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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  

บทน้ีนําเสนอสภาพทัว่ไปของความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน ทีม่าและผลกระทบของ

ความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน การจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานขององคก์ารธุรกจิใน

ประเทศไทย และตวัแบบการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานเพื ่อเพิม่พ ูนผลการ

ปฏบิตังิานขององคก์าร เน้ือหาตามลาํดบั ดงันี้ 

 

4.1 ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างและผูใ้ห้ข้อมลูหลกั 
องคก์ารธุรกจิทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัเชงิปรมิาณมจีํานวนทัง้สิน้ 221 องคก์าร 

กระจายทีเ่หมาะสมตามสดัสว่นของจาํนวนในอุตสาหกรรม ดงัแสดงในตาราง 4.1  

 

ตาราง 4.1 ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัตามประเภทของอุตสาหกรรม 

ประเภทอตุสาหกรรม ประชากร ตวัอย่าง ตวัอย่างท่ีได้รบักลบัคืน 

อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง 166 60 50 

บรกิาร 135 50 41 

เทคโนโลย ี 48 18 16 

ธุรกจิการเงนิ 65 24 23 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค 48 18 15 

สนิคา้อุตสาหกรรม 119 43 42 

ทรพัยากร 52 19 19 

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 56 21 15 

รวม 689 253 221 

 

องค์การธุรกจิที่มจีํานวนมากที่สุดได้แก่ องค์การที่อยู่ในอุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์

และก่อสรา้ง รองลงมาได้แก่ สนิค้าอุตสาหกรรม บรกิาร ธุรกจิการเงนิ ทรพัยากร เทคโนโลย ี
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และสินค้าอุปโภคบริโภคกับเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตามลําดับ ข้อมูลของผู้ตอบ

แบบสอบถามดงัแสดงในตาราง 4.2 

 

ตาราง 4.2 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมลูพืน้ฐาน จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 
          ชาย 
          หญงิ 

 
69 
152 

 
31.2 
68.8 

อาย ุ เฉลีย่ 35.50 ปี 
สถานภาพสมรส 
          โสด 
          สมรส 
          หยา่รา้ง 

 
129 
88 
4 

 
58.4 
39.8 
1.8 

ระดบัการศกึษา 
          ตํ่ากวา่ปรญิญาต ี
          ปรญิญาตร ี
          ปรญิญาโท 
          ปรญิญาเอก 

 
19 
156 
40 
6 

 
8.6 
70.6 
18.1 
2.7 

ตาํแหน่งปัจจุบนั 
          กรรมการผูจ้ดัการ 
          ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์
          ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์
          เจา้หน้าทีฝ่่ายทรพัยากรมนุษย ์

 
12 
59 
38 
112 

 
5.4 
26.7 
17.2 
50.7 

ระยะเวลาทาํงานกบัองคก์าร  เฉลีย่ 8.54 ปี 
 

จากตาราง 4.2 จะเหน็ว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง มอีายุเฉลี่ย 35.50 ปี 

สว่นใหญ่เป็นโสด สาํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรเีป็นสว่นใหญ่ รองลงมาไดแ้ก่ ปรญิญาโท 

มีตํ่ากว่าปรญิญาตร ีและปรญิญาเอกอีกเล็กน้อย กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามนี้ส่วนใหญ่ดํารง

ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ รองลงมาได้แก่ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ ผูช้่วย

ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์และกรรมการผูจ้ดัการ ตามลําดบั โดยมรีะยะเวลาการทํางานอยู่

ในองค์การที่สงักดัเฉลี่ย 8.54 ปี ขอ้มูลพื้นฐานนี้แสดงให้เหน็ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่มี
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ประสบการณ์ในการทํางาน มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัองคก์ารทีส่งักดั จงึเป็นกลุ่มของผูท้ีจ่ะ

ใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงานไดเ้ป็นอยา่งด ี 

ในส่วนของการวจิยัเชงิคุณภาพ ขอ้มูลพื้นฐานของผู้ให้ขอ้มูลหลกัที่เป็นกลุ่มผูบ้รหิาร
ดา้นทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารซึ่งมปีระสบการณ์ในการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน
จาํนวน 15 คน ดงัแสดงในตาราง 4.3  
 

ตาราง 4.3 ขอ้มลูพืน้ฐานกลุ่มผูบ้รหิารทีใ่หส้มัภาษณ์ 

ลาํดบั ตาํแหน่ง ลกัษณะธรุกิจ 

1 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

ใหบ้รกิารและตอบสนองความต้องการของผูใ้ชน้ํ้า บรหิาร

จั ด ก า ร น้ํ า ดิ บ ผ่ า น ท่ อ ส่ ง น้ํ า ข น า ด ให ญ่ ให้ แ ก่

ภาคอุตสาหกรรมและการอุปโภคบรโิภค 

2 ผูจ้ดัการทัว่ไป  ธุรกิจเครือข่ายโทรศัพท์ขนาดใหญ่  ดูแลในเรื่องการ

ใหบ้รกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ แบบต่อตรงอตัโนมตั ิ

3 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากร

มนุษย ์

ธุรกจิผูใ้หบ้รกิารบตัรและโปรแกรมคะแนนสะสม ในเครอื

ของบรษิัทที่ให้บรกิารระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ของ

กรุงเทพ 

4 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

ผูจ้ดัจาํหน่ายโทรศพัทม์อืถอื อุปกรณ์เสรมิมอืถอืทุกชนิด 

5 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากร

มนุษย ์

ผู้ดําเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกจิค้าปลกี พฒันา

โครงการ และลงทุนในธุรกิจโรงแรมและพื้นที่ค้าปลีก 

รบัผดิชอบในสายงานภตัตาคาร รา้นอาหารชือ่ดงั 

6 ผูจ้ดัการรา้น บรษิัทที่ทําธุรกิจเครอืร้านอาหารจานด่วนขนาดใหญ่ที่มี

ชือ่เสยีง 

7 ผู้จ ัดการฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์

ธุรกจิทีนํ่าเสนอสนิคา้และบรกิารเกีย่วกบัอุปกรณ์เครือ่งมอื

วดัและควบคุมสาํหรบัสายการผลติในโรงงานอุตสาหกรรม 

รวมทัง้ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้นการควบคุมการทาํงานของระบบ 

8 ผู้จ ัดการฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์

ธุ รกิ จ โรงพ ยาบ าล เอกชนขน าด ให ญ่ ของไท ย  มี

โรงพยาบาลในเครอืกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ 
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ตาราง 4.3 (ต่อ) 

ลาํดบั ตาํแหน่ง ลกัษณะธรุกิจ 

9 ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการ HR Analytic 

สถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ดูแลด้านเงนิฝาก บตัร ธนบดธีน

กจิ ประกนัภยั การจดัการเงนิทัง้ในสว่นของลูกคา้บุคคลและ

ลกูคา้องคก์าร 

10 ผูช้ว่ยกรรมการ

ผูจ้ดัการฝ่าย

สนบัสนุนสารสนเทศ 

ธุรกิจให้บริการทางการเงิน สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธุรกรรม

ออนไลน์ บรหิารเงนิสด ทัง้ในสว่นของลูกคา้บุคคลและลกูคา้

องคก์าร 

11 ผูจ้ดัการรา้น ฟาสฟู๊ดไทยมาตรฐานสากล ใหบ้รกิารอาหารโดยเฉพาะไก่

ทอดทีม่คีุณภาพ ผ่านการผลติทีถู่กสุขอนามยั มสีาขาอยู่ทัว่

เมอืงไทย 

12 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา

องคก์าร 

บริษัทที่ ดํ า เนิ น ธุ รกิจร้านอาหารทั ้ง ในประเทศและ

ต่างประเทศ มแีบรนดร์า้นอาหารทีอ่ยู่ภายใตก้ารบรหิารงาน

ของบริษัทในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปหลายแบรนด ์

เพือ่ใหค้ลอบคลุมความตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลาย 

13 กรรมการผูจ้ดัการ

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

ดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายวัตถุดิบที่ ใช้ในอุตสาหกรรม 

ผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ ผลติภณัฑ์เคม ีน้ํามนัหล่อลื่น เหล็ก

และเฟอโรอัลลอยด์  ครอบคลุมทั ้ง ในประเทศ  และ

ต่างประเทศ 

14 เจา้หน้าทีฝ่่าย

ทรพัยากรมนุษย์

อาวุโส 

บรษิทัใหบ้รกิารพื้นที่แสดงสนิคา้และการประชุมขนาดใหญ่

และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย ตอบรบัทุก

รูปแบบการจดังาน พรอ้มสิง่อํานวยความสะดวกทีค่รบครนั

บรกิารทีด่เียีย่มภายใตม้าตรฐานสากล 

15 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา

องคก์าร 

ธุรกิจให้บริการสถานที่พร้อมเวทีจัดงานแสดงศิลปะ

วทิยาการสมยัใหม่พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม รวมทัง้การ

บรหิารจดัการดา้นการขนสง่สาํหรบัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร 
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 กลุ่มผู้บริหารที่ ให้สัมภาษณ์มาจากอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ทัง้ในส่วนของ

อุตสาหกรรมที่ลงทุนในเรื่องของการก่อสร้าง มทีัง้ที่เป็นผู้บรหิารในส่วนขององค์การที่อยู่ใน

อุตสาหกรรมสนิคา้อุตสาหกรรม ธุรกจิการเงนิ การจดัการทรพัยากรน้ํา อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัเทคโนโลย ีการใหบ้รกิารดา้นการแพทย ์บรกิารดา้นทีพ่กัและพืน้ทีจ่ดัแสดงสนิคา้ รวมไปถงึ

ผูบ้รหิารที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร ผูบ้รหิารเหล่าน้ีคุน้เคยกบัองคก์าร มปีระสบการณ์ทํางาน

อยู่ในองคก์ารตัง้แต่ 4 ปี ขึน้ไป และเคยมปีระสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการความรกัความ

ใคร่ในที่ทํางานขององค์การที่สงักัด ในขณะที่ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่ม

พนกังานผูท้ีม่ปีระสบการณ์ความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 9 คน ดงัแสดงในตาราง 4.4 

 

ตาราง 4.4 ขอ้มลูพืน้ฐานกลุ่มพนกังานผูม้คีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงานทีใ่หส้มัภาษณ์ 

ลาํดบั เพศ ตาํแหน่ง สถานภาพ 

ของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 

1 หญงิ พนกังานบรกิาร 

รา้นอาหาร 

ความรักความใคร่ในที่ทํางานกับผู้จ ัดการร้าน 

ปัจจุบนัสานต่อความรกัอยา่งมัน่คง 

2 หญงิ หวัหน้าหน่วยงาน  ความรกัความใคร่ในที่ทํางานกบัลูกน้องในสายงาน 

ปัจจุบันยงัติดต่อกันบ้าง คู่รกันัน้ได้ลาออกจากที่

ทาํงานแลว้ 

3 ชาย เจา้หน้าทีส่รรหา

คดัเลอืก 

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานกบัพนกังานหนุ่มทีเ่พิง่

ร ับเข้ามาใหม่ ชอบพอกันระหว่างกระบวนการ

คัดเลือกบุคลากร ปัจจุบันยังมีความสัมพันธ์กัน

อยา่งเปิดเผย 

4 หญงิ เจา้หน้าทีฝ่่ายจดัซือ้ พนกังานเขา้ใหม่ ตกหลุมรกัวศิวกรหนุ่มหวัหน้างาน

จากการที่ต้องไปประจําทํางานต่างจงัหวดัด้วยกนั 

ปัจจุบนัความสมัพนัธย์งัคงเรยีกกนัวา่แฟน 

5 ชาย ผูช้ว่ย ผอ.ฝ่าย

กจิกรรมพเิศษ 

ความรกักบัเพื่อนสมยัเรยีน ไดแ้ต่งงาน ครองคู่ชวีติ

อยูใ่นทีท่าํงานเดยีวกนั 

6 หญงิ พนกังานธุรการ เพิง่เริม่คบหาดใูจกบัรุน่น้องในทีท่าํงาน ยงัไมไ่ดเ้ผย

ความสมัพนัธใ์หร้บัรูม้ากนกั 
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ตาราง 4.4 (ต่อ) 

ลาํดบั เพศ ตาํแหน่ง สถานภาพ 

ของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 

7 ชาย เจา้หน้าทีฝ่่ายขาย พนักงานขายรถยนต์ ความรกัความใคร่กบัเพื่อน

รว่มงาน คบหาดใูจกนัมาระยะหนึ่ง 

8 ชาย ผูจ้ดัการฝ่ายขาย พนักงานของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ตกหลุมรกัรุ่น

พีใ่นทีท่าํงาน แต่ไมไ่ดส้านต่อความสมัพนัธ ์ปัจจุบนั

ไดย้า้ยทีท่าํงานแลว้ 

9 ชาย ผูจ้ดัการฝ่าย

ฝึกอบรม 

ความรักความใคร่ในที่ทํางานกับเพื่อนร่วมงาน 

แต่งงานและใชช้วีติคู่ ปัจจุบนัฝ่ายหญงิลาออกจากที่

ทาํงานเพือ่ดแูลลกูน้อยและงานบา้น  

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนหน่ึงในตาราง 4.4 เป็นชาย 5 คน และหญิง 4 คน มผีู้ที่ดํารง

ตําแหน่งบรหิาร และดํารงตําแหน่งเป็นพนักงานปฏบิตักิาร กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลนัน้มปีระสบการณ์

ความรกัความใคร่ในที่ทํางานโดยตรง มคีวามสมัพนัธ์ทัง้ในลกัษณะของการเริม่ต้นคบหาดูใจ 

เป็นความสมัพนัธค์ู่ทีไ่ดม้กีารสานต่อความรกัความใคร่อย่างมัน่คง ในบางคู่ความสมัพนัธ์ทีต่ก

ลงปลงใจแต่งงานครองคูอ่ยูใ่นทีท่าํงานเดยีวกนั และมบีางคูท่ีไ่มไ่ดส้านต่อความสมัพนัธ ์ 

 

4.2 สภาพทัว่ไปของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 
 ผลการสํารวจความรกัความใคร่ในที่ทํางานขององค์การธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 221 แห่ง แสดงใหเ้หน็วา่ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานเป็น

เรือ่งทีพ่บไดโ้ดยทัว่ไป สะทอ้นใหเ้หน็จากขอ้มลูทีป่รากฏมากถงึรอ้ยละ 89.6 ดงัตาราง 4.5  

 

ตาราง 4.5 รอ้ยละของความรกัความใครใ่นทีท่าํงานขององคก์ารธุรกจิในประเทศไทย 

ความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน จาํนวน ร้อยละ 

ม ี 198 89.6 

ไมม่ ี 23 10.4 

รวม 221 100 
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 ขอ้คน้พบทีไ่ดน้ี้สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูจ้ดัการ

ฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารต่างๆ ซึ่งต่างใหข้อ้มูลทีต่รงกนัว่าความรกัความรกัความใคร่

เป็นเรื่องธรรมชาตทิี่สามารถเกดิขึน้ได้ทัว่ไปในที่ทํางานและพบได้ในหลายลกัษณะ ดงัขอ้มูล

ที่ว่า “มคี่ะ กท็ี่เจอเลยกม็กีบัลูกน้องตวัเองด้วยโดยตรง” “ที่นี่มทีี่เป็นคู่เปิดเผยแต่งงานกนัเป็น

เรื่องเป็นราว ทุกคน public เห็น ยอมรบั แล้วก็มีที่จีบกัน สําเร็จไม่สําเร็จบ้าง เป็นกิ๊กกันมี

แน่นอน แลว้กม็เีรื่องใคร่ๆ เป็นอะไรทีพ่ดูกนักเ็ล่าต่อๆ กนั” “มเีป็นเพือ่นร่วมงานหรอืต่างแผนก

กม็”ี “มทีัง้ที่เป็นลกัษณะนัดออกเดทกนั หรอืว่าอาจจะเป็นเรื่องของกิก๊กนั และถงึขัน้แต่งงาน” 

“เคยมชีูส้าว ตบแยง่กนั” 

 สาํหรบัองคก์ารทีไ่ม่ปรากฏขอ้มลูว่ามคีวามรกัความใคร่ในทีท่ํางานซึง่มอียู่รอ้ยละ 10.4 

นัน้อาจเนื่องมาจากจํานวนพนักงานที่มีไม่มากนัก ความต่างระหว่างช่วงอายุของพนักงาน 

สถานภาพสมรสของพนกังาน และลกัษณะงานทีไ่มไ่ดใ้ชเ้วลาในการทาํงานรว่มกนัมากนกัทาํให้

พนักงานนั ้นไม่ได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันก็เป็นได้ พิจารณาได้จากข้อมูลที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามไดใ้หไ้วเ้พิม่เตมิทีว่่า “เน่ืองจากบรษิทัมจีํานวนพนักงานน้อย อตัราคนโสด อตัรา 

ญ:ช กไ็ม่ไดท้ําใหค้นในบรษิทัมคีวามรกัต่อกนัมากนัก (1 คู่ในรอบ 5-10 ปี เท่านัน้)” “ความรกั

ในองคก์ารของเราไม่มผีลและไม่ค่อยเกดิขึน้เนื่องจากพนักงานมจีํานวนน้อยอยู่กนัแบบพีน้่อง

และมคีรอบครวัหรอืมแีฟนอยูแ่ลว้ก่อนทีจ่ะมาทาํงาน”  

 นอกจากน้ียงัพจิารณาไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารที่

ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ในองคก์ารแห่งทีต่วัเองสงักดันัน้ไม่มเีหตุการณ์หรอืเรื่องราวความรกัความใคร่

ในทีท่าํงานเกดิขึน้  

 

“ทีน่ี่ตอ้งบอกว่าอาจจะโชคดหีรอืไม่โชคด ีเน่ืองจากวยัมนัไม่บาลานซก์นั ผูห้ญงิ

จะเป็นวยัเริม่จะใกล ้40 แลว้ 30 ปลายๆ แต่ว่าส่วนน้องผูช้ายเน่ียจะเป็นวยั 24 

25 คอืยงัไม่ถงึ 30 เพราะฉะนัน้มนัแมตกนั แต่ถ้าเป็นผูช้ายทีว่ยัรุ่นพีเ่น่ียกจ็ะมี

ครอบครวักนัหมดแหละ มนักเ็ลยไมบ่าลานซก์นัเทา่ไหร.่...ถา้เป็นน้องทีเ่ป็นน้อง

ผูห้ญิงเดก็ๆ เลย แบบรเีซฟชัน่ 24 25 ก็คอืเขาก็จะอยู่ด้านหน้า ไม่ได้คลุกคลี

กบัในออฟฟิศ co งานกม็ชี่วงสัน้ๆ พี่คดิว่ามนัต้องมคีวามใกล้ชดิ ต้องมคีวาม

สนิทสนมพอสมควร มนัถงึจะเกดิพวกปฏสิมัพนัธอ์ะไรอยา่งน้ี” 
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 ผลการสํารวจประเภทของความรกัความใคร่ในที่ทํางานที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจใน

ประเทศไทย ดงัแสดงในตาราง 4.6  

 

ตาราง 4.6 รอ้ยละความรกัความใครใ่นทีท่าํงานขององคก์ารธุรกจิในประเทศไทย จาํแนกตาม 

               ประเภท  

ประเภท จาํนวน ร้อยละ 

ความรกัความใครร่ะหวา่งพนกังานระดบัเดยีวกนั 132 59.7 

ความรกัความใครร่ะหวา่งหวัหน้างานกบัลกูน้อง 69 31.2 

ความรกัความใครร่ะหวา่งผูบ้รหิารกบัพนกังาน 42 19.0 

ความรกัความใครท่ีพ่วัพนัไปยงัพนกังานทีส่มรสแลว้ 53 24.0 

ความรกัความใครข่องพนกังานทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 40 18.1 

 

 ความรกัความใครท่ีเ่กดิขึน้ระหวา่งพนกังานในระดบัเดยีวกนัเกดิขึน้ไดบ้่อยกวา่ความรกั

ความใคร่ประเภทอื่น โดยมมีากถงึรอ้ยละ 59.7 รองลงมาไดแ้ก่ ความรกัความใคร่ระหว่างสาย

บงัคบับญัชา ซึ่งเป็นลกัษณะของความรกัความใคร่ระหว่างหวัหน้างานกบัลูกน้องรอ้ยละ 31.2 

และความรกัความใคร่ระหว่างผู้บรหิารกบัพนักงานอีกร้อยละ 19.0 ส่วนความรกัความใคร่ที่

พวัพนัไปยงัพนักงานที่มคีู่สมรสแล้วพบได้รอ้ยละ 24 ผลการสํารวจเพิม่เตมิ พบว่า ความรกั

ความใคร่ในทีท่ํางานของพนักงานทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ เช่น เกย ์เลสเบี้ยน เป็นต้น มี

เกดิขึน้รอ้ยละ 18.1  

 ขอ้มูลที่ได้จากการสํารวจยงัพบว่า ความรกัความใคร่ในที่ทํางานในองค์การธุรกจิไทย

นัน้สว่นใหญ่เกดิขึน้ระหว่างพนกังานต่างแผนก รองลงมาไดแ้ก่ ความรกัความใคร่ของพนักงาน

ในแผนกเดยีวกนั ความรกัความใคร่ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งพนกังานทีท่าํงานในโครงการเดยีวกนั และ

ความรกัความใคร่ทีม่กีบัพนักงานของบรษิทัทีเ่ป็นคู่คา้ ลดลัน่กนัลงมาตามลําดบั ดงัตาราง 4.7 

ข้อสงัเกตประการหนึ่งคือ ร้อยละความรกัความใคร่ที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานต่างแผนกมี

มากกว่าพนักงานในแผนกเดยีวกนั อาจเน่ืองมาจากองคก์ารธุรกจิในประเทศไทยอาจเคร่งครดั

เป็นพเิศษกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงานของพนกังานทีอ่ยู่ในแผนกเดยีวกนั เน่ืองจากเกรงว่า

อาจจะมกีารเอื้อประโยชน์ให้แก่กนัระหว่างพนักงานที่เป็นคู่ความสมัพนัธ์ในภายหลงั ดงันัน้

องคก์ารจงึไม่สนับสนุนใหม้คีวามรกัความใคร่ในทีท่ํางานดงักล่าว ทําใหจ้ํานวนของการเกดิขึน้
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ของความรกัความใคร่ในที่ทํางานระหว่างพนักงานในแผนกเดยีวกนัมน้ีอยกว่าความรกัความ

ใครข่องพนกังานต่างแผนก  

 

ตาราง 4.7 รอ้ยละความรกัความใครใ่นทีท่าํงานทีเ่กดิขึน้ในแผนกเดยีวกนั ต่างแผนก โครงการ 

               เดยีวกนั และทีเ่กดิขึน้กบัพนกังานของบรษิทัคูค่า้  

ความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน จาํนวน ร้อยละ 

เกดิขึน้ระหวา่งพนกังานในแผนกเดยีวกนั 84 38.0 

เกดิขึน้ระหวา่งพนกังานต่างแผนก 128 57.9 

เกดิขึน้ระหวา่งพนกังานในโครงการเดยีวกนั 28 12.7 

เกดิขึน้กบัพนกังานของบรษิทัคูค่า้ 19 8.6 

 

 ขอ้สงัเกตตรงนี้พจิารณาเพิม่เตมิไดจ้ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันา

องค์การขององค์การแห่งหน่ึงที่ว่า “ถ้าคบกนักบัคนในองค์การเราก็ยนิด ีในเคสที่ไม่ใช่แผนก

เดียวกนันะครบั ถ้าเป็นแผนกเดียวกนัก็ไม่ได้ห้าม แต่ก็ไม่สนับสนุน” และเป็นไปในทํานอง

เดยีวกนักบัผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารแหง่หนึ่งทีไ่ดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 

“ถ้าเป็นต่างแผนกกนัอาจจะดูไม่ซีเรยีสนะ แต่ก็ต้องพิจารณาก่อนว่าถ้ามนั

สามารถเอื้อกนัหรอืเปล่า อย่างพนักงานขายกเ็คยมนีะคะ พนักงานขายเป็น

แฟนกับบัญชี ซึ่งเป็นบัญชีสาขา อันน้ีแม้ต่างแผนกกันแต่ก็ซีเรยีส เพราะ

อาจจะมกีารปกปิดเรื่องของสต๊อค ในเรื่องของ ของหาย การเก็บ หรอืแบบ

ตรวจเชค็” 

 

เมื่อประกอบกบัขอ้มูลการสํารวจขอ้หา้มและขอ้จํากดัที่เกี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่

ในทีท่ํางานเพิม่เตมิจะเหน็ว่าขอ้คน้พบทีไ่ดน้ัน้เป็นไปในทํานองเดยีวกนั โดยสงัเกตไดจ้ากรอ้ย

ละขององคก์ารทีใ่หข้อ้มลูวา่มกีารหา้มพนกังานในแผนกเดยีวกนัมคีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน

มมีากกว่าการหา้มไม่ใหพ้นักงานในบรษิทัในภาพรวมมคีวามรกัความใคร่ในทีท่ํางาน ดงัแสดง

ในตาราง 4.8  
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ตาราง 4.8 รอ้ยละของขอ้หา้ม/ขอ้จาํกดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน  

ข้อห้าม/ข้อจาํกดั จาํนวน ร้อยละ 

หา้มแสดงออกซึง่ความเสน่หาในทีท่าํงาน 55 24.9 

หา้มพนกังานในบรษิทัมคีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 25 11.3 

หา้มพนกังานในแผนกเดยีวกนัมคีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 32 14.5 

หา้มพนกังานในโครงการเดยีวกนัมคีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 16 11.9 

หา้มหวัหน้างานกบัลกูน้องมคีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 46 20.8 

ปฏเิสธการจา้งงานสาํหรบัผูส้มคัรทีเ่ป็นแฟน/สามภีรรยา 48 21.7 

ไมม่ขีอ้หา้มหรอืขอ้จาํกดัใดๆ 121 54.8 

 

