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การกลัน่ แกลงรังแกกันในทีท่ าํ งานเปนพฤติกรรมเชิงลบทีเ่ กิดขึน้ ซํา้ และตอเนือ่ ง มีความเกีย่ วของกับ
ความไมเทาเทียมกันของอํานาจระหวางผูกระทํากับเปาหมาย พฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกที่เกี่ยวของกับงาน 2) พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแก
ทางจิตวิทยา และ 3) พฤติกรรมกลัน่ แกลงรังแกทางกาย การกลัน่ แกลงรังแกกันในทีท่ าํ งานเกิดขึน้ จากปจจัย
สวนบุคคลและปจจัยดานองคการ โดยมีผลกระทบตอการทํางาน สุขภาพ และคุณลักษณะทางเจตคติของ
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ของการกลัน่ แกลงรังแกกันในทีท่ าํ งาน องคการควรไดมกี ารเสริมสรางสภาพแวดลอมการทํางานทีป่ ราศจาก
การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานโดยการกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อปองกัน เชน การกําหนดวิธีการรายงาน
พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแก กระบวนการในการจัดการกับพฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกและการฝกอบรม
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Abstract
Workplace bullying is a negative behavior that occurs repeatedly and continuously.
Workplace bullying is associated with inequality of power between the actor and the target.
Bullying behavior in the workplace was divided into three categories: 1) bullying related to work,
2) psychological bullying, and 3) physical bullying. Workplace bullying caused by personal factors
and organizational factors. Bullying is affecting on work, health and affective domain of personnel,
also the productivity, cost, culture, and the organization’s reputation. Organization should build
a working environment free from bullying by creating the policy to prevent such as the determining
how to report bullying behavior, the process of dealing with bullies and bullying behavior,
and providing the training program to reduce workplace bullying.

Keywords
Workplace Bullying, Conflict, Human Resource Management

บทนํา
การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานเปรียบไดดั่งการทําสงครามระหวางกันของพนักงาน พฤติกรรม
กลั่นแกลงรังแก คือ ยาพิษรายที่คอยทําลายความมั่นคงขององคการ เปนเหมือนฝนรายที่ผูบริหารตองเผชิญ
ในบทความเรื่อง “ Nightmares, Demons, and Slaves Exploring the Painful Metaphors of Workplace
Bullying” ไดมีการเปรียบเทียบไววา ผูที่แสดงพฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานเปนเผด็จการ
ทีห่ ลงอํานาจ เปนปศาจรายและนักแสดงตีสองหนา ในขณะทีผ่ ทู เี่ ปนเปาหมายของการรังแกนัน้ เปรียบไดกบั
เด็กออนหัด ทาสในเรือนเบีย้ และนักโทษตองจําคุก (Tracy, Lutgen-Sandvik, & Alberts, 2006) ในชวงเวลา
