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บทนํา

ภูมิหลัง
การทํางานมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย เพราะวาการทํางานเปนแหลงที่มาของรายไดอันจะ

นํามาซึ่งอาหาร  สินคา และบริการที่มนุษยใชเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต  นอกจากน้ันการทํางาน
ยังเปนการกําหนดตําแหนงและบทบาทของบุคคลในสังคม  รวมทั้งใหประสบการณที่มีคุณคาแกชีวิต
อีกดวย  ในปจจุบันนักวิชาการผูนําสหภาพแรงงาน ผูบริหารและบุคลากรของรัฐไดหันมาเอาใจใสตอ
ชีวิตการทํางานหรือสภาพแวดลอมในการทํางานมากขึ้น  ซึ่งประเด็นของความสนใจเหลาน้ีปจจุบัน
เรียกวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life) การทํางานจึงเปนสวนหน่ึงของการดํารงชีวิต
ถาหากเวลาสวนใหญของชีวิตคนเราไดอยูกับสิ่งที่ตนเองพอใจ  ชีวิตน้ันก็จะมีคุณคาและมีความสุข
ในทางกลับกันหากชีวิตของคนเราสวนใหญตองผจญกับงานที่นาเบื่อ  ไมมีความเจริญกาวหนา  ไมมี
ความปลอดภัย  ไมมีเวลาใหกับครอบครัว  ก็จะเกิดความเครียด ความกังวล  ความคับของใจ ซึ่งจะสงผล
กระทบตอตนเองและบุคคลรอบขาง  เมื่อคนเราตองใชชีวิตสวนใหญอยูกับการทํางาน  ดังน้ัน การสราง
บรรยากาศของความพอใจเพื่อใหบุคคลรูสึกวาตนเองมีสวนรวมในการพัฒนาและเปนสวนหน่ึงของ
องคการ รวมถึงการใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน  เพราะเชื่อวาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานที่ดียอมมีประสิทธิภาพของงาน (พัสนันต ปานเทศ. 2553 : 2)

คุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life) มีความสําคัญอยางยิ่งในการทํางานใน
ปจจุบันเพราะคนเปนทรัพยากรที่สําคัญ เปนตนทุนทางสังคมที่มีคุณคา ในปจจุบันคนสวนใหญ
ตองเขาสูระบบการทํางาน ตองทํางานเพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความตองการพื้นฐาน
เมื่อคนตองทํางานในที่ทํางานเปนสวนใหญ จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทําใหเกิดความสุขทั้ง
รางกายและจิตใจ มีความรูสึกมั่นคงทั้งสุขภาวะทางกายสุขภาวะทางอารมณ สุขภาวะทางจิต
วิญญาณและสุขภาวะทางสังคม คุณภาพชีวิตการทํางานมีผลตอการทํางานมาก กลาวคือ ทําใหเกิด
ความรูสึกที่ดีตอตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตองาน และทําใหเกิดความรูสึกที่ดีตอองคกร
นอกจากน้ียังชวยสงเสริมในเร่ืองสุขภาพจิต 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)

ดวยเหตุน้ี หากผูบังคับบัญชาสนใจคุณภาพชีวิตการทํางานของผูใตบังคับบัญชา สงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ไมวาดานสวัสดิการ ดานจิตใจ ดาน
ความคิด ดานสุขภาพรางกายจนทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทํางานของตนไปในทิศทางที่ดีแลว ยอมสงผลใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ใหองคการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคจุดมุงหมายขององคการน้ันเปนอยางดี
ดังน้ัน การที่บุคลากรในองคกรมีคุณภาพชีวิตการทํางานตํ่าอาจทําใหผลงานและการปฏิบัติงานตํ่า
ตามไปดวยคุณภาพของงานลดลง นอกจากน้ีก็อาจสงผลกระทบตอสังคมสวนรวมได เมื่อ
ผูปฏิบัติงานมีปญหาดานสุขภาพรางกาย  จิตใจเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเปนการเพิ่มภาระ
แกสังคมในดานการบริการดานการแพทยและสาธารณสุข  ทั้งยังสงผลถึงการดําเนินชีวิตและ
ครอบครัวของผูปฏิบัติงานโดยอาจกอใหเกิดพฤติกรรมการแสดงออกที่ไมเหมาะสมกอใหเกิด
ปญหาทางสังคม