อย่างไรก็ตาม ในบางตําแหน่งงานแม้พนักงานจะทํางานอยู่ต่างแผนกกนัแต่หากเป็น

ตําแหน่งที่อาจเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่กนัไดแ้ลว้นัน้ทางองค์การไม่ไดย้นิดทีี่พนักงานจะมคีวามรกั

ความใครใ่นทีท่าํงานเชน่เดยีวกนั ขอ้สงัเกตตรงนี้พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีผู่จ้ดัการฝ่ายทรพัยากร

มนุษยข์ององคก์ารแห่งหน่ึงไดย้กตวัอย่างว่า “ตามนโยบายถา้อยู่คนละสายงานกอ็นุโลมให ้แต่

มนักม็เีคสเหมอืนกนัทีอ่ยู่คนละฝัง่ เช่น เป็นเซลลก์บัไฟแนนซ์ทาํนองนี้กจ็ะจบัแยก อนัน้ีชดัเจน 

คอืจะไมใ่หม้เีคสทีจ่ะเป็นการเอือ้ประโยชน์กนั...ถา้รูปุ้๊ บกจ็ะเตรยีมโยกยา้ย”  

ผลการสาํรวจจากตาราง 4.8 ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าทางองคก์ารธุรกจิในประเทศไทยน่าจะ

มคีวามกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบของความรกัความใคร่ระหว่างสายการบงัคบับญัชาเป็นพเิศษ 

สงัเกตได้จากร้อยละของการห้ามหัวหน้างานกบัลูกน้องมีความรกัความใคร่ในที่ทํางานที่มี

มากกว่าความรกัความใคร่ของพนกังานในระดบัเดยีวกนั ซึง่อาจเนื่องมาจากเหตุผลในเรื่องของ

การเอื้อประโยชน์ใหแ้ก่กนัระหว่างพนักงานที่เป็นคู่ความสมัพนัธ์ โดยยนืยนัได้จากขอ้มูลที่ได้

จากการสมัภาษณ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารหน่ึงทีว่า่ 

 

“มนัตอ้งซเีรยีสกว่าเพราะมผีลประโยชน์ทบัซอ้นไง คอืถา้คนสามารถใหคุ้ณให้

โทษ นาย ก เป็นแฟนกบั ข แลว้เขาเป็นหวัหน้าใหคุ้ณใหโ้ทษ ประเมนิผลงาน 

ใหค้วามดคีวามชอบได ้ใหเ้งนิเดอืนขึน้ได ้อย่างนี้ซเีรยีส เพราะเราไม่รูว้่ามนั

โปร่งใสหรอืเป็นธรรมหรอืเปล่า ถงึแมว้่าเขาจะไม่มอีะไรมาเกี่ยวขอ้ง และกด็ู

วา่มนัไมเ่หมาะสม มนัมโีอกาสทีจ่ะถูกมองอยา่งนัน้ได”้ 
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 นอกจากน้ีผลการสํารวจดงักล่าวยงัสะท้อนใหเ้หน็ว่าองค์การธุรกจิในประเทศไทยยงัมี

ขอ้กงัวลเกีย่วกบัความรกัความใคร่ทีพ่วัพนัไปยงัพนักงานทีม่คีู่สมรส ดงัขอ้มูลทีป่รากฏใหเ้หน็

วา่รอ้ยละ 21.7 ขององคก์ารธุรกจิไทยทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างนัน้ใหข้อ้มลูว่ามกีารปฏเิสธการจา้งงาน

สาํหรบัผูส้มคัรทีเ่ป็นแฟนหรอืสามภีรรยาเขา้มาทํางานร่วมกนั สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ

ปรากฏใหเ้หน็วา่ องคก์ารแห่งหนึ่งไดม้กีารกาํหนดนโยบายไวอ้ยา่งชดัเจนวา่จะไม่รบัพนกังานที่

เป็นคู่สามภีรรยาเขา้มาทํางาน (บรษิทั Bmart นามสมมต,ิ 2551) เป็นไปในทํานองเดยีวกนักบั

องค์การอีกหน่ึงหนึ่งที่มีข้อมูลสะท้อนให้เห็นในทํานองเดียวกนัดงัที่ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากร

มนุษยก์ล่าววา่ “มปีระกาศเป็นนโยบายชดัเจนค่ะ ตัง้แต่บรษิทัเปิด ตอนน้ีบรษิทักเ็ปิดมาปีนี้เป็น

ปีที่ 4” และพจิารณาขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิารระดบัสูงขององค์การแห่งหนึ่งที่ว่า 

“ปัจจุบนัน้ีถา้มาเป็นแพคคู่ เป็นแผนกนัเนี่ย เราจะไมร่บัแต่แรกเลย หลงัๆ มาผมไม่ค่อยรบัคนที่

เป็นแฟนกนัมาทํางาน หรอืว่าถ้ามคีนหน่ึงทํางานที่นี่อยู่ก่อนแลว้ แลว้พาแฟนมาสมคัร กจ็ะไม่

รบั แต่ผมไมไ่ดบ้อกเขาตรงๆ นะ”  

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ พบว่า การปฏเิสธการรบัคู่รกัหรอืสามภีรรยาเขา้มาทํางานนัน้

อาจเน่ืองมาจากเหตุผลของความยากลําบากในการบรหิารงาน ความกงัวลในเรื่องการขาดงาน

พรอ้มกนั และความกงัวลในเรื่องการทุจรติเอื้อประโยชน์ให้กบัคู่รกัในที่ทํางาน ดงัที่ผู้บรหิาร

ระดบัสงูขององคก์ารหน่ึงไดย้กตวัอยา่งวา่ 

 

“เวลาทํางานเขาก็ต้องแคร์ความรู้สกึของคู่รกั ต้องคอยเอาใจใส่ ดูแล ไปกิน

ขา้วกต็อ้งรอ แลว้เราจะทํางานอะไรเนี่ยตอ้งระวงั เช่น เรยีกคนนึงมาตําหนิใน

ข้อผิดพลาด หรือบรมตักเตือนเน่ีย ต้องดูอีกคนนึงอาจจะน้อยใจไปด้วย 

อาจจะโกรธไปดว้ย ซึ่งมนัมแีน่ๆ เราตําหนิฝ่ายหญงิ ฝ่ายชายอาจจะไม่พอใจ 

มนัเป็นอยา่งน้ี หลงัๆ มาเรากม็มีาตรการวา่เราไมร่บัคนทีเ่ป็นแฟนกนั” 

 

 สอดคล้องกบัผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ของอีกหลายองค์การที่กล่าวในทํานอง

เดยีวกนั “เรื่องน้ีจะซีเรยีสมากกว่า ผมกไ็ม่ค่อยจะเหน็มทีี่ไหนที่เอาสามภีรรยายดัอยู่ในแผนก

เดยีวกนั มนัจะควบคุมลําบาก” “มกีฎระเบยีบออกมาเลยวา่อยู่สาขาเดยีวกนั จะตอ้งไม่เป็นคู่กนั 

เป็นแฟนกนั คอืถ้ารูจ้ะจบัย้ายทนัท ีแล้วก็สําคญัมากครบั โดยเฉพาะในตําแหน่งผู้จดัการใน

สาขาเดยีวกนัมนัจะสอ่ในทางทุจรติไดง้า่ยมาก”   
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“ถ้าเกดิว่ามแีฟนหรอืภรรยาอยู่ทีน่ี่เราจะไม่รบัคู่เขาเขา้มา หรอืเป็นแบบญาต ิ

เป็นพีน้่องกไ็ม่ เพราะว่าบางทมีนัควบคุมค่อนขา้งลําบาก เราไม่มนีโยบายรบั

คนใกล้ตวัของพนักงานเขา้มา แต่ถ้าเป็นเพื่อนรูจ้กักนั คอืดงึมาทํางานสาย

นี้อะได ้แต่ถา้เป็นเพื่อนทีแ่บบเป็นเพื่อนสนิท เพื่อนทีดู่ใจกนัอยู่แบบน้ีเรากจ็ะ

ไมร่บั...เรากลวัในเรือ่งของการหยดุงานพรอ้มกนั กเ็ลยหลกีเลีย่งประเดน็น้ีไป” 

 

โดยสรุป ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็วา่ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานเป็นเรือ่งทีพ่บไดโ้ดยทัว่ไป

ในองคก์ารธุรกจิไทย มทีัง้ทีเ่ป็นความรกัความใคร่แนวราบ ความรกัความใครร่ะหว่างสายบงัคบั

บญัชา และความรกัความใคร่ทีพ่วัพนัไปยงัพนกังานทีม่คีู่สมรส โดยสว่นใหญ่เป็นความรกัความ

ใคร่ในที่เกดิขึน้ระหว่างพนักงานต่างแผนก สําหรบัองคก์ารที่ไม่พบว่ามคีวามรกัความใคร่ในที่

ทํางานอาจเนื่องมาจากจํานวนพนักงานที่มไีม่มากนัก ความต่างระหว่างช่วงอายุของพนักงาน 

สถานภาพสมรสของพนักงาน และลกัษณะงานทีไ่ม่ไดใ้ชเ้วลาในการทํางานร่วมกนัมากนัก ผล

การสํารวจยงัพบว่า องค์การธุรกิจในประเทศไทยให้ความสําคญักับความรกัความใคร่ในที่

ทํางาน  เน่ืองจากเกรงว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่กันระหว่างพนักงานที่ เป็นคู่

ความสมัพนัธใ์นภายหลงั  

 

4.3 ท่ีมาของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 
 ผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพประกอบกบัขอ้มูลเชงิปรมิาณ แสดงให้เห็นถึง
ที่มาของความรักความใคร่ในที่ทํางาน ได้แก่ ความใกล้ชิด ทัศนคติที่ใกล้เคียงกัน และ
สภาพแวดลอ้มของงานเป็นสาเหตุหลกัของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน ในขณะทีข่อ้มลูในบาง
องค์การ พบว่าวัฒนธรรมองค์การเป็นอีกหน่ึงที่มาของความรักความใคร่ในที่ทํางาน 
รายละเอยีด ดงันี้ 
 

4.3.1 ความใกล้ชิด: บอ่เกิดของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 
 “รกัแท้แพ้ใกล้ชิด” คงไม่ได้เป็นเพียงวลีที่คุ ้นหูผ่านบทเพลงและซีรยี์ดัง แต่คงเป็น

ขอ้สรุปทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้น้ีดว้ยเช่นกนั ความใกลช้ดิทําใหเ้กดิความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน

ดว้ยเหตุผลทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยว่าเมื่อไหร่กต็ามทีพ่นกังานไดม้โีอกาสพบปะพดูคุยกนัย่อมมโีอกาสที่

จะสรา้งความเสน่หาหรอืสรา้งแรงดงึดูดใจกบัอกีฝ่ายได้ตามที่ผูจ้ดัการทัว่ไปขององค์การแห่ง

หนึ่งกล่าวว่า “อยูใ่กลก้นักจ็ะเหน็นิสยั บางทกีม็โีอกาสทีจ่ะไดโ้ชวศ์กัยภาพของตวัเอง ใหอ้กีฝ่าย
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ประทบัใจ อกีดา้นหน่ึงกค็อืการช่วยเหลอืกนั ถ้าอกีคนตดิปัญหา คนนี้ช่วยเหลอืเป็นพเิศษกจ็ะ

รูส้กึประทบัใจ” ความใกล้ชดิที่เกดิจากระยะเวลาการทํางานอยู่ในองค์การที่ยาวนานต่อวนันัน้

เป็นเหตุผลหลกัทีท่าํใหค้วามรกัความใครใ่นทีท่าํงานกอ่ตวั ดงัผลการสาํรวจในตาราง 4.9 

 

ตาราง 4.9 รอ้ยละของทีม่าอนัเป็นบ่อเกดิของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน  

ท่ีมาของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน จาํนวน ร้อยละ 

ระยะเวลาการทาํงานทีย่าวนาน 114 51.6 

การจดัทีน่ัง่ในทีท่าํงานใกลก้นั 46 20.8 

การเขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยกนั 40 18.1 

การเป็นทีป่รกึษา เป็นพีเ่ลีย้งกนัในทีท่าํงาน 66 29.9 

การเดนิทางไปตดิต่อธุรกจิดว้ยกนั 43 19.5 

เจอกนัโดยบงัเอญิในลฟิตห์รอืโรงอาหาร 21 9.5 

มทีศันคตทิีใ่กลเ้คยีงกนั 77 34.8 

ลกัษณะงานทีต่อ้งทาํงานเป็นทมี 97 43.9 

ความมอีสิระในงาน 31 14.0 

 

 ความใกล้ชดิที่เป็นลกัษณะของการทํางานเป็นทมีนัน้ทําให้เกดิความรกัความใคร่ในที่

ทํางานรองลงมา งานที่ต้องประสานกนัเป็นจุดเริม่ต้นของความรกัความใคร่ในที่ทํางาน ดงัที่

พนักงานผูม้คีวามรกัในทีท่ํางานไดใ้หข้อ้มลูว่า “ไดม้าทํางานในทีเ่ดยีวกนัไดรู้จ้กักนักเ็ลยไดคุ้ย

กนั รูส้กึว่าคุยแลว้กส็บายใจ สนุกด.ี..แต่บอกไม่ไดเ้หมอืนกนัว่ษาความรกัมนัเริม่ตอนไหน ลอง

คุยไปเรือ่ยๆ ตอนนี้ก ็4-5 เดอืนแลว้” สอดคลอ้งกบัทีผู่จ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยไ์ดส้ะทอ้นให้

เห็นว่าเมื่อพนักงานใกล้ชิดกนั ทํางานด้วยกนั เจอกนับ่อยๆ นัน้จะเป็นจุดเริม่ต้นสําคญัของ

ความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน “เขาตอ้งทาํงานดว้ยกนัอ่ะแลว้กเ็จอกนั แลว้กค็งมเีหตุการณ์อะไร

ทีท่าํใหเ้กดิการสปารค์กนัขึน้” และเป็นไปในทาํนองเดยีวกนักบัทีผู่จ้ดัการทัว่ไปขององคก์ารแห่ง

หน่ึงกล่าวว่า “ด้วยธรรมชาติของมนุษย์ อยู่ใกล้กนั ประสานงานกนั ทํางานด้วยกนัก็จะเห็น

พฤตกิรรมแลว้กช็อบ ทาํใหม้ัน่ใจมากขึน้ เกดิเป็นความรกั”  

  ในรายละเอยีด ผลการวจิยัสะท้อนใหเ้หน็ว่าความใกล้ชดิจากความต้องการในงาน ซึ่ง

ตอ้งใชเ้วลาในการทํางานในรา้นหรอืในสาํนักงานเดยีวกนัถอืเป็นอกีทีม่าของความรกัความใคร่
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ในที่ทํางาน ดงัที่ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ได้ให้ข้อมูลตรงกนัว่า “ในร้านมนัต้องทํางาน

เกื้อหนุนกนัตลอด คุยกนับ่อยๆ เน่ียมผีล” “การทํางานทีต่้องประสานกนั ต้องตดิต่อกนัมผีลค่ะ 

เจอกนับ่อยๆ คุยกนับ่อยๆ กป๊ิ็งกนั...และคงเพราะว่าเรามกีจิกรรมเยอะ ช่วงปีใหม่กจ็ะมงีานปี

ใหม ่มทีาํบุญตกับาตรอาหารแหง้ เขากจ็ะเจอกนั”  

 ผลการวิจยัที่น่าสนใจคือ นอกจากความต้องการในงานที่เกิดขึ้นประจําแล้ว ความ

ตอ้งการในงานในช่วงทีต่้องเรยีนรูง้านไปดว้ยกนัในช่วงแรกๆ ของการเขา้เป็นพนักงานใหม่ซึ่ง

ตอ้งไดร้บัการดูแลจากพนักงานรุ่นพีใ่นฐานะพีเ่ลี้ยงนัน้ไดท้ําใหเ้กดิความใกลช้ดิจนทําใหค้วาม

รกัก่อตวั ดงัขอ้มลูจากการสาํรวจทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าการเป็นทีป่รกึษาเป็นพีเ่ลีย้งกนัในทีท่ํางาน 

และการเขา้รบัการฝึกอบรมดว้ยกนันัน้เป็นที่มาของความรกัความใคร่ในที่ทํางานรอ้ยละ 29.9 

และ 18.1 ตามลําดบั และสามารถยนืยนัขอ้คน้พบดงักล่าวไดจ้ากขอ้มูลที่ไดจ้ากการสมัภาษณ์

พนกังานผูม้คีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน ทีว่า่ 

  

“ได้มาทํางานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่มชีื่อเสยีงค่อนขา้งใหญ่โต เขา้

ไปได้ 3-4 เดอืนกม็รีุ่นพี่ในวชิาชพีเดยีวกนัน่ีแหละ คอยเป็นพี่เลี้ยง คอยสอน

งาน มนัทําให้เกิดความใกล้ชดิ เราเองอ่ะในฐานะเป็นผู้ถูกดูแล มคีวามรู้สกึ

แอบปลืม้ เหมอืนเราเป็นน้องใหม ่มคีนเขา้เทคแครด์แูล ทาํใหป้ระทบัใจ” 

  

  ในทํานองเดยีวกนักบัพนักงานอกีคนหน่ึงทีไ่ดเ้ขา้ทํางานในองคก์ารทีเ่พิง่เปิดใหม่ ซึง่มี

ความยากในการทํางานในช่วงแรกๆ เน่ืองจากระบบงานยงัตอ้งพฒันาและตอ้งอาศยัการเรยีนรู้

แบบลองผดิลองถูกระหว่างพนักงานใหม่ด้วยกนั ความต้องการในงานลกัษณะนี้ได้ทําให้เกิด

ความใกลช้ดิ ซึง่เป็นทีม่าสาํคญัของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีว่า่ 

  

“เราเขา้ไปตําแหน่งของ supervisor ส่วนน้อง คอืเป็นลูกน้อง ต้องเล่าก่อนว่า

บรษิทัเพิง่เปิดตวัตอนเขา้ไปทาํงานเลย คอืจะเป็นคนรุน่แรกในเคาน์เตอรต์รงน้ี 

น้องเองก็ด้วย แต่ว่าน้องเขามาในตําแหน่งของพนักงานจ่ายเช็ค มนัก็เป็น

เหมอืนความใกลช้ดิผูกพนั เพราะว่าเราเริม่งานมาดว้ยกนั เหมอืนเริม่บุกเบกิ

เคาน์เตอรม์าดว้ยกนั มนักจ็ะสนิท ดว้ยการสอนงาน ดว้ยลกัษณะงานทีจ่ะตอ้ง

มกีารพดูคุยกนัตลอดเวลา” 
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สอดคลอ้งกบัทีผู่บ้รหิารระดบัสูงขององคก์ารแห่งหน่ึงไดใ้หข้อ้มูลในทํานองเดยีวกนัว่า

ความใกล้ชิดที่เกิดจากความต้องการในงานที่เกิดขึ้นจากการที่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขในการ

แก้ปัญหาที่เกดิขึน้จากการทํางานร่วมกนันัน้มผีลอย่างมากต่อการก่อตวัขึน้ของความรกัความ

ใครใ่นทีท่าํงานได ้

 

“ทํางานร่วมกนับ่อยมสี่วน การช่วยกนัทํางานโดยเฉพาะเมื่อมปัีญหาก็ผจญ

ปัญหาร่วมกนั เวลาที่ผจญปัญหาร่วมกนัคนมกัจะประทบัใจกนัตรงนัน้แหละ 

พอเจอปัญหาแลว้ชว่ยกนัแกไ้ข คนเรามนัประทบัใจกนัตอนนัน้ จะชว่ยผลกัดนั

ใหค้นชอบกนั รกักนั เกดิจากการร่วมทุกขร์่วมสุข จากการทํากจิกรรมต่าง ๆ 

รว่มกนั” 

 

ความใกล้ชิดที่เกิดจากความต้องการในงานทัง้ในช่วงที่ต้องเรียนรู้งานใหม่ และ

โดยเฉพาะในช่วงทีต่้องร่วมทุกขร์่วมสุขแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้จากการทํางานร่วมกนันัน้มผีลอย่าง

มาก การช่วยกนัทํางานบ่อยๆ เมื่อมปัีญหากผ็จญปัญหาร่วมกนันัน้มกัจะทําใหค้นประทบัใจกนั

เอือ้ต่อการก่อตวัขึน้ของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน  

ความใกล้ชดิแบบบงัเอญิ เช่น บงัเอญิเจอกนัในลฟิท์หรอืห้องอาหารเป็นอกีหน่ึงที่มา

ของความรกัความใคร่ได้เช่นเดยีวกนั ดงัจะเห็นได้จากผลการสํารวจแสดงให้เห็นว่าความรกั

ความใคร่ในที่ทํางานเกิดจากความใกล้ชดิแบบบงัเอิญมรีอ้ยละ 9.5 นอกจากนี้ผลการวจิยัยงั

สะท้อนให้เห็นว่าความใกล้ชิดที่เกิดจากความต้องการในงานที่เกิดขึ้นเป็นครัง้คราว เช่น 

กจิกรรมงานปีใหม่ งานทําบุญตกับาตร เป็นตน้ นัน้เป็นอกีสาเหตุหน่ึงของความรกัความใคร่ใน

ที่ทํางาน ดงัขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ที่ว่า “มบี้างที่มาป๊ิงกนั

เพราะใช้ลฟิต์ตวัเดยีวกนั เดนิผ่านประตูกนัก็เจอกนัล่ะ นี่ก็เซเว่นกนิกนัอยู่แค่นี้ โอกาสเลยมี

เยอะ ก็อยู่กนัในตึกน้ีกนิขา้วอยู่ขา้งๆ นี้ สภาพแวดล้อมเลยค่อนขา้งที่จะทําให้คนเจอกนัอยู่” 

“การทํางานที่ต้องประสานกนั ต้องตดิต่อกนัมผีลค่ะ เจอกนับ่อยๆ คุยกนับ่อยๆ กป๊ิ็งกนั...และ

คงเพราะวา่เรามกีจิกรรมเยอะ ชว่งปีใหมก่จ็ะมงีาน มทีาํบุญตกับาตรอาหารแหง้ เขากจ็ะเจอกนั”  

ผลการสาํรวจยงัแสดงใหเ้หน็ว่าความใกลช้ดิทางกายภาพ เช่น การจดัทีน่ัง่ในทีท่ํางาน

ใกลก้นันัน้ทาํใหค้วามรกัความใคร่ในทีท่าํงานไดเ้ช่นเดยีวกนั โดยเกดิขึน้รอ้ยละ 20.3 เป็นไปใน

ทํานองเดยีวกนักบัผลจากการวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิคุณภาพเพิม่เตมิ ซึ่งพบว่าความใกล้ชดิทาง

กายภาพในแงข่องการทํางานภายในตกึเดยีวกนันัน้เป็นอกีหน่ึงทีม่าของความรกัความใคร่ในที่
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ทํางาน ทัง้น้ีดว้ยเหตุผลขอ้จํากดัของพื้นที่สํานักงานหรอืพื้นที่ของบรษิทั และด้วยจํานวนของ

พนักงานที่มีเป็นจํานวนมาก ทําให้โอกาสที่พนักงานได้มาเจอกนับ่อยๆ จนเกิดรกัใคร่ชอบ

พอกนันัน้มมีากขึน้ ดงัขอ้มูลที่ผูช้่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ขององค์การแห่ง

หน่ึงกล่าว “เน่ืองจากจํานวนคนในตกึประมาณ 800-900 คน มนักเ็ยอะมากเลยนะ กจ็ะเจอกนั

อยู่ โอกาสกม็เียอะ ทีน่ี่ไม่ค่อยมอีะไรหลัน่ล๊าขา้งนอก” ซึ่งเป็นไปในทํานองเดยีวกนักบัที่ผูช้่วย

ผู้จดัการร้านอาหารชื่อดงัให้ขอ้มูลว่า “สาเหตุหลกัเลย คอื มนัแคบ พื้นที่มนึแคบ อย่างสาขา

หนึ่งมปีระสมาณสีส่บิคน ความสนิทสนม อยูใ่นสภาพแวดลอ้มเดยีวกนัประมาณนัน้” 

 

 4.3.2 ทศันคติ: ความเหมือนท่ีลงตวั ความแตกต่างท่ีเข้ากนัได้ 
  ความรกัความใคร่เกดิขึน้จากการที่คนสองคนได้พูดคุยปฏสิมัพนัธ์กนั ทํางานด้วยกนั

บ่อยๆ จนทําให้รู้นิสยัใจคอของกนัและกนั พอได้รู้จกักนัมากขึ้นก็พบว่าทศันคติของทัง้คู่นัน้

ใกล้เคยีง มผีลเป็นอย่างมากต่อการเกิดขึ้นของความรกัความใคร่ขึ้นในที่ทํางาน ผลจากการ

สาํรวจองคก์ารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหข้อ้มูลว่าความรกัความใคร่

ในทีท่าํงานเกดิขึน้จากการทีพ่นกังานนัน้มทีศันคตทิีใ่กลเ้คยีงกนัรอ้ยละ 34.8 เป็นขอ้สงัเกตหนึ่ง

ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วา่ทศันคตทิีค่ลา้ยคลงึกนัของพนกังานเป็นอกีหน่ึงทีม่าของความรกัความใครใ่น

ทีท่ํางาน ขอ้คน้พบน้ียงัสงัเกตไดจ้ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์พนกังานสาวรา้นกาแฟชื่อดงั

ที่ว่า “ได้มารู้จกักัน ได้คุยกนั รู้สกึว่าคุยแล้วสบายใจ ก็เลยลองคุยไปเรื่อยๆ” สอดคล้องกับ

ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยท์ีไ่ดใ้หข้อ้มลูวา่ 

  