ที่ผานมา การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานไดรับความสนใจจากนักวิชาการในหลากหลายสาขา เชน
การแพทยและสาธารณสุข (Gaffney, DeMarco, Hofmeyer, Vessey, & Budin, 2012 ; Rutherford & Rissel,
2004) กฎหมาย (Saunders, Huynh, Goodman-Delahunty, 2007) การบริหารธุรกิจ (LaVan & Martin,
2008) การสื่อสาร (Lutgen-Sandvik & Tracy, 2012) และการบริหารทรัพยากรมนุษย (Bartlett & Bartlett,
2011 ; Estes & Wang, 2008 ; Yeung & Griffin, 2008) เปนตน
ในประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยของ Quine (1999) ไดทําการศึกษาสภาพการกลั่นแกลงรังแกกัน
ในที่ทํางานของแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยจํานวน 1,100 คน พบวา มีจํานวนผูที่โดน
กลั่ น แกล ง รั ง แกกั น ในที่ ทํ า งานปรากฏให เ ห็ น ร อ ยละ 38 ผลการวิ จั ย ในระยะต อ มาสะท อ นให เ ห็ น ใน
ทํานองเดียวกัน ดังทีใ่ นสหรัฐอเมริกาปรากฏใหเห็นวา พนักงานรอยละ 40 เคยโดนกลัน่ แกลงรังแกในระหวาง
ที่ใชชีวิตอยูในชวงเวลาการทํางาน (Namie, Namie & Lutgen-Sandvik, 2010) และยังพบวาการกลั่นแกลง
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รังแกกันในที่ทํางานนั้นสามารถเกิดขึ้นไดกับพนักงานในทุกตําแหนงงาน ดังเชนผลการวิจัยของ Ortega,
Høgh, Pejtersen, & Olsen (2009) ที่ไดทําการศึกษาการกลั่นแกลงกันในที่งานในประเทศเดนมารก
เก็บขอมูลจากพนักงานในหลายธุรกิจจํานวน 3,429 คน แสดงใหเห็นวาการกลัน่ แกลงกันในทีท่ าํ งานระหวาง
เพือ่ นรวมงานพบมากถึงรอยละ 71.5 การกลัน่ แกลงรังแกโดยหัวหนางาน/ผูบ ริหารปรากฏใหเห็นรอยละ 32.4
ในขณะทีห่ วั หนา/ผูบ ริหารทีโ่ ดนลูกนองรังแกมีปรากฏใหเห็นบาง รอยละ 6 นอกจากนีย้ งั มีขอ มูลการถูกกลัน่ แกลง
จากลูกคาหรือผูรับบริการปรากฏใหเห็นรอยละ 11.3
การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานไดสงผลกระทบเชิงลบ ทําลายความเปนอยูที่ดีของพนักงาน
โดยทําใหพนักงานเกิดความเครียด เสียสุขภาพจิต และมีความเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น
(Namie, 2003) การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานยังเปนตัวการทําลายสุขภาพองคการ (Lutgen-Sandvik
& Tracy, 2012) ดังที่ปรากฏใหเห็นวา ความพึงพอใจในงานและความผูกพันของพนักงานลดลง พนักงาน
มีการขาดงานและการลาออกทีเ่ พิม่ ขึน้ สงผลใหผลการปฏิบตั งิ านขององคการในภาพรวมลดตํา่ ลง (O'Connell,
Calvert, & Watson, 2007) นอกจากนีก้ ารศึกษาการในโรงพยาบาลมีรายงานวา การกลัน่ แกลงกันในทีท่ าํ งานนัน้
ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของผู  ป  ว ยนั่ น คื อ การกลั่ น แกล ง รั ง แกกั น ในที่ ทํ า งานมี ผ ลเชิ ง ลบ
ตอลูกคา (Gaffney et al., 2012)
ขอมูลที่กลาวมานี้สะทอนใหเห็นวา การกลั่นแกลงกันในที่ทํางานเปนเหตุการณที่ปรากฏใหเห็น
มากขึ้นในโลกของการทํางานและเปนเรื่องที่องคการตองใหความสําคัญเปนอยางมาก บทความนี้จึงไดมี
การทบทวนความหมายและพฤติกรรมของการกลัน่ แกลงรังแกกันในทีท่ าํ งาน แสดงใหเห็นทีม่ าและผลกระทบ