ขาราชการตํารวจมีหนาที่พิทักษสันติราษฎรปราบปรามโจรผูราย ปกปองชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน ปจจุบันตํารวจจะคิดถึงความพึงพอใจของประชาชนและประโยชนที่
ประชาชน/สังคมจะไดรับวามีความคุมคาหรือมีคุณคาเพียงพอกับที่ไดลงทุนลงแรง/ใชงบประมาณ
ไปหรือไม รวมทั้งทําอยางไรตํารวจจึงจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเปน
ตํารวจที่ดีตองมีการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality Police Leadership) มีรากฐานมาจาก
“การจัดการที่มีคุณภาพทั้งระบบ” (Total Quality Management : TQM) ซึ่งเปนการสรางระบบที่ทํา
ใหทุกคนที่เกี่ยวของเขาใจถึงคุณภาพของงานหรือกิจกรรมของตนเอง และสามารถพัฒนารูปแบบ
งานของตนเองเพื่อเขาสูเปาหมายทางคุณภาพที่ตนระบุขึ้นการดําเนินกิจกรรมขององคการตํารวจให
เกิดประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเปาหมายองคการ และองคการไดพัฒนากาวหนาอยางแทจริง
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 ความสงบสุขของสังคมและชุมชน 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 สถานีตํารวจมีชื่อรียกอีกอยางหน่ึงวา “ตํารวจทองที่” หรือ “ตํารวจโรงพัก” ซึ่ง
เปนหนวยงานที่ต้ังอยูในทองที่ตางๆ  ทั่วประเทศ  เปนหนวยงานที่ใกลชิดประชาชนมากที่สุด โดย
มีขาราชการตํารวจชั้นประทวนเปนผูปฏิบัติหนาที่ดังกลาว  ซึ่งใกลชิดกับประชาชนมาก ซึ่งการ
ปฏิบัติงานมีปญหาในหลายๆ ดาน  ไดแก 1) ปญหาสุขภาพ เชน ตํารวจจราจรที่ตองปฏิบัติหนาที่
ตามถนนที่มีการจราจรหนาแนน ไดรับมลพิษที่เกิดจากยานยนตในทองถนนกอใหเกิดปญหาตอ
สุขภาพ ไดแก  โรคประสาท หูเสื่อม  โรคระบบการหายใจเร้ือรัง  โรคพิษสารตะกั่ว  เปนตน 2) ปญหา
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เน่ืองจากเปนอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง และ 3) ปญหาหน้ีสิน
เชน ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสวนใหญจะเปนคนในพื้นที่หรือมีครอบครัวในพื้นที่ จึงปลูก
สรางบานเรือนเปนของตนเองดวยการไปกูเงินจากสถาบันการเงินตางๆ  แลวผอนชําระเปนรายเดือน
ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสาเหตุใหการปฏิบัติหนาที่ไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควรได (ศุภณัฐ อุปนันไชย.
2551 : 3)

ดวยความสําคัญและสภาพปญหาดังกลาว ผูวิ จัยจึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการ
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 ที่มีปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันมี
ความคิดเห็นตอคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตางกัน

2. ปจจัยการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย

1. ทําใหทราบคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน
จังหวัดสุราษฎรธานี

2. ทําใหทราบปจจัยการปฏิบัติงานที่สงผลตอคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี

2. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่
เกี่ยวของ  สามารถนําไปประกอบการพิจารณา วางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
และปรับปรุงแนวทางในการบริหารจัดการใหบรรลุเปาหมายพรอมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของขาราชการตํารวจตอไป

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

1. ขอบเขตดานพื้นท่ี
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยทําการศึกษาจากขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรบาน

ตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี
2. ขอบเขตดานประชากร

2.1 กลุมประชากร ไดแก ขาราชการตํารวจของสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัด
สุราษฎรธานี จํานวน 63 คน
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2.2 กลุมตัวอยาง  ไดแก  ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัด
สุราษฎรธานี  จํานวน 56 คน

3. ขอบเขตดานเวลา
ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาต้ังแต 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 ปจจัยการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ความสําเร็จในชีวิตการทํางาน

ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่  ลักษณะงาน  การบังคับบัญชา  นโยบายและการบริหาร  และ
ความสัมพันธระหวางบุคคล