“ผมก็ว่ามันเกี่ยวนะ เพราะจากการที่ถาม ตอนแรกเนี่ ยแม้ว่าจะเถียง

กนัอ่ะเนาะ แต่พอเวลาเขาคุยกนัมากขึ้น ด้วยมุมมองอะไรต่างๆ มนัชกัเริม่

เหมอืนกนั แบบว่าไปด้วยกนัได้ และจากการฟัง feedback ของเด็กผู้ชายที่

เป็นผู้จดัการร้านเนี่ยก็จะบอกว่า โอเค มีอะไรคล้ายๆ กนั นิสยัส่วนตัวมนั 

match กบัผูช้ายมาก อาจมาจากทศันคตทิีใ่กลเ้คยีงกนั” 

 

  หากพนักงานได้พูดคุยปฏสิมัพนัธ์กบัผูท้ี่มทีศันคตใิกลเ้คยีงกนัจะทําใหเ้กดิความชอบ

พอกนัไดง้า่ยขึน้ ยิง่มทีศันคตทิีค่ลา้ยกนัมากเท่าใดความรกัความใคร่ในทีท่าํงานจะยิง่เกดิขึน้ได้

งา่ยขึน้ตามไปดว้ย ขอ้มลูดงักล่าวนี้ยงัยนืยนัไดจ้ากความรกัของพนกังานจดัซือ้สาวทีต่กหลุมรกั
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กับวิศวกรหนุ่ม พอได้รู้จกักันมากขึ้นก็พบว่าทัศนคติของทัง้คู่นัน้ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะ

ทศันคตแิละคา่นิยมในเรือ่งของการทาํงาน  

 

“ตอนแรกๆ ชอบเถยีงกนั แต่พอเป็นแฟนกนัทํางานเขา้ขา เปลีย่นจากหน้ามอื 

เป็นหลงัมอื นิสยัจะค่อนขา้งคลา้ยกนั คอืเป็นคนตรงแลว้กเ็ป็นคนทีแ่บบรกัษา

ผลประโยชน์ คอืเป้าประสงคใ์นการทํางานอ่ะคลา้ยกนั ยดึในกฎเหมอืนกนั ทํา

ตาม process จะไมม่ซีกิแซก...วธิกีารทาํงานเหมอืนกนั เลยไปดว้ยกนัได”้ 

 

 ในแง่ของกระบวนการจดัการทรพัยากรมนุษย์ การที่องค์การได้พนักงานที่ทศันคติ

คลา้ยคลงึกนันัน้อาจเนื่องมาจากแนวคดิของการสรรหาคดัเลอืกขององคก์ารทีต่้องการจบัคู่กนั

ระหว่างคนกบังานและองค์การ (person- job- organization match) โดยสงัเกตได้จากคําบอก

เล่าของผูจ้ดัการขององคก์ารแหง่หนึ่งกล่าววา่  

 

“กระบวนการคดัเลอืกของเรา ทําใหไ้ดค้นแบบเดยีวกนัมา มสี่วนนะ เราเลอืก

คนเราดูที่ core value ด้วย ของเราก็จะมี 4C caring, credibility, creative, 

courageous กอ็ยากได้คนแบบน้ีมาร่วมงาน...นอกจากการสมัภาษณ์แล้วก็ด ู

attitude test ประเมนิพฤตกิรรม ผมว่ากใ็ชไ้ดน้ะ เพราะฉะนัน้ถามว่าตอนทีเ่รา

เลอืกคนเขา้มาเนี่ยดว้ยพฤตกิรรมหรอืดว้ยทศันคตทิีใ่กลเ้คยีง ผมว่าเป็นไปได ้

มสีว่นเยอะแหละ อนัน้ีดจูากทมีผมเอง” 

 

  แม้ทศันคติที่ใกล้เคยีงกนัของพนักงานจะเป็นเหตุผลหลกัอย่างหน่ึงที่ทําให้ความรกั

ความใครใ่นทีท่าํงานก่อตวั อยา่งไรกต็าม ในบางคูค่วามสมัพนัธน์ัน้กลบัเจอขอ้คน้พบทีแ่ตกต่าง

ออกไป  
 

“อย่างแรกเลยคอืเป็นผู้หญิงเหมอืนกนั เลยรูส้กึว่าเขา้ใจกนัมากกว่า คุยกนัรู้

เรือ่งมากกวา่ แต่ถามวา่ความชอบเหมอืนกนัมัย้ ตอนแรกเน่ียตอบไม่ไดเ้ลยว่า

ความชอบเหมอืนกนัไหม แต่พอมาลองคบกนั รูเ้ลยว่าความชอบแทบจะไม่

เหมอืนกนัส่วนใหญ่มนัจะเป็นเรื่องความแตกต่าง ทัง้ฐานะ ทศันคติ ทัง้ไลฟ์

สไตล ์ทุกอยา่งแตกต่างกนัมาก” 
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  เพราะความทีคู่่ความสมัพนัธน์ัน้มคีวามแตกต่างกนัมาก ความแตกต่างอาจจะเป็นสิง่ที่

คอยเติมเต็มให้กนัจนกลายเป็นความรกัในที่ทํางานขึ้นมา แต่ในที่สุดเมื่อทัง้สองคนมีความ

แตกต่างกนัมากในหลายๆ ดา้นมากจนเกนิไป ทาํใหค้วามรกัของทัง้คูท่ีด่าํเนินผา่นมานัน้ไมค่อ่ย

ทีจ่ะราบรื่น “ไม่เลยค่ะ มปัีญหาตัง้แต่ตน้จนถงึทุกวนันี้” สิง่ทีเ่กดิขึน้ทีผ่่านมาจงึดูเหมอืนจะเป็น

ความใครเ่สยีมากวา่เหตุผลของความรกั สงัเกตไดจ้ากคาํบอกเล่าทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ ดงันี้ 
 

“พอเริม่คบจรงิจงั กไ็ดไ้ปรูม้าวา่น้องผูห้ญงิคนนี้เขากอ็ยู่กบัผูห้ญงิอกีคนนึง ซึง่

ตอนแรกสิง่ทีเ่ขาบอกกบัสิง่ทีเ่รารูน้ัน้ตรงกนัขา้ม คอืเราเคยไปเหน็สิง่ของขา้ว

ของแล้ว เขากบ็อกว่าเป็นเพื่อน เราก็เชื่อ แต่เมื่อมาเผชญิหน้ากนั 3 คน มนั

ไม่ใช่ เราก็รู้เลยว่ามันไม่ใช่ มันก็เลยกลายเป็นปัญหาแบบนี้กันอยู่ 3 อยู่

ตลอดเวลา จนถงึตอนนี้” 

 

 ดงันัน้ จะเหน็วา่ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานในลกัษณะดงักล่าวมกันํามาซึง่ปัญหาในที่

ทํางานในภายหลงั ดงัขอ้มูลทีเ่ป็นไปในทํานองเดยีวกนักบัคู่รกัในทีท่ํางานอกีองคก์ารหน่ึงตาม

คาํบอกเล่าของผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยท์ีว่่า “ความอยากจะเป็นเจา้ของอย่างน้ีกม็คีรบั คอื

ไม่ไดแ้ต่งนะ และต่างคนกต็่างมคีู่อยู่แลว้ เขากจ็ะกลบัไปอยู่ แต่ไอ่เน่ียไม่ยอม กจ็ะดงึกลบัมาให้

อยูใ่น loop ของตวัเอง แลว้กม็ปัีญหากนัตลอดเลย” 

 
4.3.3 สภาพแวดล้อมของงาน 

 สภาพแวดลอ้มของงาน โดยเฉพาะระยะเวลาการทํางานทีย่าวนาน ลกัษณะงานทีต่้อง

ประสานงานในรปูแบบของการทํางานเป็นทมีทีม่มีากขึน้นัน้เป็นทีม่าของความรกัความใคร่ในที่

ทาํงานโดยพบว่า ระยะเวลาการทํางานในองคก์ารทีย่าวนัน้เป็นสาเหตุของความรกัความใคร่ใน

ที่ทํางานถึงร้อยละ 51.6 ยืนยันด้วยข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์พนักงานผู้มีความรกัในที่

ทาํงาน ทีว่่า “ตอ้งไล่บีม้นัทุกวนัๆ คดิถงึแต่อเีน่ีย ตื่นเชา้มาตอ้งอนีี่ก่อน อะไรอย่างเงีย๊ะ ทัง้ทีม่า

ครัง้แรกไมไ่ดรู้ส้กึรกันะ แต่เหมอืน co งานทุกวนัจนตอ้งรกั” ชัว่โมงการทาํงานทีย่าวนานขึน้และ

ความใกลช้ดิไดก้ลายเป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหค้วามรกัในทีท่าํงานก่อตวั 

 

“ตอ้งใชค้าํว่าบรรยากาศพาไป และกค็วามใกลช้ดิ อยา่งเลกิงานเงีย๊ะเจอกนัทุก

วนั เลกิงานกไ็ปกนิขา้วดว้ยกนั กวา่จะเขา้บา้นนอนโน่นตสีองโน่น ตหีนึ่งตสีอง
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กว่าจะกลบั แลว้ตอนเชา้กไ็ปทํางาน คอืจะเจอมากกว่า 7.5 ชัว่โมงอ่ะ มนัตอ้ง

เหน็หน้ากนัทุกวนั แล้วเวลาป่วยกเ็หน็กนัอยู่แค่นี้ ที่เขาบอกว่าคนเราจะเหน็

น้ําใจกนัยามป่วยใชเ่ลย เพราะอนัน้ี มนัคอืความใกลช้ดิ” 

 

  ในเรื่องของการทํางานเป็นทีม โดยผลจากการสํารวจองค์การธุรกิจที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยนัน้พบไดร้อ้ยละ 43.9 แสดงใหเ้หน็ว่าการทํางานเป็นทมีเป็น

อกีสภาพแวดล้อมของงานที่น่าจะทําให้ความรกัความใคร่ในที่ทํางานเกดิขึ้น ขอ้ค้นพบที่ได้นี้

สอดคล้องกบัขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์องค์การแห่งหนึ่งที่ว่า 

“ต้องทํางานด้วยกันอ่ะ แล้วก็เจอกัน บรรยากาศในร้านมันต้องทํางานเกื้อหนุนกันตลอด” 

นอกจากน้ีผลการวจิยัยงัพบว่า ความมอีสิระในงานเป็นอกีหน่ึงสาเหตุดา้นสภาพแวดลอ้มของ

งานทีม่อีทิธพิลต่อความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน โดยกล่าวว่า พนกังานทีม่อีสิระควบควบคุมงาน

ดว้ยตนเองนัน้มโีอกาสทีจ่ะทาํงานร่วมกบัเพศตรงขา้มในทีท่าํงานไดง้า่ย ซึง่การไดม้ปีฏสิมัพนัธ ์

ระหว่างกนัของพนักงานในกลุ่มทํางานเดยีวกนัมกัเป็นจุดเริม่ต้นของความรกัความใคร่ในที่

ทํางาน ขอ้มูลที่ได้จากการสํารวจครัง้น้ีซึ่งแสดงให้เห็นว่าความมอีิสระในงานเป็นสาเหตุของ

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานรอ้ยละ 14 
 

 4.3.4 วฒันธรรมองคก์าร 

  ผลงานวจิยัของนักวชิาการต่างประเทศก่อนหน้าแสดงให้เห็นว่าวฒันธรรมองค์การมี

อทิธพิลต่อการเกดิขึน้ของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน วฒันธรรมองคก์ารแบบอนุรกัษ์นิยม ซึง่

เป็นลกัษณะของการยดึถอืประเพณีธรรมเนียมปฏบิตัแิบบเดมิๆ นัน้มกัปรากฏใหเ้หน็ความรกั

ความใครใ่นทีท่าํงานน้อยกวา่องคก์ารทีม่วีฒันธรรมแบบเสรนีิยม ซึง่เปิดกวา้ง มุง่เน้นการปฏบิตั ิ

มคีวามเป็นพลวตัที่ช่วยทําให้เกดิบรรยากาศของการเรา้อารมณ์ กระตุ้นให้เกดิความสมัพนัธ์

ระหว่างพนักงานไดม้ากกว่า ผลการวเิคราะหก์ารเกดิขึน้ของความรกัความใคร่ในทีท่ํางานของ

องคก์ารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยจาํแนกตามวฒันธรรมองคก์ารครัง้นี้  

 ผลการสาํรวจวฒันธรรมองคก์ารขององคก์ารธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยครัง้น้ีปรากฏใหเ้หน็วฒันธรรมแบบเสรนีิยมเป็นส่วนใหญ่ จํานวน 142 องคก์าร ใน

จํานวนนี้ปรากฏให้เห็นความรกัความใคร่ในที่ทํางานถึง 127 องค์การ คดิเป็นร้อยละ 89.44 

ในขณะทีว่ฒันธรรมแบบอนุรกัษ์นิยมนัน้มจีํานวน 79 องคก์าร ปรากฏใหเ้หน็ความรกัความใคร่

ในทีท่าํงานถงึ 71 องคก์าร คดิเป็นรอ้ยละ 79.78 ดงัแสดงในตาราง 4.10 
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ตาราง 4.10 ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานจาํแนกตามวฒันธรรมองคก์าร (221 แหง่) 

การเกิดขึน้ของความรกัความใคร่ 

ในท่ีทาํงาน 

วฒันธรรมองคก์าร 

อนุรกัษ์นิยม เสรีนิยม รวม 

เกดิขึน้ 71 127 198 

ไมเ่กดิขึน้ 8 15 23 

รวม 79 142 221 

Chi-aquared = 0.010 Significance = 0.919  

  

 เมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมทัง้สองแบบกบัความรกัความใคร่ในที่

ทํางานที่เกดิขึน้จําแนกตามประเภท จะเหน็ว่าค่าไคสแควรม์คี่าเท่ากบั 0.010 ระดบันัยสําคญั 

เท่ากบั 0.919 ซึง่สงูว่า 0.05 ดงันัน้จงึสรุปไดว้่าวฒันธรรมองคก์ารทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์บัการ

เกดิขึน้ของความรกัความใครใ่นทีท่าํงานไมแ่ตกต่างกนั 

 

4.4 ผลกระทบของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 
ความรกัความใคร่ในที่ทํางานเป็นสิง่ที่เกิดขึ้นอยู่ในองค์การตามธรรมชาติ ในแง่ของ

ผลกระทบเชงิลบโดยทัว่ไปแลว้มองว่าไม่ค่อยมผีลเสยีต่อการทาํงานมากนัก ผลกระทบเชงิลบที่

มมีกัเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีขึ้นอยู่กบัตวับุคคล ในแง่ของผลกระทบเชิงบวก ความรกั

ความใคร่ในทีท่ํางานทําใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะยะยาวระหว่างคู่รกั เป็นสิง่หนึ่งทีช่่วยเพิม่พนูผล

การปฏบิตังิาน เพิม่ความพงึพอใจในงาน รวมทัง้ความผกูพนัและการมสีว่นรว่มในงาน ดงันี้ 

 

4.4.1 ผลกระทบเชิงลบของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 

ผลการวจิยัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าความรกัความใคร่ในทีท่ํางานทําใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบใน

ประเดน็สาํคญั ไดแ้ก่ ผลการปฏบิตังิานของพนักงานทีล่ดตํ่าลง การประพฤตผิดิจรยิธรรม และ

พฤตกิรรมทีไ่มเ่ป็นธรรม รวมไปถงึการลาออกจากงานของพนกังานทีเ่ป็นคูค่วามสมัพนัธซ์ึง่อาจ

ทาํใหอ้งคก์ารสญูเสยีพนกังานทีม่คีวามสามารถสงูได ้นอกจากนี้ยงัพบผลกระทบเชงิลบอื่น เช่น 

การซุบซิบนินทา ความเครยีด ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น ทัง้น้ี ผลการวจิยักลบัไม่พบ

ผลกระทบที่เป็นภยัคุกคามทางเพศในที่ทํางาน ภาพลกัษณ์ของบรษิัท และผลการปฏบิตังิาน

ขององคก์ารในภาพรวม ดงัเชน่ผลงานวจิยัในต่างประเทศ รายละเอยีด ดงันี้ 
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1) ผลการปฏิบติังานของพนักงานท่ีลดตํ่าลง ความรกัความใคร่ระหว่าง

เพือ่นรว่มงานนัน้นํามาซึง่ปัญหาการลดตํ่าลงของผลการปฏบิตังิาน ดงัขอ้มลูจากผลการสาํรวจที่

พบวา่ องคก์ารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดใ้หข้อ้มลูวา่ประสทิธภิาพการ

ทํางานของพนักงานลดตํ่ าลงจากการที่พนักงานมีความรักความใคร่ในที่ทํางานนัน้เป็น

เหตุการณ์ที่ค่อนขา้งเป็นจรงิ รอ้ยละ 28.1 เป็นจรงิรอ้ยละ 20.8 และเป็นจรงิที่สุด รอ้ยละ 10.9 

ในภาพรวมนัน้สรุปไดว้่าความรกัความใคร่ในทีท่ํางานทําใหพ้นักงานใชเ้วลากบัคู่ความสมัพนัธ์

มากจนละเลยความรบัผดิชอบในงานในระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน

เทา่กบั 2.96 และ 1.107 ดตูาราง 4.11 ประกอบ 

ผลการปฏบิตังิานที่ลดตํ่าลงอาจเนื่องมาจากพฤตกิรรมทางเพศทีไ่ม่เหมาะสม

ของคู่ความสมัพนัธ์ที่เกดิขึน้ในทีท่ํางาน ดงัเช่นการที่พนักงานนัน้ได้ใชเ้วลาอยู่กบัคู่รกัจนมาก

เกนิไปแทนทีจ่ะใหค้วามสนใจในงานทีร่บัผดิชอบ โดยสงัเกตไดจ้ากผลการสํารวจองคก์ารทีจ่ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หข้อ้มลูว่าเหตุการณ์ดงักล่าวค่อนขา้งเป็นจรงิ 

รอ้ยละ 36.2 เป็นจรงิรอ้ยละ 20.4 และเป็นจรงิที่สุด รอ้ยละ 8.1 ในภาพรวมนัน้สรุปไดว้่าความ

รกัความใคร่ในทีท่ํางานทําใหพ้นักงานใชเ้วลากบัคู่ความสมัพนัธม์ากจนละเลยความรบัผดิชอบ

ในงานในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.00 และ 0.963 

ตามลําดบั ในส่วนของผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพนัน้พบตวัอย่างทีส่ะทอ้นผลกระทบเชงิ

ลบดงักล่าว ดงัที่ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ขององค์การแห่งหนึ่งได้กล่าวว่า “บางทีพอ

ทะเลาะกนั หรอืเกดิเรื่องขึน้ เช่น ไปสงัสรรคก์นัมากข็าดลายมาสายกนั คนน้ีหยุดคนน้ีกอ็ยาก

หยุดตาม” โดยเฉพาะเมื่อทะเลาะกนันัน้มกัทําใหคู้่ความสมัพนัธไ์ม่อยากที่จะมาทํางาน เพราะ

ต้องมาเจอหน้ากนัอยู่ทัง้ๆ ที่ปัญหายงัตกลงกนัไม่ได้ในบางช่วงเวลา ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากร

มนุษยอ์กีแหง่หนึ่งไดก้ล่าวไวใ้นทาํนองเดยีวกนัวา่ “มทีีเ่ป็นผลลบ เป็นลกัษณะเถยีงกนั ผูห้ญงิก็

ไม่มาทํางาน เพราะว่าไม่อยากเหน็หน้า มนัขึน้อยู่กบัช่วงเวลาของสมัพนัธก์นัระหว่างสองคนน้ี

ดว้ย” สอดคลอ้งกบัทีผู่บ้รหิารระดบัสูงของอกีองคก์ารกล่าวว่า “ถ้าเกี่ยวกบัเรื่องทํางานใหด้ขีึน้

เน่ีย ผมยงัไม่เหน็ แต่วา่ทาํใหง้านแย่ลงเนี่ยม ีทะเลาะกนัในทีท่าํงาน ดว้ยเรือ่งอะไรกแ็ลว้แต่ แต่

มนัเสยีการเสยีงาน บางทีเสยีทัง้คู่เลย งอลไม่ทํางาน ทํางานไม่ได้ ลาหยุด เพราะว่าอยู่ในที่

ทาํงานเดยีวกนัมนัจะเหน็กนัตลอด”  
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ตาราง 4.11 ผลการสาํรวจผลกระทบเชงิลบของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 

ผลกระทบเชิงบวก ความถี่และร้อยละของความคิดเหน็  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 
เป็นจรงิทีส่ดุ เป็นจรงิ คอ่นขา้งเป็นจรงิ ไมเ่ป็นจรงิ ไมเ่ป็นจรงิ

ทีส่ดุ 

ใชเ้วลาอยู่กบัคู่รกัจนมากเกนิไปแทนที่จะให้

ความสนใจในงาน 

18 (8.1) 45 (20.4) 80 (36.2) 75 (33.9) 3 (1.4) 3.00 0.963 ปานกลาง 

ซุบซบินินทาจนสรา้งความเสยีงานในงาน 18 (8.1) 46 (20.8) 83 (37.6) 68 (30.8) 6 (2.7) 3.01 0.977 ปานกลาง 

บ่อนทาํลายความสมัพนัธใ์นทีท่าํงาน 29 (13.1) 59 (26.7) 80 (36.2) 46 (20.8) 7 (3.2) 3.26 1.032 ปานกลาง 

ปัญหาในการประสานการทาํงาน 15 (6.8) 53 (24.0) 88 (39.8) 56 (25.3) 9 (4.1) 3.04 0.964 ปานกลาง 

ประสทิธภิาพการทาํงานลดตํ่าลง 24 (10.9) 46 (20.8) 62 (28.1) 76 (34.4) 13 (5.9) 2.96 1.107 ปานกลาง 

ปัญหาเรือ่งชูส้าว 44 (19.9) 62 (28.1) 51 (23.1) 53 (24.0) 11 (5.0) 3.34 1.186 ปานกลาง 

กระทบต่อความกา้วหน้าในอาชพี 18 (8.1) 25 (11.3) 74 (33.5) 81 (36.7) 23 (10.4) 2.95 1.242 ปานกลาง 

เอือ้ประโยชน์ในการมอบหมายงานพเิศษ 21 (9.5) 49 (22.2) 68 (30.8) 72 (32.6) 11 (5.0) 2.99 1.064 ปานกลาง 

มกีารขึน้เงนิเดอืนใหก้บัคูค่วามสมัพนัธ ์ 23 (10.4) 37 (16.7) 55 (24.9) 78 (35.3) 28 (12.7) 2.77 1.181 ปานกลาง 

ภยัคุกคามทางเพศในทีท่าํงาน 15 (6.8) 28 (12.7) 60 (27.1) 79 (35.7) 39 (17.6) 2.55 1.125 น้อย 

ผลการปฏบิตังิานขององคก์ารลดตํ่าลง 14 (6.3) 30 (13.6) 56 (25.3) 91 (41.2) 30 (13.6) 2.58 1.082 น้อย 

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัเสยีหาย 19 (8.6) 26 (11.8) 55 (24.9) 92 (41.6) 29 (13.1) 2.60 1.121 น้อย 
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นอกจากน้ีการที่คู่ ร ักได้ใช้เวลางานไปกับเรื่องส่วนตัวอาจทําให้ผลการ

ปฏบิตังิานของพนักงานคู่นัน้ลดตํ่าลงและยงัอาจสรา้งความไม่พอใจใหก้บัเพื่อนร่วมงานอื่นได ้

ดงัขอ้มลูทีพ่นกังานผูม้คีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงานไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 

 

“มคีู่นึงคอืตดิกนัมากเกนิไป หมายความว่าแยกไม่ออกว่าตอนนี้กําลงัทํางาน

อะไรอยู ่งานของเราควรจะจบตรงไหน แฟนเขากอ็ยูใ่นแผนกนี้แหละ งานแฟน

เสรจ็แลว้ แฟนกช็วนไปกนิขา้ว เขากต็ดิแฟนเหลอืเกนิกฝ็ากงานกบัคนอื่น พอ

ทําอย่างนัน้บ่อยๆ เขา้ คนรบัฝากงานกฝั็งอยู่ในใจอ่ะ ยูกท็ํางานของยูใหเ้สรจ็

ก่อนส ิอะไรประมาณนี้” 

 

ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนชัน้นํายงัได้ยกตวัอย่าง

ของสาเหตุทีผ่ลการปฏบิตังิานทีล่ดตํ่าลง ซึง่เกดิจากการทีคู่่รกัมกัลาหรอืขาดงานพรอ้มกนั และ

รวมไปถงึการทีคู่่รกัตอ้งคอยดแูลกนัในยามเจบ็ป่วย “ชวนกนัขาดงานกม็นีะ อย่างถา้เขาพกัรอ้น

เขาต้องลาทัง้คู่ หรอืถ้าป่วย อีกคนหน่ึงป่วย อีกคนก็ต้องไปเฝ้า ก็ต้องดูแล ยงังยัมนัก็ต้อง

กระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มอยู่แลว้” นอกจากนี้ ผลการปฏบิตังิานทีล่ดตํ่าลงอาจเป็นเพราะ
คู่รกัเอาเวลาการทํางานของตัวเองไปช่วยเหลืองานของคู่รกัแทนที่จะทํางานที่ตัวเองได้รบั

มอบหมาย เน่ืองจากความห่วงใยคู่รกั ดังนัน้ความทุ่มเท ความรบัผิดชอบในงาน รวมทัง้

คุณภาพการทาํงานของตวัเองจงึลดตํ่าลง ดงัคาํสมัภาษณ์ทีว่า่ 
 

“ผลกระทบต่องานมนีะ เพราะว่าคุณภาพในการทํางานมนัลดลงอยู่แล้วหล่ะ 

มนักระทบทางอ้อมน่ะ เดิมสองคนนี้ยงัไม่ได้แยกหน่วยงานกนั พอให้คนนี้

ทํางานทีย่ากขึน้ คนนี้กจ็ะเป็นห่วง กจ็ะไปช่วย แต่ในขณะเดยีวกนัตวัเองกไ็ม่

เสรจ็ จะเป็นลกัษณะแบบนัน้ หรอืว่าคนน้ีได้รบัมอบหมายงานที่จะต้องทําให้

เสรจ็ อกีคนกจ็ะตอ้งลงไปชว่ยขณะทีง่านของตวัเองกย็งัคา้งอยู”่ 

 

ผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้หน็ว่า หากในทีสุ่ดแลว้ความรกัความใคร่ระหว่างเพื่อน

ร่วมงานจบลงแบบไม่สวยงาม ความรกัความใคร่นัน้อาจเป็นบ่อนทําลายความสมัพนัธ์ในที่

ทาํงาน ดงัทีผ่ลการสาํรวจองคก์ารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หข้อ้มลู

ว่าเป็นเหตุการณ์ดงักล่าวค่อนขา้งเกิดขึ้นจรงิ ร้อยละ 36.2 เป็นจรงิร้อยละ 26.7 และเป็นจรงิ
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ทีสุ่ด รอ้ยละ 13.1 ในภาพรวมสรุปไดว้่าความรกัความใคร่ในทีท่ํางานอาจทําลายความสมัพนัธ์

ในที่ทํางานของพนักงานไดใ้นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 

3.26 และ 1.032 ตามลําดบั ทัง้น้ี ความสมัพนัธ์ที่ไม่ราบรื่นในที่ทํางานทําให้เกดิปัญหาในการ

ประสานงานการทํางานร่วมกนั ดงัผลการสาํรวจทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน

อาจนํามาซึ่งปัญหาในการประสานการทํางานร่วมกนัของพนักงานที่ค่อนขา้งเป็นจรงิร้อยละ 

39.4 เป็นจรงิร้อยละ 28.0 และเป็นจรงิที่สุดรอ้ยละ 6.8 และในภาพรวมนัน้สรุปได้ว่าความรกั

ความใคร่ในที่ทํางานอาจทําลายความสมัพนัธ์ในที่ทํางานของพนักงานได้ในระดบัปานกลาง 

โดยมคีา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.04 และ 0.964 ตามลาํดบั 

ขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์สะท้อนให้เห็นว่าความสมัพนัธ์ที่ไม่ราบรื่นในที่

ทํางานนัน้ทําใหพ้นักงานคนใดคนนึงต้องลาออกจากงาน ซึง่หมายถงึองคก์ารไดส้ญูเสยีความรู ้

ทกัษะ ความสามารถที่ติดตวัไปกบัพนักงานคนนัน้ ดงัที่พนักงานผู้มีความรกัความใคร่ในที่

ทาํงานใหข้อ้มลูวา่ “เคยเหน็นะคะ คอื คบกนัแลว้พอมนัมปัีญหา ทะเลาะกนั ตอ้งเลกิกนั...มนัทาํ

ใหม้นัมองหน้ากนัไม่ตดิ ทํางานดว้ยกนัไม่ราบรื่น ทํางานดว้ยกนัลําบาก อะไรอย่างน้ีค่ะ จนอดึ

อดัใจต้องมคีนใดคนหน่ึงออก” และพจิารณาได้จากตวัอย่างที่ผู้จดัการทัว่ไปขององค์การแห่ง

หนึ่งไดเ้ล่าวา่ 

 

“ผมมรีบัน้องผูช้ายเขา้มาใหม่คนนึง ดว้ยความทีห่น้าตาดหีน่อย กจ็ะมน้ีองใน

ทีมป๊ิงอะไรอย่างนี้ ตี๋ๆ ขาวๆ ก็จะมีคนชอบ ทีนี้สุดท้อายก็มี 2 คนแหละ

เหมือนจะเข้ารอบ ประมาณ  2 คนที่เป็น candidate สุดท้ายแล้วผู้ชายก็

ตดัสนิใจเลอืกคนนึง พอเลอืกคนนึงไปทนีี้มนัก็ม ีimpact เพราะว่าคนที่ไม่ได้

ถูกเลอืกเน่ียเหมอืนเขาอาย เพราะก่อนหน้าเขา้ค่อนขา้งแสดงออกเยอะ พอ

สดุทา้ยน้องเขามาคบอกีคน น้องผูห้ญงิคนนัน้เขาลาออกเลยนะ อนัน้ีผมไมเ่คย

คดิมาก่อนนะวา่มนัจะม ีimpact กบังาน เพราะวา่การมคีนออกเนี่ยเราไม่อยาก

ใหอ้อกอยูแ่ลว้” 

 

ในด้านของความรกัความใคร่ระหว่างสายบงัคบับญัชา ผลการวจิยัสะท้อนให้

เหน็ว่าผลการปฏบิตังิานของคู่ความสมัพนัธ์ทีม่ตีําแหน่งงานระดบับรหิารนัน้ลดลงบา้ง ซึ่งเป็น

ผลจากการเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นหรือข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนํามาใช้ในการตัดสินใจหรือการ
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บรหิารงานนัน้ทําไดไ้ม่เตม็ที่ ขอ้คน้พบดงักล่าวนี้พจิารณาไดจ้ากการที่ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากร

มนุษยข์ององคก์ารแหง่หนึ่งไดก้ล่าวไวว้า่ 

 

“มเีคสนึงเคยเป็น manager ทีก่รุงเทพ แลว้ยา้ยกลบัไปอยู่เชยีงใหม่บา้นเกดิ ก็

เกิดรกัชอบกนักบัน้องในครวั...ประเดน็ในเรื่องของการทํางานก็คอืว่า เพื่อน

ร่วมงานของน้องในครวัเน่ียจากเมื่อก่อนที่เขาสนิทกันก็เริม่ที่จะกลัน่กรอง

คําพูดคําจามากขึ้น การได้ขอ้มูลของ manager ที่จะต้องดูแลพนักงานทัว่ทัง้

รา้นอาจไม่ถงึ 100% แลว้ เพราะจากการทีเ่ดก็ทุกคนกลัน่กรองคําพูดกนัมาก

ขึน้...กม็ผีลกระทบอยูบ่า้ง” 

 

การกลัน่กรองคาํพดูทีผู่จ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยพ์ดูถงึนัน้เป็นสิง่ทีท่าํใหเ้กดิ

ความยากในการบรหิารงาน บรหิารลูกน้องในสงักดั เน่ืองจากความรกัความใคร่ในที่ทํางาน

ระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องจะทําให้เกิดการจัดการข้อมูล (information manipulation) 

พนักงานอาจบดิเบอืน ไม่พูดขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ หรอืใหข้อ้มลูในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางานกบั

ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างานไม่ครบถว้น ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเนื่องมาจากความไวว้างใจของพนกังานทีม่ี

ต่อผู้บรหิารหรอืหวัหน้างานซึ่งมีคู่รกัเป็นลูกน้องในที่ทํางานนัน้ลดลง ดงันัน้พนักงานจึงไม่

ต้องการที่จะบอกข้อมูลกบัทางผู้บรหิารหรอืหวัหน้างานในทุกๆ เรื่อง การไม่ได้รบัข้อมูลที่

ครบถว้นหรอืถูกตอ้งทาํใหเ้กดิการเขา้ใจผดิ และทาํใหผ้ลการปฏบิตังิานลดลงตามมา  

นอกจากน้ี ผลการวจิยัยงัแสดงใหเ้หน็ว่า ผลการปฏบิตังิานนัน้ยงัมอีทิธพิลของ

ปัจจยัด้านบุคคลเขา้มาเกี่ยวขอ้ง โดยพบขอ้สงัเกตหนึ่งที่น่าสนใจ คอื ผูบ้รหิารต่างให้ขอ้มูลที่

ตรงกนัวา่ ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานของพนกังานกลุ่ม Gen Y มผีลกระทบต่อความทุ่มเทใน

การทํางาน กล่าวไดว้่าพนักงาน Gen Y ทีม่คีวามรกัความใคร่ในทีท่ํางานนัน้จะใหค้วามสําคญั

กบัคู่รกัมากกว่าการทีจ่ะเสยีสละใหก้บัองคก์ารทีต่วัเองสงักดั ซึ่งอาจเป็นผลจากความแตกต่าง

ในเรื่องของทศันคตทิีม่ตี่อความรกัและความรบัผดิชอบต่อการทํางาน พจิารณาได้จากขอ้มูลที่

ไดจ้ากการสมัภาษณ์ ดงันี้ 

 

“ความรกัในที่ทํางานมทีัง้ดแีละเสยี ขึ้นอยู่กบับุคคล ขึ้นอยู่กบัวุฒิภาวะ และ

ส่วนใหญ่ในเด็กวยัรุ่นเด็กกลุ่ม Gen Y ก็จะเป็นลกัษณะแบบสุดโต่ง หากมี
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ความรกัเขา้มาเกี่ยวขอ้งเขากจ็ะไม่สนใจในเรื่องของความรบัผดิชอบทีจ่ะต้อง

เสยีสละใหก้บัองคก์าร” 

 

“คนที่เป็นคนเก่าๆ เนี่ย เขาจะมเีจตคติมทีศันคติที่ดตี่อองค์การ ก็จะทํางาน

ดว้ยความทุ่มเท พอมเีดก็ Gen Y เขา้มาเรากส็งัเกตว่าเมื่อเขามพีฤตกิรรมใน

เรื่องของความรกัเขา้มาเนี่ยความทุ่มเทหรอืเสยีสละให้กบัองค์การ...วนัเสาร ์

วนัอาทิตย์ หรอืวนัหยุดอะไรพวกนี้ ก็จะต่างกนั เขาไม่ค่อยให้ความสําคญั

เทา่ไหร ่ไมเ่หมอืนคนรุน่เก่า” 

 

2) การประพฤติผิดจริยธรรม ความรกัความใคร่ในที่ทํางานนํามาซึ่งการ

กระทาํทีผ่ดิจรยิธรรม โดยเฉพาะกบัความสมัพนัธท์ีพ่วัพนัไปยงัพนกังานทีม่คีู่สมรสแลว้ ปัญหา

เรื่องชูส้าวระหว่างคู่กรณีอาจเกดิขึน้ตามมา ขอ้สรุปนี้พจิารณาไดจ้ากผลการสาํรวจองคก์ารทีจ่ด

ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ให้ขอ้มูลปัญหาว่าเรื่องชูส้าวที่เกดิขึน้จาก

ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานนัน้เป็นเหตุการณ์ทีค่่อนขา้งเป็นจรงิ รอ้ยละ 23.1 เป็นจรงิรอ้ยละ 

28.1 และเป็นจรงิที่สุด รอ้ยละ 19.9 โดยมผีลการวเิคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มี

คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.34 และ 1.186 ตามลาํดบั  

ขอ้คน้พบนี้สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึ

ปัญหาเรือ่งชูส้าว จนนํามาซึง่การทะเลาะววิาท และสง่ผลเสยีต่อภาพลกัษณ์ของคู่ความสมัพนัธ์

นัน้เอง ผลกระทบต่อเน่ืองทาํใหท้างบรษิทัมคีวามจาํเป็นตอ้งปลดพนกังานออกตามระเบยีบทีไ่ด้

กําหนดไว ้เพราะถอืเป็นเรื่องทีผ่ดิศลีธรรมซึง่ไม่ควรเกดิขึน้ในทีท่ํางาน ขอ้มลูตรงนี้พจิารณาได้

จากเหตุการณ์ตามคาํบอกเล่าของผูช้่วยผูอ้ํานวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารแห่งหน่ึง

ทีว่า่  

 

“เคยมทีีบ่รษิทัเก่าของพี ่ผูบ้รหิารระดบัสงูมอีะไรกบัลูกน้องตวัเอง แลว้ภรรยา

กม็าโวยวายอยู่ขา้งหน้าบรษิทัเลย มกีารทะเลาะววิาท มโีทรศพัท์มาว่ามาด่า 

อนันัน้สุดท้ายเป็นผู้หญิงที่ต้องเป็นคนออกไป ลําบากเนาะถ้าเจอแบบระดบั

ผูบ้รหิารแลว้เป็นอยา่งนัน้” 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

64 
 

“เมื่อก่อนยอ้นไปอดตีนี่เขา้มาตบกนัเลย กค็อืตบกนัอยู่ในโรงอาหารเลยค่ะ...

มนัทาํใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดกีบัตวัเขาดว้ย ลกัษณะการเป็นชูอ้ะไรพวกน้ีมนั

ไม่โอสาํหรบัเขา...สุดทา้ยถา้เป็นเรื่องชูร้กัน่ีเรากไ็ล่ออก ตามระเบยีบน่ีคอืออก 

เป็นการผดิศลีธรรมในทีท่าํงาน” 

 

3) พฤติกรรมท่ีไม่เป็นธรรมในท่ีทาํงาน ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานทําให้

เกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในที่ทํางานตามมาได้ โดยเฉพาะในเรื่องของการเอื้อประโยชน์

ใหก้บัคู่ความสมัพนัธ์ในด้านต่างๆ เช่น การมอบหมายงานพเิศษ และการขึน้เงนิเดอืนใหก้บัคู่

ความสมัพนัธ ์เป็นตน้ สงัเกตไดจ้ากผลการสาํรวจองคก์ารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าการเอื้อประโยชน์ในเรื่องการมอบหมายงานพิเศษนัน้เป็น

เหตุการณ์ทีค่่อนขา้งเกดิขึน้จรงิ รอ้ยละ 30.8 เป็นจรงิรอ้ยละ 22.2 และเป็นจรงิทีสุ่ด รอ้ยละ 9.5 

ผลการวเิคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.99 และ 1.064 ตามลําดบั ในขณะทีม่กีารขึน้เงนิเดอืนใหก้บัคู่ความสมัพนัธ์นัน้พบว่า

เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนขา้งเกดิขึน้จรงิรอ้ยละ 24.9 เกดิขึ้นจรงิรอ้ยละ 16.7 และเกดิขึ้นจรงิที่สุด 

10.4 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทา่กบั 2.77 และ 1.181 ตามลาํดบั)  

เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพประกอบทาํใหเ้หน็ขอ้คน้พบทีน่่าสนใจ กล่าวคอื 

ในบางตําแหน่งงาน เช่น ตําแหน่งงานของฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์และตําแหน่งงานของฝ่ายบญัช ี

เป็นต้น มขีอ้มูลที่สะท้อนใหเ้หน็พฤตกิรรมที่ไม่ชอบธรรมในทีท่ํางาน ดงัคําสมัภาษณ์ผูจ้ดัการ

ฝ่ายทรพัยากรมนุษยท์ีต่่างเหน็สอดคลอ้งกนัวา่ “จะมปัีญหาในเรื่องของการบรหิารจดัการ แลว้ก็

เรื่องของระบบ ถา้เกดิเจา้หน้าทีด่แูลเรื่องของทางการเงนิ ทีม่คีวามเสีย่งทางดา้นการเงนิใช่ไหม

คะ แล้วสามอียู่ด้วยกนั อาจจะมกีารเอื้อประโยชน์กนั” “บญัชสีาขานี่ยิง่ไม่ได้ใหญ่เลย บญัชจีะ

เป็นแฟนกบัพนักงานขายถ้าเราสบืรูเ้น่ียไม่ได้เลย เพราะว่าบางทบีญัชสีาขาเขาจะดูเกี่ยวกบั

เรื่องของข้อมูล stock เขาอาจจะมีการปกปิดเรื่องของ stock ของหาย หรอืมีการยกัยอกได ้

เหมอืนกบัเป็นลกัษณะการปกปิดขอ้มลูใหก้นั” 
ความรกัระหว่างเพือ่นร่วมงานนัน้อาจสง่ผลต่อพฤตกิรรมทีไ่ม่ชอบธรรมภายใน

องค์การได้ ดงันัน้ทางองค์การจึงต้องจบัตามองพนักงานในตําแหน่งงานดงักล่าวเป็นพิเศษ 
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พจิารณาได้จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคลขององค์การหน่ึง

ทีว่า่ 

 

“ถา้เป็นลกัษณะของฝ่ายบุคคลเองเป็นแฟนกบัพนักงานขา้งใน มนัค่อนขา้งจะ

ไม่เวริ์คเท่าไหร่ เพราะว่าเนื่องจากฝ่ายบุคคลดูพนักงานทุกคน แต่มแีฟนก็

เป็นไปได ้ทีจ่ะมกีารเอื้อกนั ไปแก ้time บนัทกึเวลาไม่ใหส้ายอะไรอย่างน้ี คอื

ถ้าในแง่ของฝ่ายบุคคลนัน้ค่อนขา้งซีเรยีสเลยแหละ ขอ้มูลพนักงานด้วยกนั

แอบไปบอกกนั โดยเฉพาะเรือ่งเงนิเดอืนอนัน้ีไมไ่ดเ้ลย” 

 

ในส่วนของความรกัความใคร่ระหว่างสายบงัคบับญัชานัน้มกัถูกมองว่าเป็น

ความสมัพนัธท์ีไ่ม่เหมาะสม และก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่ชอบธรรมในทีท่ํางาน เน่ืองจากความ

แตกต่างในอํานาจของคู่ความสัมพันธ์หรือภาวการณ์พึ่งพาทัง้ในแง่ของการทํางานและ

ความก้าวหน้าในอาชีพ ผู้จดัการหรอืผู้บรหิารระดบัสูงมกัเอื้อประโยชน์ต่างๆ ให้กบัคู่ความ

สมัพนัธ์ ความไม่เหมาะสมหรอืไม่เป็นธรรมที่เกดิขึ้นในที่ทํางานนี้อาจเน่ืองมากจากอํานาจที่

แตกต่างกันของพนักงานตามสายการบังคับบัญชา  พิจารณาได้จากข้อมูลที่ได้จากการ

สมัภาษณ์ผูช้ว่ยผูจ้ดัการรา้นอาหารชือ่ดงั ทีว่า่ 

 

“มใีนระดบัผูจ้กัารไปมคีวามรกักบัพนักงาน ผลกระทบกบ็อกไดเ้ลยว่ากระทบ

มาก ลองมคีวามสมัพนัธ์เชงิชูส้าวผลกระทบตามมาเยอะ อนัดบัแรกเลย การ

ทาํงานจะเกดิการไมเ่ชือ่ฟังกนัล่ะ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชากจ็ะเริม่ดือ้ ไมเ่ชือ่ สองกค็อื

เพื่อนร่วมงานจะเริม่มองในรูปแบบของการแอนตี้ เหมอืนว่าจะเป็นลูกรกัหรอื

เปล่า ทาํไมคนนี้ไดค้นน้ีไมไ่ด”้ 

 

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานทาํใหเ้กดิความลาํเอยีงหรอืเล่นพรรคเล่นพวก ทาํ

ให้เกิดเกิดการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ เป็นธรรมในแง่ของการเลือกปฏิบัติ ดังตัวอย่างที่

ผูอ้ํานวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารหนึ่งไดย้กตวัอย่างถงึการทีคู่่ความสมัพนัธน์ัน้จะ

มกีารลดัขัน้ตอนการทาํงานใหก้บัคูร่กั มกีารละเลยการปฏบิตัติามขัน้ตอน ตามสายงาน 
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“มบีา้งในเรือ่งการไมท่าํตามระบบเพือ่เอือ้ประโยชน์ใหก้บัพรรคพวก ทาํงานไม่

เป็นขัน้ตอน บรษิทัเราจะมรีะบบทีต่อ้งทํางานเป็นขัน้ๆ ผ่านตามสายงาน ตาม 

line แต่ถา้มเีรื่องความรกัอะไรแบบนัน้กจ็ะมบีา้งทีล่ดัข ัน้ตอนกนั และหากขาด

ความรบัผดิชอบดว้ยแลว้ คอื ไม่เหน็แก่สว่นรวม เป็นแบบความรกัทาํใหค้นตา

บอด กจ็ะมทีีเ่อือ้ประโยชน์กนั” 

 

หากมกีารเอื้อประโยชน์กนั เมื่อพนักงานอื่นทราบจะทําใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบ

และมองว่าเป็นเรือ่งของความไม่ยุตธิรรมทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์าร “ทาํผดิกฎ ผดิระเบยีบ หรอืไม่

ทาํตามขัน้ตอน ลดัขัน้ตอน ถา้ตวัเองเป็นระดบัหวัหน้างานดว้ยแลว้กจ็ะมลีดัขัน้ตอนใหไ้ดง้า่ยขึน้ 

แต่คนอื่นยงัตอ้งทําตามขัน้ตอน สิง่ทีต่ามมาคอืทําใหเ้กดิการเปรยีบเทยีบ มคีวามไม่ยุตธิรรมใน

องคก์าร” ทัง้นี้ แมว้า่คูค่วามสมัพนัธท์ีม่อีาํนาจในงานเหนือกวา่ไมไ่ดแ้สดงออกหรอืมพีฤตกิรรมที่

ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด แต่ก็อาจทําให้เกดิการเสยีการปกครอง จากการที่พนักงานอื่นที่อยู่ใต้

บงัคบับญัชาเกดิความไม่ไวว้างใจในตวัหวัหน้าที่เป็นคู่ความสมัพนัธ์ ดงันัน้ความรกัความใคร่

ระหวา่งสายบงัคบับญัชาจงึมกัถูกมองเป็นเรือ่งลบในทีท่าํงาน  

 

“ความรกัระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัลูกน้องนะซเีรยีสกว่าเยอะเลย มนัเสยีการ

ปกครอง เพราะจรงิๆ เขาอาจจะปฏบิตักิบัคู่เขาเหมอืนเดมิกไ็ด ้แต่ว่าคนนอก

มองเนี่ยเอนเอยีงนะ เสยีความน่านับถอื สิง่ทีเ่ขาทํามาทัง้หมดหายหมดเลย ก็

จะกลายเป็นผลกระทบกบัเขาไปล่ะ...มนัเสยีการปกครอง แลว้กจ็ะไม่สามารถ

ทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพแน่ครบั” 

 

ในบางกรณีของความรกัความใคร่ระหว่างสายบงัคบับญัชา พนักงานที่อยู่ใต้

บงัคบับญัชาซึง่เป็นคู่ความสมัพนัธน์ัน้ไดม้กีารเรยีกรอ้งผลประโยชน์จากคู่รกัทีม่อีาํนาจในหน้าที่

การงาน จนนํามาซึ่งความไม่เป็นธรรมในที่ทํางาน และนําไปสู่ผลกระทบต่อองคก์าร จนทําให้

ความไวว้างใจทีม่ตี่อหวัหน้างานของพนักงานอื่นลดลง เกดิกระแสการต่อตา้น ในทีสุ่ดพนักงาน

ทีเ่ป็นคูค่วามสมัพนัธน์ัน้ตอ้งออกจากองคก์ารไปเน่ืองจากทนกระแสการต่อตา้นไมไ่ด ้ดงัขอ้มลูที่

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ารขององคก์ารหน่ึงเล่าวา่ 
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“มปัีญหาเรื่องผลประโยชน์ หวัหน้าก็จะมอีํานาจในการให้งาน การให้รางวลั 

คนที่เป็นลูกน้องเองจะใช้เป็นเครื่องต่อรอง ฝ่ายที่เป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาอ่ะใช้

เป็นเครือ่งต่อรองใหต้วัเองไดป้ระโยชน์มากขึน้ แลว้กม็ผีลกระทบต่อบรษิทั ต่อ

ลูกคา้ กระทบหลายอย่าง ซึง่ทัง้คู่กต็อ้งจากบรษิทัไป...คอืไม่ตอ้งรอใหเ้ขาเชญิ

ออกหรอกครบั เพราะว่าแรงตา้นมนัทําใหท้ัง้คู่อยู่ไม่ได ้ไม่ไดอ้อกคนเดยีว แต่

ออกทัง้คู”่ 

 

4) ผลกระทบอ่ืนๆ  นอกจากเกิดผลกระทบเชิงลบข้างต้น ผลการวิจัยยัง

สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดในที่ทํางาน เช่น การซุบซิบนินทา ความเครียด 

ความกา้วหน้าในอาชพี รวมไปถงึการลาออกจากงานของพนกังานทีเ่ป็นคูค่วามสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

ผลการสาํรวจองคก์ารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า 

การซุบซบินินทานัน้เป็นเหตุการณ์ทีค่่อนขา้งเกดิขึน้จรงิ รอ้ยละ 37.6 เป็นจรงิรอ้ยละ 20.8 และ

เป็นจรงิทีสุ่ด รอ้ยละ 8.1 ในภาพรวม พบว่า ผลกระทบนัน้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่

และคา่เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 3.07 และ 0.977 ตามลาํดบั พนกังานทีเ่ป็นคูค่วามสมัพนัธม์กั

ถูกเพ่งเลง็และมกัโดนซุบซบินินทา จากพนักงานอื่น ดงัเช่น ในกรณีที่หวัหน้างานเป็นคู่รกักบั

ลูกน้องในบงัคบับญัชา เมื่อเกดิการตดัสนิใจใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัลูกน้องที่เป็นคู่รกันัน้กม็กัโดน

พนักงานคนอื่นมองว่าอาจเป็นการตดัสนิใจที่ไม่ยุตธิรรม หรอืเป็นการตดัสนิใจที่ใหส้ทิธพิเิศษ

กบัคู่รกัมากกวา่พนกังานอื่นๆ ทัง้ทีใ่นความเป็นจรงิแลว้การตดัสนิใจต่างๆ นัน้เป็นไปดว้ยความ

ยุตธิรรมและเท่าเทยีม แต่กย็งัเป็นประเดน็ใหเ้กดิการซุบซบินินทากนัในทีท่ํางานได ้ดงัขอ้มลูที่

ได้จากผู้บริหารฝ่ายทรพัยากรมนุษย์องค์การหน่ึงที่กล่าวถึงผลกระทบที่มีต่อผู้จดัการที่มี

ความสมัพนัธล์กึซึง้กบัพนกังานแผนกครวั 

 

