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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

เน้ือหาบทน้ีกล่าวถงึทีม่าและความสาํคญัของการวจิยั ซึง่ทําใหเ้กดิคําถามในการวจิยัที่

ต้องการค้นหาคําตอบ จากนัน้ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั 

ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการวจิยั และนิยามศพัท ์ตามลาํดบั ดงันี้ 

 

1.1 ท่ีมาและความสาํคญัของการวิจยั 
ความรกัอยู่ในความสนใจของมนุษย ์ความรกัเป็นเรื่องราวทีไ่ม่ตกยุค เพราะความรกั

คอืความหมายของชวีติ (เพญ็ประภา ปรญิญาพล, 2547) ความรกัเป็นความรูส้กึทีม่อีทิธพิล

ต่อมนุษยท์ุกคนและสามารถส่งอทิธพิลต่อการดําเนินชวีติไดทุ้กแง่ทุกมุม เป็นไดท้ัง้แรง

บนัดาลใจในเชงิสรา้งสรรค  ์ในขณะเดยีวกนัความรกันัน้ไดก้ลายเป็นสาเหตุแห่งความ

ลม้เหลวมานับครัง้ไม่ถ้วน (ว. วชิรเมธ,ี 2553)  

ความใคร่มกัเป็นความรูส้กึทีค่าดหวงั อยากจะเอาชนะและก้าวรา้ว เป็นแรงขบัที่

เกดิขึน้ไดก้บัมนุษยท์ุกคน ความใคร่มกัก่อใหเ้กดิความหงึหวงและไม่สรา้งสรรคเ์พราะมุ่งหวงั

แต่ประโยชน์สุขส่วนตวั (วทิยา นาควชัระ, 2537) ความรกัความใคร่เป็นสิง่ทีน่่าสนใจ นักวจิยั

จาํนวนมากจงึพยายามทีจ่ะมองหาคาํตอบเกี่ยวกบัความรกัและความใคร่มาอย่างต่อเนื่อง ใน

ปัจจุบนัเรื่องราวหนึ ่งทีอ่ยู ่ในความสนใจคอื ความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน (workplace 

romances) นักวชิาการและนักปฏบิตัทิ ัง้ในวงการธุรกจิ จติวทิยา กฎหมาย และการสื่อสาร

ต่างใหค้วามสนใจทีจ่ะศกึษาในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในทีท่ํางานกนัอย่าง

ต่อเนื่อง (Pierce & Aguinis, 2009; Horan and Chory, 2011; Biggs, Matthewman, & Fultz, 

2012; Cowan & Horan, 2014)  

ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานเป็นความสมัพนัธ์ร่วมกนั (consensual relationship) 

ระหว่างคน 2 คนทีเ่ป็นสมาชกิในองคก์ารเดยีวกนัอนัเป็นทีม่าของความสมัพนัธ์ทางเพศใน

ระยะต่อมา (Pierce & Aguinis, 2005; Powell & Foley, 1998) ความสมัพนัธ์นี้รวมไปถงึการ

นัดเทีย่ว (dating) และการแต่งงานในระหว่างทีไ่ดร้บัการว่าจา้งใหท้ํางานอยู ่ในองคก์าร 
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(Moen & Sweet, 2002; Werbel & Hames, 1996) ในสหรฐัอเมรกิา พบว่า ประชากรวยั

ทํางานมคีวามสมัพนัธ์ในลกัษณะนี ้ประมาณ  10 ลา้นคน และมมีากกว่ารอ้ยละ 40 ทีม่ี

ความสมัพนัธ์มากกว่า 1 ครัง้ (Parks, 2006) ในขณะที่ผลการสํารวจในสหราชอาณาจกัรนัน้

พบถงึรอ้ยละ 70 (Pierce & Aguinis, 2009)  

ในต่างประเทศ ผลงานวิจยัแสดงให้เห็นว่าความรกัความใคร่ในที่ทํางานก่อให้เกิด

ผลกระทบเชงิบวก คอื ความสมัพนัธ์ในระยะยาวระหว่างคนสองคนจนถงึขัน้แต่งงาน (Pierce, 

Muslin, Dudley & Aguinis, 2008) ทําให้ผลการปฏิบตัิงานเพิม่สูงขึน้ (Quinn, 1977) รวมทัง้

ช่วยเพิม่การมสี่วนร่วมและความผูกพนัต่อองคก์าร (Pierce & Aguinis, 2003) ดงันัน้ในหลาย

องคก์ารจงึไดม้กีารส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามรกัความใคร่ในทีท่าํงาน 

ในทางตรงกนัขา้ม ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานกลบัเป็นสิง่ทีไ่ม ่พงึปรารถนา 

