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แลิะการไม่ให้เกียัรต่ิจะต่้องจัดการโดยัเบ้่�องบ้นลิงมายัังเบ่้�องลิ่าง 

ผ่เ้ชีี�ยัวิชีาญดา้นกลิยัทุิธิก์ารอบ้รม แลิะส่�อขึ้อ้ควิามไดท้ิำาการวิิเคราะห์

เร่�องนี�ไวิ้อยั่างน่าสนใจ แลิะแนะนำาวิิธิีการจัดการ แลิะป้้องกันการ 

บ้่ลิลิี�ในองค์กรไวิ้ด้วิยั

กุญแจสำาคัญทิี�จะหลิีกเลิี�ยังสภาพแวิดลิ้อมการทิำางาน

ทีิ�แยั่ๆ แลิะการไม่ให้เกียัรต่ิต่่อกันนั�น ควิรจะต่้องรีบ้จัดการ แลิะ

ลิงม่อป้รับ้ป้รุงอย่ัางต่่อเน่�อง แลิะแขึ้็งขึ้ัน ด้วิยัวัฒนธรรมองคำ์กรทิี� 

เขึ้้มแขึ้็ง จะสามารถหยัุดยัั�งแนวิโน้มพฤต่ิกรรมการบ้่ลิลิี�ได้ก่อนทิี�จะ

เกิดพฤต่ิกรรมทิี�ก่อต่ัวิหนักขึ้้�น

เข้าใจการเกิดการบูลลี�ในสถานที�ทำางาน

“ฝา่ยับ้รหิารต่อ้งเป้น็ผ่น้ำาในการลิงมอ่จดัการ องคก์รมากมายั

ไม่อยัากจะรับ้ร่้วิ่ากำาลัิงมีการบ้่ลิลิี�เกิดขึ้้�นในสถานทีิ�ทิำางานขึ้องต่น

สักเทิ่าไร แต่่นี�ค่อควิามจริงทิี�หลิีกเลิี�ยังไม่พ้น ควิรจดจำาไว้ิเสมอวิ่า

พฤต่ิการณ์์การบ้่ลิลิี�ทิั�งหลิายัอาจซี่อนเร้นแอบ้แฝงอยั่่ จนผ่้นำาขึ้อง

องค์กรอาจมองไม่เห็นหร่อมองไม่ออก จนกระทัิ�งควิามเสียัหายัได้

เกิดขึ้้�นแลิ้วิ”