“มซุีบซบินินทา บางทน้ีองทีเ่ป็นคู่รกัของ manager ทําผดิอ่ะ แมจ้ะตดัสนิโดย

ยุตธิรรมแล้ว หรอืว่าตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ อย่างเสมอภาคแลว้ แต่บางทเีดก็ 

ดว้ยความรูส้กึเดก็กจ็ะมองไปในแง่ที่ว่าไม่ยุตธิรรม กเ็อาไปพูดกนั ซุบซบิกนั

วา่คนนี้ไดส้ทิธพิเิศษมากกวา่” 
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การซุบซิบนินทาในที่ทํางาน หรอืการที่พนักงานที่เป็นคู่รกันัน้ถูกจบัตามอง

นํามาซึ่งความเครยีดในที่ทํางาน ดงัขอ้มูลที่ได้จากดงัขอ้มูลที่ได้จากผู้บรหิารฝ่ายทรพัยากร

มนุษยข์ององคก์ารแห่งหนึ่งทีว่่า “เขาเครยีดแหละ เพราะเราจบัตามองเขาไง คอืตอนแรกเรายงั

ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแฟนกนัหรอืเปล่า กค็อยจบัตามองจนรูข้อ้มลูพอสมควร เพื่อนในแผนกกเ็ริม่

พดูกนั” โดยเฉพาะในกรณีทีคู่่ความสมัพนัธน์ัน้ไมต่อ้งการเผยความรกัความใคร่ในคนอื่นไดร้บัรู ้

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ารขององคก์ารหน่ึงไดใ้หข้อ้มลูวา่ 

 

“ปัจจุบนั social มนัเขา้มา ปิดไม่มดิหรอก พอปิดไม่มดิคนเขากเ็หน็ เขากเ็อา

มาพูดในชวีติจรงิ เอาออกมานินทาแลว้มนักไ็ปกระทบต่อชวีติของเจา้ตวั บาง

ทเีจา้ตวัอาจจะลงรปูโดยไม่คดิ ไปเทีย่วแลว้อยากแชรก์ก็ลบัเขา้สูช่วีติจรงิ เขา

กโ็ดนผลกระทบตรงนี้ เขาเครยีด แลว้ก ็fade ตวัเองออกจากกลุ่ม...พอมเีรื่อง

ปุ๊ บเขากปิ็ดตวัเองอยูก่บัตวัเอง” 

 

ในเรื่องของผลกระทบทีม่ตี่อความกา้วหน้าในอาชพี ผลการสาํรวจองคก์ารทีจ่ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ให้ข้อมูลว่าเป็นเหตุการณ์ดงักล่าวค่อนข้าง

เกดิขึน้จรงิ รอ้ยละ 33.5 เป็นจรงิรอ้ยละ 11.3 และเป็นจรงิทีสุ่ด รอ้ยละ 8.1 ในภาพรวมสรุปได้

วา่ความรกัความใคร่ในทีท่าํงานอาจมผีลกระทบต่อความกา้วหน้าในอาชพีของพนกังานในระดบั

ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.26 และ 1.032 ตามลาํดบั ตวัอย่าง

ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลกระทบดงักล่าว ดงัคําบอกเล่าของ

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคลขององคก์ารหน่ึงทีว่า่ 

 

“เจอเคสหนกั เป็นโรงงาน อนัน้ีของเพือ่นนะคะไม่ใชข่องพี ่แต่มนัเป็นเคสหนกั

ที่พี่ทํางาน HR มา 20 กว่าปีก็ เออ เจออะไรอย่างงี้ คอืผู้ชายเน่ียเขาเป็นใน

ระดบัผู้จดัการฝ่าย ค่อนข้างที่จะเป็น potential ของบริษัท อนาคตไกลแน่ 

บรษิทักจ็ะส่งไปอบรมเมอืงนอก ทํานัน่ทําน่ี เป็นคนทีแ่บบว่าดมีาก กม็เีรื่องชู้

สาวเกดิขึน้กบัเดก็ผูห้ญงิขา้งในไลน์โดยลบัๆ เพื่อนร่วมงานไม่มใีครรูเ้ลย แต่

สิง่ที่รูก้็คอืว่าเน่ืองจากว่าผู้หญิงท้อง พอผู้หญิงท้องเนี่ย ผู้หญิงเดนิเขา้ไปหา

ผูบ้งัคบับญัชาของผูช้ายคนนี้ แต่พอดวี่าผูช้ายเขาแต่งงานแลว้งยัคะ แต่งงาน
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แลว้ มคีรอบครวั ซึ่งผูบ้งัคบับญัชากร็ูจ้กัภรรยาของลูกน้องคนน้ี แลว้กช็ื่นชม

รกัลูกน้องคนนี้มาก เก่งอ่ะ เป็นวศิวะ เขาก็ตกใจนะว่าเฮ้ยทําไมไปทําพลาด

อยา่งงี.้..ช่วงนัน้เขาโดน break ไม่ง ัน้มนัจะเป็นตวัอย่าง ตอ้ง drop ทุกอยา่ง ที่

จะส่งเขาไปเมืองนอกนู่นน่ีนัน่ แบบกําลังอยู่ ในช่วงของการเป็น talent 

management เลย กาํลงั develop ขึน้ โดน break ไป 3 ปีเลย” 

 

อกีกรณีหน่ึง เมื่อความรกัของคู่ความสมัพนัธ์จบลงแบบไม่สวยงาม จะทําให้

พนกังานมปัีญหา ทะเลาะ ทาํงานประสานงานกนัยากขึน้ จนในทีส่ดุตอ้งมคีนใดคนหนึ่งออกจาก

งานไป ดงัขอ้มลูทีพ่นักงานสาวรา้นกาแฟไดย้กตวัอย่างถงึคู่รกัคู่หน่ึงทีเ่พิง่เลกิรากนัไปว่า “เคย

เหน็นะคะ แต่เป็นทีอ่ื่น คอืคบกนัแลว้มปัีญหา ทะเลาะกนั พอเลกิกนักม็องหน้ากนัไม่ตดิ ทาํงาน

ด้วยกนัลําบาก จนอดึอดัจนต้องมคีนใดคนนึงออก เพราะถ้าฝืนทํางานไปงานมนัก็ไม่ราบรื่น” 

สอดคล้องกบัที่ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ขององค์การหนึ่ง กล่าวว่า “มผีลด้านลบตามมา

เยอะ พอคบกนัเอาความสมัพนัธม์าปนในทีท่าํงาน วนันึงทะเลาะกนั การทาํงานก ็drop ลง และ

องคก์ารกเ็สยี man power ไป งานก ็delay อกี” การลาออกของพนักงานนัน้อาจทําใหอ้งคก์าร

สญูเสยีพนกังานทีม่คีวามสามารถสงู ถอืเป็นความเสีย่งขององคก์าร โดยเฉพาะในเรื่องของการ

ขาดความต่อเนื่องของงาน และต้นทุนที่ต้องมกีารสรรหาพนักงานใหม่ รวมทัง้ต้นทุนของการ

ฝึกอบรม ดงัที่ผู้จดัการทัว่ไปขององค์การแห่งหน่ึงกล่าวว่า “มนักระทบแน่นอน ด้วยธุรกิจ

ค่อนขา้งเฉพาะทาง ฉะนัน้กว่าทีเ่ราจะสรา้งคนใหม่คนมาได ้มนัต้องใชเ้วลา เพราะมนัเป็นงาน

เฉพาะดา้นตอ้งเอาคนมา train เอามาทาํ กวา่จะ groom ไดก้ต็อ้งใชเ้วลา” 

 

4.4.2 ผลกระทบเชิงบวกของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 

ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานไดท้ําใหเ้กดิผลกระทบเชงิบวกทัง้ในแงข่องผลกระทบทีม่ี

ต่อบุคคล เช่น ทําใหเ้กดิความสมัพนัธ์ระยะยาวระหว่างคู่รกัในทีท่ํางาน เพิม่ความสุขในการใช้

ชวีติอยู่ในทีท่ํางาน ทําใหแ้รงจูงใจในการทํางานเพิม่ขึน้ เป็นตน้ และยงัมผีลกระทบเชงิบวกต่อ

องคก์าร เช่น ทําใหก้ารสื่อสารภายในดขีึน้ ช่วยเสรมิสรา้งการทํางานเป็นทมี เพิม่ความผูกพนั

และการมสี่วนร่วมในงาน เป็นตน้ ผลการสาํรวจองคก์ารธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยไดใ้หข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลกระทบเชงิบวกของความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน 

ดงัแสดงในตาราง 4.12 
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ตาราง 4.12 ผลการสาํรวจผลกระทบเชงิบวกของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 

ผลกระทบเชิงบวก ความถี่และร้อยละของความคิดเหน็  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 
เป็นจรงิทีส่ดุ เป็นจรงิ คอ่นขา้งเป็นจรงิ ไมเ่ป็นจรงิ ไมเ่ป็นจรงิ

ทีส่ดุ 

ความสมัพนัธร์ะยะยาวถงึขัน้แต่งงาน 14 (6.3) 62 (28.1) 110 (49.8) 30 (13.6) 5 (2.3) 3.23 0.843 ปานกลาง 

เพิม่ความสขุการใชช้วีติอยูใ่นทีท่าํงาน 35 (15.8) 67 (30.3) 84 (38.0) 28 (12.7) 7 (3.2) 3.43 1.004 มาก 

เพิม่แรงจงูใจในการทาํงาน 29 (13.1) 73 (33.0) 67 (30.3) 44 (19.9) 8 (3.6) 3.32 1.049 ปานกลาง 

เพิม่ความสรา้งสรรคใ์นงาน 15 (6.8) 60 (27.1) 53 (24.0) 77 (34.8) 16 (7.2) 2.91 1.086 ปานกลาง 

ทาํใหก้ารสือ่สารภายในดขีึน้ 17 (7.7) 76 (34.4) 75 (33.9) 44 (19.9) 9 (4.1) 3.22 0.985 ปานกลาง 

ทาํใหก้ารประสานงานภายในดขีึน้ 22 (10.0) 74 (33.5) 70 (31.7) 46 (20.8) 9 (4.1) 3.24 1.024 ปานกลาง 

ชว่ยเสรมิสรา้งการทาํงานเป็นทมี 13 (5.9) 71 (32.1) 73 (33.0) 57 (25.8) 7 (3.2) 3.12 0.965 ปานกลาง 

ชว่ยสรา้งการมสีว่นรว่มในงาน 25 (6.8) 67 (30.3) 86 (38.9) 46 (20.8) 7 (3.2) 3.17 0.941 ปานกลาง 

เพิม่ความผกูพนัของพนกังาน 23 (10.4) 84 (38.0) 71 (32.1) 36 (16.3) 7 (3.2) 3.36 0.979 ปานกลาง 
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1) ความสัมพนัธ์ระยะยาวระหว่างคู่รกัในท่ีทํางาน เมื่อถามว่าความรกั

ความใคร่ในทีท่ํางานนัน้ทําใหเ้กดิความสมัพนัธ์ระยะยาวระหว่างคู่รกัในทีท่ํางานใช่หรอืไม่ ผล

การสํารวจแสดงให้เห็นว่าผู้ให้ขอ้มูลจากองค์การธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยใหค้วามเหน็ว่าค่อนขา้งเป็นความจรงิ พจิารณาไดจ้ากขอ้มูลทีแ่สดงใหเ้หน็รอ้ยละ 

49.8 และที่ตอบว่าเป็นจริง กับเป็นจริงที่สุดอีก ร้อยละ 28.1 และ 6.3 ตามลําดับ รวมทัง้

พจิารณาได้จากค่าเฉลี่ยที่พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.843) ในขณะที่ขอ้มูลเชงิคุณภาพมปีรากฏให้เห็นว่าความรกัความใคร่ในที่ทํางานทําให้เกิด

ความสมัพนัธร์ะยะยาวระหว่างคู่รกัในที่ทํางานจนถงึขัน้แต่งงาน “มนีะคะ มทีัง้เป็นแผน แบบคู่

สมรสกม็”ี  “ทีน่ี่มทีีเ่ป็นคู่เปิดเผยแต่งงานกนัเป็นเรื่องเป็นราว ทุกคน public เหน็ ยอมรบั แลว้ก็

มทีี่จบีกนั สําเรจ็ไม่สําเรจ็บ้าง เป็นกิ๊กกนัมแีน่นอน แล้วก็มเีรื่องใคร่ๆ เป็นอะไรที่พูดกนัก็เล่า

ต่อๆ กนั” “มีทัง้ที่เป็นลกัษณะนัดออกเดทกนั หรอืว่าอาจจะเป็นเรื่องของกิ๊กกัน และถึงขัน้

แต่งงาน” ความสมัพนัธร์ะยะยาวน้ีส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความใกลช้ดิทีเ่กดิจากความตอ้งการ

ในงาน โดยเฉพาะการทีต่อ้งช่วยเหลอืกนัในการทาํงาน ซึง่ทาํใหเ้กดิความเหน็อกเหน็ใจกนั และ

ตดัสนิใจทีจ่ะครองคู่ใชช้วีติรว่มกนัดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์

ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดงัที่ว่า “มทีี่เป็นคู่รกัจนแต่งงานกนั น้องใน HR เองนี่แหละค่ะ เป็น

เจา้หน้าที่ดว้ยกนัเอง พอทํางานไปดว้ยกนัซกัระยะ ดว้ยความใกลช้ดิและการช่วยเหลอืงานซึ่ง

กนัและกนั ทาํใหเ้ขาเกดิความเหน็อกเหน็ใจแลว้กแ็ต่งงานกนั จนถงึทุกวนัน้ีกย็งัอยูด่ว้ยกนัอยู ่มี

ลกูดว้ยคะ่” 

2) เพ่ิมความสุขทําให้มีแรงจูงใจในการทํางาน  ความรกัความใคร่ในที่

ทํางานทําให้พนักงานมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในองค์การ ดงัข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นจาก

ตวัอย่างการช่วยเหลอืกนัทํางานของคู่รกัที่มาปฏบิตังิานนอกเวลาทํางานโดยไม่รบัเงนิพเิศษ 

ตามคําบอกเล่าของผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยท์ีว่่า “ผูช้ายต้องมาทํางานนอกเวลา ผูห้ญงิก็

มาเหมอืนกนั มาช่วย แต่ว่าไม่ไดเ้อาโอทนีะ คอืมาเป็นเพื่อนผูช้าย หรอือะไรอย่างนี้ เรากด็ูว่า

เออ ก็น่ารกัดี” “มนัส่งเสริมกําลังใจการทํางาน คู่นี้มาทํางานเร็วขึ้น คือมาทํางานตรงเวลา 

เพราะว่าม ีsupport โดยฝ่ายหญงิ คอืโอเคคุณตื่นนะ มาพรอ้มกนั ไปกนิขา้วกนัแลว้กไ็ปทํางาน

พรอ้มกนั” และเป็นไปในทาํนองเดยีวกนักบัพนกังานผูม้คีวามรกัในทีท่าํงานไดเ้ล่าวา่ 
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“ตอนนัน้ทํางานมคีวามสุขมาก คอืการทํางานมคีวามสุข มคีวามสุขจนเราไม่

เหน่ือยกบัการทาํงาน เพราะวา่เราไดเ้จอเขาอ่ะเนาะ เป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีใ่หเ้รา

อยากมาทํางานเลยล่ะ ไดก้นิขา้วพรอ้มกนั ไดน้ัง่คุย ไดก้ลบับา้นพรอ้มกนั มนั

เลยเหมอืนเป็นแรงจงูใจใหเ้ราอยากทาํงานมากขึน้” 

 

ขอ้สรุปดงักล่าวยนืยนัไดจ้ากผลการสาํรวจองคก์ารธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ได้ตอบว่าความรกัความใคร่ในที่ทํางานนัน้ช่วยเพิม่ความสุขใน

การใชช้วีติอยู่ในที่ทํางาน ค่อนขา้งเป็นจรงิรอ้ยละ 38.0 เป็นจรงิรอ้ยละ 30.3 และเป็นจรงิทีสุ่ด

รอ้ยละ 15.8 นอกจากน้ีเมื่อวเิคราะหใ์นภาพรวมนัน้พบว่าความสุขในการใชช้วีติอยู่ในทีท่ํางาน

จากการมคีวามรกัในทีท่าํงานนัน้อยูใ่นระดบัมาก (คา่เฉลีย่ 3.43 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.004)  

นอกจากน้ียงัพบว่า ความรกัความใคร่ในที่ทํางานได้ส่งผลให้แรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานเพิม่สงูขึน้ โดยผลการสาํรวจองคก์ารธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยได้ให้ขอ้มูลที่แสดงให้เห็นว่าความรกัความใคร่ในที่ทํางานช่วยเพิม่แรงจูงใจ

ใหก้บัพนักงานไดใ้นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.32 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.049) จากทีผู่ต้อบ

ว่าเหตุกาณ์ดงักล่าวนัน้ค่อนขา้งเป็นจรงิรอ้ยละ 30.3 เป็นจรงิรอ้ยละ 33.0 และเป็นจรงิทีสุ่ดรอ้ย

ละ 13.1 แรงจูงใจที่เพิม่ขึ้นนัน้เป็นผลมาจากการที่ได้มาเจอหน้าและทํางานร่วมกนักบัคนรกั 

โดยเฉพาะในระยะเริม่แรกทีเ่พิง่จะพดูคุยหรอืจบีกนัซึง่อาจเนื่องมาจากพนกังานนัน้ตอ้งการทีจ่ะ

แสดงศกัยภาพของตวัเองใหก้บัคู่ความสมัพนัธ์เหน็ ดงัคําบอกเล่าของผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากร

มนุษยท์ีว่า่ 

 

“ระยะแรกที่แบบเริม่จบีกนั เริม่คุยกนั เริม่รู้สกึดีเนื่ย มนัเป็นเชิงบวก ทําให้

พนักงานคนนัน้มาทํางาน ขยนั อยากจะแสดงตวัเองถึงศกัยภาพของตวัเอง 

ฉนัตอ้งเก่ง โชวค์นทีย่งัไมเ่ป็นแฟน โชวค์นทีเ่ป็น potential เพราะเขายงัไม่ตก

ลงปลงใจ เขาก็จะ active มากขึ้น พยายามจะหาเวลามาทํางานบ่อยๆ หยุด

งานน้อยลง” 

 

เมื่อได้มีการตกลงที่จะสานสมัพนัธ์กนัเป็นคู่รกั คู่ความสมัพนัธ์นัน้ดูจะยิ่งมี

กําลงัใจมคีวามสุขในการทํางาน หากมปัีญหาในการทํางาน คู่รกัจะมกีารคอยช่วยเหลอืคอย
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แก้ปัญหา ทําใหม้แีรงจูงใจในการทํางานตามคําบอกเล่าของพนักงานผูม้คีวามรกัในที่ทํางานที่

ไดใ้หข้อ้มลูในทาํนองเดยีวกนัวา่ 

 

“พอคบกนัแลว้ทํางานใกลก้นัคอืมนัจะมกีําลงัใจในการทํางานมาก เพราะว่าถา้

เราทําอะไรผดิเขากจ็ะบอก แลว้เขากจ็ะใหอ้ํานาจในการตดัสนิใจเรา แต่ถา้เรา

ผดิเขากจ็ะเตอืน แต่เขากจ็ะไม่ไดด้่าจนถงึขัน้แบบสาดเสยีเทเสยีอ่ะ คอืทํางาน

กบัผูช้ายกต็อ้งเขา้ใจวา่ผูช้ายเขาจะแขง็เวลาเขาวา่ เขาวา่จรงิๆ แต่เขาจะไมม่า

จุกจกิเรื่องส่วนตวั ข้อดีคอืมกีําลงัใจในการทํางานสูง การทํางานมคีวามสุข

มาก” 

 

  3) การประสานงาน การแก้ปัญหาการทาํงาน และการทาํงานเป็นทีมดีขึ้น 

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานยงัไดท้าํใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ขีองพนกังานสง่ผลดตี่อการสือ่สาร

และการประสานงานด้วย ดงัผลการสํารวจองค์การธุรกจิที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยไดใ้หข้อ้มลูวา่ความรกัความใคร่ในทีท่าํงานทาํใหก้ารสือ่สารภายในองคก์ารดขีึน้นัน้

ค่อนขา้งเป็นจรงิรอ้ยละ 33.9 เป็นจรงิรอ้ยละ 34.7 และเป็นจรงิทีสุ่ดรอ้ยละ 7.7 ในภาพรวมนัน้

พบว่ามคี่าอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.22 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.985) นอกจากนี้ยงั

ยนืยนัไดจ้ากขอ้มูลเชงิคุณภาพ ดงักรณีตวัอย่างพนักงานแผนกครวัทีอ่งคก์ารแห่งหน่ึงซึ่งมรีกั

กบัผูจ้ดัการรา้น ตามคาํบอกเล่าของผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยท์ีว่า่  

 

“ผู้ชายเน่ียไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ เพราะเขาเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็อยู่ใน

กฎระเบยีบ งานคอืงาน แต่ตวัผูห้ญงิคนทีเ่ป็นคนในครวั เขากอ็ยากจะมาทาํงาน

มากขึน้แน่ๆ เพราะวา่ไดเ้จอหน้า แลว้ผูช้ายบอกอะไรผูห้ญงิกป็รบั บางทถีา้เกดิ

วา่คนอื่นมาบอกวา่น้องผูห้ญงิทาํงานผดินะ อย่างทาํอาหารผดิ ใสน่ัน่น่ีผดิ กจ็ะมี

อาการนอยด์ แต่ถ้าเป็นผู้ชายคนที่รกักันมาบอกปุ๊ บเนี่ย การเปลี่ยนแปลง

คอ่นขา้งจะไว จะปรบัเลย ผูห้ญงิจะยอมรบั” 

 

ในทาํนองเดยีวกนั ผลการสาํรวจองคก์ารธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยไดใ้หข้อ้มูลว่าความรกัความใคร่ในทีท่ํางานทําใหก้ารประสานงานภายในดขีึน้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

74 
 

ดงัจะเหน็จากการตอบที่ว่าเหตุการณ์ดงักล่าวนัน้ค่อนขา้งเป็นจรงิรอ้ยละ 31.7 เป็นจรงิรอ้ยละ 

33.5 และเป็นจรงิที่สุดรอ้ยละ 10.0 ในภาพรวมนัน้พบว่ามคี่าอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 

3.24 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.024)  

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานนําไปสูก่ารแกปั้ญหาการทาํงานรว่มกนั ทาํใหเ้กดิ

การประสานงานกนัภายในทมีงานที่ดขีึน้ ซึ่งเป็นผลจากความไวว้างใจกนัของคู่ความสมัพนัธ์

ดงัทีผู่ช้่วยผูอ้ํานวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารแห่งหน่ึง กล่าวว่า “การทาํงานกบัคนที่

รูใ้จ ได้ทํางานกบัคนที่รกั ก็จะส่งให้งานมนัพูดง่าย” สอดคล้องกบัขอ้มูลที่ได้จากพนักงานผู้มี

ความรกัในทีท่าํงาน ซึง่ไดใ้หข้อ้มลูในทาํนองเดยีวกนัวา่ 

 

“การทีไ่ดท้ํางานร่วมกบัพีเ่ขาเรามคีวามรูส้กึว่างานมนัไม่มอีะไรยาก เราทําได้

หมด เหมอืนเราไม่กลวั อย่างเช่นการตรวจวนิิจฉัยบางอย่างมนัทํายาก อย่าง

พวกคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้างี ้เราน้องใหม่ แต่เมื่อมพีีเ่ขาคอยดูแล เพราะกร็ูส้กึว่า

เรามัน่ใจมากขึน้ เวลาไมรู่อ้ะไรกก็ลา้ทีจ่ะถาม...ความไวว้างใจมนัมมีากขึน้ เรา

กลา้ทีจ่ะทาํโน่นนัน้น่ีมากขึน้” 

 

เมื่อมคีวามไว้วางใจคู่รกัในที่ทํางานมกัจะกล้าพูด กล้าบอกถึงปัญหาในการ

ทาํงาน และยอมรบัทีจ่ะใหคู้ร่กันัน้ชว่ยแกปั้ญหาการทาํงานรว่มกนั และทาํใหเ้กดิการทาํงานเป็น

ทีมดีขึ้นตามไปด้วย ดังจะสงัเกตได้จากผลการสํารวจองค์การธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หข้อ้มลูว่าความรกัความใครใ่นทีท่าํงานทาํใหก้ารทาํงานเป็นทมี

ดขีึน้ จากการตอบว่าค่อนขา้งเป็นจรงิรอ้ยละ 33.0 เป็นจรงิรอ้ยละ 32.1 และเป็นจรงิทีสุ่ดรอ้ยละ 

5.9 ในภาพรวมนัน้พบว่ามีค่าอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.965) และยนืยนัไดจ้ากพนกังานผูม้คีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงานไดใ้หส้มัภาษณ์วา่ 

 

“มนัทาํใหเ้กดิความไวว้างใจ แลว้กเ็หมอืนกบัรูใ้จกนัแลว้กจ็ะไวใ้จ เหมอืนกบัพีม่ี

ปัญหาเรื่องงาน พีก่จ็ะกลา้เล่าใหฟั้งอะไรอย่างเงีย๊ะพีท่ําผดิพีก่จ็ะไม่ปกปิด พีก่็

จะกล้าเล่ากล้าบอกเพราะว่าพี่รูเ้ขาจะไม่ด่าพี ่เขาจะต้องหาทางแก้ไขงานมนัดี

นะ ประสทิธภิาพดมีาก เหมอืนมนัทาํกนัเป็นทมีอ่ะ” 
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  4) เพ่ิมความผกูพนัและการมีส่วนร่วมในงาน ความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน

มผีลต่อความผกูพนัองคก์าร และการมสีว่นร่วมในงาน ผลการสาํรวจองคก์ารธุรกจิทีจ่ดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ให้ขอ้มูลว่าความรกัความใคร่ในที่ทํางานนัน้ช่วยเพิม่