และนําเสนอแนวทางการกําหนดนโยบายเพื่อปองกันการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
ความหมายของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
Salin (2003) นิยามวา การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานเปนการกระทําเชิงลบที่เกิดขึ้นซํ้าและ
ตอเนื่องกับบุคคล โดยมีความเกี่ยวของกับความไมเทาเทียมกันของอํานาจและกอใหเกิดสภาพแวดลอม
การทํางานทีไ่ มเปนมิตร ในขณะที่ Martucci & Sinatra (2009) ไดใหความหมายไววา การกลัน่ แกลงรังแกกัน
ในที่ทํางาน หมายถึง พฤติกรรมเชิงลบที่ไมนายินดีซึ่งมักเกิดขึ้นจากอํานาจโดยที่เปาหมายหรือเหยื่อยาก
ที่จะปองกันตัวเอง และผูที่รังแกมีความตั้งใจที่จะทํารายเปาหมาย ความหมายดังกลาวนี้เปนไปในทํานอง
เดียวกันกับ Bartlett & Bartlett (2011) ที่ไดนิยามวา การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน หมายถึง พฤติกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ซํา้ และตอเนือ่ งโดยมีความเกีย่ วของกับความไมเทาเทียมกันของอํานาจระหวางผูก ระทํากับเปาหมาย
ซึ่งเปนเหยื่อของการรังแก
ดังนั้นจึงกลาวไดวา การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน หมายถึง พฤติกรรมเชิงลบที่เกิดขึ้นซํ้า
และตอเนือ่ ง มีความเกีย่ วของกับความไมเทาเทียมกันของอํานาจระหวางผูก ระทํากับเปาหมาย โดยผูท กี่ ระทํา
มีความตั้งใจที่จะทํารายเปาหมาย และทําใหเกิดสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเปนมิตร
การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานเปนสิ่งที่มีจุดเริ่มตนจากความไมสุภาพ (Incivility) จากนั้น
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ขยับมาเปนการกลั่นแกลงรังแก (Bullying) และลงทายดวยความรุนแรงในที่ทํางาน (Workplace Violence)
(Namie, 2003) การกลั่นแกลงรังแกเกิดขึ้นในหลายลักษณะ มีทั้งที่เปนการกลั่นแกลงรังแกกันระหวาง
เพื่อนรวมงาน การถูกหัวหนางานกลั่นแกลงรังแก การถูกลูกนองกลั่นแกลงรังแก และการกลั่นแกลงรังแก
จากผูม ารับบริการ (Client) (Rutherford & Rissel, 2004) โดยสะทอนออกมาใหเห็นจากพฤติกรรมทีห่ ลากหลาย
พฤติกรรมของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
พฤติกรรมการกลัน่ แกลงรังแกกันในทีท่ าํ งานแบงตามลักษณะการกระทําและสิง่ ทีเ่ ปาหมายถูกกระทํา
ออกเปน 3 ประเภท คือ 1) พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกที่เกี่ยวของกับงาน 2) พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแก
ทางจิตวิทยา และ 3) พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกทางกาย (Bartlett & Bartlett, 2011; Quine, 2001) ดังนี้
1. พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกที่เกี่ยวของกับงาน มักเกิดขึ้นจากความอํานาจที่แตกตางกันของ
การดํารงตําแหนงอยูใ นองคการ ผูก ลัน่ แกลงจึงมีโอกาสทีจ่ ะกระทําการกลัน่ แกลงไดจากอํานาจทีม่ เี หนือกวา
เปาหมาย โดยมักปรากฏใหเห็นทั้งกลั่นแกลงรังแกเรื่องภาระงาน กระบวนการทํางาน การประเมินผลงาน
และความกาวหนาในงาน