เชี่นเดียัวิกัน ต่ัวิเหยั่�อเองทิี�ถ่กบ้่ลิลิี�อาจจะไม่ร่้ตั่วิเสียัด้วิยัซีำ�า

วิ่ากำาลัิงเกิดขึ้้�นกับ้ต่ัวิเอง แม้เม่�อมันเป้็นสาเหตุ่ให้กวินใจหร่อเกิด

ควิามขึุ้น่หมอง ทิั�งทิางกายัหรอ่ทิางใจหรอ่ผลิงานต่อ้งยัำ�าแยัล่ิงกต็่าม

การบ้่ลิลิี�อาจแบ้่งออกได้เป้็น 3 อยั่าง ซี้�งจะบ้่งบ้อกให้ทิราบ้

ถ้งพฤต่ิกรรมอันจะเป้็นภัยัร้ายัแรงต่่อผลิิต่ภาพขึ้องสถานทิี�ทิำางาน

1. การบ่้อนทิำาลิายัผลิงานขึ้องเพ่�อนร่วิมงาน รวิมทิั�งการ

แพร่ขึ้่าวิลิ่อ  

2.  การเยั้าแหย่ัแบ้บ้เจ็บ้ๆ การเรียักชี่�อหร่อเอาชี่�อมา 

ลิ้อเลิียันให้อายั

3. การขึ้่มข่่ึ้ หร่อกรรโชีก จนทิำาให้ต่้องแยักต่ัวิเองออกไป้ 

หร่อบ้ังคับ้ให้เหยั่�อทิำาอะไรบ้างอยั่างทิี�ขึ้ัดต่่อควิามต่ั�งใจขึ้องต่น

ถ่อเป้็นเร่�องสำาคัญทิี�ทิั�งพนักงาน แลิะฝ่ายับ้ริหาร สามารถ

พบ้เห็นพฤต่ิกรรมบ้่ลิลิี�เชี่นนี�ได้ไม่ยัากเลิยั การให้คำาจำากัดควิามทีิ�

ชีดัเจนจะสามารถช่ีวิยัสถานการณ์์ได้มากทีิเดียัวิ โดยัเฉพาะอย่ัางยิั�ง

สมัยุ
นี�เรามักจะได้ยัินคำาวิ่าบ้่ลิลิี� (bully) กันมาก ยัิ�งเม่�ออยั่่

ในยัคุโซีเชียีัลิด้วิยัแล้ิวิ พฤติ่กรรมบ้ล่ิลิี� หรอ่ถ้าแป้ลิเป็้น

ไทิยัก็ค่อ การพาลิ ระราน อาจแสดงออกทิางกายั วิาจา หร่อด้วิยัต่ัวิ

อักษรถ้งบุ้คคลินั�นๆ ให้เจ็บ้ป้วิด

การบ้ล่ิลิี�ในสถานทีิ�ทิำางานถ่อเป้น็พฤต่กิรรมการระบ้าดอยัา่ง

หน้�ง ถ้าเป้รียับ้เป้็นราคาแลิ้วิแพงทิีเดียัวิ แลิะควิามรับ้ผิดชีอบ้ก็เป้็น

หน้าทีิ�ขึ้องฝ่ายับ้ริหารทีิ�ต่้องกำาหนด แลิะใชี้วิัฒนธิรรมองค์กรเพ่�อ 

นำามาใชีจ้ดัการ แลิะกำากบั้อยัา่งเขึ้ม้แขึ้ง็ ต่อ่เน่�อง แลิะเสมอต่น้เสมอ

ป้ลิายั ซี้�งจะเป้็นการหยัุดยัั�งแนวิโน้มการบ้่ลิลิี�เสียัก่อน ก่อนทิี�จะเกิด

พฤต่ิกรรมหร่อกำาลิังจะเพิ�มดีกรีทิี�มากขึ้้�น

ได้มีการรายังานการสำารวิจการบ้่ลิลีิ�ในสถานทิี�ทิำางาน

เอกชีนขึ้องสหรัฐอเมริกาจำานวิน 3,372 แห่ง ซี้�งเป้็นสถานทีิ�ทิำางาน

ทิี�มีการทิำางานแบ้บ้เต่็มเวิลิา เป้ิดเผยัวิ่ามีพนักงาน 28% ขึ้องผ่้กรอก

แบ้บ้สอบ้ถามร่้ส้กวิ่าถ่กบ้่ลิลิี�ในงาน แลิะ 19% (พนักงานเก่อบ้หน้�ง

ในห้า) ได้ลิาออกเพราะถ่กบ้่ลิลิี�

แม้วิ่าเร่�องนี�จะมีควิามสำาคัญสำาหรับ้พนักงานทีิ�จะกล้ิา 

ลิุกข้ึ้�นย่ัน เพ่�อต่่อต่้านพฤต่ิกรรมบ้่ลิลิี� เชี่นนี� มีการรายังานข้ึ้�นไป้

ยัังฝ่ายับ้ริหารเบ้่�องบ้น พร้อมกับ้เอกสารแสดงรายัลิะเอียัดขึ้อง

เหตุ่การณ์์ทิี�เกิด งานส่วินใหญ่ทิี�ควิรหลิีกเลิี�ยังสภาพการทิำางานแยั่ๆ

ในสถานที่ทำางาน
วิธีป้องกันการบูลลี่
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ถา้หากเพ่�อนร่วิมงาน แลิะหัวิหน้างานหรอ่ผ่บั้้งคบั้บ้ญัชีาอยัากจะเมิน