ความผกูพนัของพนกังานคอ่นขา้งจรงิรอ้ยละ 32.1 เป็นจรงิรอ้ยละ 38.0 และเป็นจรงิทีส่ดุรอ้ยละ 

10.4 ในภาพรวมนัน้พบว่ามีค่าอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.36 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.979) ชว่ยสรา้งการมสีว่นรว่มในงานไดค้อ่นขา้งจรงิรอ้ยละ 38.9 เป็นจรงิรอ้ยละ 30.0 และเป็น

จรงิที่สุดร้อยละ 6.8 ในภาพรวมนัน้พบว่าช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมในงานในระดบัปานกลาง 

(คา่เฉลีย่ 3.17 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.941)  

ความผูกพนัและการมสี่วนร่วมในงานนัน้คงเกดิจากจากการที่คู่พนักงานที่รกั

ใคร่ชอบพอกนัไดแ้ต่งงานและมคีวามตัง้ใจทีท่ํางานอยู่ในองคก์ารเดยีวกนั เมื่อพนักงานมคีวาม

ผูกพัน และมีส่วนร่วมในงานจึงทําให้ผลงานที่ทํานัน้ออกมาดีตามมา และส่งเสริมให้เกิด

บรรยากาศการทาํงานทีด่ขี ึน้ตามไปดว้ยดงัขอ้มลูทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าการมคีวามรกัความใคร่ในที่

ทํางานนัน้ทําให้ผลงานออกมาดเีป็นที่น่าพอใจทัง้ตวัคู่ความสมัพนัธ์เองและเพื่อนร่วมงานคน

อื่นๆ 

 

“การที่เราสองคนทํางานอยู่ด้วยกันแล้วงานออกมาดี มีความสุขมนัก็ทําให้

บรรยากาศรอบๆ หมายถงึเพือ่นรว่มงานเราเขากร็ูส้กึดไีปดว้ย เขากช็ืน่ชม คอื

งานกอ็อกมาด ีไม่มเีกีย่งงานกนั เพราะบางทนีะเวลามงีานเยอะๆ หนักๆ กจ็ะ

เกดิการเกี่ยงงานผลกัภาระกนับ้าง แต่อนันี้มนัไม่มเีหตุการณ์พวกนัน้ ทําให้

บรรยากาศในการทํางานส่งไปถงึคนรอบขา้งด้วย เขากร็ูส้กึว่าผลงานของเรา

มนัออกมาด”ี 

 

นอกจากผลกระทบเชงิบวกทัง้สี่ประเด็นดงักล่าวแล้ว ความรกัความใคร่ในที่

ทํางานยงัน่าจะมสี่วนช่วยเพิม่ความสรา้งสรรคใ์นงาน ดงัขอ้มูลที่ได้จากผลการสํารวจองค์การ

ธุรกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่ไดใ้หข้อ้มลูว่าความรกัความใคร่ในที่

ทาํงานนัน้ช่วยเพิม่ความสรา้งสรรคใ์นงานไดค้่อนขา้งจรงิรอ้ยละ 24.0 เป็นจรงิรอ้ยละ 27.1 และ

เป็นจรงิที่สุดร้อยละ 6.8 ในภาพรวมนัน้พบว่ามีค่าอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.91 ค่า

เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.086)  
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 โดยสรุป จะเหน็ว่าความรกัความใคร่ในทีท่ํางานไม่ไดเ้ป็นเรื่องไกลตวั สามารถเกดิขึน้

ได้ในทุกองค์การและมผีลกระทบทัง้บวกและลบต่อองค์การตามมา คําถามถดัมาคอื องค์การ

ควรมแีนวทาง กลยุทธ ์หรอืการดําเนินงานในการจดัการความรกัความใคร่ในที่ทํางานอย่างไร

จงึจะทาํใหเ้กดิประโยชน์และนํามาซึง่การเพิม่พนูผลปฏบิตังิานขององคก์าร 

 

4.5 การจดัการความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 
ผลการวจิยัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าองคก์ารธุรกจิในประเทศไทยมกีารจดัการความรกัความใคร่

ในทีท่ํางานไปตามกรณี มกีารกําหนดนโยบายเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความรกั

ความใคร่ในที่ทํางาน ในบางองค์การได้มกีารดําเนินการเพื่อสนับสนุนความรกัความใคร่ในที่

ทาํงาน นอกจากน้ียงัพบวา่องคก์ารธุรกจิในประเทศไทยไดก้ารฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละเสรมิสรา้ง

ทศันคตทิีเ่หมาะสมเกีย่วกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน รายละเอยีด ดงันี้ 

  

 4.5.1 การดาํเนินการภายหลงัทราบว่ามีความรกัความใคร่เกิดขึน้ในท่ีทาํงาน 

 ผลการสํารวจวิธีปฏิบัติ (practice) ขององค์การที่จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายหลงัทีท่ราบว่ามคีวามรกัความใคร่ในทีท่าํงานเกดิขึน้ ดงัแสดง

ในตาราง 4.13  

 

ตาราง 4.13 วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 

วิธีปฏิบติั จาํนวน ร้อยละ 

ตาํหนิ 18 8.1 

ตกัเตอืน 33 14.9 

ลดตาํแหน่ง 5 2.3 

โอนยา้ย 20 9.0 

เลกิจา้ง 10 4.5 

การจดัการตามแต่ละกรณี 94 42.5 

ไมไ่ดด้าํเนินการใดๆ 61 21.6 
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จากตาราง 4.3 จะเห็นว่าองค์การธุรกิจในประเทศไทยนัน้มีวธิปีฏิบตัิที่เกี่ยวข้องกบั

ความรกัความใคร่ไปตามแต่ละกรณี ร้อยละ 42.5 มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ การให้

คําปรกึษาการใช้ชีวติคู่ในที่ทํางาน ร้อยละ 19.1 ตักเตือน ร้อยละ 14.9 นอกจากนี้ยงัพบว่า

องคก์ารยงัไดม้กีารโอนยา้ยพนักงาน ตําหนิ เลกิจา้ง และลดตําแหน่งอกีจํานวนหนึ่ง ในขณะที่

รอ้ยละ 21.6 ไดใ้หข้อ้มลูวา่องคก์ารไมไ่ดม้กีารดาํเนินการใดๆ  

ผลการวจิยัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าองคก์ารมกีารดาํเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใคร่

ที่ทํางานภายหลงัจากที่มเีหตุการณ์เกิดขึ้นไปตามแต่ละกรณีเป็นส่วนใหญ่ อาจเน่ืองมาจาก

ความจรงิที่ว่าความรกัความใคร่ในที่ทํางานเป็นเรื่องจรงิที่เกิดขึ้นปกติตามธรรมชาติ เป็นสิง่

สวยงามที่เกดิขึ้นภายในองค์การ ในมุมมองของผูบ้รหิารเองนัน้มองว่าเรื่องน้ีเป็นเรื่องส่วนตวั

ของแต่ละบุคคล ดงันัน้โดยทัว่ไปองคก์ารจงึชืน่ชมกบัคูร่กัในทีท่าํงาน และมกัไมไ่ดม้กีารกาํหนด

นโยบายที่จะป้องกนัหรอืดําเนินการใดๆ ดงัข้อมูลที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายทรพัยากร

มนุษยข์ององคก์ารแห่งหน่ึงกล่าวว่า “ส่วนตวันะ เราคดิว่าเป็นเป็นเรื่องทีจ่ะใหพ้นักงานดําเนิน

ชวีติไปตามปกต ิมนัเหมอืนความรกักค็อืธรรมชาตอ่ิะ กค็อืดําเนินชวีติไปตามธรรมชาตขิองมนั 

กไ็ม่ไดเ้หน็ว่าองคก์ารจะตอ้งมารบัผดิชอบแต่อย่างใด” อย่างไรกต็าม หากความรกัความใคร่ใน

ที่ทํางานนัน้ส่งผลกระทบเชิงลบ องค์การจะเข้ามาดําเนินการตามแต่ละกรณี ดงัที่ผู้บรหิาร

ระดบัสงูขององคก์ารแหง่หนึ่งกล่าววา่  

 

“ถ้าไม่เลยเถดิถงึขนาดที่ว่าผดิทางจรยิธรรม เช่น มปัีญหาล่วงละเมดิกนัในที่

ทาํงาน หรอืทาํรา้ยรา่งกาย ทางเรากจ็ะไม่ยุ่ง เรายงัตกีรอบวา่เป็นเรือ่งสว่นตวั 

แต่ถ้าเลยไปถึงตรงนี้เมื่อไหร่ เราก็จะจดัการ ก็มหีลายเคสที่เราก็ต้องให้เขา

พจิารณาตวัเขาเอง บางทเีขาเองกท็ะเลาะกนับา้งอะไรบา้ง กข็อลาออกไป” 

 

ในทํานองเดียวกนักบัที่ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ของหลายองค์การกล่าวไว้ใน

ทํานองเดียวกันว่า “คนที่รกักันในที่ทํางาน ถ้าถูกต้องตามทํานองครองธรรมแล้วเป็นเรื่อง

สวยงามในองค์กร ทุกคนกจ็ะรูส้กึประทบัใจกบัคู่รกัคู่นี้...เพยีงแต่ว่ามนัจะเป็นเรื่องไม่ดตีอนที่

เกิดปัญหา” “ต้องดูเป็น case by case ว่าปัญหามันเกิดจากอะไร จะสร้างกฎตายตัวไม่ได ้

เพราะบางทบีางคู่กแ็ก้ไขได ้บางคู่กส็ามารถเปลีย่นกบัมาเป็นเพื่อนได ้หรอืบางคู่กแ็บบอาจจะ

มองหน้ากนัไม่ไดอ้กีแลว้ กต็้องดูเป็น case by case ไปอ่ะค่ะ” “แต่ถ้าเกดิเขาป๊ิงปัง๊อะไรกนัจน
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แบบว่าถงึขัน้แต่งงาน แลว้พฤตกิรรมทีผ่่านมาเน่ียไม่ไดเ้คยมอีะไรทีเ่ป็นผลกระทบต่อบรษิทั ก็

จะไม่ไดไ้ป fix อะไรขนาดนัน้ คอืเหมอืนกบัว่าเราป้องกนั แต่ถ้าเกดิว่ามนัเกดิแลว้” “เมื่อไหร่ที่

กระทบต่อภาพลกัษณ์ กระทบต่อเองการทํางาน ทางเราก็ไม่โอเค” “เราไม่มนีโยบาย ถ้าเกิด

ความสมัพนัธร์ะหว่างคนสองคนนัน้มัน่ไม่กระทบต่องาน ไม่มผีลเสยีต่องาน ทางฝ่ายบรหิารกจ็ะ

ไม่ได้มายุ่งเกี่ยว ขึน้อยู่กบัตวับุคคล” และพจิารณาจากขอ้มูลที่ได้มกีารเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ว่า

จรงิๆ แลว้ความรกัความใครน่ัน้เป็นความจรงิทีเ่กดิขึน้ไดใ้นทีท่าํงานเหมอืนกบัการเล่นหวย เล่น

แชร ์อาจไมม่ผีลกระทบใดๆ องคก์ารควรทีจ่ะปล่อยไปใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิแต่เมือ่ใดทีค่วาม

รักความใคร่นั ้นส่งผลกระทบลบองค์การจะเข้ามาจัดการตามแต่ละกรณี  ซึ่งเป็นไปตาม

กฎระเบยีบขององคก์าร 

 

“จรงิๆ ตอ้งบอกว่ามนัเป็นเรื่องสว่นตวั แต่บงัเอญิว่ามนัทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อ

งานได ้ฉะนัน้เราตอ้งหาทางป้องกนัไวก่้อน ไมใ่ช่เพือ่บรษิทัอย่างเดยีว แต่เพือ่

ตวัเขาดว้ย ผมยกตวัอยา่งงา่ยๆ เรือ่งทีเ่ราเหน็ในทีท่าํงานเน่ีย การยมืเงนิ เล่น

หวย เล่นแชร ์พวกน้ีเป็นเรื่องส่วนตวัทัง้นัน้ แต่ว่าเมื่อใดทีม่นัมเีรื่องขึน้มาปุ๊ บ 

มนักจ็ะวกมาเกีย่วขอ้งกบักฎระเบยีบ”  

 

กรณีที่เป็นความรกัความใคร่ระหว่างเพื่อนร่วมงานและมีความเสี่ยงจะทําให้เกิดผล

กระทบลบตามมา ในบางองค์การมกีารจบัตามองพนักงานดงักล่าวเป็นพเิศษ พนักงานจะถูก

เพิง่เลง็ว่าจะแสดงพฤตกิรรมทีไ่ม่ชอบธรรมหรอืเอื้อประโยชน์ใหก้บัคู่รกัหรอืไม่ การดาํเนินการ

ดงักล่าวนี้สอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจองคก์ารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ดงัแสดงในตาราง 4.14 ซึ่งจะเหน็ว่า ภายหลงัทีท่ราบว่ามคีวามรกัความใคร่เกดิขึน้ในที่

ทํางานนัน้องคก์ารมกัเฝ้าดูพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา คอยตดิตามผลการปฏบิตังิานว่าลดลง

หรอืไม่ จบัตาดูสถานการณ์ และเฝ้าดูพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาเป็นส่วนใหญ่ รอ้ยละ 69.7, 

62.4 53.4 และ 52.5 ลดหลัน่กนัลงมาตามลําดบั ส่วนรอ้ยละ 21.3 ไดใ้หข้อ้มูลว่าองคก์าร

ไม่ไดม้กีารดาํเนินการใดๆ  

หากมสีญัญาณของพฤตกิรรมเสีย่ง ทางองคก์ารโดยฝ่ายทรพัยากรมนุษยจ์ะทาํหน้าทีใ่น

การพจิาณาเบือ้งตน้ว่ามผีลกระทบต่อการทาํงานหรอืไม ่อย่างไร มกีารเรยีกมาคุยเพื่อทาํความ

เขา้ใจ และตกัเตอืนไม่ใหแ้สดงพฤตกิรรมทีเ่ป็นผลลบต่อการทาํงานตามมาโดยเฉพาะในกรณี
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ทีเ่ริม่เหน็ว่าคู ่รกันัน้มกีารขาดงานหรอืลางานพรอ้มกนั ยนืยนัไดจ้ากขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการ

สมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารหนึ่งทีว่่า “ถ้าเกดิมคีบกนั เริม่คบกนั เริม่

หายไปพรอ้มกนั ขาดงานพรอ้มกนั หยุดงานป่วยพรอ้มกนั อนันี้จะต้องมกีารเรยีกคุย” 

 

ตาราง 4.14 การดาํเนินการภายหลงัจากทราบวา่มคีวามรกัความใครเ่กดิขึน้ในทีท่าํงาน 

การดาํเนินการ จาํนวน ร้อยละ 

จบัตาดสูถานการณ์ 111 53.4 

เฝ้าดพูฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา 154 69.7 

คอยตดิตามความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้กบัเพือ่นรว่มงาน 116 52.5 

คอยตดิตามผลการปฏบิตังิานวา่ลดลงหรอืไม ่ 138 62.4 

สนบัสนุนความสมัพนัธ ์ 69 31.2 

ไมม่กีารดาํเนินการใดๆ 47 21.3 

 

ในบางองคก์ารเมื่อมกีารพจิารณาเบื้องต้นจากฝ่ายทรพัยากรมนุษยแ์ลว้จะมกีาร

พจิารณาถงึความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อกีครัง้ในรูปของคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่ไดต้ัง้ขึน้มา

เฉพาะ แต่จะใชค้ณะกรรมการสวสัดกิารลูกจา้งทีม่อียู่แลว้ร่วมกนัพจิารณา ขอ้สรุปทีไ่ดจ้ะ

เสนอใหท้างผูบ้รหิารพจิารณาดาํเนินการและแจง้ใหพ้นักงานทราบต่อไป เมื่อพจิารณาแลว้ว่า

ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานจะส่งผลกระทบต่อการทํางาน องคก์ารมกัมกีารโอนยา้ย

พนักงานไปยงัสาขาอื่น หรอืโอนยา้ยไปยงับรษิทัในเครอื ดงัคําบอกเล่าของผูบ้รหิารฝ่าย

ทรพัยากรมนุษยท์ีไ่ดใ้หข้อ้มูลไวใ้นทาํนองเดยีวกนัว่า 

 

 “ส่วนใหญ่ถ้าดูแล้วว่ามนัมผีลกบัเรื่องของงาน เราจะมกีารโยกยา้ยพนักงาน 

ยกตัวอย่าง พนักงานที่อยู่ตามร้าน ก็จะมีการย้ายไปอีกที่หน่ึง สาขาหน่ึง 

เพราะว่าลกัษณะงานทีม่นัขอ้งเกีย่วกนัหรอืมผีลในเรื่องของการบรหิารจดัการ 

อยูใ่นรา้นเดยีวกนัเนี่ยคอ่นขา้งทีจ่ะเสีย่งต่อการบรหิารจดัการ”  

 

“เบือ้งตน้เราจะพจิารณาก่อนวา่มคีวามเอือ้กนัไหมในเรื่องของการทาํงาน ถา้มี

เรากจ็ะโอนยา้ย กรณีน้องทีใ่นฝ่ายบุคคลเองเป็นแฟนกบัพนักงานขา้งใน น้อง
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เดนิมาหา มาบอกอ่ะว่าเขามแีฟนอยู่ที่คลงัสนิคา้ซึ่งเป็นบรษิัทเดยีวกนั ตาม

ระเบียบของเราถ้าอยู่ในบรษิัทเดียวกนั แผนกเดียวกนั หรอือะไรก็แล้วแต่ 

จะตอ้งมกีารโอนยา้ย กย็า้ยแฟนเคา้ไปบรษิทัอื่นในเครอื” 

 

องค์การแห่งหน่ึงมีระบบการบันทึกข้อมูลของพนักงานด้วยตนเอง (employee self 

service) ทางฝ่ายบรหิารจะขอความร่วมมอืใหม้กีารบนัทกึขอ้มูลของบุคคลในครอบครวั เมื่อมี

ขอ้มูลที่มคีู่สมรสทํางานในสายการบงัคบับญัชาเดยีวกนั การดําเนินการขององค์การแห่งน้ีคอื

การใหพ้นักงานยา้ยไปยงัสายการบงัคบับญัชาอื่น เพื่อป้องกนัการเอื้อประโยชน์กนัในทีท่ํางาน 

พจิารณาไดจ้ากคาํบอกวา่ต่อไปน้ี 

 

“ทีน่ี่มคีู่รกัทีส่านสมัพนัธถ์งึขัน้แต่งงาน แต่สว่นใหญ่จะแยกคนละหน่วยงานกนั 

เพราะว่าเรามรีะบบ employee self service เพื่อใหพ้นักงานบนัทกึขอ้มูลของ

บุคคลในครอบครวั เป็นคู่สมรสกนัเราไม่ใหอ้ยู่ทีเ่ดยีวกนั ทาํงานคนละสายการ

บงัคบับญัชา อนันี้มบีนัทกึในระบบ แลว้กพ็นักงานกใ็หค้วามร่วมมอื ทางฝ่าย

บรหิารนําขอ้มลูน้ีเขา้ไปบรหิารอกีท ีถา้มคีูร่กัหรอืบางคูร่กัทีส่มรสกนักจ็ะมกีาร

โอนยา้ย บางสายงานน่ีคนเป็นหมืน่ บางสายมคีนเป็นพนักต็อ้งมบีา้ง กต็อ้งทาํ

ใหเ้ขาไมส่ามารถทีจ่ะเอือ้ประโยชน์กนัได”้ 

 

กรณีทีเ่ป็นความรกัความใคร่ทีพ่วัพนัไปยงัพนักงานทีส่มรสแลว้ หากความสมัพนัธ์นัน้

ทําให้เกิดการทะเลาะววิาทตามมา องค์การบางแห่งกําหนดโทษทางวนิัยไว้สูงสุดคอื ไล่ออก 

ในขณะที่โดยทัว่ไปองค์การจะดําเนินการในกรณีของการกระทําผดิ “เหตุทะเลาะววิาท” ซึ่งมี

ข ัน้ตอน 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1) การตกัเตอืนดว้ยวาจา  

2) การตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

3) การดาํเนินการทางวนิยั  

ในบางองคก์ารจะมกีารโอนยา้ยพนักงานทีเ่ป็นความสมัพนัธน์ัน้ไปอยู่อกีสาขาหรอืยา้ย

ไปยงับรษิทัในเครอืเพือ่ป้องกนัเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาเชน่เดยีวกนักบัการดาํเนินการกรณี
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ที่เป็นความรกัความใคร่ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ดงัข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้จดัการฝ่าย

พฒันาองคก์ารขององคก์ารแห่งหนึ่งทีว่่า 

 

“เคยมชีู้สาว มนีะครบัม ีตบแย่งกนั เน่ืองจากมนัเป็นกราวด์มาก เด็กก็เป็น

แบบมาจากชาวบา้น เพยีงแต่ว่าเราไม่ไดม้นีโยบายในการเขยีนว่าผวัเมยีหา้ม

ทํางานดว้ยกนั หรอืภรรยาสามตีกีนั คอืมนัไม่ได้มกีฎขอ้หา้มอะไรอย่างนี้ ว่า

หา้มทาํงานทีเ่ดยีวกนั แต่วา่ถา้รูก้ค็อืประกนัไวก่้อนคอืจบัแยกเลย คนละสาขา

เลยจะดกีวา่” 

 

 ผลการวจิยัยงัสะท้อนให้เหน็ว่า องค์การมกีารดําเนินการเพื่อสนับสนุนความรกัความ

ใคร่ในที่ทํางาน หลายองค์การชื่นชมกบัความรกัความใคร่ในที่ทํางาน มองว่าความรกัในที่

ทํางานเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทัว่ไป และช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงาน และผลการ

ปฏบิตังิานได ้การดาํเนินการอกีรูปแบบหนึ่ง ดงันัน้จงึปรากฏใหเ้หน็ว่ามอีงคก์ารรอ้ยละ 31.2 

ไดใ้หข้อ้ม ูลว่าภายหลังจากทราบว่ามีความรกัความใคร่เกิดขึ้นในที่ทํางานการสนับสนุน

ความสมัพนัธ์ของคู่รกั ดงัตาราง 4.14 ขา้งต้น  

ทัง้น้ีขอ้มูลจากการสาํรวจการดาํเนินการเพื่อสง่เสรมิความรกัความใคร่ในทีท่ํางานของ

องคก์ารทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัแสดงในตาราง 4.15 

 

ตาราง 4.15 การดาํเนินการเพือ่สนบัสนุนความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 

การดาํเนินการ จาํนวน ร้อยละ 

ใหค้าํปรกึษาเกีย่วกบัชวีติคูใ่นทีท่าํงาน 60 27.1 

อนุญาตใหล้าหยดุพรอ้มกนั 84 38.0 

อาํนวยความสะดวกดา้นสถานทีจ่ดังานแต่งงาน 43 19.5 

รางวลัตอบแทนสาํหรบัพนกังานทีแ่ต่งงานกนั 59 26.7 

จดังานสงัสรรคร์ืน่เรงิเพือ่ใหพ้นกังานไดม้าพบปะกนั 77 34.8 

ไมม่กีารดาํเนินการทีเ่ป็นการสนบัสนุน 97 43.9 
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จากตาราง 4.15 จะเหน็ว่าการองคก์ารไดอ้นุญาตใิหคู้่รกัในทีท่ํางานไดล้าหยุดพรอ้ม

กนัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 38.0 รองลงมา ไดแ้ก่ การจดังานสงัสรรคร์ื่นเรงิเพื่อใหพ้นักงานไดม้า

พบปะกนั การใหค้ําปรกึษาเกี่ยวกบัชวีติคู ่ในทีท่ํางาน รางวลัตอบแทนสําหรบัพนักงานที่

แต่งงานกนั และการดํานวยความสะดวกด้านสถานที่จดังาน รอ้ยละ 34.8, 27.1, 26.7 และ 

19.5 ตามลําดบั ในขณะทีร่อ้ยละ 43.9 นัน้ไดใ้หข้อ้มลูว่าทางองคก์ารไม่ไดม้กีารดําเนินการใดๆ 

เพือ่สง่เสรมิความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 

 ในทํานองเดยีวกนักบัขอ้มูลเชงิคุณภาพ พบว่า บางองคก์ารเมื่อเกดิความรกัความใคร่

ในที่ทํางานขึน้ทางองค์การจะสนับสนุนและชื่นชมกบัความรกั เพราะมองว่าความรกัที่ถูกต้อง

ตามศีลธรรม ตามประเพณีวฒันธรรมนัน้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นการ

สนับสนุนดงักล่าว เช่น การอนุญาตใหคู้่รกัในทีท่ํางานไดใ้ชพ้ืน้ทีจ่ดังานแต่งงาน การสนับสนุน

ดนตรใีนวนังาน ความร่วมมือของเพื่อนพนักงาน และเงนิกู้ดอกเบี้ยตํ่าสําหรบัคู่รกั เป็นต้น 

พนักงานผู้มีความรกัในที่ทํางาน กล่าวว่า “อย่างบริษัทเก่าพี่มีแบบกู้ซื้อบ้านสําหรบัคู่รกัที่

แต่งงานกนั คอืถา้เกดิเป็นแฟนกนัแลว้ตดัสนิใจแต่งงาน กจ็ะมใีหกู้ซ้ือ้บา้น กจ็ะแบบดอกเบีย้ถูก

กวา่ขา้งนอก” สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากบรหิารระดบัสงูขององคก์ารแหง่หนึ่งทีก่ล่าววา่ 

 

