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โ ดยท่ัวไปแลวทุกองคกรยอมตองมีเรื�องการเมืองในองคกรมาเกี่ยวของอยูไม 

 มากกน็อย ท้ังนีใ้นฐานะผูบรหิาร จําเปนตองเขาใจในบริบทตางๆ ทีเ่กดิขึน้, บทบาท 

ของผูเกี่ยวของในแตละฝาย, แนวทางการรับมือสถานการณตางๆ ซึ่งเปนเรื�องที่

จาํเปนตองไดรบัการบมเพาะจากประสบการณการทาํงานของแตละบคุคล หากทาน

ใดไดพบเจอเหตุการณหรอืขอขดัแยงทีห่ลากหลาย ก็ยอมสงผลใหผูนัน้สามารถจดัการ

กบัความขดัแยงทีเ่กดิขึน้ไดอยางมปีระสทิธภิาพ อนัสะทอนใหเหน็ถงึภาวะผูนาํของ

ผูบริหารทานนั้น ทั้งยังชวยใหองคกรมีสมรรถนะในการดําเนินงานไดอยางดีเยี่ยม

ในมุมมองของผมแลว หนังสือ “สยบดรามาในองคกร” นับวาเปนคูมือ

สําคัญที่สามารถนําไปใชเปนทางลัดในการบริหารจัดการสถานการณความขัดแยง 

หรือความไมเขาใจกันของบุคลากรในองคกรได โดยเฉพาะอยางยิ่งแงคิดที่สอด

แทรกกับตัวอยางที่หนังสือนี้ไดหยิบยกมาอธิบายอยางชัดเจนและเขาใจงาย อาจ

เรียกไดวาหนังสือเลมน้ีเปนสูตรสําเร็จที่ทานผูอานสามารถนําไปประยุกตในชีวิต

ประจําวันไดอยางไมยากเลยครับ 

ดร. บวรนันท ทองกัลยา

รองกรรมการผูจัดการใหญ 

กลุมงานทรัพยากรบุคคลและบริหาร 

บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด

รางวัลนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 2560

จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทย 

ดร. บวรนันท ทองกัลยา
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ผ มรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมีโอกาสเขียนคํานิยมให “โคช 

 สมารทคดิ” ผมเองโชคดไีดมโีอกาสเรยีนรูศาสตรแหงการ Coaching จากทาน 

ในเรื�องความสัมพนัธระหวางการทาํงานของสมองกบัพฤตกิรรมของ Coachee “โคช

สมารทคิด” ไดนําเสนอเทคนิคการประยุกตใช Coaching Techniques ที่ทานมี

ประสบการณตรงกบัผูบรหิารระดับสงูขององคกรชัน้นําหลายแหงไดอยางนMาสนใจ 

จนทาํใหผมซ่ึงทาํงานทางดาน HR ท้ังการบรหิารและการเปนทีป่รึกษามารวม 30 ป  

ตองหันมาศึกษาศาสตร Coaching อยางจริงจัง พอไดมีโอกาสอานหนังสือเลมนี้  

ผมเห็นวาเสนMหของหนังสือเลมนี้มีอยางนอย 3 ประเด็น... “เขาใจงาย ใชไดจริง 

อิงวิชาการ”

1. เขาใจงาย (Easy to understand) “โคชสมารทคดิ” ไดหยบิเอาพฤตกิรรม 

ในองคกรที่ไมสรางสรรคแตพบบอยจนเปนเรื�องปกติ เชน โทษคนอื�น เอาตัวรอด 

ชอบนนิทา มาอธบิายใหเขาใจงายๆ ทาํใหผูอานตระหนกัผลกระทบของปญหาหรอื  

“ทกุข” หรือตนเองอาจจะกําลงัเปนเหยื�อ (Victim) หรอืกําลงัมองคนอื�นเปน “เหยื�อ”  

โดยที่รูตัวและไมรูตัว ซึ่งถาไมไดรับการแกไข จะบั่นทอนศักยภาพของคนและ

องคกรในที่สุด

ดร. ธานินทร สุวงศวาร
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2. ใชไดจริง (Practical) หนังสือเลมนี้ไดนําเสนอแนวทางการแกปญหา

ทีเ่ปนรูปธรรม สามารถปฏิบตัไิดทนัท ี(Quick win) แตหลายคนมองขาม เชน การ

ฟงเชิงลึก (Deep listening) หลายคนไมรูตัวรวมทั้งผมเอง คิดวาตัวเองฟงแตที่

จริงเราไมไดฟง เพียงแตรอจังหวะสวนกลับเทานั้น การใชสติ การเขาใจแรงตาน

ภายในตนเอง เปนตน

3. อิงวิชาการ (Theory based) “โคชสมารทคิด” ไดประยุกตแกนของ

ทฤษฎีของ Karpman’s drama triangle ผูเปนลูกศิษยกนกุฏิของ Eric Berne  

เจาพอการศกึษาการปฏสิมัพนัธของมนษุย (Transactional Analysis) ไดอยางชดัเจน  

แสดงใหเห็นการอรรถประโยชนและประยุกตใชจริงในองคกร พรอมตัวอยาง 

ที่ชัดเจน

ผมเชื�อมั่นวา ถาทานผูอาน ไมเพียงแต “คิดตาม” แต “คิดตอ” ในบริบท

ชีวิตจริงของทานจะไดประโยชนจากหนังสือเลมน้ีอยางแนMนอน ผมชอบและเห็น

ดวยอยางยิง่กบัคาํคมของ “โคชสมารทคดิ” ทีว่า “แรงตอตานทีท่รงอานุภาพทีส่ดุ 

คือ ความกลัวที่คุณสรางขึ้นเอง”

ดร. ธานินทร  สุวงศวาร

ที่ปรึกษา Learning & Development, PwC

อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร NIDA 

นักทรัพยากรมนุษยดีเดนแหงประเทศไทย 2550 

อดีตที่ปรึกษาอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย  

รัฐสภา 2560  
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ผ มถือวาเปนคนโชคดีคนหนึ่งที่มีโอกาสทํางานหลากหลายในชีวิต ทั้งงาน