เฉยัพฤต่ิกรรมเชี่นนี�วิ่า “แค่เป้็นเร่�องต่ลิก” แลิะเห็นเป้็นเร่�องเลิ็ก มอง

วิา่เป้น็พฤต่กิรรมทิี�มผีลิกระทิบ้ต่อ่เหยั่�อเลิก็นอ้ยัแลิว้ิ สิ�งทิี�จะต่ามมาก็

คอ่ เหยั่�ออาจจะวิติ่กกงัวิลิมากขึ้้�นทิี�จะต่อ้งสญ่เสยีังาน อนัเน่�องมาจาก

การรายังานว่ิาถ่กบ้ล่ิลิี�หรอ่ถ่กลิะเมิดใดๆ จนทิำาใหเ้กดิควิามหวิาดกลัิวิ

จากการถ่กแก้เผ็ดหร่อต่กงานในเวิลิาต่่อมา ผลิทิี�อาจต่ามมาสำาหรับ้

เหยั่�อคอ่ ไมอ่ยัากถ่กมองวิา่เป้น็ต่วัิสรา้งป้ญัหาหรอ่คนขึ้ี�ฟัอ้งหรอ่แจง้

เบ้าะแสแก่องค์กร ส่้ลิาออกหางานใหม่ทิี�สบ้ายัใจกวิ่า

ยัังมีต่ัวิเลิขึ้สถิต่ิพบ้วิ่า 56% ขึ้องการถ่กบ้่ลิลิี�นั�น มาจากการ

ต่กเป้็นเหยั่�อขึ้องเจ้านายั 33% มาจากเพ่�อนร่วิมงาน แลิะทิำาให้เหยั่�อ

ส่วินใหญ่เชี่�อว่ิาต่นเองอาจถ่กไล่ิออก เน่�องจากการรายังานการถ่ก

ลิะเมิดหร่อถ่กบ้่ลิลิี�

ให้จริงจังกับรายงานการบูลลี�

แม้วิ่าผ่้จัดการจะต่ระหนักถ้งพฤติ่กรรมการบ้่ลิลิี�จริงๆ 

ผ่้จัดการอาจจะลิังเลิต่่อการจัดการกับ้พฤต่ิกรรมนั�นก็ได้  โดยัเฉพาะ

อยั่างยัิ�งการบ้่ลิลิี�นั�นๆ มันเป้็นผลิดีหร่อมีคุณ์ป้ระโยัชีน์ต่่อองค์กรหร่อ

ไม่ นั�นค่อการมองขึ้้ามควิามสำาคัญ แลิะถ่อเป้็นเร่�องเลิ็ก

“นั�นค่อจุดทีิ�เป้รียับ้เหม่อนยัางทีิ�ป้่ราดกับ้ถนน ซี้�งหมายั

ถ้งควิามผ่กพันขึ้ององค์กร ทิี�มีต่่อคนทิำางานในทิางบ้วิก แลิะอย่ัาง

เคารพให้เกียัรติ่กัน องค์กรจ้งต้่องมีทิัศนคติ่ทีิ�ไม่ยัอมอดทินหร่อ

ป้ระนปี้ระนอมต่อ่การบ้ล่ิลิี� ไมว่ิา่คนทิี�บ้ล่ิลิี�จะเป้น็ใคร หรอ่มตี่ำาแหนง่

ใหญ่โต่แค่ไหนในองค์กร”

ยัังมีคำาแนะนำาให้ผ้่บ้ริหารระดับ้ส่งได้ให้ควิามสำาคัญเร่�องนี� 

ด้วิยัการกำาหนดจริยัธิรรมองค์กร แลิะให้ย้ัดถ่อป้ฏิิบ้ัต่ิต่าม ผ่้บ้ริหาร

ระดับ้นี�หร่อทีิมบ้ริหารจะต่้องรายังานเร่�องนี�ต่่อป้ระธิานองค์กรด้วิยั

ซี้�งเป้น็ระดบั้ทีิ�สง่สุดขึ้ององคก์ร หรอ่ต่อ่คณ์ะกรรมการขึ้ององค์กร เพ่�อ

ให้แน่ใจว่ิาดำาเนินการโดยัไม่มีเร่�องการเม่องเกี�ยัวิข้ึ้องใดๆ เป็้นธิรรม 

แลิะต่รงต่ามวิัต่ถุป้ระสงค์ “เจ้าหน้าทิี�ทิางด้านจริยัธิรรม หร่อทิีมงาน

จริยัธิรรม แลิะผ่้ชีำานัญการด้านการดำาเนินการ จะต่้องเป้็นหน่วิยังาน

อิสระ ต่้องสามารถป้ฏิิบ้ัต่ิหน้าทีิ�ได้อยั่างเขึ้้มแขึ้็ง ต่ัดสินใจต่รงต่าม

วิัต่ถุป้ระสงค์ เช่ีนเดียัวิกับ้มีอำานาจไล่ิออกหร่อดำาเนินการต่ามวิินัยั

กรณ์ีทิี�มีการบ้่ลิลิี� แลิะมีอำานาจบ้ังคับ้ใชี้โดยัไม่ถ่กการแทิรกแซีงหร่อ

ขึ้ัดขึ้วิางอันเน่�องจากการเม่องหร่อเกี�ยัวิขึ้้องกับ้การเงิน”