“ไม่ถึงกับสนับสนุน แต่ว่าไม่ได้มีการตีกรอบ ตีเส้นอะไรพวกนี้ แต่แรก 

เพราะฉะนัน้พอใครเกดิมารกักนัในที่ทํางาน พอวนัหนึ่งเขาแต่งงาน มนัเป็น

เรื่องทีถู่กตอ้ง เรื่องตามศลีธรรม เรื่องตามประเพณีวฒันธรรม แบบนี้เป็นเรื่อง

น่ายนิด ีเพราะฉะนัน้ทุกคนกต็อ้งแสดงความยนิดอียู่แลว้ กต็อ้งไม่มทีางอื่นใด

นอกจากสนับสนุน เพราะมนัเป็นเรื่องถูกตอ้งตามประเพณี แลว้เรากจ็ะเอื้อใน

เรื่องของงานแต่งงาน เรื่องของสถานทีใ่ห ้จดัสถานทีใ่หอ้าจจะเป็นดนตรอีะไร

พวกน้ีที่ประกอบ จัดสถานที่ และเพื่อน ๆ ร่วมงานเขาก็ช่วยกันทํางาน 

ชว่ยกนัจดัดอกไม ้ชว่ยกนัจดังาน กแ็ทบจะทุกคนนะ” 

  

 ทัง้นี้ ขอ้มลูเชงิคุณภาพปรากฏใหเ้หน็ว่าในบางองคก์ารไดจ้ดักจิกรรมขึน้ในลกัษณะของ

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน ทําให้เกิดความคึกคักสนุกสนาน คลาย

ความเครยีดในการทํางาน ไม่ได้มุ่งหวงัให้เกิดความสมัพนัธ์แบบคู่รกัระยะยาว ดงัข้อมูลที่

กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารแหง่หนึ่งกล่าววา่ 
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“พอเรารบัเด็กใหม่ ๆ เขา้มา เราก็จดัวนัวาเลนไทน์ คอืจดัอะไรที่มนัเป็นอีก

แบบนึงของคนรุน่นึง อดัสติก๊เกอรเ์ป็นคู ่แลว้ก่อนวนัวาเลนไทน์กจ็ะไปตดิตาม

โต๊ะ แลว้เรากป็ระชาสมัพนัธ์ พรุ่งน้ีเชา้มาใครหาคู่ตามสติก๊เกอร ์ต้องเดนิหา

กนัในหลายชัน้ ใหม้า 10 คูแ่รกทีห่าเจอแลว้มาบอกเรา กจ็ะมขีองเลก็ๆ น้อยๆ 

บตัรกาํนลัอะไร อยา่งงีอ่้ะคะ่...มนัสรา้งบรรยากาศ เพราะวา่จรงิ ๆ ตอ้งบอกว่า

เราทํางานค่อนขา้งเครยีด มนัมเีป้า เป้ามนัชดังยัคะ มนัก็ค่อนขา้งจะมุ่งงาน 

ไม่ค่อยมเีสยีงหยอกลอ้อะไร เรากไ็ม่ไดค้ดิว่าจะทําใหค้นมารกักนั มาเป็นคู่รกั

กนั เราสรา้งบรรยากาศ สนุกสนาน ใหเ้ดก็ Gen Me Gen Y ทํา แลว้เขาพวก

เซลฟ่ี ชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะ อ่ะวนัน้ีมาแต่งชุดสชีมพูกนั ไม่ได้แบบให้มารกั

กนัไมใ่ช ่คอืสรา้งใหม้นัสนุกสนานคกึคกัขึน้มานัน่เอง” 

 

ในเรื่องของการให้คําปรกึษาเกี่ยวกบัการใช้ชีวติคู่ในที่ทํางานนัน้ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ

ปรากฏให้เห็นเช่นเดียวกนั โดยเฉพาะการให้คําปรกึษาเกี่ยวกบัการวางตัวที่เหมาะสมในที่

ทํางาน ผ่านการพูดคุยในฐานะพี่น้องในที่ทํางานที่เป็นเหมอืนคนในครอบครวัเดียวกนั ดงัที่

ผูบ้รหิารระดบัสูงขององค์การแห่งหนึ่งกล่าวว่า “ส่งเสรมิในเชงิสอนใหเ้ขารกัใหเ้ป็น ปฏบิตัติ่อ

คู่รกัให้อยู่ในกรอบ” และเป็นไปในทํานองเดียวกันกับที่ผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ของ

องคก์ารแหง่หนึ่งไดย้กตวัอยา่งวา่ 

 

“เราสร้างทัศนคติในเรื่องของมุมมองความรกัของพนักงานได้ เราสามารถ

ปลูกฝังว่าอะไรผดิ อะไรถูก อะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา เช่น ผู้ชายมาสาย

ตลอดเลย พอมแีฟนปุ๊ บเรากบ็อกผูห้ญงิว่า เอ๊ยพามนัใหม้าเชา้ดว้ย ไมง่ ัน้พีใ่ห้

ใบเตอืนนะ ผูห้ญงิกจ็ะไป ตอ้งมาเชา้ๆ แลว้...และเรากป้็อนขอ้มลูดีๆ  เช่นเรือ่ง

ของการวางตวั ในที่ทํางานเป็นเพื่อนกนันะ แต่นอกรอบเป็นแฟนกนัพี่ไม่ว่า 

แทนทีจ่ะไปคอยจบัผดิ เพราะเรื่องเรื่องน้ีจรงิๆ มนัหา้มยาก กจ็ะมกีารพูดคุย

กนัประมาณวา่ ตอนรกักนัพีไ่มว่า่นะ แต่วนัไหนถา้เลกิกนั ตอ้งวางตวัเป็น” 
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4.5.2 กาํหนดนโยบายเพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้จากความรกัความใคร่ 

         ในท่ีทาํงาน 

ผลการสํารวจองค์การธุรกิจที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่า 

องคก์ารสว่นใหญ่ไม่ไดม้กีารกําหนดนโยบายความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน ดงัขอ้มลูทีป่รากฏให้

เหน็ถงึรอ้ยละ 59.7 ในขณะที่รอ้ยละ 20.4 ได้ให้ขอ้มูลว่ามกีารกําหนดนโยบายความรกัความ

ใคร่ในทีท่ํางานไวอ้ย่างเขม้งวดและเป็นลายลกัษณ์อกัษร กบัอกีส่วนหน่ึงอกีรอ้ยละ 19.9 ไดใ้ห้

ขอ้มลูวา่มนีโยบายในดา้นนี้แต่ไมไ่ดก้าํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงัตาราง 4.16 

 

ตาราง 4.16 รอ้ยละของการกาํหนดนโยบายความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน (221 องคก์าร) 

นโยบายความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน จาํนวน ร้อยละ 

ม ีเขม้งวด เป็นลายลกัษณ์อกัษร 45 20.4 

ม ีแต่ไมไ่ดเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 44 19.9 

ไมม่ ี 132 59.7 

 

เมื่อประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า 

องคก์ารทีม่ทีีม่นีโยบายเกีย่วกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงานทีไ่ม่เป็นทางการและไม่ไดเ้ขยีนไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้มกัจะนํามาใชใ้นกรณีที่ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานได้ส่งผลกระทบ

เชงิลบต่อองคก์าร ในกรณีเกดิผลกระทบเชงิลบ ทัง้ฝ่ายบรหิารและพนักงานเองจะทราบกนัว่า

องคก์ารจะต้องเขา้มาจดัการ เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่ง และแก้ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา 

ซึง่แมน้โยบายจะไม่เป็นทางการและไม่ไดถู้กเขยีนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่พนักงานจะรบัรู้

และเขา้ใจเสมอืนกบับรรทดัฐานขององค์การที่ทุกคนพงึประพฤตปิฏบิตัริ่วมกนั ดงัที่ผู้จดัการ

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ได้ให้ข้อมูลไว้ทํานองเดียวกนัว่า “ด้วยนโยบายที่นี่ไม่มีเขียนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร แต่เป็นธรรมเนียมรูก้นัว่าถ้าเกดิสามภีรยาอยู่ในแผนกเดยีวกนั หรอืในหน่วยงาน

เดยีว หรอืฝ่ายเดยีวกนั ต้องแยก จบัแยก” “ถ้าเป็นนโยบายเนี่ยไม่มเีขยีนไวน้ะ เรากไ็ม่ไดห้า้ม

ด้วย แต่พอเปลี่ยนสถานะ จดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ได้ เราจะเข้าใจตรงกันว่า เราห้ามมี

ความสมัพนัธใ์นแผนกเดยีวกนั สามภีรรยาหา้ทาํงานแผนกเดยีวกนั” 
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ในกรณีทีเ่กรงว่าความรกัความใครใ่นทีท่าํงานนัน้อาจทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นธรรม

ในที่ทํางาน องค์การส่วนใหญ่จะดําเนินการโดยให้พนักงานที่เป็นคู่ความสมัพนัธ์กนัคนใดคน

หนึ่งยา้ยไปทาํงานยงัสาขาอื่นหรอืบรษิทัทีอ่ยูใ่นเครอื  

 

“ถา้ในตวันโยบายทีเ่ขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเลย เราไม่มแีน่ๆ เพราะว่าตรง

นี้เราปล่อยใหเ้ป็นไปตามแต่ละคนมากกว่า เพราะว่าความรกัมนัเกดิขึน้ไดทุ้ก

ที ่แต่กรณีทีว่่าเมื่อมคีวามรกัเกดิขึน้ในทีท่ํางาน ถา้ทางบรษิทัมองแลว้ว่ามนัมี

ผลกบัเรื่องของงาน เราก็จะมกีารโยกย้ายพนักงานไปอยู่ในอกีที่หน่ึง ไปอีก

สาขาหน่ึง เพราะว่าลกัษณะงานถ้ามนัเกี่ยวขอ้งกนั จะมผีลในเรื่องของการ

บรหิารจดัการ เพราะวา่บางครัง้รกักนัในทีท่าํงาน แลว้อยูใ่น shop เดยีวกนันัน้

ค่อนขา้งทีจ่ะเสีย่งต่อการบรหิารจดัการ...เขาไม่อยากใหเ้กดิความกงัวลในการ

บริหารงาน แล้วก็ไม่อยากให้มีผลต่องาน ในสภาพที่แต่ละคนเขาจะมอง

กลบัไปที่ตวัของบุคคลคนนัน้ว่าจะเกดิการลําเอยีง ความไม่ยุตธิรรมขึ้นในที่

ทาํงาน” 

 

“มสีามภีรรยาที่เป็นผู้จดัการสาขา แต่เขาจะจบัแยกกนั คอืเขาไม่ได้มกีารไล่

ออกหรอือะไรอย่างนี้นะ จบัแยกคนละที่กนัถ้ารูน้ะ เพราะมนัป้องกนัการเกดิ

ปัญหา เป็น proactive มากกว่า คอืป้องกนัการเกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกบัเงนิ

ทอง แต่ไมม่เีขยีน” 

 

การกําหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในที่ทํางานไวอ้ย่างเขม้งวดมขีึน้

เพือ่ป้องกนัความเสีย่งทีเ่ป็นผลกระทบลบทีต่ามมา ดงัทีผู่ช้่วยผูจ้ดัการรา้นอาหารชื่อดงักล่าวว่า 

“มกีฏระเบยีบออกมาเลยว่าอยู่สาขาเดยีวกนัจะต้องไม่เป็นคู่กนั เป็นแฟนกนั ถ้ารูก้็จะจบัย้าย

สาขาทนัท ีแลว้กส็าํคญัมากครบัโดยเฉพาะในตาํแหน่งเดยีวกนั และระดบัผูจ้ดัการเป็นแฟนกนัน่ี

มนัจะส่อในทางทุจจรติได้ง่ายมาก” โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นความสมัพนัธ์ถงึขัน้แต่งงาน ดงัที่

ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์องอกีองคก์ารหน่ึงไดใ้หข้อ้มลูว่า “เรามกีฏนะ คอื

ว่าถ้าเกดิเขาจะรกัชอบพอกนันะได้เป็นเรื่องส่วนตวั แต่ถงึแบบแต่งงานกนั เรากจ็ะมรีะเบยีบ
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ปฏบิตั ิคอืพนกังานทีเ่ป็นสามภีรรยากนั เราจะไมใ่หท้าํงานในหน่วยงานเดยีวกนั เพราะวา่มนัจะ

มปัีญหากบัการบงัคบับญัชา”  

การกําหนดระเบียบหรือนโยบายที่เข้มงวดเป็นผลสืบเนื่องจากประสบการณ์ของ

องคก์ารทีค่วามรกัความใคร่ในทีท่ํางานไดท้ําใหเ้กดิปัญหาในการบรหิารงาน และส่งผลกระทบ

ลงต่อความสมัพนัธอ์นัดขีองพนักงาน ซึง่ถอืเป็นความเสีย่งทีต่อ้งควบคุม ดงัตวัอย่างทีอ่งคก์าร

แหง่หนึ่ง ภายหลงัจากเกดิปัญหาทางองคก์ารไดก้าํหนดระเบยีบออกมาโดยใชช้ือ่วา่ “ระเบยีบว่า

ดว้ยเรื่องหลกัเกณฑก์ารปฏบิตักิรณีคู่รกั คู่สมรส และญาตพิีน้่องของพนักงานทีม่คีวามสมัพนัธ์

ทางสายโลหติโดยตรง” (บรษิทั Bmart นามสมมต,ิ 2551) เน้ือหาสรุปได ้ดงันี้ 

1) ทางบรษิทัไม่มนีโยบายใหคู้ร่กั คูส่มรส และพนกังานทีเ่ป็นญาตพิีน้่องทาํงานใน

บรษิทัเดยีวกนั 

2) หา้มคู่รกั คู่สมรส และญาตพิีน้่องปฏบิตังิานในสายงาน/ฝ่ายงานเดยีวกนั หรอื

งานที่เอื้อประโยชน์ต่อกนั คู่รกั คู่สมรส และญาตพิี่น้องที่ทํางานอยู่ก่อนประกาศระเบยีบนี้ให้

โอนยา้ยทนัท ี

3) สําหรบัคู่รกั คู่สมรส และญาติพี่น้องที่ทํางานอยู่ก่อนระเบียบออก หากเกิด

ปัญหามผีลกระทบต่อการทํางาน ทางบรษิทัพจิารณาโอนยา้ยหน่วยงานทนัท ีหรอืทางบรษิทั

พจิารณาโทษและถือเป็นโทษสถานรา้ยแรง ให้พนักงานคนใดคนหนึ่งพ้นสภาพจากการเป็น

พนกังานโดยไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยใดๆ 

4) กรณีคู่รกัหรอืคู่สมรสที่มีลกัษณะฉันท์ชู้สาว และมีผลกระทบต่อการทํางาน 

บรษิทัพจิารณาโทษทนัทแีละถอืเป็นโทษสถานรา้ยแรง ใหพ้นักงานคนใดคนหนึ่งพน้สภาพจาก

เป็นพนกังานโดยไมไ่ดร้บัคา่ชดเชยใดๆ 

5) หากไม่สามารถทําการโอนยา้ยได้ บรษิทัถอืว่าไม่สามารถปฏบิตัติามระเบยีบ

บรษิทัได ้บรษิทัพจิารณาใหพ้นกังานพน้สภาพจากเป็นพนกังาน  

นโยบายที่ออกมานัน้ได้เขยีนเอาไว้ชดัเจน มกีารประกาศให้พนักงานได้รบัทราบโดย

ทัว่ถงึกนั ในบางองคก์ารนัน้ไดท้ําออกมาในรูปของคู่มอื และมกีารฝึกอบรมใหพ้นักงานใหม่ได้

รบัรูแ้ละเขา้ใจตรงกนั พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูช้่วยผูจ้ดัการรา้นอาหารชื่อ

ดงัทีว่า่ 
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“มีเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร มี HR ไกด์บุ๊ค เราก็จะบอกเขา และมีหน้าที ่

เทรนนิ่งพนักงานก่อน ตอ้งคุยกบัเขาว่ากฎระเบยีบคอือะไร เราจะเปิดใหเ้ขาดู

เลยว่า 1 2 3 ทําอะไรได้บ้าง ทําอะไรไม่ได้ บทลงโทษเป็นอย่างไร ตาม

ขัน้ตอนเป็นอยา่งไร เรากจ็ะมเีอกสารใหพ้นกังานเซน็รบัทราบ” 

 

ผลจากการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกบัความรกัความใคร่ในที่ทํางานไว้เข้มงวดของ

องค์การที่ไม่เคยมนีโยบายดงักล่าวน้ีมาก่อนนัน้ ในช่วงแรกๆ ได้สรา้งความไม่พงึพอใจใหก้บั

พนักงาน เนื่องจากพนักงานมองว่าเป็นการละเมดิความเป็นส่วนตวั อย่างไรก็ตาม พนักงาน

ยอมรบัไดก้บันโยบายทีเ่ขม้งวดน้ีในระยะต่อมา เพยีงไมน่าน  

 

“เมื่อก่อน เวลาออกประกาศมาใหม่ๆ พนกังานจะแบบ เฮย้ หา้มรกักนันะ บาง

ทีเราเดินผ่านเค้าก็จะเฮ้ย ห้ามรกักันนะ เราก็บอกไม่ขนาดนัน้ค่ะน้อง คือ 

เหมอืนกบัว่าใหดู้ดว้ยว่ามนัจะมผีลกระทบอะไรกบัการทาํงานหรอืเปล่า บางที

เขากจ็ะแซว หา้มรกักนันะเว๊ย แต่กด็คี่ะไม่ไดม้ปีระเดน็ และตัง้แต่มปีระกาศก็

ไมค่อ่ยมปีระเดน็ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งพวกน้ีเลยเทา่ไหร”่ 

 

การกําหนดนโยบายที่เขม้งวดนัน้ทําใหข้อ้กงัวลหรอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความ

รกัความใคร่ในที่ทํางานไม่ค่อยมใีห้เหน็ นัน่หมายความว่าการที่องค์การได้กําหนดนโยบายที่

เกีย่วขอ้งกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงานไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้จะชว่ยป้องกนั

ผลกระทบลบหรอืความเสีย่งที่อาจเกดิขึ้นได้ นโยบายที่เขม้งวดจงึเป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการ

จดัการความรกัความใคร่ในที่ทํางานได้เป็นอย่างดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายทรพัยากร

มนุษยข์ององคก์ารแหง่หนึ่งใหข้อ้มลูวา่ 
 

“พนักงานยอมรบั policy ตรงนี้อยู่แลว้ ถ้าเกดิว่ามแีฟนหรอืมอีะไร บางทกีจ็ะ

ไปหางานในบรษิทัในเครอื แต่คอืไม่ไดเ้ขา้มาอยู่ดว้ยกนั แต่เรากไ็ม่ได้กดีกนั

ว่า เอ๊ย ในเครอืไม่ได ้หรอือะไรอย่างนัน้ แต่กม็คีู่หน่ึงนะคะทํางานอยู่ทีน่ี่ เป็น

บญัช ีผูช้าย แฟนกเ็ป็นบญัช ีเป็นแฟนกนั กช็วนแฟนมาอยู่บรษิทัในเครอื แต่

เขากไ็ม่ได้บอกเรานะ ไปเหน็ตอนกลางวนัเหน็เดนิดว้ยกนั กเ็อะคนนี้เหมอืน
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อยู่บรษิัทในเครอือกีที่นึงนี่ อะไรอย่างนี้ เขาถึงได้มาบอกว่า อ๋อ เพิง่จะชวน

แฟนมาอยูค่รบั” 
 

ขอ้คน้พบดงักล่าวนัน้สอดคลอ้งกบัทีผู่จ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยอ์กีองคก์ารหนึ่งทีไ่ด้

ชีใ้หเ้หน็ถงึขอ้ดขีองการมกีฏ/ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัคู่รกัในทีท่ํางานไวอ้ย่างชดัเจนว่าจะช่วยได้

มากในเรื่องของการสรา้งความเขา้ใจใหก้บัพนักงานตัง้แต่แรกรบัเขา้ทํางาน ช่วยป้องกนัความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความรกัความใครใ่นทีท่าํงานไดเ้ชน่กนั พจิารณาไดจ้ากขอ้มลูทีว่า่ 

 

“จรงิ ๆ ช่วยได้เยอะนะคะ เพราะถ้าเกิดว่าไม่มีระเบียบมารองรบัเน่ีย หาก

ผูบ้รหิารหรอืว่าหวัหน้าบอกว่าคุณแต่งงานกนัไม่ไดน้ะ ถา้คุณแต่งงานคุณตอ้ง

ลาออกไป นู่น นี่ นัน่ เขากจ็ะมองว่าองคก์รใจรา้ย แต่พอมนัมรีะเบยีบมาแลว้ 

เขารบัทราบตัง้แต่เขา้มา เขากจ็ะรูเ้ลยว่า อ๋อ ถา้เกดิแต่งงานกนัไป เขากจ็ะไม่

สามารถอยู่หน่วยงานเดยีวกนัได ้กต็้องแยกกนั หรอือาจะตอ้งไปอยู่กนัคนละ

สาขา กช็่วยป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ได ้อนันี้ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลที่

พีท่าํนะ บรษิทัชัน้นํากม็อียา่งน้ีคะ่” 

 

อย่างไรกด็ ีในสถานการณ์ขององค์การบางแห่ง การนํานโยบาย กฎ ระเบยีบไปสู่การ

ปฏบิตันิัน้ยงัทาํไดไ้มเ่ตม็ทีต่ามวตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้เน่ืองจากเหตุผลของขอ้จาํกดัดา้นกาํลงั

แรงงาน โดยเฉพาะในกรณีของตําแหน่งงานทีม่คีวามตอ้งการสูง ผูบ้รหิารพจิารณาแลว้ว่าหาก

ดําเนินการตามนโยบายทีเ่ขม้งวดเกนิไปนัน้ ผลทีต่ามมาคอืความอดึอดัใจของพนักงานจนอาจ

ถงึขัน้ลาออกจากงาน ดงัทีผู่จ้ดัการรา้นอาหารชื่อดงัใหข้อ้มลูว่า “ในทางปฏบิตัจิรงิๆ ค่อนขา้งที่

จะทาํยากเหมอืนกนัครบั บางทกีท็าํไดไ้ม่เตม็ที ่เพราะวา่ตลาดแรงงานค่อนขา้งแขง่ขนัสงู คูแ่ขง่

เยอะ พนักงานเขาไม่ค่อยชอบหรอก ก็ลาออกไปทําที่อื่น” และเป็นไปในทํานองเดยีวกนักบัที่

ผูจ้ดัการทัว่ไปขององคก์ารแห่งหนึ่งไดย้กตวัอย่างในกลุ่มของพนกังาน GenY ซึง่ไดใ้หข้อ้สงัเกต

ว่า นโยบาย กฏ ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในที่ทํางานที่เขม้งวดนัน้อาจสร้าง

ความอดึอดัใจใหก้บัพนกังานกลุ่มน้ีเป็นพเิศษ 

 

“‘ผมว่านโยบายมสี่วนนะ ทมีผมมผีมกบัอกี 2 คนลูกน้องทีเ่ป็น GenX ทีเ่หลอื

กเ็ป็น GenY หมดเลย GenY เนี่ยผมว่ามนัมผีลต่อการตดัสนิใจที่จะมาสมคัร
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หรือเข้ามาทํางานกับบริษัทนั ้น ทุกวันนี้ เด็กเขาไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้ 

บางอยา่งเขาคดิวา่เขาคดิเองได ้คอืไมต่อ้งขนาดนัน้อ่ะ” 

 

ผลการวจิยัยงัพบว่า ในบางองค์การได้มกีารเขยีนขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการดําเนินการ

หากพนักงานมคีวามรกัความใคร่ในที่ทํางานไวใ้นสญัญาการจา้งงาน ดงัทีใ่นต่างประเทศเรยีก

กนัว่าสญัญารกั (love contract) เป็นการเซ็นขอ้ตกลงกนัก่อนเขา้ทํางานว่าถ้าเกดิเขา้มาแลว้มี

คู่รกัในที่ทํางาน องค์การจะมกีารโยกย้าย หรอืให้คนใดคนหนึ่งออกในกรณีที่พจิารณาแล้วว่า

ความสมัพันธ์ของคู่รกันัน้ส่งผลกระทบลบต่อการทํางาน ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

ผูบ้รหิารในสายงานทรพัยากรมนุษยข์อง 3 องคก์าร ทีว่่า “เรามกีารเขยีนระบุไวใ้นสญัญาจา้งนะ 

ขอ้หน่ึงเราจะเขยีนว่าถา้เราพบว่ามนัมคีวามสมัพนัธอ์ะไรในนี้กนั คอืเขาเรยีกวา่ถา้ม ีconflict of 

interest อ่ะคะ บรษิทัอาจจะขอใหค้นหน่ึงออก หรอืโยกยา้ย เพื่อไม่ใหม้นัผลกระทบในเรื่องงาน 

ตวันี้เขยีนไวใ้นสญัญาจ้าง” “ในตวั contract เองเนี่ย จะมกีารเขยีนไวว้่าพนักงานสามารถที่จะ

โยกยา้ยไปทาํงานไดต้ามทีบ่รษิทักําหนด ในบรษิทัผมกเ็ขยีนนะ” “ทีผ่มเคยทาํงานบรษิทัเก่าซึง่

มนัมสีามสีส่าขา กเ็ขยีนลงไปเหมอืนกนั เขยีนใน contract เลยว่าสามารถโยกยา้ยไดเ้มื่อบรษิทั

อะไรกว็่ากนัไป” ขอ้ดขีองสญัญารกัคอืทําใหเ้กดิความชดัเจน สรา้งการรบัรู ้และความเขา้ใจใน

การปฏบิตัขิองบรษิทัให้พนักงานตัง้แต่แรกก่อนเขา้ทํางาน เป็นการป้องกนัผลกระทบลบที่จะ

ตามมาได ้ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ารขององคก์ารหน่ึงกล่าววา่ 

 