 ทีต่วัเองตัง้ใจเลอืกทีจ่ะทาํ คอืการเปนกมุารแพทยดานสมอง หรอืทีช่าวบาน

เรียกวา หมอสมองเด็ก และงานที่เติมเต็มศักยภาพของชีวิตคือ การเปนโคชผูนํา 

ผูบรหิาร (Executive and Leadership Coach) การเปนวทิยากรดานการโคชสมอง 

(Brain-based Coaching) ตลอดจนการทําสวนผลไมเล็กๆ ที่ตางจังหวัด 

ครัน้เมื�อไดรบัความไววางใจจากเพื�อนรวมงานและเจานาย ใหรบัผดิชอบงาน

ดานการบรหิาร โดยทาํหนาทีด่แูลมาตรฐานวชิาชพี และความสขุในการทาํงานของ

พนกังานทัว่ทัง้องคกรนบัหมื�นชวีติ ดวยความโชคดนีีเ้อง ทาํใหผมมโีอกาสพบผูคน

มากหนาหลายตาทั้งในและนอกองคกร ไดพบคนหลากหลายอาชีพ หลากหลาย 

เศรษฐานะ หลากหลายความเห็น และหลากหลายอารมณ เรยีกวาครบวฏัสงสาร 

ตัง้แตเกดิ แก เจบ็ ตาย กนัเลยทเีดยีว

สิ่งเหลานี้ลวนทําใหผมยิ่งมีโอกาสพัฒนาตนเองเกือบทุกดาน โดยเฉพาะ

ดานการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับ “คน” หรือ “People Management” 

นพ. มนตรี  แสงภัทราชัย
(โคช SmartKid)
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ดรามาในองคกร (Workplace Drama) จงึเปนศาสตรแรกสดุทีผ่มใหความ

สาํคญัและเรียนรูมนัอยางจรงิจงั มใิชวาองคกรของผมจะมดีรามามากลน หากแต 

เพื�อทีผ่มจะเขาใจตวัเองและเขาใจบรบิทในการทาํงานบริหารทีต่องของเกีย่วกบั “คน”  

โดยยดึการใหเกยีรตตินเองและใหเกียรตคินทีเ่ราตองทาํงานดวยเปนหลกัการสาํคญั 

และเพื�อใหการทํางานกับคนหมูมากเปยมลนไปดวยความสุขและความ

สาํเรจ็ ผมจงึไดประยกุตศาสตรแหงดรามาในทีท่าํงานมาบรูณาการกบัศาสตรแหง

การโคชบนพื้นฐานหลักการทํางานของสมอง (Brain-based Coaching) เพื�อให

นํามาใชไดจรงิในชวีติการทาํงานและชวีติสวนตัว ซึง่ไดผลลพัธทีด่ ีสรางสรรค และ

นMาอัศจรรยใจ

หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชน และสามารถใชเปนคูมือ

การโคชตนเองและทมีงาน เพื�อชวยดงึศกัยภาพดานบรหิารจดัการดรามาในตวัเอง

และในองคกรของทาน ใหประสบความสาํเรจ็อยางราบรื�น เกดิเปนทมีเวริคทีแ่ขง็แรง  

ยั่งยืน และมีความสุข  

นพ. มนตรี  แสงภัทราชัย

(โคช SmartKid)

หมอสมองนักโคชชั้นแนวหนาของประเทศไทย

Godfather of Brain-based Coaching



สั งคมทุกวนันี ้ไมวาจะเปนสงัคมขององคกร สงัคมของชมุชน สงัคมของผูคน 

 ทีร่วมตัวกันหมูมาก ตางกม็ภีาวะแทรกซอนทางอารมณ ทางความคดิเหน็ 

เปนตนเหตุ จึงทําใหเกิดอาการอยางหนึ่งที่ภาษารวมสมัยนิยมเรียกวา ดรามา 

ผูคนในยุคนี้...มักเปนมนุษยลูกคนเดียวของครอบครัว  ลูกคนสุดทอง

ของครอบครัว ตางกไ็ดรบัการเล้ียงดแูบบถูกเอาอกเอาใจกันมาตลอดเวลา เมื�อ

มีคนสองขั้วมาเจอกันและทํางานรวมกับมนุษยปา แนMนอน ดรามายอมจะตอง

ปรากฏอยางหลีกหนีไมได 

เมื�อมีดรามาแลว...งานในองคกรยอมจะไมราบรื�น ผลงานยอมไมดี ดัง

นั้นสิ่งที่จําเปนที่เรงดวนอันดับตนๆ คือ ตองทําใหดรามานั้นสงบลง เบาบางลง 

อยางนอยคนในองคกรนั้น ควรมีภาวะทางความคิด ในการแสวงจุดรวม สงวน

จุดตาง อยูบาง 

แตทวา นายแพทย มนตร ีแสงภทัราชัย โคชระดบัแนวหนาของประเทศ 

ที่มีความรูความสามารถในเรื�องศาสตรการโคช และเรื�องการทํางานของสมอง

ตามหลักการแพทย ไดนาํเอาความรูและประสบการณจากทีเ่คยแกไขในองคกร

ตางๆ มาเขียนเปนหนังสือเลมนี้ ขอบอกเลยวา อานแลวนําเอาไปใชไดจริง ใช

แลวเกิดผลจริงดีขึ้นทันที เปนอีกหนึ่งผลงานที่ไมธรรมดา จริงๆครับ

ขนาดผมอานตนฉบับครั้งแรก...ยังติดหนึบวางไมลงจริงๆ

ไมเชื�อ...ลองพลิกอานในหนาตอไปไดเลยครับ

ราช รามัญ 

บรรณาธิการอิสระ

  



บทขออโหสิกรรม
เนื�องจากดรามาในที่ทํางานท่ัวสากลโลกนี้

มีความละมายคลายคลึงกันโดยมิไดนัดหมาย
ขาพเจาจึงขออโหสิกรรมแดผูอานทุกทาน

หากขอความหรือตัวอยางใดในหนังสือเลมนี้บังเอิญไปเหมือน
หรือใกลเคียงกับเหตุการณของทานโดยมิไดนัดหมายเชนกัน

ขาพเจามิไดมีเจตนาลบหลูลวงเกินตอผูใดทั้งสิ้น
จึงขออโหสิกรรมลวงหนา มา ณ ที่นี้
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คุณตองเผชิญหนากับดรามาในที่ทํางานบอยแคไหนในแตละวัน?

กลายเปนกระแสนิยมกันไปแลวในสังคมยุคปจจุบัน สําหรับ “ดรามา” 

จากเรื�องราวตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวตองนํามา เมาทมอย บอกตอกัน ชนิดที่เรียก