แล้วจะทำาอย่างไร

เพ่�อแสดงให้เห็นวิ่า เหยั่�อทิี�ถ่กบ้่ลิลิี�ควิรต่อบ้สนอง (มิใชี่การ

ต่อบ้โต่้) ต่่อพฤต่ิกรรมบ้่ลิลิี�อยั่างไร ผ่้เชีี�ยัวิชีาญแนะนำาวิ่า เหยั่�อควิร

จะลิุกขึ้้�นย่ันหยััดด้วิยัต่ัวิเอง เพราะโดยัเน่�อแทิ้แลิ้วิคนบ้่ลิลิี�เป้็นพวิก 

ขึ้ี�ขึ้ลิาด การรายังานพฤติ่กรรมบ้ล่ิลิี�เป้น็เร่�องสำาคญัเชีน่กัน เป็้นป้ญัหา

แลิะยัากลิำาบ้ากพอๆ กับ้ทิี�มันเป้็น ดังนั�น องค์กรควิรมีโครงสร้างการ

รายังานทีิ�จะชีว่ิยัเหลิอ่ เพ่�อเป้น็หลัิกป้ระกันควิามมั�นใจวิา่ ฝา่ยับ้รหิาร

จะนำาเร่�องทิี�ได้รับ้รายังานไป้แก้ป้ัญหาอยั่างจริงจัง

“การดำาเนินการโดยัไม่ใชี้อารมณ์์ แลิะอาศัยัข้ึ้อเทิ็จจริงเพ่�อ

จัดการกับ้พฤต่ิกรรมบ้่ลิลิี� จะทิำาให้เหยั่�อให้ควิามเชี่�อถ่อวิางใจ แลิะ

ยัังเป้็นการผลิักดันให้ฝ่ายับ้ริหารดำาเนินการแก้ไขึ้ แลิะรายังานผลิ

การดำาเนินการอย่ัางจริงจังได้ ในการดำาเนินแก้ไขึ้ปั้ญหาการบ่้ลิลิี�

นี� ต่้องแน่ใจวิ่ามีขึ้้อม่ลิรายัลิะเอียัดขึ้องเหตุ่การณ์์ วิันเวิลิาสถานทีิ� 

ต่ลิอดจนชี่�อขึ้องพยัานทิี�สามารถจะชี่วิยัเหลิ่อได้ นอกจากนี� ถ้าเหยั่�อ

ชีี�ให้เห็นถ้งผลิกระทิบ้ขึ้องพฤต่ิกรรมบ้่ลิลิี�วิ่า มีต่่อผลิการป้ฏิิบ้ัต่ิงาน

อยั่างไร ต่ลิอดจนผลิการป้ฏิิบ้ัต่ิงานขึ้องผ้่อ่�นอยั่างไรแลิ้วิ สิ�งเหลิ่านี�
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จะชี่วิยัให้ฝ่ายับ้ริหารเข้ึ้าใจถ้งผลิกระทิบ้ต่่อผลิป้ระโยัชีน์ขึ้ององค์กร 

อันเน่�องจากพฤต่ิกรรมบ้่ลิลิี�ได้อีกด้วิยั” 