“ถ้าองค์การมนีโยบายที่เกี่ยวกบัความรกัความใคร่ในที่ทํางาน ก็ควรจะบอก

ตัง้แต่วนัแรกที่เขามาเซ็นสญัญาก่อนที่จะมาเป็นพนักงาน มนัจะทําให้เกิด

ความชดัเจนในสิง่ทีเ่ขาจะปฏบิตั ิคอืเมื่อไหร่กต็ามที่ความรูส้กึเกดิ กําลงัที่จะ

ตกลงปลงใจกนั ก็จะกลบัคดิถงึ love contract ตวันี้ว่า เฮ้ย เด่วคนนึงจะต้อง

โดนยา้ยนะ หรอืคนใดคนนึงอาจตอ้งออกนะ สญัญากจ็ะเป็นตวัคอยยบัยัง้” 

 

จากขอ้มูลดงักล่าวจะสงัเกตเห็นว่าเน้ือหาของสญัญารกัมกัเป็นการบอกเกี่ยวกบัการ

ปฏบิตัขิองทางองคก์ารทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากพบความสมัพนัธ ์ซึ่งองคก์ารมกัมกีารดําเนินงานใน 

2 ประการ ไดแ้ก่ 1) โอนยา้ยพนักงานที่เป็นคู่ความสมัพนัธ์ และ 2) เชญิคู่ความสมัพนัธ์คนใด

คนนึงออกจากองคก์าร  
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ต่อจากกรณีที่ต้องมีการโยกย้ายพนักงานที่เป็นคู่รกัในที่ทํางานนัน้ ผู้จ ัดการฝ่าย

ทรพัยากรมนุษย์ได้ให้ขอ้แนะนําว่า สญัญาควรเขยีนให้มคีวามชดัเจน โดยคํานึงถึงสทิธขิอง

ลูกจา้งในสภาพแวดลอ้มของการทํางานทีเ่ปลีย่นแปลงไปและพนักงานควรไดร้บัสทิธทิี่ไม่น้อย

กว่าเดมิ นอกจากนี้ยงัควรพจิารณาถงึการใชช้วีติประจําของพนักงานทีไ่ม่ควรต่างจากเดมิมาก

นกั ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ารขององคก์ารแหง่หนึ่งทีว่า่ 

 

“พนักงานย้ายจากที่นี่ ไปอีกที่หน่ึง สภาพการจ้างเปลี่ยนนะครับในทาง

กฎหมาย พนักงานเคยเดนิทางเสน้นี้ทุกวนัเลย นัง่รถเมลส์ายนี้ วนัหนึ่ง บา้น

อยู่อนุสาวรยี์ไปทํางานสะพานควายแบบนี้ทุกวนัเลย แต่อยู่ๆ ยา้ยเขาไปท่า

พระ สภาพการจ้างจะเปลี่ยนทนัที คอื เปลี่ยนเรื่องของสถานที่เพราะฉะนัน้ 

love contract ควรที่จะคํานึงด้วยว่าคุณจะย้ายไปอย่างไร จะต้อง concern 

เรือ่งกฎหมายแรงงานอยา่งชดัเจนวา่ ถา้ยา้ยไปแลว้สทิธคิุณยงัเทา่เดมินะ” 

 

 4.5.3 การฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทศันคติท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัความรกั 

                      ความใคร่ในท่ีทาํงาน 

ในหลายองค์การได้มีการจดัฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อบังคบั และ

นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในที่ทํางาน การฝึกอบรมมขีึน้เพื่อให้รบัรูแ้ละ

สร้างความเข้าใจ ให้พนักงานได้เขา้ใจตรงกนัว่าองค์การต้องการที่จะสื่ออะไร โดยเฉพาะใน

ระดบัผูบ้รหิาร การฝึกอบรมจะมปีระโยชน์สาํหรบัการนําไปปฏบิตัใินกรณีทีม่เีรื่องราวของความ

รกัความใครเ่กดิขึน้ทีห่น้างานทีต่วัเองรบัผดิชอบ ดงัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูช้่วยผูจ้ดัการ

ร้านอาหารชื่อดงัที่ว่า “ในระดับผู้จดัการสาขานะครบัก็จะมีการเทรนนิ่งในทุกๆ ปี เขาก็จะ

หมุนเวยีนสบัเปลี่ยนกนัเข้าไปเทรนนิ่งเกี่ยวกับกฏระเบียบของบรษิัท ก็จะมีเทรนเกี่ยวกับ

ระเบยีบและการปฏบิตัใินเรื่องน้ีดว้ย” นอกจากนี้การฝึกอบรมยงัทําใหห้วัหน้างานได้คอยช่วย

ดูแลพนักงานในสงักดัไดด้ยีิง่ขึน้ โดยเฉพาะการทําหน้านักบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในสายงาน 

ดงัทีผู่ช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารแหง่หนึ่งกล่าววา่ 

 

“เรื่องการอบรมระดับหัวหน้างานก็จะมีขึ้นเพื่อให้เขาเข้าใจเป็น message 

เดยีวกนั กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั วนิยัต่างๆ ทีอ่อกมาตอ้งการสือ่ใหเ้หน็วา่ point 
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ของเราคอือะไร เราต้องบรหิารเรื่องพวกน้ีแบบไหน และกต็้องการใหเ้ขาเป็น 

HR function ให้เราด้วย ก็คือคอยสอดส่องดูและเป็นหูเป็นตา ในประเด็น

ปัญหาสาํคญัทีเ่กีย่วกบัคน” 

 

องค์การบางแห่งมีการดําเนินการเพื่ อเสริมสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับพฤติกรรม

ความสมัพนัธใ์นทีท่าํงานขึน้เป็นประจาํ เพือ่มุง่เน้นการสรา้งความตระหนกัถงึคุณธรรม ศลีธรรม 

และชี้ใหเ้หน็ถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากความรกัความใคร่ในที่ทํางานเป็นการป้องกนัความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยกรมนุษยข์ององคก์ารแหง่หนึ่งกล่าววา่ 

 

“เรื่องพวกน้ีต้องใส่เรื่องคุณธรรม ศีลธรรม ผิดถูกผิดชอบชัว่ดี ต้องปลุก

จติสํานึกเขา้ไป ก่อนจะทําอะไรให้คดิ ไม่ใช่ทําอะไรตามใจไม่เหน็ผลกระทบ 

เราจะมอีบรมธรรมะกบัการทํางาน ปีละ 2 ครัง้ นิมนต์หลวงพีห่ลวงพ่อมาพูด

เกีย่วกบัการทาํงานรว่มกนั การทาํผดิศลีธรรมในทีท่าํงาน” 

 

นอกจากน้ี ขอ้มูลยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าองคก์ารไดม้กีารฝึกอบรมเกีย่วกบัภยัคุกคามทาง

เพศในทีท่ํางานเพิม่เตมิ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการเสรมิสรา้งใหพ้นักงานใชช้วีติอย่างมคีวามสุข ดงัทีไ่ด้

จากการสมัภาษณ์ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายพฒันาองค์การขององค์การแห่งหน่ึงกล่าวว่า “Sexual 

harassment ควรม ีทีน่ี่กท็ําอยู่เหมอืนกนั การครองคู่กนั การใชช้วีติใหม้คีวามสุขทีบ่า้น happy 

family กจ็ะม”ี 

 

4.6 ตวัแบบการจดัการความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 
จากการดําเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในทีท่ํางานทีไ่ดนํ้าเสนอไวแ้ลว้นัน้

ทาํใหส้ามารถสรุปในภาพรวมไดว้่า องคก์ารธุรกจิไทยจะการดําเนินการเช่นไรขึน้กบัเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นหรอืเป็นการดําเนินการตามแต่ละกรณี ในหลายองค์การได้มกีารกําหนดนโยบายที่

เกีย่วขอ้งกบัความรกัความใคร่ในทีท่ํางานเพื่อป้องกนัความเสีย่งหรอืผลกระทบเชงิลบทีอ่าจจะ

เกิดขึ้น มกีารเสรมิสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีของพนักงาน รวมทัง้

ฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละเสรมิสรา้งทศันคตเิกีย่วขอ้งกบัความรกัความใครใ่นทีท่าํงานทีเ่หมาะสม 
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การดําเนินการดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ว่าการจดัการความรกัความใคร่ในที่ทํางานของ

องค์การในประเทศไทยนัน้พบได้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การจดัการที่มุ่งเน้นการควบคุม เพื่อ

ป้องกนัและลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน 2) การจดัการทีมุ่่งเน้น

ความผูกพนั ใชป้ระโยชน์ที่เกดิขึน้จากความรกัความใคร่ในที่ทํางาน ผลการวจิยัยงัสะท้อนให้

เหน็ว่า ในการทีอ่งคก์ารจะนํารปูแบบการจดัการใดไปปฏบิตันิัน้เป็นไปตามแต่ละกรณี (case by 

case) และขึน้อยู่กบัประสบการณ์และวฒันธรรมขององคก์ารเป็นสาํคญั ผูว้จิยัจงึขอนําเสนอตวั

แบบการจดัการความรกัความใครใ่นทีท่าํงานเพือ่เพิม่พนูผลการปฏบิตังิาน ดงัแสดงในภาพ 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4.1 ตวัแบบการจดัการความรกัความใครใ่นทีท่าํงานเพือ่เพิม่พนูผลการปฏบิตังิาน 

 

ผลการวจิยัสะท้อนให้เหน็ว่าความรกัความใคร่ในที่ทํางานเป็นความเสีย่งที่อาจทําให้

เกดิผลกระทบเชงิลบ เช่น ทําใหผ้ลการปฏบิตังิานของพนักงานลดตํ่าลง เป็นการประพฤตผิดิ

จรยิธรรม อาจมกีารทุจรติและพฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นธรรมในทีท่ํางานเกดิขึน้ รวมไปถงึการลาออก

จากงานของพนักงานทีเ่ป็นคู่ความสมัพนัธ ์เป็นตน้ ดงันัน้องคก์ารจงึตอ้งอาศยักลไกทีนํ่ามาใช้

 

ประสบการณ์ทีผ่า่นมา 
วฒันธรรมองคก์าร 

ความเสีย่ง 

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 
 

  การจดัการตามแต่ละกรณี 

มุง่เน้นการควบคุม 

 ป้องกนัและลดความเสีย่ง 
มุง่เน้นความผกูพนั 

 ใหร้างวลัแก่ประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ 

 

ประโยชน์ 
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ในการควบคุม ได้แก่ 1) นโยบายความรกัความใคร่ในที่ทํางานที่เขม้งวดและเขยีนไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 2) นโยบายความรกัความใคร่ในที่ทํางานที่ไม่เป็นทางการและไม่ไดเ้ขยีนไวเ้ป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 3) สญัญารกัก่อนเขา้ทํางาน กลไกเหล่าน้ีมขีึน้เพื่อควบคุมและป้องกนัความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้และยงัสามารถชว่ยแกปั้ญหาทีเ่ป็นผลกระทบเชงิลบทีอ่าจเกดิขึน้ตามมา  

นโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรเปรยีบเสมือนคมัภีร์ที่ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ใช้เป็น

เครื่องมอืในการป้องกนัความเสีย่งและดาํเนินการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามมาจากคู่ความสมัพนัธ์

ทีม่คีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารแหง่หนึ่งใหข้อ้มลูวา่  
 

“คนที่เขา้มาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาสมคัรเป็นคู่ แล้วบอกว่าเป็นคู่รกักนั แต่เพื่อน

แบบเป็นการป้องกนัหรอืว่ามกีรอบไว้ ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัทเน่ียเราก็

ต้องใหเ้ขารบัทราบตัง้แต่ครัง้แรก ถ้าเกดิว่าเขารบัไดต้ัง้แต่ครัง้แรก เขากจ็ะรู้

ว่ากฎ กตกิา ของทีน่ี่คอือะไร เพราะอย่างน้อย เขากจ็ะไดม้คีวามเขา้ใจว่า พอ

เขาเขา้มา อมื ฉันรกัคนในน้ีไม่ไดน้ะ ฉันมคีู่รกัในน้ีไม่ได ้แต่มเีพื่อนได ้ถา้เรา

ทาํขอ้ตกลงกนัตัง้แต่ครัง้แรก ปัญหามนักจ็ะไม่เกดิ มนัเหมอืนเป็นขอ้ตกลงอ่ะ

ค่ะ เพราะจรงิๆ ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทเน่ียมนัคมัภีร์ของ HR ที่เอาไว้

เป็นกรอบในการดูแลบุคลากรให้มคีวามสุข หรอืว่าทําขอ้ตกลงกนัตัง้แต่ครัง้

แรก...มรีะเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั กจ็ะทําใหเ้ขาเขา้ใจมากยิง่ขึน้ มนักจ็ะได้

ป้องกนั เขาเรยีกวา่อะไร ตดัไฟแต่ตน้ลมเนาะ” 

 

ในขณะที่นโยบายที่ไม่เป็นทางการนัน้จะเป็นเหมอืนบรรทดัฐานให้คนในองค์การได้

ประพฤตปิฏบิตัติาม พฤตกิรรมใดเป็นสิง่ทีค่วรทาํหรอืไมค่วรทาํ การดาํเนินการขององคก์ารเป็น

อย่างไร บรรทดัฐานทีม่นีัน้จะเป็นตวัชีนํ้าและเป็นกลไกทีส่าํคญัทีอ่งคก์ารนํามาใชใ้นการควบคุม 

ดงัทีผู่จ้ดัการฝ่ายพฒันาองคก์ารขององคก์ารแห่งหนึ่งไดย้กตวัอย่างถงึการรบัคนเขา้ทาํงาน ซึง่

ในนโยบายขององค์การนัน้ไม่ได้มีการเขียนไว้ในทํานองปฏิเสธคู่สามีภรรยาเข้ามาทํางาน 

เน่ืองจากอาจกระทบในเรื่องของการรดิรอนสทิธใินเรื่องของความเท่าเทยีมของการจา้งงาน แต่

สิง่ทีเ่ป็นบรรทดัฐานขององคก์ารแหง่นี้คอืจะไมร่บัคูส่ามภีรรยาเขา้มาทาํงาน ซึง่เป็นทีร่บัรูท้ ัว่กนั 

  

“ขอ้หา้มหรอืนโยบายสามารถนํามาใชไ้ด ้แต่ควรจะเป็นการสรา้งบรรทดัฐาน

มากกวานะ หรอืสรา้ง norm มากกว่า เพื่อป้องกนัการทีจ่ะเกดิปัญหาหลายๆ 
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อย่าง การเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรมนัจะเป็นการรอนสทิธ ิผมเขา้ใจเลยว่า

บางบรษิัทที่เขยีนเพราะเขาเจอหนักจรงิๆ แต่ถ้าเรามกีารพูดคุย มกีารสรา้ง 

culture หรอืค่านิยมแบบนี้มาก่อน เช่น เวลารบัคนอ่ะกอ็ย่ารบัผวัเมยีกนัมานะ 

มนัมปัีญหา ถา้ตน้น้ําไมร่บั ปลายน้ํามนัจะไปไดย้งัไง” 

 

ข้อมูลดงักล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า การที่องค์การจะกําหนดนโยบายไว้เป็นทางการ

หรอืไม่เป็นทางการนัน้คงขึน้อยู่กบัประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใคร่ในทีท่ํางานใน

อดตี รวมทัง้ขึน้กบัวฒันธรรมองคก์ารเป็นสาํคญั อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายแบบใด สิง่

ที่สําคญัคอื การที่องค์การได้กําหนดและสื่อสารนโยบายออกมาอย่างชดัเจน เพื่อให้พนักงาน

ได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน ทัง้น้ีเพื่อให้นโยบายที่กําหนดออกมานัน้ช่วยเสริมสร้างผลการ

ปฏิบตัิงานให้กบัองค์การได้ดยีิง่ขึ้น ขอ้แนะนําในการกําหนดนโยบายความรกัความใคร่ในที่

ทาํงาน ทีข่อเสนอไวใ้นตวัแบบนี้มดีงันี้ 

1) ควรกําหนดนโยบายให้สอดคล้องกบัค่านิยมและจรรยาบรรณขององค์การ 

และควรชี้ใหเ้หน็ว่าความรกัความใคร่ในที่ทํางานประเภทใดที่ได้รบัการอนุญาตหรอืสนับสนุน 

เช่น ความรกัความใคร่ระหว่างพนักงานต่างแผนก ประเภทใดทีไ่ม่ควรไดร้บัการสนับสนุน เช่น 

ความรกัความใคร่กบัพนักงานทีส่มรสแลว้ ประเภทใดทีต่อ้งยบัยัง้ไม่ใหเ้กดิ เช่น ความรกัความ

ใครร่ะหวา่งหวัหน้างานกบัลกูน้อง เป็นตน้  

2) นโยบายควรมเีน้ือหาทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าองคก์ารตระหนกัว่าความรกัความใคร่

ในทีท่ํางานเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้โดยปกต ิแต่ควรชีใ้หเ้หน็ว่าการกระทําหรอืพฤตกิรรมแบบใดทีเ่ป็น

ขอ้หา้มหรอืไม่ควรกระทํา เช่น การแสดงออกซึ่งพฤตกิรรมทางเพศในที่ทํางานถอืเป็นสิง่ที่ไม่

เหมาะสมและไมค่วรไดร้บัอนุญาต เป็นตน้ 

3) นโยบายทีก่ําหนดออกมานัน้ควรคํานึงถงึหลกัการของสทิธมินุษยชนและไม่

ควรเป็นลกัษณะของการรดิรอนสทิธอินัพงึมขีองพนกังาน 

4) ควรกําหนดนโยบายให้ความรกัความใคร่ในที่ทํางานเป็นส่วนหนึ่งหรือ

สอดแทรกอยูใ่นระบบการจดัการผลการปฏบิตังิาน ซึง่จะทาํใหก้ารจดัการความรกัความใครใ่นที่

ทาํงานนัน้มคีวามเชือ่มโยงกบักลยทุธข์ององคก์ารไดด้ยีิง่ขึน้  

ในอกีมมุหน่ึง ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานเป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ไดโ้ดยทัว่ไปและอาจสง่ผล

กระทบเชงิบวก เช่น ทําใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะยะยาวระหว่างคู่รกัในทีท่ํางาน เพิม่ความสุขใน
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การใชช้วีติอยูใ่นทีท่าํงาน ทาํใหแ้รงจงูใจในการทาํงานเพิม่ขึน้ ทาํใหก้ารสือ่สารภายในดขีึน้ ชว่ย

เสรมิสรา้งการทํางานเป็นทมี เพิม่ความผกูพนัและการมสี่วนร่วมในงาน เป็นตน้ ดงันัน้องคก์าร

ควรนําความรกัความใคร่ในที่ทํางานมาเป็นประโยชน์ใหก้บัองค์การตามแนวทางการจดัการที่

เรยีกว่า “organizationally sensible approach” ซึง่เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิความรกัความใคร่ในที่

ทํางาน และหนัมาสนับสนุนความรกัใคร่ชอบพอกนัในทีท่ํางานของพนักงาน เป็นการใหร้างวลั

กบัประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ โดยสามารถดาํเนินการในลกัษณะของกจิกรรมเพื่อเสรมิสรา้งความรกัใน

ทีท่าํงาน และการมสีวสัดกิารตอบแทนสาํหรบัคูร่กัในทีท่าํงาน 

ตัวแบบการจดัการความรกัความใคร่ในที่ทํางานแสดงให้เห็นว่าการจดัการนัน้ควร

เป็นไปตามแต่ละกรณี และขึน้อยู่กบัประสบการณ์ขององคก์ารดงัทีก่ล่าวแลว้ ตวัอย่างทีป่รากฏ

ให้เหน็ เช่น องค์การแห่งหนึ่งได้มกีารกําหนดนโยบายห้ามคู่ความสมัพนัธ์ทํางานด้วยกนัและ

ปฏเิสธการจา้งคู่รกัเขา้มาทํางาน เน่ืองจากองคก์ารไดเ้คยประสบปัญหาจากคู่ความสมัพนัธท์ัง้

เรื่องทะเลาะววิาท ชูส้าว รวมทัง้การเสยีคนเก่งคนดไีปจากองคก์ารเนื่องจากความสมัพนัธ์ของ

คู่รกัที่จบลงแบบไม่สวยงาม เป็นต้น ตัวแบบการจดัการความรกัความใคร่ในที่ทํางานเพื่อ

เพิม่พนูผลการปฏบิตังิานยงัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าวฒันธรรมองคก์ารนัน้มอีทิธพิลต่อจดัการความรกั

ความใคร่ในที่ทํางาน วฒันธรรมองค์การเป็นปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการแสดงออกถงึพฤตกิรรม

ความรักความใคร่ของพนักงาน ดังข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กรรมการผู้จ ัดการฝ่าย

ทรพัยากรมนุษย์ขององค์การแห่งหน่ึงที่ปรากฏให้เห็นว่า พนักงานในองค์การนัน้วางตัว

เหมาะสม ไม่แสดงออกถงึพฤตกิรรมในแงข่องความสมัพนัธเ์ชงิชูส้าวเน่ืองจากพนกังานคนอื่นๆ 

ในองคก์ารแห่งนัน้เขาไม่ทํากนั ดงัตวัอย่างทีเ่มื่อถามถงึว่า เคยมบีา้งไหมทีพ่นักงานเขา้มาใหม่

แลว้แสดงออกถงึพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมในทีท่าํงาน คาํตอบทีไ่ดค้อื  

 

“ทีพ่ีเ่หน็นะ เขาเปิดเผย แต่เขาแสดงออกอย่างเหมาะสม พีไ่ม่เหน็พฤตกิรรม

ในเชงิชูส้าวต่อกนัในเวลาการทํางาน พีว่่าพอเขาเขา้มา เขาไม่เหน็อะไรแบบ

นัน้ เพราะฉะนัน้เขาก็จะไม่ทําแบบนัน้ เพราะถ้าเขาทําแบบนัน้เขาก็จะโดน

เหล่...กจ็ะไมเ่หน็ภาพมานัง่อีอ๋๋อ ซุก ไมม่เีลย”  

 

คาํตอบดงักล่าวสะทอ้นใหเ้หน็วา่พนกังานในองคก์ารแหง่นี้จะไมแ่สดงออกถงึพฤตกิรรม

เชงิชูส้าวในทีท่ํางานเนื่องจากการแสดงออกซึ่งพฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในที่
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ทํางานที่ไม่เหมาะสมนัน้เป็นสิง่ที่ไม่ควรทํา ถือเป็นบรรทดัฐานที่คนในองค์การยดึปฏิบตัิซึ่ง

พนักงานใหม่จะรบัรูแ้ละนํามาประพฤตปิฏบิตัติาม ดงันัน้พฤตกิรรมเชงิชูส้าวในที่ทํางาน การ

พรอดรกักนั การใชเ้วลาหมดไปกบัคู่รกัจงึไม่ปรากฏใหเ้หน็ เมื่อวฒันธรรมองคก์ารมอีทิธพิลต่อ

ความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน ดงันัน้องคก์ารจงึสามารถใชว้ฒันธรรมองคก์ารในการจดัการความ

รกัความใคร่ในที่ทํางานได้ ตัวอย่างของข้อสรุปนี้พิจารณาได้จากกรรมการผู้จ ัดการฝ่าย

ทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารแห่งหน่ึงไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า วฒันธรรมทีมุ่่งเน้นผลงานสามารถนํามาใช้

เป็นตวัป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความรกัความใครใ่นทีท่าํงานได ้

 

“ที่นี่เราทํางาน เรามเีป้าหมายที่ชดัมาก อย่างเรื่องโบนัสเราก็กําหนดเกณฑ์

ค่อนขา้งชดัเจน แลว้เรา link ชดัว่าถา้ทําอนันี้ได ้ไดเ้ท่าน้ีเท่าน้ี คนกจ็ะ focus 

ทีเ่รื่องงาน ค่อนขา้งมุ่งงาน จะเจ๊าะแจ๊ะกนัน้อย เราม ีKPI เป็นตวัชี้วดัชดัเจน 

เป้าของแต่ละคนชดัเจน ทุกคนกต็อ้งเป็นผูใ้หญ่ มวีุฒภิาวะ จะไปรกักนัจนเสยี

การเสยีงานมนักจ็ะมผีลกลบัมาในแงท่ีไ่มด่ตี่อคูร่กัเอง” 

 

อทิธพิลของวฒันธรรมองคก์ารยงัสะทอ้นไดจ้ากตวัอยา่งของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากอกีองคก์าร 

องค์การน้ีได้ดําเนินงานตามกรอบของ ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม มหีมวดหน่ึงที่เขยีนไวเ้กี่ยวกบัสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัดิ้านแรงงาน 

องค์การแห่งนี้ ให้ความสําคัญกับความเป็นส่วนตัวและเคารพในหลักการพื้นฐานของสิทธิ

มนุษยชนเป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงไม่ได้เขยีนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรกัความใคร่ในที่

ทํางานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เน่ืองจากเกรงว่าการออกนโยบายทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรนัน้จะ

ไปรดิรอนสทิธขิองพนักงานตามหลกัสทิธมินุษยชน ดงัขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้จดัการ

ฝ่ายพฒันาองค์การที่ว่า “บรษิัทจะให้ความสําคญักบัความเป็นส่วนตวัของพนักงาน ค่อนขา้ง

คํานึงถงึเรื่องน้ีมาก ใน ISO 26000 มเีขยีนเรื่องน้ีเหมอืนกนั เรื่องสทิธมินุษยชนนโยบายจงึไม่

เขยีนไว ้แต่จะเป็นการสรา้งบรรทดัฐานมากกว่าเพื่อป้องกนัทีจ่ะเกดิปัญหาหลายๆ อย่าง” การ

คาํนึงถงึความเป็นสว่นตวัและเคารพในหลกัสทิธมินุษยต์ามแนวทางทีเ่ขยีนไวใ้นมาตรฐาน ISO 

26000 ขององค์การแห่งน้ีได้ถ่ายทอดลงสู่พนักงานและฝังอยู่ในวิถีชีวิตของคนในองค์การ 

พนกังานรบัรูแ้ละไดถ้อืปฏบิตัจินเหมอืนเป็นวฒันธรรมองคก์าร  