วาถึงพริกถึงขิง ซึ่งปจจุบัน “ดรามา” เกิดขึ้นบอยตลอดเวลากับทุกวงการ และ

ทุกเรื�องก็สามารถถูกปลุกใหเกิดกระแสไดไมมากก็นอย

เมื�อพดูถงึคาํวา “ดรามา” จากเดมิเรามกัจะนกึถงึเฉพาะในละครโทรทศัน

สารพัดชอง ที่ใหบทบาทนักแสดงนําไมวาจะเปนพระเอกหรือนางเอก จะตองมี

ฝายใดฝายหน่ึงมชีวีติรนัทด มบีทรองไหเรยีกนํา้ตาคนดตูัง้แตฉากแรกจนถึงฉาก

สุดทาย ยิ่งมีปญหา ยิ่งมีเรื�องเขาใจผิดกัน ซับซอนซอนเงื�อน นMาสงสาร หรือ

รายกาจมากเทาไหร คนดูจะยิ่งอินไปกับนักแสดงมากขึ้นเทานั้น และบอยครั้ง

ที่อินจัด จนกลายเปนกระแสออกมานอกจอโทรทัศนกันเลยทีเดียว

“ดรามา” ตามความเขาใจของคนสวนใหญจงึหมายถงึ การนาํเสนอ การ

พูดถึง หรือการซูมขยายเรืFองใดเรืFองหน่ึงใหมีความนHาสนใจมากขึ้นในลักษณะ

ที่เกินจริง อาจดวยวธิกีารแสดงความคดิเหน็ทีห่ลากหลาย การแตงแตมเตมิสใีห

สาแกใจ ไมตางจากละครนํ้าเนMาที่หลายคนชอบ แตก็มีอีกหลายคนที่กลับรูสึก

เอือมระอากันไป

บทนํา
เปดฉากดรามา
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ปจจุบันพัฒนาการของ ‘ความดรามา’ กลับไมจบแคในจอทีวีอยางที่เคย

เปน ในยคุดิจติอลทีส่งัคมออนไลน (Social Media) ไดรบัความนยิม และมกีาร

ใชงานเพิ่มขึ้นขยายเปนวงกวางอยางรวดเร็วในชวงหลายปที่ผานมา สงผลตอ

การใชชวีติของคนไทย จนเปนเสมอืนปจจยัที ่5 ท่ีเพิม่เขามาในชวีติ เพราะทกุคน 

สามารถมีพื้นท่ีสื�อของตนเองเพียงแคมีสมารทโฟน อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

และแอปพลิเคชั่นตางๆ อยูในมือ ไมวาจะเปน Facebook, Line, Instagram,  

YouTube หรอืใชเวบ็ไซตชื�อดงัอยาง pantip.com เพื�อแสดงตวัตนไดอยางเนยีนๆ  

ความดรามาก็จะกระโดดออกจากละครมาวิ่งโลดแลนอยูบนโลกแหงความจริง

ไดรวดเร็วกวาสายฟาแลบ

ใชครบั...ผมกําลงัจะบอกวาดรามาถกูใชเปนเครื�องมือสาํคญัในการชวงชงิ 

พื้นที่ความสนใจของคนในยุคปจจุบันไดอยางงายดายและทุกชองทาง ย่ิงหาก

ตวัเราในฐานะผูเสพสื�อสงัคมกมหนา มากกวาการทกัทายผูคนทีอ่ยูรอบขาง กจ็ะ 

มีคนอีกกลุมที่พรอมจะใชแอปพลิเคชั่นสังคมออนไลนเปนแหลงปลอยดรามา 

โดยอาศัยการสรางกระแสในเชิงลบ และการโจมตีเผยแพรเรื�องราวที่ไมพอใจ

ในโลกออนไลน ในขณะที่ผูเสพสื�อก็พรอมจะติดตาม และมีอารมณรวมกับทุก

เรื�องราวดรามาที่ปลอยออกมา

คุณเองก็เคยสนุกไปกับดรามาแบบนั้นใชไหมละ?

แตคุณทราบหรือไมวา “ดรามา” อยูใกลตัวมากกวาที่คุณคิด จาก

ประสบการณสวนตัวตั้งแตสมัยเรียน จนจบมาทํางานดานกุมารแพทยระบบ

ประสาทวทิยา และเมื�อไดรบัมอบหมายงานตาํแหนMงผูบรหิารทีต่องของเกีย่วกบั

ผูคนมากมายทัง้ในและนอกองคกร ผมบอกไดเลยวา “การบรหิารจัดการดรามา 

ในองคกร” เปนเรื�องแรกที่ผมมุงมั่นศึกษา หาความรูทั้งจากสารพัดตําราและ

จากเวบ็ไซตอกีมหาศาล เพื�อเพ่ิมความมัน่ใจใหมากทีส่ดุวาผมจะไมเจบ็ตวัไปกบั

เรื�องนี้อยางเด็ดขาด ซึ่งก็ไดผลดีเกินคาด จนสามารถนําความรู ประสบการณ 

และวิทยายุทธ มาถายทอดเปนหลักสูตรการสอนไดอยางตอเนื�อง และยิ่งเมื�อ
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ผมสาํเรจ็การศกึษาดานการโคชเปนโคชมอือาชพีทัง้ภายในและภายนอกองคกร 

ตลอดจนไดรบัโอกาสเปนวทิยากร ท่ีปรกึษาดานการโคชใหอกีหลากหลายองคกร

ทั่วประเทศ ทําใหทราบวา “ดรามา” ไมไดมีเพียงแตในวงการละครและสังคม

ออนไลนเทานัน้ หากแตทกุองคกรในโลก ไมวาขนาดใหญ หรอืแมแตหนMวยงาน

เล็กๆ ลวนตองเผชิญกับเรื�องราวดรามาดวยกันทั้งสิ้น เพียงแตวาพวกเขารูตัว

กนัหรอืไมวากาํลงัเผชญิดรามากนัอยู บางทานอาจจะบอกวารูอยูแลววามดีรามา

ในที่ทํางาน แตก็ไมรูจะรับมือกับมันอยางไร เพราะเรื�องเหลานี้ไมเคยมีสอนกัน

ตรงๆ ในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยสักที

แมวาหนังสือเลมนี้ผมตั้งใจเนนเฉพาะ “ดรามาในองคกร” แตหลักการ

และวิธีการสวนใหญที่ใชบริหารจัดการดรามาในองคกร สามารถประยุกตกับ

ดรามาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันนอกที่ทํางานไดเชนกัน...

Good Luck Everyone ^_^





ดรามาในที่ทํางาน 
เรื่องไหนใช เรื่องไหนไมใช

ไมมีสิ่งใดในโลกที่ฉันจะรักไดมากเทาคุณ
~ William Shakespeare ~ 

01องกที่
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ก ารทํางานในองคกร ก็เหมือนกับการใชชีวิตในสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง เปน 

 สังคมที่รวบรวมกลุมคนที่หลากหลาย ทั้งดานวิถีชีวิต รูปแบบความคิด 

คานิยม ความเชื�อ การอบรมเลี้ยงดู หรือแมกระทั่งสไตลการทํางานที่แตกตาง

กัน เรียกไดวามีครบทุกรส ทุกแบบกันเลยละ... ซ่ึงนอยครั้งนักที่คุณจะมีสิทธิ์

เลือกวาคุณอยากหรือไมอยากทํางานกับใคร 

เมื�อมีคนจากรอยพอพันแม หลายแบบ หลายสไตลมาอยูรวมกัน การมี

ปฏสิมัพนัธตอกนั การตอบสนองตองาน หรือการตอบสนองตอความเครยีดของ

แตละคนก็ตางกันออกไป ดังนั้นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไมไดเลยก็คือ สารพันปญหา

ที่เกิดขึ้นจากคนทํางานนั่นเอง

ปญหาจากคนในที่ทํางานของคุณมีอะไรบาง?