ตอบสนองโดยเร็ว และเด็ดขาดต่อเร่องบูลลี�

ผ่้นำาฝ่ายับ้ริหาร แลิะขึ้ององค์กร จำาเป้็นต่้องต่อบ้สนองอยั่าง

รวิดเร็วิ เม่�อมีรายังานการบ้่ลิลิี� มีการดำาเนินการสอบ้สวินโดยัมิชีักชี้า 

ถ้งแม้จะไม่มชีี่�อบ้คุคลิก็ต่าม แต่อ่งค์กรจะต้่องแสดงให้พนักงานอ่�นๆ

ได้เห็นถ้งควิามเอาจริงเอาจังเม่�อมีการลิงม่อส่บ้สวินสอบ้สวิน แลิะ

รวิมถ้งผลิทิี�ต่ามมาอีกด้วิยั

“พนกังานอ่�นๆ ทีิ�มแีนวิโน้มทีิ�จะบ้ล่ิลีิ� จะได้ร่ว้ิา่หากต่นก่อพฤติ่

กรรมใดๆ ในทิางทีิ�ไมส่มควิร จะได้รบั้ผลิทีิ�ต่ามมาอย่ัางไรควิามผก่มัด

หร่อพันธิะสัญญาขึ้ององค์กรต่่อสภาพแวิดลิ้อม แลิะบ้รรยัากาศการ

ทิำางาน จ้งต่้องเป้็นบ้วิก แลิะเคารพให้เกียัรต่ิต่่อกัน ไม่ใชี่สักแต่่พ่ด

อยั่างเดียัวิแบ้บ้เทิ่ๆ หร่อโก้เก๋ แต่่จะต่้องรวิดเร็วิฉับ้ไวิ แน่วิแน่ในการ

ต่ัดสินแก้ไขึ้ป้ัญหา มีการดำาเนินการอยั่างเป้็นร่ป้ธิรรม” 

เพ่�อเสริมสร้างควิามเขึ้้าใจ ควิรมีการอบ้รม แลิะส่�อสาร 

(ควิาม) กันอย่ัางสมำ�าเสมอโดยัองค์กร แลิะคาดหวัิงเร่�องควิามสงบ้

สนัต่สิขุึ้ในองคก์ร โดยัถ่อเร่�องพฤต่กิรรมการบ้ล่ิลิี�เป้น็เร่�องสำาคัญ อน้�ง

ผ่จ้ดัการถ่อเป็้นระดับ้ต่ำาแหน่งทิี�จำาเป้น็ต้่องเข้ึ้ารบั้การอบ้รมด้วิยั เพ่�อ

จะสามารถต่อบ้สนองต่่อป้ัญหา แลิะรับ้ม่อกับ้กรณ์ีทีิ�มีการร้องทิุกขึ้์

ได้อย่ัางถ่กต่้องเหมาะสม โดยัเฉพาะอยั่างยิั�งซี้�งเป้็นเร่�องจริงทีิ�ต่้อง

คำาน้ง แลิะหวิั�นวิ่ามันอาจมีควิามเป้็นไป้ได้ทิี�จะมีการบ้่ลิลิี�เกิดขึ้้�น แต่่

การส่�อสาร (ควิาม) อยั่างต่่อเน่�องสมำ�าเสมอก็ค่อ ควิรมีการกลิ่าวิยัำ�า

ถ้งควิามสำาคัญขึ้องการเจรจาพาทิีต่่อกัน แลิะนโยับ้ายัขึ้องบ้ริษัทิทิี�

จะไม่มีการต่อบ้โต้่แก้ลิำาใดๆ ซี้�งเป้็นเร่�องสำาคัญมาก ไม่ว่ิาจะอย่่ัใน

สถานการณ์์ใด (นั�นหมายัควิามว่ิาองค์กรย้ัดถ่อควิามถ่กต้่อง ควิาม

เป้็นกลิางโดยัไม่มีการเจ็บ้แค้นใดๆ)

