธิภาพมากที่สุด การเป น
ตํารวจที่ดีตองมีการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality Police Leadership) มีรากฐานมาจาก
“การจัดการที่มีคุณภาพทั้งระบบ” (Total Quality Management : TQM) ซึ่งเปนการสรางระบบที่ทํา
ใหทุกคนที่เกี่ยวของเขาใจถึงคุณภาพของงานหรือกิจกรรมของตนเอง และสามารถพัฒนารูปแบบ
งานของตนเองเพื่อเขาสูเปาหมายทางคุณภาพที่ตนระบุขึ้นการดําเนินกิจกรรมขององคการตํารวจให
เกิดประสิท ธิภาพ สามารถบรรลุเป าหมายองค การ และองคการไดพัฒนากา วหนา อยางแทจริ ง
จําเปนอยางยิ่งที่ตํารวจตองมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี (กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง. 2554 : 8)
ตามปรัชญาการพัฒนาแผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2550-2554 กลาวไววา
จะปลูกพืชตองเตรียมดิน จะกินตองเตรียมอาหาร จะพัฒนาการตองเตรียมประชาชน จะพัฒนาคน
ตองพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาใครตองพัฒนาตัวเรากอน ผอนปรนสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม นอมนําสู
การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต คือ เปาหมายสูงสุด เมื่อตํารวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีแลวก็จะปฏิบัติ
หนาที่ตามพันธกิจหลักที่สําคัญยิ่งของสํานักงานตํารวจแหงชาติใหบรรลุเปาหมายสูงสุด คือ ความ
มั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ความสงบสุ ขของสังคมและชุมชน ประสิทธิภาพ
สูงสุดในการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และเพื่อให
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บรรลุเปาประสงคสูงสุดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จําเปนจะตองพัฒนาตํารวจใหมีความพรอม
ทั้งทางดานรางกาย ความคิดจิตใจ และไดรับสวัสดิการที่ดีจนกระทั่งเกิดอุดมคติและมีความมั่นคง
ในความคิดอยางสูง เพื่อใหเปนขาราชการตํารวจที่มีคุณภาพ เปนที่พึ่งของประชาชนสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ (แผนพัฒนาสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.2550-2554. 2550 : 4)
สถานีตํารวจภูธรเปนหนวยงานปฏิบัติงานหลักของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีหนาที่
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมทุก
ประเภท รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายในประเทศ ตลอดถึงการใหบริการสังคมใน
ทองที่ที่รับผิดชอบ สถานีตํารวจมีชื่อรียกอีกอยางหนึ่งวา “ตํารวจทองที่” หรือ “ตํารวจโรงพัก” ซึ่ง
เปนหนวยงานที่ตั้งอยูในทองที่ตางๆ ทั่วประเทศ เปนหนวยงานที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด โดย
มีขาราชการตํารวจชั้นประทวนเปนผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาว ซึ่งใกลชิดกับประชาชนมาก ซึ่งการ
ปฏิบัติงานมีปญหาในหลายๆ ดาน ไดแก 1) ปญหาสุขภาพ เชน ตํารวจจราจรที่ตองปฏิบัติ หนาที่
ตามถนนที่ มี การจราจรหนาแน น ได รับมลพิ ษที่ เกิ ดจากยานยนต ในท องถนนก อให เกิ ดป ญหาต อ
สุขภาพ ไดแก โรคประสาท หูเสื่อม โรคระบบการหายใจเรื้อรัง โรคพิษสารตะกั่ว เปนตน 2) ปญหา
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เนื่องจากเปนอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และ 3) ปญหาหนี้สิน
เชน ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญจะเปนคนในพื้นที่หรือมีครอบครั วในพื้นที่ จึงปลูก
สรางบานเรือนเปนของตนเองดวยการไปกูเงินจากสถาบันการเงินตางๆ แลวผอนชําระเปนรายเดือน
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสาเหตุใหการปฏิบัติหนาที่ไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควรได (ศุภณัฐ อุปนันไชย.