ปญหาจากการทํางานรวมกัน เกิดขึ้นไดหลายอยาง ตั้งแตการประสาน

งานผดิพลาด การติดตอสื�อสาร ความสมัพนัธระหวางเพื�อนรวมงานทุกระดบัชัน้ 

ตั้งแตเจาของบริษัท หัวหนาแผนก ลงไปถึงลูกนอง และอีกมากมาย 

ปญหาที่เราสัมผัสไดหรือเห็นกันแบบจะๆ ก็อาจแกไขไดทันทวงที แตก็มี

อีกหลายปญหาที่คอยหลบซอน หรือดูไมออก จนกลายเปนดรามาที่สรางความ

ปวดกบาลใหกับคนทํางาน 
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  ดรามาในที่ทํางาน อยางงี้ก็ไดเหรอ?!

คนสวนใหญรูจกัดรามาในทีท่าํงานในรปูแบบของการทะเลาะววิาท นนิทา 

สงครามเย็น ใสหนากากเขาหากัน เลื�อยขาเกาอี ้หนาไหวหลงัหลอก ฯลฯ ดรามา

ในองคกรแสดงออกมาไดหลากหลายรปูแบบ ผมจะลองยกตวัอยางทีห่ลายทาน

อาจคาดไมถงึวา เรื�องพรรคนีก้เ็ขาขายดรามาในทีท่าํงานไดดวยเหรอ!! ... พรอม

แลวนะครับ  

“ความวิตกกังวล วาโบนัสคุณปนี้จะเปนอยางไร”

“ความหงุดหงิดเล็กๆ ที่คุณมีตอเจานาย”

“ความสับสน ความลังเลใจ วาจะเปลี่ยนงานดีมั้ย”

“หลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับสถานการณที่ไมชอบ ดวยการผัดวัน

ประกันพรุง”

“หลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยุงยาก แลวสงคนอื�นไปเปนตัวแทนเจรจา” 

“ความเห็นท่ีไมตรงกนัภายในหรือระหวางหนMวยงาน อยาฝนวาจะใหชวย” 

“ความนอยเน้ือตํา่ใจหวัหนาของตวัเอง ... ทาํดใีหตาย ทาํไมไมเคยเหน็หวั”

“งานงอกอีกแลว ยัยนั่นเอาแตนั่งสวยๆ ไมเห็นไปสั่งงานมันบางฟะ!!” 

“ความรูสึก ‘อะไร อะไร กอ กรู!!’”

และอีกหลายดรามาที่เกิดขึ้นโดยท่ีคุณอาจไมทันรูตัว แตมันกลับสงผล 

กระทบกับคุณโดยตรง

การสยบดรามาในทีท่าํงาน จงึเปนสิง่ทาทายศกัยภาพของผูนาํ ทีต่องหา

วิธีการในการบริหารจัดการดรามาเหลานั้นใหไดอยางเหมาะสม ซึ่งตองใชทั้ง

ศาสตรและศิลปมากมายบูรณาการรวมกันเพื�อสยบดรามาแตละครั้ง ไมวาจะ

เปนความรูความเขาใจและสมรรถนะในสิ่งตอไปนี้ 
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การบริหารจัดการมนุษย (People Management)

การบริหารจัดการความขัดแยง (Conflict Management) 

การฟงเชิงลึก (Active Listening)

การฝกความรูสึกรวม เอาใจเขามาใสใจเรา (Empathy)

การโคช (Coaching) 

จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)

ทักษะการตอรอง (Negotiation Skill) 

ทฤษฏีความผูกพันในองคกร (Engagement)

รวมถึงศาสตรดานอื�นอีกมากมาย

หากคนในองคกรโดยเฉพาะระดับผูนําองคกรเพิกเฉยตอดรามาแลว 

เพราะคิดวาเดี๋ยวมันก็คลี่คลายดวยตัวของมันเองแลวละก็ ...งั้นลองมาดูผล 

กระทบของดรามากนัสกันดิ แลวคณุอาจเปลีย่นใจไมปลอยใหดรามาทาํงานของ

มันไปเรื�อยๆ ก็ได 
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ผลกระทบจากดรามาในที่ทํางาน

ดรามาในที่ทํางานยอมสงผลตอการดําเนินกิจการขององคกรในทางลบ 

พนักงานทะเลาะกัน นินทาวาราย เกี่ยงงาน ปดความรับผิดชอบ ขาดทีมเวิรค 

และอีกสารพันรูปแบบ หากปลอยใหดรามากําเริบเสิบสาน อาจเกิดการแบง

ฝกแบงฝาย เกลียดคนนั้นรักคนนี้ นั่นพวกแกนี่พวกฉัน คอยกลั่นแกลงกันไป 

สดุทายพนักงานเกงๆ ท่ีตัง้ใจทํางาน กจ็ะเกดิความเออืมระอาเบื�อหนMาย ไมอยาก

ทาํงานตอ เพราะดรามาทีเ่กดิขึน้กลายเปนอุปสรรคคอยขดัขวางการทาํงานอยาง

มีประสิทธิภาพของพวกเขา

หากคณุยงัไมรูเทาทันดรามา ไมเฉลยีวใจ หรอืยอมปลอยใหดรามาเตบิโต

ขยายวงกวาง ความเสียหายที่รายแรงท่ีสุด อยูตรงน้ีครับ... พนักงานที่เกง 

และดจีะทยอยกนัลาออก เพราะความรูสกึผกูพันกบัองคกรมนัเริม่ถดถอยลดนอย 

ลงทุกวัน เมื�อคนดีคนเกงออกไปจากองคกร แนMนอนท่ีสุด...ภัยพิบัติตอไปน้ี 

จะตามมา 

1. ดรามาเพิ่มตนทุนคาใชจายโดยไมจําเปน (Cost)
เมื�อพนักงานเกงๆ ดีๆ ของคุณลาออก คุณตองลงทุนจางพนักงานใหม  

เสยีทรพัยากรในการฝกสอนงาน เสียเวลาเพื�อใหพนักงานใหมปรบัตวัใหเขากบั

วัฒนธรรมขององคกร และเสียอื�นๆ อีกมาก

ผลการศึกษาวิจัยดานจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการพบวา คาใช

จายที่เกิดขึ้นจากการที่มีพนักงานลาออกและจางพนักงานใหม 1 คน (Cost of 

replacing leavers) สูงถึง 20 เปอรเซ็นตเมื�อเทียบกับคาใชจายในการรักษา

พนักงานเกา 1 คน เอาไว หรืออาจสูงถึง 200 เปอรเซ็นตสําหรับพนักงาน

เกาที่มีประสบการณและทักษะเฉพาะทางระดับสูง (แหลงขอมูล: Center for 

American Progress 2012)
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บางทานอาจยงันกึภาพไมออกวา หากมพีนกังานลาออกจะสงผลถงึตนทนุ