เน่ืองจากความรกัความใคร่ในทีท่ํางานนัน้ไดส้่งผลกระทบเชงิลบ ทัง้ในแง่ของการประพฤติ

ผดิจรยิธรรม และพฤตกิรรมทีไ่ม่ชอบธรรมในทีท่ํางาน (Foley & Powell, 1999; Karl & Sutton 

(2000) ทําใหเ้กดิการขาดงาน การลาออกจากงาน ผลผลติของพนักงานทําไดไ้ม่เตม็ที่ รวมทัง้

ยงัทําให้เกิดภัยคุกคามทางเพศในทีท่ํางานตามมา (Pierce & Aguinis, 2005; Pierce et al., 

2008) สง่ผลต่อผลการปฏบิตังิานขององคก์ารทีล่ดตํ่าลงในทีส่ดุ (Pierce et al., 2008)  

ผลการสํารวจองคก์ารจํานวน 200 แห่งในประเทศองักฤษ พบว่า องคก์ารต ้อง

สูญเสยีค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในทีท่ํางานรวมกนัเป็นจํานวนมากถงึ 13 

ลา้นปอนด์ (The Press and Journal, 2012) ในขณะทีผ่ลการสาํรวจในอเมรกิาพบว่า ในช่วง 

10 ปีทีผ่ ่านมาพบว่ามอีงคก์ารทีไ่ดก้ําหนดนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในที่

ทํางานและนําไปปฏบิตัเิพิม่ขึน้สองเท่าตวั (จากรอ้ยละ 15 ในปี ค.ศ. 2005 เป็นรอ้ยละ 36 

ในปี ค.ศ. 2013) (SHRM, 2013) ขอ้มูลที่กล่าวว่าทัง้หมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความรกัความ

ใครใ่นทีท่าํงานเป็นเรือ่งสาํคญัทีต่อ้งไดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสม  

ในประเทศไทย องคค์วามรูเ้กี่ยวกบัความรกัความใคร่ค่อนขา้งมคีวามหลากหลาย 

ดงัเช่น ผลงานของศริลิกัษณ์ มุ่งธญัญา (2545) ทีไ่ดศ้กึษาความหมายของความรกัในผูต้ดิยา

เสพตดิ ส่วนวนัสนันท์ ทุมโนน้อย (2553) ไดศ้กึษาความรกัและความสมัพนัธ์ทางเพศที่

ปรากฏในมวิสคิวดิโีอไทย ในขณะทีช่วีรตัน์ สุขสวสัดิ ์(2550) ทาํการศกึษาประสบการณ์ทาง

สงัคมกบัทศันคตติ่อความรกัและความสมัพนัธ์ทางเพศของผูสู้งอายุ ผลงานวจิยัของ วารนิ 

เทพยายน (2542) ซึ่งไดท้ําการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะบุคลกิภาพ ความพงึ
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พอใจในความสมัพนัธ์ กบัรูปแบบความรกัของคู่รกัทีย่งัมไิดส้มรส พบว่า การตดัสนิโดยใช้

ความคดิมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัความรกัแบบลุ่มหลง ส่วนการตดัสนิโดยใชค้วามรูส้กึมี

ความสมัพนัธ์เชงิบวก ผลงานวจิยัดงักล่าวยงัพบว่า ความรกัแบบเสน่หา ความรกัแบบ

เสยีสละ และความรกัแบบมติรภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในความสมัพนัธ์  

ในต่างประเทศ แมจ้ะปรากฏใหเ้หน็ผลงานวจิยัทีส่รา้งองคค์วามรูใ้นเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัความรกัความใคร่ในทีท่ํางานมาอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็าม ผลงานของนักวชิาการได้

แสดงใหเ้หน็ว่าในการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานยงัไม่มขีอ้สรุปทีเ่หน็ตรงกนัว่าควร

มวีธิปีฏบิตัอิย ่างไรกนัแน่ (Lickey, Berry, & Whelan-Berry, 2009) การจดัการความรกั

ความใคร่ในทีท่ํางานถอืเป็นเรื่องใหม่ของงานดา้นทรพัยากรมนุษย ์เป็นงานทีน่ักทรพัยากร

มนุษยไ์ม่คุน้เคยและมคีวามทา้ทาย (Cicek, 2014) ในประเทศไทย งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ความรกัความใคร่มปีรากฏใหเ้หน็บา้ง แต่องคค์วามรูเ้กี่ยวกบัความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน

ยงัคงมจีํากดั ยงัไม่ค่อยมผีลงานวจิยัเชงิประจกัษ์ทีแ่สดงใหถ้งึทีม่า ผลกระทบ และการ