การกลั่นแกลงเรื่องภาระงานปรากฎในหลากหลายลักษณะ เชน การมอบหมายภาระงานที่
มากเกินไป การปฏิเสธการลางาน การลดบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ และการมอบหมายงานที่ไมสําคัญ
เปนตน นอกจากนี้ การกลัน่ แกลงกันในเรือ่ งภาระงานยังเปนลักษณะของการกําหนดเปาหมายการทํางานทีเ่ ปน
ไปไมได การเปลี่ยนเปาหมายของการทํางานโดยไมมีการแจงลวงหนา รวมทั้งการพยายามสรางสถานการณ
เพื่อใหเหยื่อทํางานออกมาไมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นการกลั่นแกลงประเภทนี้จึงมักมีผลกระทบ
ตอความกาวหนาในอาชีพ
การกลัน่ แกลงเรือ่ งกระบวนการทํางานมักเกิดขึน้ ในหลายลักษณะเชนเดียวกัน ดังเชน การยับยัง้
ความคิดเห็น การกาวลวงอํานาจการตัดสินใจ การควบคุมทรัพยากรและขอมูลขาวสาร และการใชอํานาจ
โจมตีวชิ าชีพของเปาหมาย เปนตน ในสวนของการกลัน่ แกลงรังแกเรือ่ งการประเมินผลงานและความกาวหนา
ในงานนัน้ มักเกิดขึน้ ระหวางหัวหนางานกับลูกนอง โดยแสดงออกมาในลักษณะของการคอยจับผิดการทํางาน
การตัดสินการทํางานใหผิดพลาด การประเมินผลงานที่ไมเปนธรรม และสะกัดกั้นการเลื่อนตําแหนง เปนตน
2. พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกทางจิตวิทยา การกลั่นแกลงประเภทนี้มักเกิดขึ้นระหวางผูกลั่นแกลง
กับเปาหมายโดยตรง มีทงั้ พฤติกรรมรบกวนจนถึงพฤติกรรมทีร่ นุ แรงขึน้ เชน การคุกคามทางวาจา การตะคอก
การสงสายตาหยามเยียด หัวเราะเยยหยัน และการขมขู เปนตน พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกทางจิตวิทยา
ยังอาจเกิดขึ้นโดยออม เชน การกันใหออกหาง การโดดเดี่ยว และการแกลงไมสนใจ เปนตน พฤติกรรม
โดยออมนีส้ ะทอนออกมาใหเห็นจากการไมรบั โทรศัพท ไมตอบกลับอีเมลหรือเมมโม (Memo) การซุบซิบนินทา
การโกหก กลาวหาเท็จ และการลอบกัดแทงขางหลัง
3. พฤติกรรมกลั่นแกลงรังแกทางกาย คือการทํารายรางกาย เปนพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาซึ่ง
เขาขายความรุนแรงในที่ทํางาน
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ในประเทศไทย ผลงานของธเนศ รัตนกุล (2559) อมรทิพย อมราภิบาล (2559) และสุภาวดี เจริญวานิช
(2560) แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมกลัน่ แกลงรังแกในทีท่ าํ งานทีป่ รากฏใหเห็นโดยทัว่ ไป ไดแก การปลอยขาวลือ
การพูดโจมตีงานดวยคําหยาบคาย การเปลี่ยนแผนการทํางาน และการมอบหมายงานยากที่ทําไมได
โดยปรากฎใหเห็นพฤติกรรมการรังแกผานพืน้ ทีไ่ ซเบอร (Cyber Bullying) กันเพิม่ มากขึน้ ทัง้ การใสรา ยปายสี
การใชถอยคําหยาบคายตอวาผูอื่นและการสงตอขอมูลลับเพื่อทําใหผูอื่นเสียหายผานทางอินเตอรเน็ตและ
สือ่ สังคมออนไลน พฤติกรรมทีก่ ลาวมานีไ้ ดสง ผลกระทบเชิงลบตอสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูท ถี่ กู รังแก
ดังนัน้ ผูท ถี่ กู กลัน่ แกลงรังแกจึงไดมกี ารตอบสนองโดยใชกลยุทธทปี่ รับเปลีย่ นไปตามพฤติกรรมการกลัน่ แกลง
รังแก เชน เมื่อถูกรังแกดวยการทํารายรางกาย จะใชวิธีแกดวยการโตตอบกลับ เมื่อถูกรังแกดวยวาจา
มักโตตอบกลับและมองหาวิธีการจัดการกับปญหา (Problem Solving) มีการตอบโตผานทางอินเตอรเน็ต