คาใชจายอยางไร มาดูกันครับ

เมื�อพนักงานลาออก 1 คน สงผลใหพนักงานที่เหลือตองใชเวลาใน

การทาํงานเพิม่ข้ึน เพราะตองทาํงานแทนสวนทีค่นลาออกเคยรบัผดิชอบ เหตนุี้

หวัหนางานหรอืผูบงัคบับญัชาจงึตองมคีําสัง่ใหทํางานลวงเวลาเพื�อใหงานเสรจ็

ทันตามกําหนด หรือไดผลงานทันตามที่ลูกคาตองการ ตนทุนคาใชจายจึงสูงขึ้น

คาใชจายที่เกิดจากการสรางแรงจูงใจพนักงาน แนMนอนวาเมื�อมี

พนักงานเกงๆ ลาออก 1 คน ขวัญและกาํลงัใจของพนกังานทีเ่หลอือยูยอมสญูเสยี 

ไปดวย ยิ่งตองมาทํางานแทน ตองเสียสละเวลาสวนตัวมารับผิดชอบงานที่ยัง

ไมมีคนใหมมาทดแทน ทําใหพนักงานพักผอนนอยลง คอยๆ เกิดอาการหมดไฟ 

(Burnout) สงผลกระทบตอสขุภาพกายและสขุภาพจติของพนักงาน จึงตองมีคา

ใชจายอัดฉีดเพื�อบํารุงขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานเปนระยะ

 คาใชจายในกระบวนการสรรหาพนักงานใหมเพื�อทดแทนคนที่ 

ลาออก เริ่มจากการประกาศรับสมัครงาน การโฆษณาผานสื�อตางๆ การจัด

เตรียมเอกสารสมัครและสัมภาษณงาน แบบทดสอบกอนสัมภาษณงาน รวมไป

ถงึเอกสารการวาจาง ในข้ันตอนนีน้อกจากองคกรจะเสยีคาใชจายแลว พนักงาน

ที่มาสมัครก็มีคาใชจายในการเตรียมตัว เตรียมเอกสาร เตรียมคาเดินทางเพื�อ

มาสมัครงานเชนเดียวกัน

เมื�อไดพนักงานใหมมาเรียบรอยแลว ไมไดหมายความ

วาพนักงานใหมคนนั้นจะสามารถทํางานไดทันที บริษัทยังมีคาใชจายในการ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานใหม เพื�อใหมีมาตรฐานในการทํางานเทียบเทากับ

มาตรฐานของบริษัท หรือเทียบเทามาตรฐานของคนเกาที่เคยทําไว ดวยการฝก

อบรม การใชเวลาเพื�อฝกทักษะ การทดลองงานในชวงแรก ซึ่งหัวหนางานก็จะ

ตองแบงสรรเวลาเพื�อสอนงานใหกบัพนกังานใหม ทาํใหเวลาของหวัหนางานใน

การทํางานของตัวเองนอยลงและไมเต็มประสิทธิภาพ
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 ผลจากดรามาที่เกิดขึ้นบอยๆ ในที่ทํางาน ไมเพียงแต

ทําใหบริษัทสูญเสียคาใชจายในการรับพนักงานเขาใหมเทาน้ัน ยังสงผลตอชื�อ

เสียงและภาพลักษณของบริษัทในดานลบ ปากคนยาวกวาปากกา ผูสมัครงาน

ก็จะเกิดความรูสึกไมดีกับบริษัท ไมมีใครกลามาสมัครงาน สําหรับบริษัทที่อยูใน

ตลาดหลักทรพัย อตัราการลาออกของพนกังานท่ีสงูขึน้ยอมสงผลตอความนMาเชื�อ

ถอืของบริษทัอีกดวย

เปนอยางไรบางครับ กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากดรามาในที่ทํางานจน

ทําใหพนักงานตัดสินใจลาออก คํานวณดูแลวตัวเลขตนทุนคาใชจายที่จะตอง

สูญเสียจากการรับพนักงานใหมถึง 200 เปอรเซ็นต ก็คงไมใชตัวเลขที่เกินจริง 

หากเปรียบเทียบกบัการรกัษาใหพนกังานท่ีเกงและดทีาํงานอยูกบัเราตอไปนานๆ  

2. ดรามาทําใหประสิทธิภาพการทํางานดอยลง  
(Personal Effectiveness)

แนMนอนวาเมื�อเกิดดรามาในที่ทํางาน ยอมสงผลตอจิตใจของพนักงาน 

และผลกระทบทางจิตใจนี่เอง ที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานในแตละวัน 

ลองคิดตามนะครับ เมื�อเกิดดรามาไมเวนแตละวัน บรรยากาศในการทํางานก็

เริ่มตึงเครียด พนักงานรูสึกเบื�อหนMาย ความสนใจในงานก็จะลดลงเพราะตอง

คอยระแวดระวังวาจะโดนอะไรกนัอกี ความรูสกึอยากทาํงานกล็ดลง แลววนันัน้

จะมผีลงานท่ีดไีดอยางไร

กรณีที่พนักงานลาออกไป คนที่อยูก็ตองรับภาระงานเพิ่ม ในขณะที่งาน

เดิมก็มีเยอะจนลนมืออยูแลว เมื�อ “ภาระ” เพ่ิม ก็ตองทุมเทเวลาและความ

สามารถเพิ่ม การบริหารจัดการเวลาก็จะเริ่มรวน งานดวน งานแทรก ถาถมเขา

มา จนกลายเปนวาพนกังานไมมเีวลาเหลอืทีจ่ะคดิแผนงานทีม่ปีระสทิธภิาพ สง

ผลกระทบไปถึงเวลาสวนตัวในการดูแลครอบครัว ดรามาอื�นๆ ก็ทยอยตามมา

อยางแนMนอน
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3. ดรามาขัดขวางการสรางผลงานในองคกร  
(Productivity)

การรักษาคนเกงและคนดีที่มีศักยภาพในการทํางานสูง เปนสิ่งที่ทุก

องคกรใหความสําคญัเปนอยางมาก ผูบรหิารระดบัสงูลวนทราบขอเทจ็จรงิทีว่า 

ผลงานขององคกรที่ประสบความสําเร็จนั้น แมจะเกิดขึ้นจากการรวมกันทํางาน

เปนทีมของพนักงานทุกคน แตกลุมคนที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื�อนใหผล