บ้รรดาผ่้จัดการควิรได้รับ้การอบ้รมเร่�องควิามเมต่ต่าธิรรม

ทิกัษะการบ้ริหารจัดการ แลิะเทิคนคิวิิธิกีารต่า่งๆ โดยัเฉพาะอยัา่งยัิ�ง

เร่�องทิี�มีแนวิโน้มแสดงพฤต่ิกรรมบ้่ลิลิี�

แนน่อนวิา่ ถา้หากองค์กรมผี่จ้ดัการทิี�ผา่นการอบ้รมเรียับ้รอ้ยั

แล้ิวิ เชี่�อว่ิาจะมีควิามร่้เร่�องนี�พอทิี�จะรับ้ม่อหากมีการบ้่ลิลิี�เกิดข้ึ้�น 

เพราะจะเป็้นการดีอย่ัางยิั�งทีิ�จะลิดพฤติ่กรรมบ้ล่ิลิี�ทิี�รบ้กวินบ้รรยัากาศ

การทิำางาน แลิะอาจส่งผลิกระทิบ้ต่่อการทิำางานจนส่งผลิเสียัต่่อ 

ผลิป้ระโยัชีน์โดยัรวิมได้ การอบ้รม แลิะการส่�อสารทิั�งหมดทิั�งมวิลิ

ในโลิกนี�จะไม่มีผลิกระทิบ้ใดๆ เลิยั ถ้าวัิฒนธิรรมขึ้ององค์กรไม่ได้

สนบั้สนนุหรอ่เอ่�อต่อ่สิ�งทีิ�กำาลิงัสอนกนั ผ่จ้ดัการจำาต้่องเดนิต่รวิจต่รา

แลิะพ่ดคุยักับ้พนักงาน รวิมทิั�งแสดงออกซี้�งพฤต่ิกรรมขึ้องต่ัวิเองต่่อ

การเคารพให้เกียัรต่ิผ่้อ่�นด้วิยั เม่�อมีการป้ระเมินผลิการป้ฏิิบ้ัต่ิงานจ้ง

ควิรถ่อเร่�องสไต่ล์ิการบ้ริหารจัดการ รวิมทัิ�งเร่�องจริยัธิรรมเป็้นปั้จจัยั

การป้ระเมนิด้วิยั เพ่�อให้แนใ่จวิา่ผ่้จัดการยัด้ถอ่มาต่รฐานขึ้ององคก์ร

เป้็นเร่�องจริงจัง องค์กรจำาต้่องจัดให้มีการสอนงาน (job coaching) 

แลิะฝึกหัดสาธิิต่ให้บ้รรดาผ่้จัดการได้มีทิักษะในการจัดการกับ้การ 

บ้่ลิลิี�ในร่ป้แบ้บ้ต่่างๆ ในทิำานองกลิับ้กัน ใชี่วิ่าจะฝึกอบ้รมให้ผ่้จัดการ

สามารถแก้ไขึ้กรณ์ีทีิ�มีการบ้่ลิลิี�ขึ้องพนักงานอ่�น เพราะถ้าหากใน

สถานการณ์์จริง ผ่้จัดการคนใดไม่สามารถป้รับ้ป้รุงแก้ไขึ้พฤต่ิกรรม

การบ้ล่ิลิี�ขึ้องตั่วิเองได้ หมายัควิามว่ิาต่วัิเองก็มปี้ญัหาบ้ล่ิลิี�คนอ่�นด้วิยั

เชี่นนี�แลิ้วิ คงไม่มีทิางอ่�นทิี�ต่้องถอดเขึ้าออกจากต่ำาแหน่งนั�นๆ แลิ้วิ 

สรุป

เร่�องขึ้องจริยัธิรรม แลิะการป้ฏิบัิ้ติ่ดำาเนนิการนั�น เรามีการพ่ด

กันมามากมายั โดยัตั่�งใจทิี�จะสร้างให้เป้็นวิัฒนธิรรมอยั่างหน้�ง แต่่

เร่�องนี�จะพ่ดลิอยัๆ แต่่ป้ากเทิ่านั�นไม่ได้ มันไม่ใชี่สักแต่่พ่ดเพ่�อควิาม

สวิยัหร ่ถ้งการเคารพให้เกียัรติ่ ร่ส้ก้มั�นคงป้ลิอดภัยั ป้ราศจากการข่ึ้มข่่ึ้ 

ระราน หรอ่พาลิดว้ิยัวิาจา ทิา่ทิ ีหรอ่อำานาจทีิ�ไมช่ีอบ้ในสถานทีิ�ทิำางาน 

ถา้หากเราไมม่กีฎิเกณ์ฑ์์หรอ่กฎิระเบ้ยีับ้ทิี�จะคุ้มครองบ้งัคบั้ใชีแ้ลิว้ิ ก็

ไม่มีทิางทิำาเร่�องอ่�นๆ ได้ดีในองค์กรนั�นๆ เลิยั 
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