และสื่อสังคมออนไลนเมื่อถูกกลั่นแกลงรังแกผานพื้นที่ไซเบอร ในขณะที่หากถูกรังแกดวยคําพูดหรือทาทาง
สอไปในทางเพศนัน้ จะใชวธิ กี ารขอความชวยเหลือจากผูอ นื่ เปนตน (ธิดารัตน ปุรณะชัยคีร,ี สิรนิ ดั ดา ปญญาภาส
และ ฐิตวี แกวพรสวรรค, 2558 ; สุภาวดี เจริญวานิช, 2560)
ที่มาของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
ที่มาของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานมีทั้งปจจัยดานองคการและปจจัยสวนบุคคล ในดาน
องคการนั้นผลการวิจัยหลายชิ้นสะทอนใหเห็นวาคุณลักษณะของผูนําเปนตัวแปรหนึ่งที่มีความสัมพันธกับ
การเกิดขึ้นของการรังแกกันในที่ทํางาน โดย Skogstad, Einarsen, Torsheim, Aasland & Hetland (2007)
พบวา องคการที่มีผูนําแบบปลอยประละเลยมักพบการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานคอนขางสูง ในขณะที่
Tepper (2000) และ Einarsen, Aasland & Skogstad (2007) พบวา องคการที่มีผูนําที่เผด็จการเกรี้ยวกราด
(Tyrannical Leadership) มักปรากฏใหเห็นการรังแกกันในที่ทาํ งานเกิดขึ้นมากกวาปกติ โดยผูที่กลั่นแกลง
รังแกกลับกลายเปนตัวผูนํานั่นเอง ในขณะที่การออกแบบงานนั้น ผลงานของ Salin (2008) แสดงใหเห็นวา
ลักษณะงานที่กําหนดเปาหมายไวไมชัดเจน ขาดเอกภาพในการควบคุมงานดวยตนเอง และมีความขัดแยง
กันในบทบาทการทํางานนั้นเปนปจจัยของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
วัฒนธรรมองคการเปนสิ่งที่ชวยกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกขององคการ กอใหเกิดความเขาใจ
แนวปฏิบัติ บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในองคการ (อนุพงษ อินฟาแสง, 2559) วัฒนธรรมองคการยังเปน
อีกปจจัยหนึ่งดานองคการที่มีความสัมพันธกับการเกิดขึ้นของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน ดังที่
Robinson & O'Leary-Kelly (1998) แสดงใหเห็นวา องคการทีม่ วี ฒ
ั นธรรมทีช่ นื่ ชมกับความคับแคบและชืน่ ชม
กับเรื่องตลกที่นาอัปยศอดสูนั้นมักไมคอยที่จะกีดกันการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน สวน Vartia (1996)
พบวา บรรยากาศองคการที่เต็มไปดวยการแขงขัน ความอิจฉาริษยา และมีการแบงพรรคแบงพวกนั้นมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการกลั่นแกลงรังแกกันไดงาย
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สําหรับปจจัยสวนบุคคล พบวา บุคลิกภาพเปนตัวแปรสําคัญที่มีความสัมพันธกับการเกิดขึ้น
ของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน โดยผลการวิจัยของ Bashir, Hanif & Nadeem (2014) สะทอนใหเห็น
วาพนักงานที่มีบุคลิกภาพมั่นคงในอารมณ (Emotional Stability) มีจิตสํานึก (Conscientiousness)
ประนีประนอม (Agreeableness) มักไมคอยโดนกลั่นแกลงรังแก ในทางตรงกันขาม พนักงานที่มีลักษณะ
บุคลิกภาพทั้งสามดานดังกลาวคอนขางตํ่ากลับปรากฏเหตุการณของการกลั่นแกลงรังแกใหเห็นอยูบอยครั้ง
ผลงานของ Matthiesen & Einarsen (2007) แสดงใหเห็นวาพนักงานที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