งานออกมาสําเร็จและมีประสิทธิภาพ คือพนักงานที่มีศักยภาพในการทํางานสูง 

หากผูนําองคกรไมสามารถบริหารจัดการดรามาที่เกิดขึ้น ยอมสงผลให

พนักงานกลุมนี้รูสึกเอือมระอากับบรรยากาศการทํางาน จนอาจเกิดการกระทบ

กระทัง่กนั ทายทีส่ดุพนักงานเหลานีก้จ็ะเริม่มองหาทางเลือกอื�นเพิม่ และคอยๆ 

Say goodbye จากเราไปทีละคน หรือบางทีก็ Say goodbye กันยกทีม ซึ่ง

สําหรับคนกลุมนี้ไมใชเรื�องยากท่ีพวกเขาจะเลือกสถานที่ทํางานใหมได เพราะ

ตลาดแรงงานตองการคนเกง ดี มีความสามารถเหลานี้อยูแลว 

ดรามาในท่ีทาํงานจงึสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพกายและสขุภาพจิต

ของคนทํางาน ความสมัพันธระหวางเพื�อนรวมงานลดลง ในขณะทีก่ารขาดงาน 

ลางานเพิ่มขึ้น สิ่งเหลานี้ลวนเปนเหตุใหทั้งปริมาณ คุณภาพ และประสิทธิผล

ในการทํางานลดลงทั้งสิ้น เมื�อผลงานไมเกิด หรือดอยกวาที่เคยทํา ก็สงผลตอ

ภาพรวมของธุรกิจ และความนMาเชื�อถือของลูกคาที่มีตอองคกรได

4. ดรามาสงผลตอความผูกพันของพนักงานตอองคกร  
(Employee Engagement)

ผลการศึกษาวิจยัจํานวนมากสนับสนนุวา ความผูกพนัตอองคกรเปนปจจยั 

สาํคญัท่ีชวยใหองคกรประสบความสาํเรจ็และยัง่ยนื อกีทัง้ยังเปนแรงขบัเคลื�อน

ใหพนกังานสรางผลงานทีด่ยีิง่ขึน้ เปนปฏกิริยิาลกูโซเชงิบวกทีเ่สรมิซึง่กนัและกนั 

เนื�องจากความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกรเปนทัศนคติของแตละบุคคลที่
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ตอบสนองตอองคกร พนักงานจะมีความผูกพันตอองคกรมากขึ้น เมื�อเขารูสึก 

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับองคกร โดยเฉพาะความรูสึกวาองคกรน้ีคือบาน 

หลังท่ีสองท่ีทําใหเขารูสึกปลอดภัยและมีความสุข ไดทํางานที่มีคุณภาพ โดย

ปราศจากผลกระทบในดานลบที่เปนอุปสรรคในการสรางผลงานที่ดีแกองคกร

ดรามาในทีท่าํงาน สงผลตอความรูสกึของพนกังานเสมอ อยูทีว่าพนักงาน

สามารถจัดการกับความรูสึกที่เกิดขึ้นนั้นอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตนตอ

แหงดรามานั้นเกิดจากหัวหนางาน หรือผูบริหารสายตรงของเขา ความรูสึก

ผูกพันที่มีตอองคกรก็จะลดลงชนิดทิ้งดิ่งพุงลงเหวอยางรวดเร็วเลยทีเดียว

คุณผูอานลองนึกถึงบรรยากาศในการทํางานของตัวเองนะครับ 

สมมตวิาตนเหตขุองดรามาเกิดขึน้จากตวัคณุผูอานเอง ...คณุอารมณเสยี  

หงดุหงดิ มาตัง้แตทีบ่าน หรืออารมณดตีอนออกจากบาน แตมาจติตกในทีท่าํงาน  

ผลที่ตามมาก็คือ วันนั้นเราจะรู สึกไมอยากทํางาน หรือทํางานไดไมเต็มที่  

ไมเตม็ศกัยภาพ ไมมสีมาธเิทาท่ีควร วอกแวก เหมอ ลองลอย หมดพลงั สิง่เหลานี้ 

ลวนทําใหประสทิธภิาพในการทํางานและความรักความผูกพนัตอองคกรนอยลง

อยางเหน็ไดชดั 

ขณะเดียวกันหากเพื�อนรวมงานของเราเกิดดรามา เชน เขาหงุดหงิด 

เจานาย หรือโดนเจานายดา ประสิทธิภาพในการทํางานของเขาก็จะนอยลง 

อารมณของเขากไ็มสนกุ ความรูสกึอยากทํางานก็ถดถอย ความผูกพนัตอทีท่าํงาน

กค็งแยตามไปดวย 

เมื�อบริหารจัดการอยางไมถูกตอง ดรามาจะขยายวงกวางออกไปเรื�อยๆ  

สุดทายพนักงานจะรู สึกวาที่นี่ดรามาเยอะ เกิดความรู สึกวาที่นี่ไมมั่นคง  

ไมปลอดภัย ไมมีเพื�อน ขาดความเปนตัวของตัวเอง เหลาน้ีลวนมีผลตอ 

สภาพจิตใจของพนักงานทั่วทั้งองคกร และความรูสึกเชิงลบนี่เองที่สงผลให

ความผูกพันตอองคกรลดลง
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หากคุณเปนเจาของบริษัท หรือเปนผูนําในองคกร ก็คงไมอยากเสียเงิน

คาตนทนุคาใชจายเพิม่ คณุคงไมอยากใหผลประกอบการของบรษิทัรวง และคณุ

คงไมอยากใหที่ทํางานของคุณเปน DEVIL Workplace ซึ่งสงผลตอความรูสึก 

รักองคกรของพนักงานของคุณ ...สุดทายองคกรดังกลาวมักจะไปไมรอด  

กลายเปนองคกรทีเ่ริม่เนMา และเสื�อมสลายไป อนัเปนผลมาจากความผูกพนัของ

พนักงานตอองคกร (Employee Engagement) เสื�อมถอยนั่นเอง 

ดังนั้น สิ่งที่คุณควรทํา คือ การศึกษาหลักการและวิธีบริหารจัดการกับ

สถานการณดรามาในองคกรอยางถูกตองและเหมาะสม

ความผูกพันของพนักงานตอองคกร
(Employee Engagement)

คือหนทางสูการเปนองคกรที่แข็งแรง มีความสุข และยั่งยืน 
(Strong  Happy  Sustainable Organization)

แตกอนที่จะไปถึงขั้นนั้น มาทําความเขาใจกันกอนดีกวา วาเรื�องไหนใช 

หรือไมใชดรามาในที่ทํางาน จะไดเขาใจตรงกัน พูดภาษาเดียวกัน ไมงั้นอะไรๆ 

ก็จะถูกเรียกวา “ดรามา” ไปหมด จากประสบการณของผมเอง ผมถือวา...เรื�อง

ตอไปนี้ไมใชดรามาในที่ทํางาน...นะจะ!!
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เรื"องตอไปนี้ ไมใชดรามาในที่ทํางาน
 

1. การแสดงอารมณความรูสึกถูกกาลเทศะ  
(Appropriately Feeling Expression)