2551 : 3)
ด วยความสํ า คั ญและสภาพป ญหาดั ง กล า ว ผู วิ จัย จึ ง สนใจที่ จะศึ ก ษาคุ ณภาพชี วิ ตการ
ทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อขอมูลที่ไดจาก
การวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปประกอบการ
พิจารณาวางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ และปรับปรุงแนวทางในการบริหาร
จัดการใหบรรลุเปาหมายพรอมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และเงินเดือน
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการปฏิบัติงานกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี

สมมติฐานของการวิจัย
1. ขาราชการตํารวจภูธรสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน ที่มี ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน มี
ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน
2. ปจจัยการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํา รวจ
สถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
1. ทําใหทราบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี
2. ทํ า ให ท ราบปจจั ยการปฏิ บัติง านที่ สง ผลต อคุ ณภาพชีวิ ตการทํา งานของข าราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
2. ข อมู ล ที่ ไ ด จากการวิ จัย จะเป นประโยชน สํ า หรั บ ผู บั ง คั บ บั ญชาและหน วยงานที่
เกี่ยวของ สามารถนําไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
และปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายพร อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการตํารวจตอไป

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาจากขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรบาน
ตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
2. ขอบเขตดานประชากร
2.1 กลุมประชากร ไดแก ขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัด
สุราษฎรธานี จํานวน 63 คน
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2.2 กลุ ม ตั วอย า ง ได แก ข า ราชการตํ า รวจสถานี ตํ า รวจภู ธ รบ า นตาขุ น จั ง หวั ด
สุราษฎรธานี จํานวน 56 คน
3. ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตั้งแต เดือน เมษายน – มิถุนายน 2555
4. ขอบเขตดานตัวแปร
4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
4.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ
การทํางาน และเงินเดือน
4.1.2 ป จ จั ย การปฏิ บั ติ ง าน ประกอบด ว ย ความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต การทํ า งาน
ความกา วหนาในตําแหนงหนาที่ ลักษณะงาน การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร และ
ความสัมพันธระหวางบุคคล
4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย
- คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
- สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
- การพัฒนาความสามารของบุคคล
- ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
- การบูรณาการดานสังคม
- ธรรมนูญในองคการ
- ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอื่น
- การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม

นิยามศัพทเฉพาะ
ขาราชการตํารวจ หมายถึง ขาราชการตํารวจระดับสัญญาบัตร ที่มียศ รอยตํารวจตรี
รอยตํารวจโท รอยตํารวจเอก พันตํารวจตรี พันตํารวจโท และพันตําตรวจเอก ขาราชการตํารวจ
ชันประทวน ที่มียศ สิบตํารวจตรี สิบตํารวจโท สิบตํารวจเอก จาสิบตํารวจ และดาบตํา รวจ ที่
ปฏิบัติหนาที่ราชการในสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอการทํางาน ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงคาตอบแทนที่ไดรับ ความปลอดภัย
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และสงเสริมสุขภาพ สภาพแวดลอมที่ดี มีความมั่นคงและความกาวหนาในการงาน มีความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว ตลอดจนการยอมรับจากสังคมอันกอใหเกิดผลดีตอตนเองและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบดวย
1. ค า ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอ หมายถึ ง รายได หรื อค า ตอบแทนที่ เ ป น
จํานวนเงินที่ไดรับประจําทุก เดือน เชน เงินเดือน เงินประจําตําแหนง เบี้ยเลี้ยง หรือเงินอื่นๆ ที่
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอตอการดําเนินชีวิตตามอัตภาพของแตละบุคคล และไดรับ
อยางยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตําแหนงหนาที่อื่นในระดับเดียวกันหรือมีลักษณะคลายคลึงกัน
2. สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพทั่วไปทางกายภาพของ