มักจะกลายเปนเปาหมายของการกลัน่ แกลงรังแก ตรงกันขามกับพนักงานทีม่ คี วามสามารถทางสังคม (Social
Competence) (Zapf & Einarsen, 2003) ในขณะที่ผลงานของ Matthiesen & Einarsen (2004) สะทอน
ใหเห็นวาการรับรูความสามารถในตนเอง (Self Efficacy) เปนตัวแปรกํากับ (Moderator) ผลกระทบของ
การกลั่นแกลงในที่ทํางานที่มีตอสุขภาพของเปาหมายหรือเหยื่อของการถูกกลั่นแกลงรังแก
นอกจากนีย้ งั มีผลงานวิจยั ทีแ่ สดงใหเห็นขอคนพบทีว่ า ความขัดแยงกันระหวางบุคคล (Interpersonal
Conflict) มีความสัมพันธกลับกลายเปนผูที่กระทําการกลั่นแกลงกันในที่ทํางานดวย (Hauge, Skogstad &
Einarsen, 2009)
ผลกระทบของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานมีผลกระทบตอบุคคลในเรื่องของการทํางาน สุขภาพ และ
คุณลักษณะทางเจตคติ (Affective Domain) ดังนี้
1. ผลกระทบตอการทํางาน มักมีการขาดงาน การเบื่อหนายในงาน และความสามารถในการคิด
การตัดสินใจที่ลดตํ่าลงปรากฏใหเห็น (Namie, 2007 ; Yildiz, 2007) ผลการวิจัยของนักวิชาการหลายทาน
ยังพบวา เปาหมายที่ถูกกลั่นแกลงรังแกมักมีความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน และผลการปฏิบัติงาน
ทีล่ ดตํา่ ลง (Loh, Restubog & Zagenczyk, 2010 ; Aquino & Thau, 2009) สงผลใหพนักงานทีเ่ ปนเปาหมาย
นัน้ ถูกหักเงินเดือนกลายเปนความเครียดทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามมา (Gardner & Johnson, 2001) ดังนัน้ การกลัน่ แกลง
รังแกกันในที่ทํางานมีผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน
2. ผลกระทบตอสุขภาพ พบวา การกลัน่ แกลงรังแกกันในทีท่ าํ งานมีผลกระทบตอภาวะทางจิตและ
ภาวะทางกาย โดยผลตอภาวะทางจิตมักปรากฏใหเห็นปญหาสุขภาพจิต ความผิดปกติทเี่ กิดหลังความเครียด
ที่สะเทือนใจ (Posttraumatic Stress Disorder: PTSD) (Finne, Knardahl & Lau, 2011; Namie, 2007)
และความคิดที่จะฆาตัวตาย (Nielsen, Nielsen, Notelaers & Einarsen, 2015 ; Balducci, Alfano &
Fraccaroli, 2009) ในขณะที่ผลทางกาย มีรายงานวาพนักงานที่ถูกกลั่นแกลงรังแกมักมีอาการปวดหัว
ปวยดวยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเจ็บปวยเรือ้ รัง และมีการเกิดเนือ้ งอกในรางกาย (Campbell, Westbury,
Davison & Florida-James, 2016 ; Betty, 2015 ; Johnson, 2009 ; Kivimäki et al., 2003)
3. ผลกระทบต อ คุ ณ ลั ก ษณะทางเจตคติ ปรากฏให เ ห็ น ในรู ป ของวิ ต กจริ ต (Vartia, 2001)
ความกลัว ความซึมเศรา (Einarsen & Mikkelsen, 2003) โกรธงาย และโมโหราย (Yildiz, 2007 ; Namie,
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2003 ; Quine, 1999) ไมคอ ยมีแรงจูงใจ และไมคอ ยมีความมัน่ ใจในตัวเอง รวมทัง้ ยังมีรายงานวาความยับยัง้
ชัง่ ใจของเหยือ่ นัน้ ลดตํา่ ลง (Yildiz, 2007 ; Vartia, Maarit A-L, 2001 ; Gardner & Johnson, 2001 ; Vartia, 2001)
ผลกระทบทีม่ ตี อ องคการมีปรากฏใหเห็นในเรือ่ งของผลิตภาพ ตนทุน วัฒนธรรมและชือ่ เสียงองคการ
ดังนี้