การแสดงความรูสกึในทีน่ี ้หมายถงึ การแสดงออกทางอารมณความรูสกึ

ที่แทจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ตามบริบทของเวลา บุคคล และสถานที่ เรียกวา 

แสดงออกทางอารมณไดอยางเหมาะสมและถูกกาลเทศะ

ผมเคยเจอเหตกุารณขณะทีผ่มเขาไปทําธรุกรรมการเงนิทีธ่นาคารแหง

หนึง่ ผูจัดการธนาคารกําลังใหพนักงานสุภาพสตรีทานหนึ่งอธิบายวา

เมืFอวานทําไมถึงมาทํางานสาย 

(ผมก็ไมเขาใจนะวา ทําไมเคาไมเขาไปคุยกันในหองผูจัดการ แตกลับ

มานั่งคุยกันในพื้นที่บริการลูกคา)

ในขณะที่พนักงานกําลังอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น นํ้าเสียงของเธอก็เริ่ม 

สะอึกสะอื้น นํ้าตาก็เริ่มไหลออกมาเหมือนคนที่อัดอั้นตันใจ  

เลาเรืFองไปก็รองไหไป ...............และขณะนั้นเอง ผมก็ไดยินผูจัดการ 

พูดออกมาดวยเสียงที่ดังและดุดันวา 

 นี่เธอ ทําไมตองดรามาดวย ... 

เอา!! ดรามาเขาไป จะมาบีบนํ้าตาอะไรกันตอนนี้!!!

ลูกคาทุกคนในธนาคารตางหันขวับจับจองไปที่เจาของเสียงนั้น  

(แตไมมีพนักงานธนาคารคนไหนกลาหันไปแนHนอน กมหนากมตา

ทํางานกันสุดชีวิต) 
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ผมในฐานะท่ีเขาใจเรื�องดรามาในทีท่าํงานคนหนึง่ ผมอยากจะเขาไปเปด

หลักสูตรใหกับหัวหนางานธนาคารสาขานี้จริงๆ วา คุณกําลังใชคําวา “ดรามา” 

อยางไมเปนมืออาชีพ!!

ในฐานะหัวหนางาน บางคร้ังคุณอาจมีลูกนองมาขอคําปรึกษาหรือขอ

ปรบัทุกขในเรื�องการทํางานหรือเรื�องสวนตวับาง หากลกูนองทีม่าคุยกบัเรากาํลงั 

รูสึกเสียใจจากเรื�องใดเรื�องหน่ึง ขณะที่เขากําลังคุยกับเราอยูนั้น เขาไดแสดง 

ออกวาเขากําลังเสียใจ แบบนี้ก็ถือวาเปนการแสดงความรูสึกอยางเหมาะสม 

ถูกตอง ...ไมใชดรามา!!

หรือถาพนักงานของเราคนหนึ่งรูสึกโกรธ และเขาขอคุยกับเราเปนการ 

สวนตัว ไมไดแสดงออกในที่สาธารณะ เขาอาจแสดงออกมาดวยสีหนา ทาทาง 

หรือดวยคําพูด ใหสามารถรับรูไดวาเขากําลังโกรธ ถือเปนผูมีวุฒิภาวะทาง

อารมณที่ดี ควบคุมและแสดงความรูสึกไดเหมาะสมถูกที่ ถูกทาง ...อยางน้ีก็

ไมถือวาเปนดรามานะจะ!! 

ดงันัน้ การแสดงอารมณทีเ่หมาะสมและถูกกาลเทศะ จงึไมถอืวาเปนดรามา

Appropriate
Feeling Expression
(การแสดงอารมณถูกที่ถูกทาง)

DRAMA

หัวหนางานจึงควรทําความเขาใจกับการแสดงความรูสึกอยางเหมาะสม

ของลกูนองไวดวย เพราะถาไมสามารถแยกแยะการแสดงความรูสกึทีเ่หมาะสม 

นี้ได ผูที่จะทําใหเกิดดรามาในที่ทํางานจริงๆ อาจไมใชลูกนองของคุณ แตเปน

ตัวคุณเองนั่นแหละ!! 
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ดงันัน้ ถาลกูนองของเราแสดงความรูสกึไดสอดคลองเหมาะสม ถกูตอง

ตามกาลเทศะ และไมเกดิผลเสยีตอองคกร อยาเหมาใชคาํวา “ดรามา” กบัเขา

โดยเด็ดขาด เพราะจะเปนการไปประณามเขาวา เสแสรง เลนละคร ไมจริงใจ 

หัวหนางานจึงควรทําความเขาใจคําวา ดรามา เพื�อเขาใจและเขาถึงความรูสึก

ของเพื�อนรวมงานมากขึ้น

2. คนที่ออนไหวกับเรื9องบางเรื9อง (Sentimental) 
คนบางคนจะมีอารมณความรูสึกไวหรือออนไหว (เซนซิทีฟ / Sensitive) 

กบัเรื�องบางเรื�อง และมกัแสดงอารมณความรูสกึกบัเรื�องนัน้มากกวา หรอืรนุแรง

ชดัเจนกวาคนอื�น เชน บางคนดซูรีสีเกาหลฉีากพระเอกนางเอกตายตอนจบ จะ

รองไหหนักกวาคนอื�น ในขณะที่บางคนไมไดรูสึกเสียใจขนาดนั้น (ผมก็ไมแนMใจ

วาทําไมซีรีสเกาหลีที่นําเขาประเทศเรา สวนใหญตองใหพระเอกหรือนางเอก 

หรือไมก็ทั้งคูตายตอนจบดวย... สงสัยการทํารายจิตใจคนดูคือความสาแกใจ

ของผูกํากับ 555) หรือบางคนดูมุขตลกบางมุขจะขําแรงกวาคนอื�น ขณะที่บาง

คนไมขําเอาซะเลย หรือบางคนไดยินใครเลาเรื�องบนเตียงแลวจะรูสึกเขินอาย 

หนาแดง ใจสั่น มากกวาคนอื�น 

อยางผม ...ผมมักจะกลั้นนํ้าตาไมอยูกับหนังประเภทที่แสดงถึงความ

พยายาม ความมุงมัน่ ความต้ังใจของคนหรือสตัวทีฝ่าฟนอปุสรรคอยาง

แสนสาหัส จนสุดทายประสบความสําเร็จในตอนจบ... หนังประเภท 

ความสําเร็จท่ีตองแลกมาดวยหยาดเหงืFอหยาดน้ําตาพวกน้ี ผมจะอิน 

และเซนซิทีฟอยางรุนแรง (ในขณะที่เพืFอนๆ ที่ดูหนังกับผมถามวา..  