4.2 ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) คือ คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการ
ตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี  ประกอบดวย

- คาตอบแทนที่เปนธรรมและเพียงพอ
- สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ
- การพัฒนาความสามารของบุคคล
- ความกาวหนาและความมั่นคงในงาน
- การบูรณาการดานสังคม
- ธรรมนูญในองคการ
- ความสมดุลระหวางชีวิตงานกับชีวิตดานอ่ืน
- การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม

นิยามศัพทเฉพาะ

ขาราชการตํารวจ  หมายถึง  ขาราชการตํารวจระดับสัญญาบัตร  ที่มียศ  รอยตํารวจตรี
รอยตํารวจโท  รอยตํารวจเอก  พันตํารวจตรี  พันตํารวจโท และพันตําตรวจเอก  ขาราชการตํารวจ
ชันประทวน  ที่มียศ  สิบตํารวจตรี  สิบตํารวจโท  สิบตํารวจเอก  จาสิบตํารวจ และดาบตํารวจ ที่
ปฏิบัติหนาที่ราชการในสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน

คุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอการทํางาน ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ รวมถึงคาตอบแทนที่ไดรับ  ความปลอดภัย
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และสงเสริมสุขภาพ  สภาพแวดลอมที่ดี  มีความมั่นคงและความกาวหนาในการงาน  มีความสมดุล
ระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  ตลอดจนการยอมรับจากสังคมอันกอใหเกิดผลดีตอตนเองและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  ประกอบดวย

1. คาตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  หมายถึง  รายได หรือคาตอบแทนที่เปน
จํานวนเงินที่ไดรับประจําทุกเดือน  เชน  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง  เบี้ยเลี้ยง หรือเงินอ่ืนๆ ที่
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่อยางเพียงพอตอการดําเนินชีวิตตามอัตภาพของแตละบุคคล และไดรับ
อยางยุติธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับตําแหนงหนาที่อ่ืนในระดับเดียวกันหรือมีลักษณะคลายคลึงกัน

2. สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ  หมายถึง สภาพทั่วไปทางกายภาพของ
ที่ทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชการทํางานที่จัดไวอํานวยความสะดวกในการใชงาน 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 รวมถึงการแตงต้ังโยกยายเปนไปอยางเปนธรรม
เปนที่ยอมรับของผูรวมงาน

5. การบูรณาการดานสังคม  หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนประสบ
ผลสําเร็จ และเห็นวาตนเองมีคุณคา มีการยอมรับและรวมมือกันทํางานดวยดี มีบรรยากาศในการ
ทํางานเปนกันเอง  มีความสามัคคีของบุคลากรในองคการ ซึ่งเปนการเกี่ยวของกับสังคมของ
องคการ ธรรมชาติความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ

6. ธรรมนูญในองคการ หมายถึง การยึดหลักรัฐธรรมนูญเปนหลักในการทํางาน  โดย
ที่ขาราชการตํารวจมีโอกาสและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน  ไดรับการเคาร พ
สิทธิสวนบุคคล  มีความเสมอภาคในเร่ืองตางๆ  ของงาน และมีการเคารพความเปนมนุษยของ
เพื่อนสมาชิกที่ทํางานรวมกัน

7. ความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานดับชีวิตดานอ่ืน  หมายถึง การทํางานของ
ขาราชการตํารวจมีปริมาณของงานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับชวงเวลาของการทํางาน สามารถ
แบงเวลาใหการทํางานและเวลาสวนตัว เวลาสําหรับครอบครัวและสังคมอยางเหมาะสม
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8. การเกี่ยวของสัมพันธกับสังคม หมายถึง การปฏิบัติงานที่มีความรับผิดชอบตอ
สังคม ชุมชนใหมีความกาวหนา การมีสวนรวมทางสังคมรวมกับชุมชน ตลอดจนหนวยงานเพื่อ
สาธารณประโยชนอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหเกิดความภูมิใจในอาชีพ

ปจจัยการปฏิบัติงาน หมายถึง องคประกอบในการปฏิบัติงานที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิต
การทํางานของขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย

1. ความสําเร็จในชีวิตการงาน หมายถึง  การที่ขาราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบาน
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  ที่ตองปฏิบัติใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน  มีการ
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือประสานงานกันให เกิดผลสําเร็จของงานตาม
วัตถุประสงคขององคการ