1. ผลกระทบตอผลิตภาพ เกิดขึ้นจากการที่พนักงานที่เปนเปาหมายของการกลั่นแกลงรังแก
รูสึกเครียด วิตกกังวล ทํางานไมเสร็จตามกําหนด มีแนวโนมที่จะมีความคิดสรางสรรคลดลง และเกิด
ความผิดพลาดในการทํางานบอยครั้งขึ้น ทําใหมีการขาดงาน และผลการปฏิบัติงานลดลง (O'Connell,
Calvert, & Watson, 2007)
2. ผลกระทบตอตนทุนขององคการ เกิดขึน้ จากการทีอ่ งคการมีคา ใชจา ยดานสุขภาพของพนักงาน
ที่ถูกรังแก โดยผลการวิจัยของ Gardner & Johnson (2001) สะทอนใหเห็นวาในองคการที่มีการกลั่นแกลง
รังแกกันในทีท่ าํ งานนัน้ จะมีการเบิกเงินประกันสุขภาพมากขึน้ กวาปกติ นอกจากนี้ ตนทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ขององคการ
ยังเกิดขึ้นจากการที่พนักงานไดลาออกจากองคการ (Rayner & Keashly, 2005) ทําใหองคการตองสรรหา
พนักงานเขามาใหม เกิดตนทุนทั้งในสวนของการโฆษณาประชาสัมพันธรับสมัครงาน การคัดเลือก และ
การปฐมนิเทศ (Namie, 2007; Gardner & Johnson, 2001)
3. ผลกระทบตอวัฒนธรรมและชือ่ เสียงองคการ ปรากฏใหเห็นดังผลการวิจยั ของ Harvey, Treadway,
& Heames (2007) ที่สะทอนใหเห็นวา องคการที่ไมไดมีการปองกันและแกปญหาการกลั่นแกลงรังแกกัน
ในที่ทํางานมักทําใหพนักงานไมมีความเกรงใจ ทําใหเกิดอันธพาลในที่ทํางานอยูบอยครั้ง องคการที่ผูนํา
ไมสามารถจัดการการกลั่นแกลงกันในที่ทํางานไดถือเปนภัยรายตอวิถีชีวิตของคนในองคการซึ่งมีผลทําใหมี
การทํางานเปนทีมลดนอยลง (Gardner & Johnson, 2001) ความผูกพันของพนักงานลดตํ่าลง (Loh,
Restubog & Zagenczyk, 2010 ; Yeung & Griffin, 2008) อัตราการลาออกจากงานเพิ่มสูงขึ้น (Tepper,
2000) และยังเปนการทําลายคุณงามความดีที่มีในองคการ (Namie, 2003) ดังนั้นการกลั่นแกลงกัน
ในที่ทํางานเปรียบเหมือนยาพิษที่เปนตัวทําลายวัฒนธรรมองคการ (Andersson & Pearson, 1999)
นอกจากนี้องคการที่มีการกลั่นแกลงกันในที่ทํางานคอนขางสูงและมีเหตุการณปรากฏใหเห็นบอย
มักจะทําใหเกิดการสูญเสียพนักงานที่มีความสามารถ และการสรางความสัมพันธกับลูกคาทําไดไมดีเหมือน
เกา ดังนั้นจึงกลายเปนผลกระทบเชิงลบตอชื่อเสียงองคการในที่สุด (Johnson, 2009 ; Namie, 2007 ;
MacIntosh, 2005)
การปองกันการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานมีหลากหลายรูปแบบ และไดสงผลกระทบเชิงลบตอพนักงาน
และองคการ องคการทีใ่ หความสําคัญกับพนักงานจะมีการสรางสภาพแวดลอมการทํางานทีป่ ลอดภัย แสดง
ถึงความเคารพซึ่งกันและกัน และเปนสถานที่ที่มีความเปนมืออาชีพ (Saunders, Huynh & GoodmanDelahunty, 2007) ในทางกลับกัน องคการทีม่ กี ารควบคุมการบริหารทีอ่ อ นแอ (Weak Management Control)
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และไมมีนโยบายเพื่อปองกันการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานที่เหมาะสมเพียงพอจะทําใหพนักงานแสดง
พฤติกรรมเบี่ยงเบน เกิดการกลั่นแกลงรังแกพนักงานอื่นขึ้นไดงาย (Salin, 2003)
ดังนั้นองคการจึงควรไดมีการกําหนดนโยบายขึ้นมาเพื่อปองกันการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