ที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใชการทํางานที่จัดไวอํานวยความสะดวกในการใชงาน มีการ
กําหนดระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจนและสามารถปฏิบัติไดจริง
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล หมายถึง ความมากนอยของโอกาสในการ
เสริมสรางความสามารถในการทํางานใหมีคุณภาพโดยอิสระพอสมควร สามารถใชทักษะในการ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบ การสงเสริมใหขาราชการตํารวจมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมและเขา
รวมฝกอบรม ประชุม หรือสัมมนาตางๆ
4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน หมายถึง การไดรับมอบหมายใหมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น ไดรับการเตรียมความรูหรือทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อหนาที่การงานสูงขึ้น มี
โอกาสประสบความสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย ความมุงหวังเปนที่ยอมรับในเพื่อนรวมงาน
ครอบครัวและผูเกี่ยวของ มีความมั่นคงในรายได รวมถึงการแตงตั้งโยกยายเปนไปอยางเปนธรรม
เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน
5. การบูรณาการดานสังคม หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนประสบ
ผลสําเร็จ และเห็นวาตนเองมีคุณคา มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี มีบรรยากาศในการ
ทํา งานเป นกันเอง มี ค วามสามัค คี ข องบุ ค ลากรในองค ก าร ซึ่ง เป นการเกี่ย วข องกั บ สั งคมของ
องคการ ธรรมชาติความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ
6. ธรรมนูญในองคการ หมายถึง การยึดหลักรัฐธรรมนูญเปนหลักในการทํางาน โดย
ที่ขาราชการตํารวจมีโอกาสและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน ไดรับการเคารพ
สิทธิสวนบุคคล มีความเสมอภาคในเรื่องตางๆ ของงาน และมีการเคารพความเปนมนุษยของ
เพื่อนสมาชิกที่ทํางานรวมกัน
7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานดับชี วิตด านอื่ น หมายถึ ง การทํา งานของ
ขาราชการตํารวจมีปริมาณของงานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับชวงเวลาของการทํางาน สามารถ
แบงเวลาใหการทํางานและเวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวและสังคมอยางเหมาะสม
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8. การเกี่ ยวของสัม พั นธ กับ สั งคม หมายถึง การปฏิ บัติง านที่มี ค วามรับ ผิดชอบต อ
สังคม ชุมชนใหมีความกาวหนา การมีสวนรวมทางสังคมรวมกับชุมชน ตลอดจนหนวยงานเพื่อ
สาธารณประโยชนอื่นๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความภูมิใจในอาชีพ
ปจจัยการปฏิบัติงาน หมายถึง องคประกอบในการปฏิบัติงานที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย
1. ความสําเร็จในชีวิตการงาน หมายถึง การที่ขาราชการตํารวจสถานี ตํารวจภูธรบาน
ตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี สามารถปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จบรรลุตามเปาหมาย
ขององคการและเปนไปตามนโยบายขอหนวยงาน ทําใหเกิดความภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น
2. ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ หมายถึง การที่ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจ ภูธร
บานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับการเลื่อนขั้นดวยความยุติธรรม มีโอกาสไดรับความกาวหนา
ในตําแหนงหนาที่การงาน รวมถึงการไดรับการสงเสริมจากหนวยงานใหมีความเจริญกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่
3. ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่
รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
4. การบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผูบังคับบัญชาที่อยูในสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
เปนผูออกคําสั่งใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายใหอํานาจไว
5. นโยบายและการบริหาร หมายถึง การที่หัวหนาสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน ไดรับ
แนวทางสําหรับการปฏิบัติงานหรือการกระทํา ซึ่งชวยกํากับหรือนํากิจกรรมขององคการใหมุงไปสู
เปาหมายที่ระบุไว
6. ความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง หนาที่ของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธร
บานตาขุน ที่ ตองปฏิ บัติใหเกิดความสั ม พั นธอันดี ระหวา งผู บังคั บบั ญชา เพื่อนรวมงาน มี การ
ปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น หรื อ ประสานงานกั น ให เ กิ ด ผลสํ า เร็ จ ของงานตาม
วัตถุประสงคขององคการ