จดัการความรกัความใคร่ในทีท่าํงานมากนัก โดยเฉพาะการศกึษาในกลุ่มบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มบรษิทัทีม่คีวาม

แขง็แกร่งในดา้นการแข่งขนัและการดําเนินงาน ดงัทีผ่ลงานวจิยัของจริะพงค ์เรอืงกุน (2558) 

แสดงใหเ้หน็ว่า บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมกีารดําเนินงานทีม่ี

ประสทิธผิล สามารถดําเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ ผลงานของบรษิัทที่

ออกมานัน้มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และยงัพบว่าการทํางาน

ภายในบรษิัทได้คํานึงถึงพนักงาน มุ่งเน้นมสี่วนร่วม และมรีะเบียบมขี ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน

กําหนดไว้อย่างชดัเจน ผลงานวจิยัของพยตั วุฒิรงค์ (2552) พบว่า บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรมในระดับที่

คอ่นขา้งมาก สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเป็นองคก์ารทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรู ้ปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์แวดลอ้ม และมอีงคค์วามรูใ้หม่ๆ  เกดิขึน้ภายในองคก์าร  

นอกจากนี้ ยงัมผีลงานวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็วา่บรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นกลุ่มบรษิัทที่มคีวามเชี่ยวชาญในงานด้านทรพัยากรมนุษย์ (วมิรนิทร์ จกัษุ

จนิดา และ วไิล สุขศริวิงษ์, 2548) มกีารนําเครื่องมอืทางการจดัการทีท่นัสมยัเขา้มาประยุกต์ใช ้

(จรยิา ริว้สวรรค์ และ อจัฉรา โฉมเฉลา, 2547) ดงันัน้บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
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แห่งประเทศไทยจงึเป็นกลุ่มตวัอย่างทีน่่าสนใจในการเลอืกใชเ้ป็นตวัอย่างของการวจิยั โดยคาด

ว่าจะทําใหไ้ด้องค์ความรูท้ี่เป็นแนวทางการจดัการและวธิปีฏบิตัติ่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความรกั

ความใคร่ในทีท่าํงาน ซึง่ถอืเป็นเรื่องทีค่่อนขา้งใหม่สาํหรบัองคก์ารในประเทศไทย อกีทัง้บรษิทั

ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยงัสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัประเทศได้

เป็นจาํนวนมาก ขอ้มูลจากการสาํรวจในปี พ.ศ. 2555 พบว่า บรษิทัในกลุ่มน้ีสรา้งรายไดร้วม

ใหก้บัประเทศถงึ 10.92 ลา้นลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 96 ของผลติภณัฑร์วมในประเทศ 

(GDP) (สุมติรา ตัง้สมวรพงษ์, 2556) ดงันัน้การวจิยัโดยเลอืกทําการศกึษาบรษิทัทีจ่ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจงึเป็นทีน่่าสนใจยิง่ ผลงานวจิยัทีเ่กดิขึน้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศต่อไป 

ในการวจิยัครัง้น้ีจงึต้องการแสดงใหเ้หน็ถงึสภาพความรกัความใคร่ในทีท่ํางานของ

องคก์ารธุรกจิในประเทศไทย ศกึษาทีม่า ผลกระทบ และการจดัการความรกัความใคร่ในที่

ทํางาน ซึ่งจะทําใหไ้ดข้อ้มูลมาพฒันาตวัแบบการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานเพื่อ

เพิม่พูนผลการปฏบิตังิาน เป็นประโยชน์ต่อสงัคมการเรยีนรูใ้นเชงิวชิาการ การบรหิารและ

การพฒันาองคก์ารของธุรกจิ และการพฒันาประเทศ 

 

1.2 คาํถามการวิจยั 
 สภาพความรกัความใคร่ในทีท่าํงานขององคก์ารธุรกจิในประเทศไทยเป็นอย่างไร ความ

รกัความใครใ่นทีท่าํงานมทีีม่าและผลกระทบอยา่งไร และควรไดม้กีารจดัการอยา่งไร 

 

1.3 วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
วตัถุประสงคข์องการวจิยัไดก้าํหนดไว ้ดงัน้ี 

1.3.1 เพื่อสํารวจสภาพความรกัความใคร่ในทีท่ํางานขององคก์ารธุรกจิในประเทศ

ไทย 

 1.3.2 เพื่อศกึษาทีม่า ผลกระทบ และการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานของ

องคก์ารธุรกจิในประเทศไทย 

1.3.3 เพื ่อนําเสนอตวัแบบการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานสําหรบัการ

เพิม่พูนผลการปฏบิตังิานขององค์การ 
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1.4 ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตของการวจิยั มดีงันี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ องค์การธุรกิจซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํนวน 690 องคก์าร (ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย, 2558)  