ซึง่ ควรครอบคลุมในเรือ่ งตอไปนี้ (Estes & Wang, 2008 ; Saunders, Huynh & Goodman-Delahunty, 2007 ;
Rutherford & Rissel, 2004)
1. ระบุความหมายและพฤติกรรมของการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานไวอยางชัดเจน
2. กําหนดวิธีการรายงานพฤติกรรมกลั่นแกลงรังแก ชองทางในการไดมาซึ่งขอมูล เชน ขอมูลจาก
คําบอกเลาของพนักงานที่ถูกรังแก ขอมูลจากการสัมภาษณกอนออกจากงาน เปนตน
3. กําหนดขั้นตอนการตรวจสอบพฤติกรรมกลั่นแกลงรังแก โดยที่ขั้นตอนในการตรวจสอบนั้น
จะตองมีขนึ้ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาพนักงานทีถ่ กู กลัน่ แกลง รังแกจะไดรบั ความเปนธรรม โดยเฉพาะในกรณีทผี่ กู ลัน่ แกลง
มีอํานาจเหนือกวาเปาหมายของการกลั่นแกลง ขั้นตอนการตรวจสอบควรโปรงใส และตรงไปตรงมา
4. ระบุวธิ กี ารแกปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ หากองคการตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการกลัน่ แกลงกัน
ในที่ทํางาน องคการจําเปนตองมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น โดยตองแนใจวา
 หาทีเ่ กิดขึน้
สมาชิกขององคการรับทราบและเขาใจเกีย่ วกับการจัดการกับปญหาทัว่ ถึงกัน การดําเนินการแกปญ
ตองอยูภายใตสิ่งที่พึงกระทําไดตามกฎหมายเปนสําคัญ
5. การฝ ก อบรมอย า งเป น ทางการเพื่ อ ลดพฤติ ก รรมกลั่ น แกล ง รั ง แกกั น ในที่ ทํ า งาน โดยที่
การฝกอบรมนั้นควรไดมีการใหความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของการกลั่นแกลงรังแก เทคนิคในการระบุตัวการ
กลัน่ แกลงรังแก การตอบสนองตอการกลัน่ แกลงรังแกในทางทีเ่ หมาะสม รวมสะทอนใหตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน
นโยบายทีเ่ กีย่ วของกับการกลัน่ แกลงรังแกกันในทีท่ าํ งานถือเปนการสรางสภาพแวดลอมการทํางาน
ที่ปลอดภัยมีสวนปองกันและลดพฤติกรรมรังแกกันในที่ทํางานไดเปนอยางดี (Bartlett & Bartlett, 2011)

สรุป
การกลัน่ แกลงรังแกกันในทีท่ าํ งานเปนพฤติกรรมเชิงลบทีเ่ กิดขึน้ ซํา้ และตอเนือ่ ง มีความเกีย่ วของกับ
ความไมเทาเทียมกันของอํานาจระหวางผูก ระทํากับเปาหมาย โดยผูท กี่ ระทํามีความตัง้ ใจทีจ่ ะทํารายเปาหมาย
และทําใหเกิดสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมเปนมิตร พฤติกรรมการกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานแบงออก
เปน 3 ประเภท ไดแก 1) พฤติกรรมกลัน่ แกลงรังแกทีเ่ กีย่ วของกับงาน 2) พฤติกรรมกลัน่ แกลงรังแกทางจิตวิทยา
และ 3) พฤติกรรมกลัน่ แกลงรังแกทางกาย การกลัน่ แกลงรังแกกันในทีท่ าํ งานเกิดขึน้ ไดจากปจจัยสวนบุคคล
และปจจัยดานองคการ โดยมีผลกระทบตอการทํางาน สุขภาพ และคุณลักษณะทางเจตคติของพนักงาน
รวมถึงมีผลกระทบที่มีตอผลิตภาพ ตนทุน วัฒนธรรม และชื่อเสียงขององคการ ในการลดการเกิดขึ้นของ
การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางาน องคการควรไดมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ปราศจาก
การกลั่นแกลงรังแกกันในที่ทํางานโดยการกําหนดนโยบายเพื่อปองกันไวอยางชัดเจน
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