เมิงรองไหทําไมวะ แลวมันก็หัวเราะ 5555) 

หากคุณรูวาเพื�อนรวมงานหรือเจานายของคุณมีเรื�องอะไรเปนเรื�อง 

เซนซิทีฟ และเขาแสดงอารมณความรูสึกออกมามากกวาคนอื�น อยางถูก

กาลเทศะ (ตามขอ 1 ขางตน) ก็ถือวาเปนเรื�องปกติ ...ไมใชดรามา!!
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หากบังเอิญเรื�องเซนซิทีฟของคุณและเขาเปนเรื�องเดียวกัน ถือวาเปน

เรื�องท่ีด ีเพราะสิง่นีช้วยทาํใหคณุและเขาเขาถงึความรูสกึ เขาใจหวัอกเดยีวกนั

ไดอยางรวดเร็ว (Empathy) 

Sensimental
(อารมณออนไหวเซนซิทีฟ)

DRAMA

 

3. การสรางความบันเทิงใหตัวเอง (Self Entertaining)

หมายถงึ คนทีท่าํอะไรบางอยางเพื�อชวยลดความเครยีดของตวัเอง หรอื

พฤติกรรมบางอยางที่แสดงออกในขณะที่เขากําลังมีความสุข มีสมาธิอยูกับตัว

เอง โดยไมรบกวนหรือทําใหผูอื�นเดือดรอน เราจะเรียกพฤติกรรมที่แสดงออก

เหลานี้วา การสรางความบันเทิงใหตัวเอง หรือ Self Entertaining 

การใหความบันเทิงตัวเองอยางเหมาะสม ถูกที่ถูกทาง ไมสรางความ

เดือนรอนใหใคร เชน คนที่กําลังเพลินกับการทําอาหารในครัว แลวก็รองเพลง

ไปดวย ยิ้มไปดวย โยกยายสายสะโพกไปดวย ซอยขิงซอยขาตามจังหวะเพลง

ในหัวใจของตัวเอง อยางนี้ก็เรียกวาเขากําลังใหความบันเทิงกับตัวเองอยู 

แลวในท่ีทํางานละ คุณเคยเห็น หรือตัวคุณเคย Self Entertaining  

ตัวเองบางหรือเปลา ...ผมวาตองมีบางละ แตคุณอาจไมรูตัว

ในสถานทีท่าํงาน ถาเดินผานไปเหน็พนกังานของคณุกาํลงัทาํงานอยูดวย

หนาตาย้ิมแยม และฮมัเพลงไปดวย อยางนีก้เ็รียกวาการใหความบันเทงิแกตวัเอง 

เชนกัน อาจเปนเพราะเขากําลังเครียดจากงานที่ทํา สมองจึงสั่งใหหาทาง 

ผอนคลาย การยิม้ การฮมัเพลงเบาๆ จะชวยใหสมองหลัง่สารแหงความสขุออก
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มา หรอืในทางตรงขามอาจเปนเพราะเขากําลงัมสีมาธกิบัการทาํงานอยางมีความ

สขุอยู และขณะทีเ่ขามคีวามสขุ จงึย้ิมและฮมัเพลง และสองสิง่น้ีจะไปสัง่สมอง

หลัง่สารแหงความสขุเพิม่ขึน้โดยอตัโนมตั ิทาํใหเขาสามารถเพลิดเพลินและอยู

กับสมาธิไดนานขึ้นอีก … ดังนั้น อยาเพิ่งไปขัดจังหวะเขาเชียวละ

Self Entertaining
(การใหความบันเทิงกับตัวเอง)

DRAMA

 

สั จธรรมแหงดรามาในที่ทํางาน

สัจธรรม 2 ประการที่เกี่ยวกับดรามาในท่ีทํางานที่เราควรเขาใจตรงกัน

กอนคือ 

สัจธรรมขอที่ 1  
ดรามาเกิดขึ้นกับทุกองคกรในโลกใบน้ี

คณุไมมทีางปองกันหรอืกาํจัดดรามาใหหมดไปจากองคกรของคณุ เพราะ

ไมมีองคกรไหนในโลกนี้ที่เปนองคกรปลอดดรามา 

“ไมเคยมีพื้นที่ไหนในที่ทํางานเปนเขตปลอดดรามา  
ไมเคยมีองคกรไหนในโลกนี้เปนองคกรปลอดดรามา”

“You never will be completely DRAMA Free.”
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ดงันัน้ จงอยาพยายามท่ีจะตอตานสจัธรรมขอนี ้วาเมื�ออานหนังสอืเลมนี้

จบแลว คณุจะสามารถกาํจดัดรามาออกไปจากองคกรของคณุไดหมดจด เพราะ

มันเปนไปไมไดเลย... แตคุณสามารถใชความรูและหลักการจากหนังสือเลมนี้ 

สยบดรามาไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และชํานาญขึ้นอยางมืออาชีพ อีกทั้งยัง

สรางความสุขใหเกิดขึ้นกับตอตัวคุณเอง ทีมงาน และคนรอบขางของคุณได

อยางไรที่ติ 

สัจธรรมขอที่ 2 
ดรามาในองคกรมาไดทุกรูปแบบ (บางคร้ังก็ดูออกยากอยูนะ) 

มีบางเหตุการณที่ไมไดถูกบันทึกไวในหนังสือเลมน้ี หรือที่ผมมักจะบอก

ผูเรียนของผมเสมอวา อาจมีอีกหลายสถานการณที่ผมไมไดหยิบยกขึ้นมาเลา

ใหฟงระหวางการบรรยาย เพราะวา ดรามาในที่ทํางานมันเกิดขึ้นไดทุกรูปแบบ 

และหลายรูปแบบก็ยากที่จะระบุไดทันทีวาเปนดรามาหรือไม

เพราะฉะนั้นแมวาคุณจะมีความเขาใจดรามาในที่ทํางาน และเกงดาน

บริหารจัดการดรามา บางทีคุณอาจจะพลาดก็ได เพราะบางทีดรามามันมาแบบ

แนบเนียนมาก จนคุณไมทันสังเกต หรือตามไมทัน รูตัวอีกทีก็ตอเมื�อเกิดผล

กระทบขึน้มาแลว เพราะฉะนัน้เผื�อใจไวนดินงึครับ วาหมองตูายเพราะงมูาแลว

ก็มีเหมือนกัน 

เปนอยางไรบางครับ มาถงึตรงน้ีแลว คณุผูอานคงจะมองเหน็ภาพดรามา

ในที่ทํางานชัดเจนขึ้น และหลายคนก็กําลังคิดเหมือนผมใชมั้ยครับวา ดรามามี

ผลกระทบตอองคกรของเรามากจริงๆ และบางทีตัวเราเองอาจเปนตนตอของ

การเกิดดรามาในองคกรก็ได 

หากคุณเปนผูนําขององคกร หรือเปนเจาของธุรกิจ ผมมั่นใจวาทุกทาน

คงไมอยากใหเกดิดรามาขึน้ในองคกร และคงพยายามหาทางหลกีเลีย่งปองกนั

ใหเกิดเรื�องพวกนี้ใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได และแนMนอนวา 