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวจิยัได้มุ่งเน้นการศกึษาความรกัความใคร่ในที่ทํางาน 3 

ประเภท ไดแ้ก่  

1) ความรกัความใครแ่นวราบ  

2) ความรกัความใครร่ะหวา่งสายบงัคบับญัชา  

3) ความรกัความใครท่ีพ่วัพนัไปยงัพนกังานทีม่คีูส่มรส  

การวจิยัต้องการแสดงให้เหน็สภาพทัว่ไปของความรกัความใคร่ในที่ทํางาน ศกึษาที่มา 

ผลกระทบ และการจดัการความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน และนําเสนอตวัแบบการจดัการความรกั

ความใคร่ในทีท่าํงานสาํหรบัการเพิม่พูนผลการปฏบิตังิานขององค์การ  

1.4.3 ขอบเขตด้านสถานที่ ได้แก่ องค์การธุรกิจที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

1.4.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดท้ําการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่

15 มกราคม พ.ศ. 2558 ถงึวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ. 2558 

  

1.5 ประโยชน์ท่ีได้รบั 
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากงานวจิยัทัง้ในเชงิทฤษฎแีละในเชงิปฏบิตั ิมดีงันี้ 

1.5.1 งานวจิยัได้ทําการศึกษาองค์การตวัอย่างในประเทศไทย จงึมปีระโยชน์ในเชิง

ทฤษฎใีนแง่ของการสรา้งองคค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานใน

บรบิทของการบรหิารจดัการแบบไทยๆ และเป็นประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู ้และการ

วจิยัต่อเน่ืองในอนาคต 

 1.5.2 ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัก่อใหเ้กดิความตระหนกัแก่ผูบ้รหิารและพนกังานของธุรกจิใน

การใหค้วามสาํคญักบัความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน เป็นประโยชน์ในการกาํหนดนโยบายและวธิี

ปฏบิตัทิีจ่ะเอามาใชใ้นการดาํเนินงาน ซึง่คาดวา่จะทาํใหอ้งคก์ารมผีลการปฏบิตังิานทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 1.5.3 ผลที่ไดจ้ากการวจิยันําไปสู่แนวทางการพฒันาผลการปฏบิตังิานขององคก์ารใน

รปูแบบอื่น เชน่ องคก์ารภาครฐั รฐัวสิาหกจิ และองคก์ารไมแ่สวงหากาํไร เป็นตน้ 
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1.6 นิยามศพัท ์ 
ตวัแปรหลกัทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน นิยามศพัทข์องตวัแปร

หลกัและตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ มดีงันี้ 

1.6.1 ความรักความใคร่ในที่ทํางานขององค์การธุรกิจในประเทศไทย หมายถึง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนที่เป็นสมาชิกในองค์การเดียวกันในเรื่องทีเ่กี ่ยวขอ้งกบั

พฤตกิรรมทางเพศ ซึ่งรบัรูไ้ด้โดยบุคคลที่สาม เป็นความสมัพนัธ์ทีร่วมไปถงึการจบีกนัและ

การแต่งงานในระหว่างทีไ่ดร้บัการว่าจ้างใหท้าํงานอยู่ในองคก์ารธุรกจิในประเทศไทย 

1.6.2 ทีม่าของความรกัความใคร่ในทีท่าํงานขององคก์ารธุรกจิในประเทศไทย หมายถงึ 

สาเหตุที่ทําใหพ้นักงานในองค์การเดยีวกนัเกดิความสมัพนัธ์ในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรม

ทางเพศ การจบีกนั และการแต่งงานในระหว่างทีไ่ดร้บัการว่าจา้งใหท้ํางานอยู่ในองคก์าร

ธุรกจิในประเทศไทย 

1.6.3 ผลกระทบของความรกัความใคร่ในที่ทํางานขององค์การธุรกิจในประเทศไทย 

หมายถงึ ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบทีเ่กดิขึน้จากการทีพ่นักงานมคีวามสมัพนัธใ์นเรื่องที่

เกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมทางเพศ การจบีกนั และการแต่งงานในระหว่างทีไ่ดร้บัการว่าจา้งให้

ทาํงานอยู่ในองคก์ารธุรกจิในประเทศไทย 

1.6.4 การจัดการความรักความใคร่ในที่ทํางานขององค์การธุรกิจในประเทศไทย 

หมายถงึ การที่ผู้จดัการขององค์การธุรกจิในประเทศไทยใช้ศลิปะและกลยุทธ์ดําเนินการตาม

ขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใคร่ในทีท่ํางานเพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุตามเป้าหมายที่

กาํหนดไว ้

 
 




